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چکیده
هدف ا صلی مقاله حا ضر برر سی اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تالطم اقت صاد کالن
است .تئوریهای اقتصادی بهوضوح اثرات باز بودن تجارت و اندازه دولت را بر روی تالطم اقتصاد
کالن نشان نمیدهند ،لذا مسأله مذکور اساساً یک مسأله تجربی است .ازاینرو ،با ارائه یک مدل
تجربی ،اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تالطم اقتصـــاد کالن در ایران در بازه زمانی
 1352-1395آزمون گردید .برای این منظور ،ابتدا نااطمینانی اقت صاد کالن با ا ستفاده از الگوی
تالطم تصادفی با اثرات اهرمی به روش تجزیه به
مؤلفههای ا صلی ا ستخراج شد .نتایج ن شان میدهد که در بلندمدت باز بودن تجارت و مخارج
مصـــرفی دو لت بر تالطم اقتصـــاد کالن در ایران اثر مث بت دار ند .در کو تاه مدت نیز راب طه
معنیداری بین متغیرهای مورد نظر و تالطم اقتصاد کالن وجود ندارد.
طبقهبندی F10 ،F41 ،E42 ،C33 :JEL
واژههای کلیدی :اندازه دولت ،باز بودن تجارت ،تالطم اقتصــاد کالن ،مدل تالطم تصــادفی با
اثرات اهرمی.
 1این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای مسعود عباسنژاد به راهنمایی آقای دکتر مجید دشتبان
فاروجی و مشاور جناب آقای دکتر بهنام الیاسپور در دانشگاه بجنورد است.
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 .1مقدمه
در عصر جهانی شدن ،باز بودن تجارت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد کالن
محسوب میشود .در واقع ،یکی از آشکارترین ویژگیهای جهانی شدن ،افزایش قابل
مالحظه در باز بودن تجارت بینالمللی است .در ادبیات نظری جدید که در قالب مباحث
اقتصاد باز جدید مطرح میشود ،اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر تالطم اقتصاد کالن 1را
میتوان از دو جنبه متغیرهای پولی نظیر نرخ تورم و نرخ بهره و متغیرهای غیرپولی نظیر
درجه باز بودن تجارت ،مخارج دولت و شوکهای بهرهوری نیرویکار بررسی کرد.
مطالعات بسیاری به مدلسازی و برآورد پیامدهای اقتصادی باز بودن تجارت پرداختهاند.
تمرکز عموم این مطالعات بر ارتباط بین باز بودن تجارت و رشد اقتصادی بوده است ،این
در حال ی است که تقریباً از بررسی ارتباط بین باز بودن تجارت و تالطم اقتصادی غفلت
شده است .بااین حال ،برخی مطالعات محدود در این زمینه نظیر رِیزن ،سادکا و کوری2
( )2003 ،2002نشان میدهد که باز بودن تجارت ،پتانسیل الزم برای ایجاد سیکلهای
رونق رکود در سرمایهگذاری و بی ثباتی اقتصاد را داراست .همچنین گالی و موناسلی3
( ) 1999با استفاده از یک مدل سیاست پولی بهینه نشان دادند که افزایش در درجه باز
بودن تجارت منجر به کاهش تالطم نرخ ارز و افزایش تالطم تولید میشود ،اما اثر آن بر
روی تالطم مصرف مبهم است .گوئندر )2003( 4با تمایز بین هدفگذاری تورم داخلی و
تورم شاخص قیمت مصرفکننده نشان داد که اگر هدفگذاری براساس تورم داخلی باشد
یک رابطه  Uشکل بین تالطم تولید و باز بودن تجارت وجود خواهد داشت و اگر هدف
گذاری براساس تورم شاخص قیمت مصرفکننده باشد ،واریانس تولید نسبت به باز بودن
تجارت اکیداً افزایشی خواهد بود .بااینحال ،مدل نظری هاو )2002( 5حکایت از رابطه
معکوس بین باز بودن تجارت و تالطم نرخ ارز واقعی دارد.
یکی از مهمترین ویژگی های بارز کشورهای در حال توسعه ،تالطم اقتصاد کالن آنهاست.
شدت و اندازه کاهش تولید ،بحرانهای پولی و حساب جاری نهتنها تالطم اقتصاد کالن
را افزایش میدهد (ریمی و ریمی ،)1995( 6ناتکاوسکا و لوئازا ،))2004( 7بلکه بر رشد
. Macroeconomic Volatility
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اقتصادی و رفاه نیز اثرات منفی داشته (پلیج و روب ))2003( 1و بر روی توزیع درآمد و
فقر اثرات مخرب و پایدار دارد (کالدرون و لوی-یِیاتی .))2007( 2تالطم اقتصاد کالن
نشان میدهد که اوالً ،کشور در معرض شوکها قرار دارد؛ ثانیاً ،کشور در مقابل این
شوکها آسیبپذیر است .بنابراین ،تالطم اقتصاد کالن میتواند پیشبینیپذیری محیط
اقتصاد کالن داخلی را کاهش دهد .نکته نگرانکننده آن است که این عدم پیشبینی
پذیری منجر به مختل شدن تخصیص منابع ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود.
بااینحال ،تئوریهای اقتصادی نظیر مطالعه رازین و رز )1992( 3نشان میدهند که باز
بودن مالی منجر افزایش تالطم سرمایهگذاری ،هموار شدن تالطم مصرف و افزایش تالطم
تولید میگردد .زیرا کاهش موانعِ تحرک سرمایه ،فرصتهای سرمایهگذاری را افزایش داده
و شوکهای بهرهوری را متنوع میسازد که این امر منجر به افزایش تالطم سرمایهگذاری
می شود .از طرف دیگر ،توانایی استفاده از حساب جاری برای قرض گرفتن و قرض دادن
بینالمللی بههموارسازی مصرف کمک میکند .حذف موانع برای تجارت کاالها نیز موجب
افزایش تخصصگرایی شده و درنتیجه تالطم تولید افزایش مییابد.
ثبات اقتصاد کالن از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایهگذاری خصوصی ،به رشد
اقتصادی کمک میکند .اگر سرمایهگذاریهای عمرانی دولت با ایجاد بیثباتی در محیط
اقتصاد کالن همراه باشد (که غالباً در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز چنین است)
نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایتبخش نخواهد بود .تالطم اقتصاد کالن با
ایجاد فضایی از نااطمینانی ،اخذ اطالعات واقعی از قیمتهای نسبی را دشوار ساخته و
به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود .از طرف دیگر ،بودجه عمومی دولت در هر
کشور تصویر تمامنمایی از مجموعه متغیرهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن
کشور ،بهویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است .نقش دولت در
جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درک میشود که این خود در نسبت بودجه
عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا میکند .دولت برای رفع نااطمینانی
و برگردان فضای مطمئن به بازار ناگزیر به صرف هزینههایی است که این هزینهها موجب
بزرگتر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) میشود؛ بنابراین
بررسی تأثیر اندازه دولت بر نااطمینانی اقتصاد کالن حائز اهمیت است (جعفری صمیمی
و اعظمی.)1391،
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ازاینرو ،در مقاله حاضر اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تالطم اقتصاد کالن
بررسی میشود .سازماندهی این مقاله به این صورت خواهد بود که بعد از مقدمه ،در بخش
دوم ،مبانی نظری موضوع بحث شده و در بخش سوم برخی از مطالعات تجربی ارائه خواهد
شد .بخش چهارم به روششناسی تحقیق اختصاص یافته و برآورد مدل و تحلیل یافتههای
تجربی در بخش پنجم بیان شده است .در نهایت و در بخش پایانی مقاله ،به ارائه
نتیجهگیری کلی پرداخته شده است.

 .2مبانی نظری
 .1-2باز بودن تجارت و تالطم اقتصاد کالن
جبران1

از منظر تئوری ،رابطه بین باز بودن تجارت و تالطم رشد اقتصادی از طریق فرضیه
ارائه شده است (دان )2007( 2و ارلیچ و هرن )2013( 3را ببینید) .بر اساس این تئوری،
تالطم رشد اقتصادی را میتوان به منزله پیامد قرار گرفتن در معرض بازارهای بینالمللی
دانست .طرفداران این تئوری بیان میدارند که قرار گرفتن در معرض تجارت فزاینده،
تالطم اقتصاد داخلی را افزایش میدهد .در این تئوری فرض میشود که هرچه بخش
عمومی اقتصاد بزرگتر باشد ،قرار گرفتن در معرض شوکهای اقتصادی ،بهدلیل احتمال
ریسک خارجی برای مخارج دولت ،بیشتر خواهد بود .بااینحال ،دان ( )2007استدالل
میکند که توسعه تجارت بینالملل در بازارهای بزرگتر و باثباتتر بهدلیل افزایش ثبات
اقتصادی ،تنوع ریسک را کاهش میدهد .روش دیگری که مبتنی بر تئوری اقتصادی است،
بیان میدا رد که اقتصادهای کوچکتر نسبت به اقتصادهای بزرگتر با تالطمهای بزرگتری
مواجه هستند .این امر موجب وخیمتر شدن سطح مخاطره این اقتصادها در بازار جهانی
میشود (ارلیچ و هرن ( .))2013دی جیووانی و لِوچنکو )2007( 4استدالل کردند که
فقدان اجماع در خصوص رابطه بین باز بودن تجارت و تالطم اقتصاد کالن به ابهام در
مکانیسم رابطه بین این متغیرها باز میگردد .به اعتقاد آنها تجارت از طریق سه کانال
زیر تالطم را تحت تأثیر قرار میدهد( :الف) افزایش سطح واکنش صنایع به شوکهای
خارجی( ،ب) تغییر در الگوی همگرایی بخشهای تجاری با مابقی اقتصاد و (ج) امکان
متنوعسازی تولید در میان بخشها .آنها به این نتیجه رسیدند که ( )1تجارت باالتر در
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یک بخش ،تالطم تولید آن بخش را افزایش میدهد )2( ،تجارت باالتر در یک بخش،
همبستگی آن بخش با مابقی اقتصاد را کاهش میدهد و ( )3باز بودن تجارت باالتر در
اقتصاد ،تخصصگرایی تولید آن اقتصاد را افزایش میدهد .بوک ،داپکی و استروتمن1
( )2006از نظر تئوریک معتقدند که اثر باز بودن صادرات بر روی تالطم بهدلیل حضور دو
اثر جبرانی مبهم است )1( :اگر عرضه و تقاضای عامل بنگاههای صادراتی از کشش بیشتری
برخوردار باشند ،این بنگاهها بیشتر در معرض شوکهای داخلی و خارجی قرار خواهند
داشت و درنتیجه تالطم تولید افزایش مییابد و ( )2همبستگی ناقص بین شوکهای
داخلی و خارجی ممکن است اثر کاهشی بر روی تالطم تولید بنگاههایی داشته باشد که
به تجارت بیشتری میپردازند .از نظر تجربی این محققین دریافتند که فروش بنگاههای
صادراتی ،تغییرپذیری کمتری را نسبت به بنگاههای غیرصادراتی نشان میدهد و اینکه
اثر حجم صادرات بر روی تالطم تولید در سطح بنگاه منفی است .کاوالو و فرانکل)2007( 2
به بررسی این موضوع پرداختند که آیا باز بودن تجارت منجر به آسیبپذیری در برابر
بحرانهای خارجی میشود .به اعتقاد آنها کشورهای بازتر در برابر شوکهای خارجی
آسیبپذیرترند و موانع غیرمنتظره ممکن است به اعتبار تجارت (بهویژه برای واردات)
آسیب وارد کند ،ازاینرو کاهشهای بعدی در تجارت به کشورهایی که بیشتر در بازارهای
جهانی ادغام شدهاند ،خسارت زیادتری وارد میکند .این در حالی است که رز)2002( 3
استدالل کرده بود که باز بودن تجارت بهمنزله یک ضربهگیر در برابر شوکهای خارجی
عمل میکند ،زیرا کشورهای بازتر بر روی بدهی بینالمللی خود حساسیت بیشتری از
خود نشان میدهند .در همین راستا ،مارتین و ری )2006( 4نشان دادند که اقتصاد
بازارهای نوظهور درصورتی تمایل بیشتری برای تأمین مالی بحران دارند که علیرغم رژیم
تجاری بستهتر از نظر مالی باز باشند .حداد و سابوروکی )2010( 5نشان دادند که علیرغم
باز بودن اقتصاد برای تجارت ،تنوع محصول نقش مهمی برای حمایت اقتصاد از تالطم ایفا
میکند .آنها معتقدند که سیاستهای اعمال شده در چنین شرایطی ،تنوع محصول را
بهبود میبخشد .در واقع ،با توسعه زیرساختهای تجارتِ اقالم مربوطه ،تنوع محصول
بهبود مییابد و بخش خدمات نقش مهمی در مدیریت تنوع صادرات ایفا میکند .جیووانی
و لِوچنکو ( )2010استدالل کردند که اندازه دولت و آزادسازی تجارت ،تالطم را تحت
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تأثیر قرار میدهد .آن ها در مطالعه خود دریافتند که رابطه مثبتی بین آزادسازی تجارت
و تالطم اقتصادی وجود دارد .بهطورکلی مشاهده میگردد که ادبیات نظری در مورد
ارتباط بین باز بودن تجارت و تالطم اقتصاد کالن به نتیجه قاطع و محکمی نرسیده است.
مدل نظری زیر به درک بهتر این مسأله نیز کمک میکند.
 .1-1-2يک مدل نظری ساده

با پیروی از کاراس )2006( 1میتوان یک مدل نظری ساده برای نمایش نحوه اثرگذاری
باز بودن تجارت بر روی تالطم اقتصاد کالن از طریق اجرای سیاست پولی طراحی کرد.
این رویکرد مبتنی بر مدل مشهور اعتبار سیاست پولی مطرح شده توسط کیدلند و
پرسکات )1977( 2و بارو و گوردون )1983( 3است که بعدها جهت در نظر گرفتن
مالحظات اقتصاد باز توسط روگوف )1985( 4و آبسفلد و روگوف )1996( 5بسط داده شد.
با پیروی از آبسفلد و روگوف ( )1996تابع زیان دولت 6به فرم زیر در نظر گرفته میشود:
()1

1
] E[ ( y  yˆ )2   2
2

L

که در اینجا  yلگاریتم  GDPواقعی ŷ ،هدفگذاری دولت برای   ،yنرخ تورمE ،
نشاندهنده امید ریاضی و پارامتر مثبت  بیانگر اهمیت هدفگذاری ستاده نسبت به
تورم است.
ستاده توسط منحنی فیلیپس با انتظارات تعمیمیافته 7معین میشود؛ یعنی
y   (   e )  u

()2
که در این رابطه نرخ طبیعی ستاده به صفر نرمال شده است (در واقع y ،بهمنزله انحرافات
از روند یا جزء سیکلی ستاده تفسیر میشود)  e ،معرف تورم انتظاری است،
)  u iid (0,  u2شوک ستاده بوده و پارامتر ( یعنی ،شیب عرضه کل) بیانگر مبادله
منحنی فیلیپس بین تورم و ستاده است.
حال می توان دو مفهوم درباره باز بودن اقتصاد در نظر گرفت .اوالً ،به منظور اعمال فرضیه
" بدتر شدن مبادله بین تورم و ستاده در منحنی فیلیپس در یک اقتصاد باز نسبت به یک
اقتصاد بسته"  ،بهصورت تابعی نزولی از باز بودن تعریف میشود (آبسفلد و روگوف
. Karras
. Kydland & Prescott
3
. Barro & Gordon
4
. Rogoff
5
. Obstfeld & Rogoff
6
. Government’s Loss Function
7
. Expectations-Augmented Phillips Curve
1
2
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رومر1

( .))1996نکته مشابهی در رویکردهای نظری مختلف همانند روگوف (،)1985
( )1993و کاراس ( )1999تعریف میشود .بنابراین ،فرض میشود:
() 3
)   (open
که در اینجا      open  0بوده و متغیر  openدرجه باز بودن اقتصاد را
اندازهگیری میکند.
ثانیاً ،مجدداً با پیروی از آبسفلد و روگوف ( ،)1996با درنظر گرفتن رابطه برابری قدرت
خرید )PPP( 2خواهیم داشت:
  e  v    v
()4
در رابطه فوق  eلگاریتم نرخ ارز اسمی و    eنرخ تنزل ارزش پول 3است ،جمله
خطای )  v iid (0,  v2بیانگر انحراف از برابری قدرت خرید ( )PPPاست و فرض
میشود که سطح قیمت خارجی برونزا است (و به  1نرمال شده است) .هدف سیاست
این است که  را طوری انتخاب کند که رابطه ( )1را نسبت به قیدهای ( )3( ،)2و ()4
حداقل کند.
فرض میشود که سیاستگزاران مسأله فوق را برای  پس از مشاهده  uو قبل از
مشاهده  vحل می کنند ،این در حالی است که مردم عادی انتظارات تورمی را قبل از
مشاهده  uیا  vشکل میدهند .شرط مرتبه اول بیان میکند که نرخ بهینه تنزل ارزش
پول بایستی رابطه زیر را تأمین کند:

ˆ 2 e   u   y
 2  1
که در اینجا   eمبین نرخ انتظاری تنزل ارزش پول و اندیس  Dنشاندهنده صالحدید4
D 

میباشد .در تعادل  e  E (eD ) ،بوده که در آن ˆ  e   yاست؛ بنابراین رابطه زیر
بیانگر نرخ تعادل بهینه تنزل ارزش پول (صالحدیدی) است:

( )5
 D   yˆ  2 u
  1
با جایگذاری از معادله ( )5در معادالت ( )4و ( )2خواهیم داشت:

. Romer
). Purchasing Power Parity (PPP
3
. Depreciation Rate
4
. Discretion
1
2
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()6


uv
 2  1

و

 D   yˆ 
1

()7
u  v
 2  1
معادالت ( )6و ( )7بهترتیب بهعنوان مقادیر تورم و تولید تعادلی هستند.

yD 

حال با استفاده از معادله ( )3میتوان بهسادگی اثرات درجات مختلف باز بودن را بهدست
آورد .معادله ( )6نشان میدهد که متوسط تورم ˆ  D   yخواهد بود و بنابراین
 (d D / dopen)  0است .البته این نتایج مشابه نتایج رومر ( )1993است که متوسط
تورم کمتری را در اقتصادهای بازتر پیشبینی میکند.
براساس رابطه ( )5میتوان نتیجه دیگری برای متوسط نرخ تنزل ارزش پول بهدست آورد
که توسط رابطه ˆ  D   yمعین میشود و بنابراین  (d D / dopen)  0است .این
امر بدیهی است ،زیرا بهواسطه رابطه  PPPمدل پیشبینی میکند که اقتصادهای بازتر
متوسط نرخ تنزل ارزش پول کمتری خواهند داشت .شواهد پشت این مسأله مشابه با
نتایج رومر است :یعنی ،ازآنجاییکه مزایای انبساط پولی در اقتصادهای بازتر کمتر است،
انگیزه استفاده از مبادله منحنی فیلیپس ،کاهش یافته و بنابراین از اریب متوسط تورم و
تنزل ارزش پول کاسته میشود.
با توجه به تغییرپذیری ستاده ،معادله ( )7بیان میکند که
2

 1 
 2 
( )8
Var ( y )   2   u2   2 v2   2  uv u v
   1 
   1 
که در اینجا  uvضریب همبستگی بین  uو  vاست .این بدان معنی است که عالمت
D

 dVar ( y D ) / dopenمبهم است .بااینحال ،توجه داشته باشید که عالمت نسبت مذکور
به انحرافات از  PPPبستگی خواهد داشت .برای مثال ،اگر این انحرافات کوچک باشند،
یعنی   v2  0و  (dVar ( y D ) / dopen)  0باشد ،در نتیجه واریانس عمالً فقط به
جمله اول سمت راست معادله ( )8بستگی خواهد داشت .ایده نهفته در این حالت حدی
بهصورت زیر است :چنانکه در باال بیان شد ،یک افزایش در باز بودن ،مزایای دخالت پولی
را کاهش می دهد؛ این بدان معنی است که انگیزه واکنش به شوک ستاده کاهش یافته و
درنتیجه با تالطم بیشتر ستاده مواجه خواهیم بود .بااینحال ،با درنظر گرفتن عبارات دوم
و سوم سمت راست معادله ( ،)8اثر کلی مبهم میگردد .نهایتاً ،با توجه به تغییرپذیری
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نرخ ارز ،توجه کنید که معادله ( )5داللت بر  Var ( D )   ( 2  1)  u2دارد و
بنابراین عالمت  dVar ( D ) / dopenنیز مبهم خواهد بود.

 .2-2اندازه دولت و تالطم اقتصاد کالن
برای سنجش اهمیت نقش دولت در اقتصاد دو روش وجود دارد :سهم  GDPاز مخارج
دولت و سهم  GDPاز مالیات (یا نرخ متوسط مالیات) .تمایز بین این دو معیار بهخاطر
تفاوت کانالهایی که از طریق آنها بر تالطم تولید تأثیر میگذارند ،حائز اهمیت است.
موهانتی و زامپولی 1معتقدند که حداقل به دو دلیل مخارج دولت نقش مهم بألقوهای در
تثبیت تقاضای کل و در نتیجه ستاده دارد )1( :این امکان وجود دارد که سهم باالتر
مخارج دولت با بخش بزرگتری از کاالها و خدمات عمومی و نیز نسبت بزرگتری از
کارگران شاغل در بخش عمومی مرتبط باشد .هرچه مخارج دولت نسبت به سایر اجزای
تقاضای کل باثباتتر باشد ،این امر بایست ی تالطم درآمد و تولید کل را کاهش دهد (اثر
ترکیبی .) 2و هرچه سهم کارگران در بخش عمومی بیشتر باشد ،این امر بایستی تالطم
درآمد قابل تصرف فردی کل و مصرف خصوصی کل را کاهش دهد (اثر امنیت شغلی.)3
( )2این امکان وجود دارد که سهم باالتر مخارج دولت منعکسکننده یک نظام تأمین
اجتماعی قویتر باشد ،این نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر انتقاالت تأمینی به تعداد
زیادی از شهروندان نظیر مزایای بیکاری و مستمریهای بازنشستگی است .متشابهاً ،یک
نظام جامعتر نیز میتواند نقش بزرگتری برای انتقاالت خودکار به کمپانیها ایفا کند.
بهطور معمول ،انتقاالت خودکار به کارگران و کمپانیها با طراحی مالیاتهای موازی منجر
به کاهش در تالطم درآمد قابلتصرف آنها میشود (تثبیت خودکار .)4تثبیت درآمد
قابل تصرف برای تالطم تولید تا آنجایی حائز اهمیت است که واکنش عمده خانوارها و
بنگاهها به درآمد جاری باشد نه به انتظارات درآمد آتی .برای مثال ،این امر درصورتی
اتفاق میافتد که کسر قابلتوجهی از خانوارها یا بنگاهها با کاهش درآمد با محدودیت
نقدینگی مواجه گردند و درنتیجه قادر به هموار ساختن مصرف یا سرمایهگذاری از طریق
قرض گرفتن نباشند.
سهم مالیات نیز میتواند به تثبیت تالطم تولید کمک کند .در واقع ،سهم باالتر مالیات،
تالطم درآمد قابلتصرف خانوارها و جریانات نقدی بنگاهها را در مواجه با نوسانات درآمد
. Mohanty& Zampolli
. Composition Effect
3
. Job Safety Effect
4
. Automatic Stabilisation
1
2
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ناخالص آنها کاهش میدهد .مالیات از طریق این کانال ،اثر شوکها را بر روی تولید
کاهش میدهد .هرچه سیستم مالیاتی ،تصاعدیتر و مخارج خصوصی ،حساستر به
جریانات نقدی جاری باشد ،این اثر بزرگتر خواهد بود (موهانتی و زامپولی.)2009 ،
استداللهای فوق بهطور شهودی قابلدرک هستند .استداللهای دیگری نیز وجود دارند
که کمتر شهودی اند و بر نقش اثرات طرف عرضه اقتصاد در مقایسه با طرف تقاضا تأکید
میکنند .این استداللها ممکن است منجر به تقویت ،تضعیف و یا حتی معکوس کردن
ارتباط نظری منفی بین اندازه دولت و تالطم تولید شوند .توجه کنید که مخارج دولت یا
مالیات باالتر میتواند واکنشپذیری تصمیمات سرمایهگذاری و نیرویکار را تغییر دهند
(به کالدارا و کمپس )2008( 1رجوع کنید) .یک موضوع چالش برانگیز ،اثر ممکن مالیات-
های تصاعدی بر روی تصمیمات عرضه نیرویکار است .به اعتقاد آیورباخ و فینبرگ
( ،)2000همانند طرف تقاضای کل ،مالیات تصاعدی میتواند از طریق عرضه نیرویکار
اثرات تثبیتی بر روی تولید داشته باشد.
در کنار اثرات طرف عرضه و تقاضا میتوان بر روی نقش تثبیتکننده اندازه دولت
محدودیتهایی را درنظر گرفت .یک عامل مهمی که میتواند بهطور جزئی یا کلی ویژگی-
های تثبیت کننده مالیات و مخارج باالتر را جبران کند ،سطح باالی بدهی عمومی است.
اگر بدهی عمومی به اندازه کافی باال باشد ،بحران اقتصادی حاصله ممکن است منجر به
انتظار کنترل مالی اختیاری یا تغییر نامساعد در قوانین حاکم بر مالیاتها و مزایای
بلندمدت شود .این امر میتواند مصرفکنندگان و بنگاهها را به کنترل بیشتر مخارج
هدایت کند .همچنین ،سطوح ناپایدار بدهی عمومی میتواند عالوه بر هرج و مرج ساختن
بازارهای مالی ،نرخ بهره بلندمدت را افزایش دهد .بنابراین ،انتظار بر این است که دولت-
های بزرگ (با هر اندوختهای از سطح باالی بدهی عمومی) سبب افزایش تالطم تولید
شوند نه کاهش آن (گالی.)1994 ،2

 .3مروری بر مطالعات پیشین
 .1-3مطالعات خارجی
کاراس ( ) 2006معتقد است که اثرات باز بودن تجارت بر روی تالطم اقتصاد کالن به
لحاظ نظری مبهم است؛ ازاین رو وی در بررسی تجربی اثر باز بودن تجارت بر روی تالطم
. Caldara & Kamps
. Galí
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اقتصاد کالن دو مجموعه داده درنظر میگیرد :یک مجموعه متشکل از  56کشور در بازه
زمانی  1998-1951و دیگری متشکل از  105کشور در بازه زمانی  1997-1960میباشد.
نتایج نشان داد که اگر اثرات کشورها بهطور مشترک تخمینزده شود ،هم اندازه اقتصاد و
هم باز بودن تجارت اثر منفی معنیدار و پایدار بر روی تغییرپذیری تولید ،مصرف ،سرمایه-
گذاری و نرخ مبادله خواهد داشت .همچنین کاراس دریافت که نرخ تنزل ارزش پول با
اندازه اقتصاد و باز بودن تجارت رابطه عکس دارد.
بیجان )2006( 1اثر باز بودن تجارت را بر روی تالطم تولید بررسی میکند .نتایج مطالعه
وی نشان میدهد که باز بودن تجارت سبب افزایش تالطم تولید میشود ،منتها این اثر
در طول سالهای  1975-1950در مقایسه با سالهای  2000-1975قویتر و کارآمدتر
می باشد .دیگر یافته مهم این مقاله آن است که درصورت کنترل اندازه دولت و برخی
معیارهای ریسک خارجی نظیر تالطم رابطه مبادله و شاخص تمرکز صادرات ،اثر باز بودن
تجارت بر روی تالطم تولید منفی خواهد بود.
کالدرون و اشمیت-هِبِل )2008( 2با استفاده از دادههای  82کشور در باز زمانی -1975
 2005اثر باز بودن مالی و تجاری را بر روی تالطم رشد بررسی کردند .آنها دریافتند که
واکنش تالطم رشد به افزایش باز بودن مالی و تجاری به ویژگیهای کشورها بستگی دارد.
نتایج نشان داد که ( )1باز بودن تجارت منجر به تثبیت نوسانات تولید در کشورهایی
میشود که ساختار اقتصادی متنوعی دارند )2( .باز بودن مالی تالطم رشد را در کشورهایی
که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایینی دارند کاهش میدهد )3( .عمق مالی
داخلی به هموارسازی اثر بیثباتکننده باز بودن مالی بر روی تالطم رشد کمک میکند.
( ) 4کشورهایی که از باز بودن تجارت باالتری برخوردارند کمتر متمایل به کاهش تولید
هستند ) 5( .کشورهایی که از باز بودن مالی باالتری برخوردارند به احتمال زیاد فقط
درصورتی کاهش شدید در تولید واقعی را تجربه میکنند که تورش بدهیهای خارجی
آنها به سمت بدهی باشد تا حقوق صاحبان سهام.
چن و وانگ ) 2009( 3اثر باز بودن مالی را بر روی تالطم اقتصاد کالن برای نمونهای
متشکل از  35کشور صنعتی و در حال توسعه در بازه زمانی  2003-1970بررسی کردند.
نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که جریان ورود سرمایه ،تالطم رشد  GDPرا افزایش

. Bejan
. Calderón & Schmidt-Hebbel
3
. Chen & Wang
1
2

www.SID.ir

Archive of SID
 .................. 134اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تالطم اقتصاد کالن در ایران :رهیافت الگوی تالطم ...

میدهد که این امر در کشورهای در حال توسعه معنیدار است .همچنین جریان خروج
سرمایه به کاهش در تالطم مصرف کمک میکند.
مجاهد و همکاران )2015( 1به بررسی ارتباط بین آزادسازی تجارت ،اندازه دولت و تالطم
اقتصاد کالن در بازه زمانی  2010-1967برای کشور پاکستان پرداختند .یافتههای آنها
حاکی از آن است که در بلندمدت ،آزادسازی تجارت و اندازه اقتصاد منجر به تالطم تولید
می شوند .تالطم مصرف مستقیماً با آزادسازی تجارت و اندازه دولت ارتباط مییابد و
آزادسازی تجارت و اندازه دولت سبب کاهش در تالطم سرمایهگذاری میشود .همچنین
مدل تصحیح خطا نشان داد که در کوتاهمدت ،تالطم تولید ،آزادسازی تجارت و اندازه
اقتصاد رابطه منفی دارند ،در حالی که در کوتاهمدت اندازه دولت با تالطم تولید ،مصرف
و سرمایهگذاری رابطه مستقیم دارد.
کیم و همکاران )2016( 2رابطه تجارت را با رشد اقتصادی و تالطم رشد بررسی کردهاند.
آن ها برای درنظر گرفتن ناهمگنی پویای بألقوه و وابستگی مقطعی در اثرات تجارت از
روش دادههای پنل باوقفه توزیع شده اتورگرسیو تعمیمیافته مقطعی)CS-ARDL( 3
استفاده کردند .یافتههای آنها نشان میدهد که ( )1هرچه تجارت بینالملل بیشتر باشد،
رشد اقتصادی بیشتر بوده و تالطم رشد در بلندمدت بزرگتر میشود که این امر منجر به
رابطه بلندمدت مثبت بین رشد اقتصادی و تالطم رشد میشود )2( .تجارت بینالملل
بزرگتر فعالیتهای اقتصادی را تشدید کرده و در کوتاهمدت نوسانات اقتصادی را کاهش
میدهد که این امر منجر به رابطه کوتاهمدت منفی بین رشد اقتصادی و تالطم رشد
میشود )3( .بسته به سطح توسعه کشورها ،سیستم مالی ،سیاستهای اقتصاد کالن،
سرمایه انسانی ،فساد و مقررات کار ،ناهمگنی بزرگی در اثرات تجارت وجود دارد.
میرِکو و همکاران ) 2017( 4اثر باز بودن تجارت را بر روی تالطم رشد اقتصادی غنا در
بازه زمانی  2013-1970بررسی کردند .آنها با استفاده از تکنیکهای همانباشتگی و
تصحیح خطا نشان دادند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تغییرات در باز بودن
تجارت بهطور مثبتی تالطم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

. Mujahid et al
. Kim et al
3
. Cross-Sectionally Augmented Autoregressive Distributed Lag Panel Data
4
. Mireku et al
1
2
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 .2-3مطالعات داخلی
جعفری صمیمی و اعظمی ( )1391به بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کالن و اندازه
دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه پرداختهاند .در این مقاله نوسانات رشد تولید
ناخالص داخلی بهعنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کالن و نسبت مخارج دولت به
تولید ناخالص داخلی بهعنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است .آنها با استفاده از
الگوی دادههای تابلویی در سالهای  2009-1980و استفاده از الگوی خودرگرسیونی
واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته ( )Garchاثر نااطمینانی در اقتصاد کالن را بر
اندازه دولت بررسی کردند .نتایج برآورد نشان میدهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد
کالن سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است ،بهگونهای که اندازه دولت را نیز در
کشورهای موردنظر بزرگتر کرده است.
کریمی و همکاران ( ،)1394تأثیرپذیری ثبات اقتصادی از مخارج دولت در ایران را
برای دوره زمانی  1357-1391با استفاده از روش یوهانسون-جوسیلیوس بررسی
کردهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که متغیرهای شاخص قیمت کاال و خدمات
و مخارج سرمایهگذاری دولت تأثیر مثبت بر روند رشد اقتصادی داشته است.

 .4روششناسی تحقیق
در این بخش با توجه به مدل نظری ارائه شده و با الهام از رویکرد بهکار گرفته شده توسط
کاراس ( )2006مدل زیر تصریح میشود:
LnMVt  A  1LnTOt  2 LnGCt   t
()9
که در اینجا  MVtشاخص تالطم اقتصاد کالن TOt ،شاخص باز بودن تجارتGCt ،
شاخص اندازه دولت (یا مخارج مصرفی دولت بهصورت درصدی از  )GDPو   tجمله خطا
است .عوامل مختلفی بر تالطم اقتصاد کالن مؤثر هستند که عبارتند از :باز بودن تجارت،
مخارج دولت ،درآمد مالیاتی دولت ،اندازه دولت ،تالطم نرخ تورم ،توسعه بخش مالی،
یکپارچگی مالی ،تالطم رابطه مبادله ،تالطم نرخ ارز ،اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه و
شاخص آزادیهای مدنی (اسپیلیوپولوس .)2010 ،1در مقاله حاضر از سه متغیر که بیانگر
تالطم اقتصاد کالن هستند ،استفاده شده است که عبارتند از :تالطم تولید ( ،)VGDPt
تالطم مخارج مصرفی خصوصی (  )VC tو تالطم سرمایهگذاری (  ،)V I tبا ترکیب این سه
متغیر با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی ( ،)PCAشاخص تالطم اقتصاد کالن
. Spiliopoulus
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 MVtبهدست میآید .با الهام از مطالعه نیرانجان )2017( 1شاخص باز بودن تجارت ()TO
بهصورت نسبت مجموع صادرات و واردات به  GDPاندازهگیری میشود .در فرآیند برآورد
مدل ،دادههای تحقیق از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است.
همچنین دادهها در این مطالعه بهصورت ساالنه در بازه زمانی  1395-1352میباشند.

 .1-4مدل تالطم تصادفی ()SV
مدل تالطم تصادفی ( )SVبهعنوان جایگزینی برای مدلهای نوع  ARCHانگل ()1982
توسط تیلور )1982( 2معرفی شد .یکی از دالیل اصلی استفاده از مدلهای SVتوانایی
این مدلها برای مدلسازی تالطم میباشد .مدلهای تالطم تصادفی در مقایسه با سایر
مدلها به دلیل دو جزء اخالل که یکی برای مشاهدات و دیگری برای تالطم پنهان است،
واقعیتر و انعطافپذیرتر از مدلهای نوع  ARCHهستند .مدل ساده  SVاستفاده شده
توسط تیلور ( ،)1994 ،1986جاکویر و دیگران ،)1994( 3کیم و دیگران )1998( 4و یو
و میر )2000( 5بهصورت زیر تعریف میشود:
)Yt  exp(ht / 2) t ,  t ~ N (0,1
()10
) ht 1     (ht   )  t , t ~ N (0,  2
Corr ( t ,t )  

که در اینجا  Ytمشاهدات در زمان  tاست ht  log  t2 .لگاریتم تالطم است و فرض
میشود که یک فرآیند پایای خودبازگشتی مرتبه اول (( )AR)1با پارامتر    1است.
در شرایط استاندارد ،جمالت اخالل   tو   tمستقل هستند (یعنی COV ( t ,t )  0
یا  ،)   0اما اگر جمالت اخالل   tو   tمستقل نباشند (یعنیCOV ( t ,t )  0 ،
یا  ،)   0در این صورت مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی یا مدل تالطم تصادفی
نامتقارن خواهد بود (یو و میر 2000 ،و لیسنفلد و ریچارد.)2003 ،6
روشهای مختلفی برای برآورد مدلهای تالطم تصادفی معرفی شده است .روشهایی با
کارایی کمتر همانند روش تعمیمیافته گشتاورها ،)GMM( 7روش شبهحداکثر

. Niranjan
. Taylor
3
. Jacquier et al.
4
. Kim et al.
5
. Yu & Meyer
6
. Liesenfeld & Richard
7
. Generalized Method of Moments
1
2
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راستنمایی 1و روش تابع مشخصه تجربی .2روشهای بر مبنای راستنمایی کامل همانند
روش حداکثر راستنمایی شبیهسازیشده ،)SML( 3روش حداکثر راستنمایی عددی 4و
روش بیزی مونت کارلوی زنجیره مارکوف.)MCMC( 5
اندرسون و دیگران )1999( 6روشهای مختلفی را در مطالعات مونت کارلو با یک نمونه
محدود مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که روش  MCMCیکی از
کارآترین ابزار برآورد میباشد .روش  MCMCمعموالً در ادبیات بهعنوان معیاری برای
کارایی مورد توجه قرار میگیرد .بهعالوه (بهعنوان یک نتیجه جانبی برآورد پارامتر) روش
 MCMCبرآوردهای مطمئنتر و هموارتری 7را از متغیرهای پنهان ارائه میدهد ،زیرا
روش  MCMCفضای پارامترها را با اضافه کردن متغیرهای پنهان افزایش میدهد.
همچنین برخالف اغلب روشهای تکرارشونده که منطقشان بر اساس استداللهای
مجانبی 8است ،منطق روش  MCMCبر مبنای توزیع دقیق پسین پارامترها و متغیرهای
پنهان است .دیگر مزیت روش  MCMCاین است که بهطورکلی در این روش ،بهینهسازی
عددی نیاز نیست .این مزیت بهویژه هنگامیکه یک مدل پارامترهای برآوردی زیادی دارد
از اهمیت فراوانی برخوردار است .بنابراین در ادبیات ،روش  MCMCبه میزان زیادی در
برآورد مدلهای  SVتک متغیره استفاده شده است (یو و میر .)2006 ،در مطالعه حاضر
نیز با توجه به مزیتهای بیان شده برای روش برآورد  ،MCMCاز این روش برای برآورد
تالطم رابطه مبادله و تالطم اقتصاد کالن استفاده میگردد.

 .5نتايج حاصل از برآورد الگو
 .1-5محاسبه نااطمینانی اقتصاد کالن
در این بخش ابتدا مقادیر نااطمینانی سه متغیر تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی
خصوصی و سرمایهگذاری با استفاده از مدل تالطم تصادفی ( )SVو نرمافزار
WinBUGSاستخراج میشود .توجه کنید که در برآورد مدل  SVبرای متغیرهای تولید
. Quasi-Maximum Likelihood
. Empirical Characteristic Function
3
. Simulated Maximum Likelihood
4
. Numerical Maximum Likelihood
5
. Bayesian Markov Chain Monte Carlo
6
. Andersen et al
7
. Smoothed Estimates
8
. Asymptotic Arguments
1
2
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ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری توزیع پیشین پارامترهای این
مدل همانند توزیع پیشین پارامترهای مدل  SVبرآوردشده در مطالعه اسماعیلی فالح
( ) 1389است .همچنین مدل تالطم تصادفی با استفاده از دو زنجیره در نرمافزار اجرا
گردید تا مقادیر آماره بروکس-جلمن-روبین )BGR( 1برای بررسی همگرایی برآوردهای
پسین بهدست آید.
 .1-1-5محاسبه نااطمینانی تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی خصوصی و سرمايه-
گذاری با استفاده از مدل SV

جداول ( )2( ،)1و ( )3نتایج برآوردهای پسین مدل  SVبرای تولید ناخالص داخلی،
مخارج مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری مربوط به معادله ( )10را با انجام  100000تکرار
و به ترتیب با کنار گذاشتن  3000 ،500و  2000تکرار اول برای تولید ناخالص داخلی،
مخارج مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری نشان میدهد .ستون دوم این جداول ضرایب
برآوردی پسین و ستون سوم انحراف معیار هر یک از ضرایب برآوردی را نشان میدهد.
ستون چهارم خطای مونت کارلو هر یک از ضرایب برآوردی پسین است که در ادامه برای
بررسی دقت برآوردهای پسین استفاده شده است ،ستون پنجم فاصله اطمینان برای هر
یک از ضرایب برآوردی پسین را نشان میدهد و در نهایت ستون ششم 5 ،درصد انحراف
معیار هر یک از ضرایب برآوردی پسین است که برای مقایسه با خطای مونت کارلو هر
ضریب جهت بررسی دقت برآوردهای پسین محاسبه شده است.
جدول .1نتايج برآورد مدل  SVبرای تولید ناخالص داخلی



ضرایب
برآوردی

انحراف
معیار

MCE

فاصله اطمینان
%95

 %5انحراف
معیار

دقت برآورد
پسین

-5/033

0/6386

0/005714

][6/168 ، -3/787

0/03193

مناسب



0/9165

0/07641

0/0009768

[ ، 0/9944
]0/7097

0/003821

مناسب



0/1614

0/07187

0/001367

[ ، 0/3458
]0/07253

0/003594

مناسب

پارامتر

منبع :یافتههای تحقیق

. Brooks–Gelman–Rubin (BGR) Statistic
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جدول  .2نتايج برآورد مدل  SVبرای مخارج مصرفی خصوصی
ضرایب
برآوردی

انحراف
معیار

MCE

فاصله اطمینان
%95

 %5انحراف
معیار

دقت
برآورد
پسین



-3

0/3355

0/006569

[ ، -2/366
]-3/583

0/016775

مناسب



0/8466

0/1124

0/0008126

[ ، 0/9873
]0/5655

0/00562

مناسب



0/1085

0/03699

0/0004435

[ ، 0/2017
]0/06078

0/00185

مناسب

پارامتر

ماخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .3نتايج برآورد مدل  SVبرای سرمايهگذاری
پارامتر

ضریب

انحراف
معیار

MCE

فاصله اطمینان
%95

 %5انحراف
معیار

دقت برآورد
پسین



-3/644

0/4964

0/006059

[ ، -2/754
]-4/543

0/02482

مناسب



0/8911

0/09666

0/001238

[ ، 0/9931
]0/6319

0/004833

مناسب



0/1282

0/05393

0/0009761

[ ، 0/2662
]0/06473

0/002697

مناسب

ماخذ :یافتههای تحقیق
 .1-1-1-5تشخیص همگرايی در مدل  SVبرای تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی خصوصی
و سرمايهگذاری

طبق قاعده هرگاه مقادیر آماره  BGRدر محدوده یک باشد ،بهمعنای وقوع همگرایی است
(کانگدان .)2006 ،نمودارهای ( )2( ،)1و ( )3به ترتیب مقادیر مربوط به آماره ( BGRدر
این اشکال ،نموداری که مقادیر آن به یک نزدیکتر است همان آماره  BGRمیباشد) برای
پارامترهای پسین مربوط به تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی خصوصی و سرمایه-
گذاری را نشان میدهد ،ازآنجاکه در همه نمودارها مقادیر این آماره در محدوده یک قرار
دارد ،بنابراین همگرایی در همه برآوردهای پسین مربوط به تولید ناخالص داخلی ،مخارج
مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری رخ داده است.
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نمودار  .1مقادير آماره  BGRبرای برآوردهای پسین مدل  SVبرای تولید ناخالص داخلی
mu chains 1:2
1.5
1.0
0.5
0.0
998

20000

40000

start-iteration
phi1 chains 1:2

1.5
1.0
0.5
0.0
998

20000

40000

start-iteration
sigma.eta chains
1:2

1.5
1.0
0.5
0.0
998

20000

40000

start-iteration

ماخذ :یافتههای تحقیق

نمودار  .2مقادير آماره  BGRبرای برآوردهای پسین مدل  SVبرای مخارج مصرفی خصوصی
phi1 chains 1:2

mu chains 1:2

40000

20000

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0
40000

3485

20000

start-iteration
sigma.eta chains 1:2

start-iteration

1.0
0.5
0.0
40000

20000

start-iteration
های تحقیق
ماخذ :یافته
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نمودار  .3مقادير آماره  BGRبرای برآوردهای پسین مدل  SVبرای سرمايهگذاری
mu chains 1:2

phi1 chains 1:2

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0
40000

20000

0.0

2490

start-iteration

20000

40000
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sigma.eta chains 1:2
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0.0
40000

2490

20000

start-iteration
های
ماخذ :یافته

تحقیق

 .2-1-1-5دقت برآوردهای پسین مدل  SVبرای تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی
خصوصی و سرمايهگذاری

برای ارزیابی دقت برآوردهای پسین میتوان از یک قاعده سرانگشتی استفاده کرد ،برای
این منظور ،اگر خطای مونت کارلوی )MCE( 1هر پارامتر برآوردی ،کوچکتر از  5درصد
انحراف معیار آن پارامتر باشد ،آن پارامتر برآوردی مناسب است (اشپیگلهالتر و دیگران،
 .)2003با توجه به نتایح مربوط به جداول ( )2( ،)1و ( )3و قاعده سرانگشتی بیانشده،
همه پارامترهای پسین برآوردی برای تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی خصوصی و
سرمایهگذاری از دقت الزم برخوردار و مناسب هستند .پس از برآورد پارامترها و انجام
آزمونهای مربوطه ،بهراحتی مقادیر عددی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی ،مخارج
مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری بهدست میآیند.
 .2-1-5ترکیب نااطمینانی سه متغیر تولید ناخالص داخلی ،مصرف خصوصی و
سرمايهگذاری با استفاده از روش تجزيه به مؤلفه های اصلی ()PCA

با استفاده از روش  PCAبرای هر یک از سه متغیر نااطمینانی تولید ناخالص داخلی،
مصرف خصوصی و سرمایهگذاری یک مقدار ویژه (  ) iبهدست میآید و سهم (وزن) هر
متغیر در نااطمینانی ترکیبی بهصورت زیر محاسبه میشود:
i
Wi 
1  2  3
. Monte Carlo Error
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جدول ( )4سهم (وزن) هر یک از سه متغیر نااطمینانی را نشان میدهد .این نتایج با
استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی و ماتریس واریانس-کوواریانس بهدست آمده
است.
جدول  .4سهم (وزن) هر يک از متغیرهای نااطمینانی در شاخص نااطمینانی کل
متغیر

UI

UGDP

UC

سهم (وزن)

0/7601

0/2266

0/0132

ماخذ :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )4نشان میدهد که نااطمینانی سرمایهگذاری با وزن  0/7601بیشترین
سهم را در نااطمینانی ترکیبی دارد و پس از آن نااطمینانی تولید ناخالص داخلی با وزن
 0/2266و نااطمینانی مخارج خصوصی با وزن  0/0132قرار دارند.

 .3-5آزمون ريشه واحد
الف) آزمون ديکی -فولر تعمیميافته
در این بخش پایایی کلیه متغیرهای الگو از طریق آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته مورد
بررسی قرار میگیرد .نتایج نشان میدهد که در سطح معناداری  5درصد همه متغیرهای
الگو در دو حالت با عرض از مبدأ و بدون روند و با عرض از مبدأ و روند در سطح ناپایا
بوده و با یکبار تفاضلگیری پایا شدهاند .بنابراین متغیرهای الگو همجمع از مرتبه یک
(یعنی ) I)1( ،هستند و میتوان از روش همجمعی پیشنهادی یوهانسن ( )1991و
یوهانسن -جوسلیوس ( )1990برای آزمون وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو
استفاده کرد .این روش با استفاده از روش برآورد حداکثر راستنمایی وجود بردارهای
همجمعی را در یک الگوی  VARمشخص میکند .بنابراین در ادامه تعداد وقفههای بهینه
الگوی  VARتعیین میگردد.
جدول  .5نتايج حاصل از پايايی متغیرها با عرض از مبدأ و بدون روند
متغیرها

آماره دیکی-
فولر

متغیرها

آماره دیکیفولر

مرتبه هم-
جمعی

LMV

-2/2748

LMV

-2/9735

LTO

-2/9055

LTO

)I (1

-5/8357

LGC
LGC
مقدار بحرانی آزمون دیکی فولر با عرض از مبدأ و بدون روند
-2/93
-1/033

منبع :یافتههای تحقیق
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جدول  .6نتايج حاصل از پايايی متغیرها با عرض از مبدأ و روند
متغیرها

آماره دیکی-
فولر

متغیرها

آماره دیکیفولر

مرتبه همجمعی

LMV

0/1576

LMV

-3/8578

LTO

-2/5846

LGC

-3/442

LTO
LGC

-5/8071

)I (1
)I (1
)I (1

-6/4878

مقدار بحرانی آزمون دیکی فولر با عرض از مبدأ و روند -3/53

منبع :یافتههای تحقیق

ب) آزمون ريشه واحد زيوت-اندروز

1

آزمون زیوت-اندریوز در واقع شکل تعمیمیافته آزمون پرون است که برای پیدا کردن
درونزای تاریخ تغییر ساختاری مورد استفاده قرار میگیرد .در این آزمون فرضیه صفر
مبنی بر وجود ریشه واحد عبارت است از:
H 0 : y t    y t 1  et

و فرضیه مقابل آن از سه الگوی ( )B( ،)Aو ( )Cتبعیت میکند:
H1 :
k

Model (A ) : y t  ˆ A  ˆ A DU t (Tˆb )  ˆ A t  ˆ A y t 1   cˆ A y t  j  eˆt
j 1
k

Model (B ) : y t  ˆ B  ˆ B t  ˆ B DT t (Tˆb )  ˆ B y t 1   cˆ B y t  j  eˆt
j 1

Model (C ) : y t  ˆ  ˆC DU t (Tˆb )  ˆ C t  ˆC DT t (Tˆb )  ˆ C y t 1
C

k

  cˆC y t  j  eˆt
j 1

همانطورکه مالحظه میشود الگوی  Aبیانگر تغییر در عرض از مبدأ ،الگوی  Bبیانگر
تغییردر شیب تابع روند و الگوی  Cبیانگر تغییر در عرض از مبدأ و تغییر در شیب تابع
روند است.
 DUیک متغیر مجازی است که کمیت آن برای سالهای  ، t  T bیک و برای بقیه
سالها صفر است و  DT tیک متغیر مجازی روند است که کمیت آن برای سالهای
 t  T bبرابر با  t T bو برای بقیه سالها صفر است که در آن  T bزمان شکست
ساختاری است .زیوت و اندروز پیشنهاد میکنند که نقاط شکستگی (تاریخ تغییر
ساختاری) مابین  70درصد حجم نمونه قرار دارد ،یعنی. 0.15T  Tb  0.85T :

. Zivot and Andrews
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برای هر یک از سالها ،الگوهای  B ،Aو  Cبسته به فرضیه رقیب به روش حداقل مربعات
معمولی تخمین زده میشود و کمترین آماره  tمربوط به ضریب  y t 1هر یک از رگرسیون-
ها با توجه به مقدار وقفه بهینه بهعنوان سال شکست ساختاری یا تغییر جهت ساختاری
انتخاب میشود.
تحت صحت فرضیه صفر ،آماره  tمربوط به ضریب ( y t 1یعنی ˆ ) t دارای توزیع حدی
است .کمیتهای بحرانی مورد نیاز برای انجام آزمون (با توجه به کمیت  که نسبت
زمان بروز شکست ساختاری به حجم نمونه (  )   TB nرا نشان میدهد) توسط پرون
استخراج و جدول بندی شده است .آماره آزمون مربوط به سایر ضرایب برآورد شده ،وقتی
 H 0رد میشود ،دارای توزیع حدی استاندارد نرمال است .بنابراین میتوان از مقادیر
بحرانی توزیع استاندارد نرمال برای آزمون معنادار بودن ضرایب استفاده کرد.
آنچه که در برآورد رگرسیون الگوهای  B ،Aو  Cبرای ما مهم است ،کمیت ضریب مربوط
به  ، y t 1یعنی ̂ و کمیت آماره  tآن است .بهمنظور انجام آزمون ریشه واحد (ناپایایی)،
فرضیه صفر و مقابل زیر مورد توجه قرار میگیرد:
H 0 :   1

H 1 :   1

کمیت آماره آزمون براساس صحت فرضیه  H 0با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
ˆ  
ˆS 



این آماره با مقادیر بحرانی توزیع حدی آماره آزمون ˆ t که تغییر ساختاری را نشان
میدهد ،مقایسه میشود .اگر مقدار این آماره (از لحاظ جبری) از مقادیر تمامی کمیتهای
بحرانی ارائه شده در سطوح مختلف معناداری کوچکتر باشد ،فرضیه  H 0رد نمیشود.
جدول  .7آزمون ريشه واحد زيوت-اندروز
متغیر
LMV

الگوی A

الگوی B

سال شکست

آماره t

سال شکست

آماره t

سال شکست

1370

-1/7375

1382

-3/4993

1380

-3/2165

LTO

1383

-4/2381

1379

-3/7036

1372

-4/1959

LGC

1365

-4/0047

1388

-6/237

1389

-3/3694

1370

-6/1773

1374

-4/9973

1370

-6/8028

1379

-6/4133

1388

-4/3289

1379

-6/3322

1372

-3/1429

-

-

1361

-6/9666

LMV
LTO
LGC
مقادیر بحرانی در
 5درصد

-4/93

-4/42

منبع :یافتههای تحقیق
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نتایج حاصل از آزمون زیوت-اندروز در جدول فوق نشان میدهد که بر اساس الگوی A

تمام متغیرها در سطح ناپایا بوده اما تفاضل مرتبه اول آنها به جزء متغیر  LGCدر سطح
 5درصد پایا میباشد .همچنین بر اساس الگوی  Bهمه متغیرها به جزء  LGCدر سطح
ناپایا میباشند ،اما تفاضل مرتبه اول برخی از آنها در سطح  5درصد پایا میشود .بر
اساس الگوی  Cهمه متغیرها در سطح ناپایا هستند ،اما تفاضل مرتبه اول همه آنها در
سطح  5درصد پایا میباشد .ازآنجاییکه الگوی  Cنسبت به دو الگوی  Aو  Bکاملتر است،
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای الگو با لحاظ یک شکست ساختاری پس
از یکبار تفاضلگیری پایا شدهاند .بهعبارت دیگر ،این متغیرها انباشته شده از درجه یک
(یعنی )I)1( ،میباشند.

 .4-5تعیین تعداد وقفههای بهینه الگوی VAR
در این بخش تعداد وقفههای بهینه الگوی خودبازگشت برداری از طریق معیار شوارتز-
بیزین (( )SBCکه در تعداد وقفههای بهینه صرفهجویی میکند) و آزمون  LRتعدیل
شده تعیین میشود .با توجه به نتایج این معیار تعداد وقفههای بهینه الگوی 1 ،VAR
وقفه تعیین میگردد .بنابراین الگوی خودبازگشت برداری با  1وقفه برآورد میشود.
جدول  .8تعیین طول وقفه بهینه
 LRتعدیل شده
آزمون

معیار SBC

معیار AIC

طول
وقفه

-

120/6489

177/6556

8

0/328

121/3403

171/2211

7

0/564

128/2378

171/0412

6

0/751

136/4399

172/0690

5

0/853

144/3075

172/8108

4

0/838

147/7168

169/0943

3

0/833

151/4306

165/6823

2

0/774

152/0566

159/1824

1

0/000

-123/1839

-123/1839

0

منبع :یافتههای تحقیق

 .5-5تعیین آزمون پايداری و آزمونهای نقض فروض الگوی VAR
در تحلیل الگوهای خودرگرسیون برداری بررسی شرایط پایداری ضروری است .شرط
پایداری الگو مستلزم آن است که معکوس ریشههای مشخصه چندجملهای وقفه برآوردی،
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درون دایره واحد قرار گیرد (لوتکیپول .)1991 ،1برای بررسی الگو از آزمون AR Roots

استفاده میشود .چنانکه در شکل زیر مالحظه میشود ریشههای مشخصه الگوی برآوردی
درون دایره واحد قرارگرفته است ،لذا پایداری الگوی  VARتأمین میشود.
نمودار  .4بررسی پايداری الگوی خودرگرسیون برداری

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون ضریب الگرانژ ( )LMبرای بررسی خودهمبستگی پسماندهای الگوی VAR

برای  12وقفه ارائه شده است که ضرایب الگرانژ و احتمالها در جدول ( )9مشاهده
میشود .فرض صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی ،با توجه به ارزشهای احتمال
باالی موجود در جدول نتایج ،رد نمیشود .بنابراین الگوی برآورد شده مشکل
خودهمبستگی در پسماندها را ندارد و نتیجه میشود که ترتیب ورود متغیرها در برازش
الگوی  ،VARتغییری در نتایج الگو بهوجود نمیآورد.
جدول  .9آزمون خودهمبستگی پسماندهای الگوی VAR
وقفه

آماره نسبت درستنمایی

احتمال

آماره  Fرائو

احتمال

1

9/987716

0/3515

1/29902

0/3522

2

14/48357

0/1061

1/685481

0/1066

3

13/41320

0/1448

1/798650

0/1454

4

6/567647

0/6820

1/381028

0/6826

5

9/306651

0/4095

0/993948

0/4102

6

8/672302

0/4681

1/842809

0/4688

7

14/83290

0/0956

1/619466

0/0961

8

8/101146

0/5240

0/701705

0/5247

9

8/743266

0/4613

0/882168

0/4620

10

3/107975

0/9599

1/037683

0/9599

11

8/657730

0/4694

0/817822

0/4702

12

6/379079

0/7015

0/764500

0/7020

منبع :یافتههای تحقیق
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همچنین نتیجه آزمون بررسی واریانس ناهمسانی در جدول ( )10نشان میدهد که فرض
صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی را نمیتوان رد کرد.
جدول  .10بررسی وجود واريانس ناهمسانی پسماندهای الگوی VAR
آزمون واریانس ناهمسانی

نام آزمون

مقدار آماره

احتمال

وضعیت

آماره کایدو

53/50958

0/2711

عدم وجود واریانس ناهمسانی

منبع :یافتههای تحقیق

در عین حال برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا ،لوتکیپول معتقد است که برآورد
پارامترهای الگوی  ،VARبه فرض نرمالیتی بستگی ندارد (لوتکیپول1991 ،؛ .)359

 .6-5آزمون همجمعی يوهانسن-جوسلیوس
پس از تعیین تعداد وقفههای بهینه الگوی  VARبرای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین
متغیرهای الگو بایستی آزمون همجمعی یوهانسن-جوسلیوس را انجام داد .بر اساس نتایج
این آزمون اگر حداقل یک بردار همجمعی بین متغیرهای الگو وجود داشته باشد میتوان
گفت که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو به اثبات میرسد.
جدول  .11تعیین تعداد بردارهای همجمع براساس آزمون اثر
فرضیه صفر

r
r 1

r 2

فرضیه
مقابل

مقدار آماره
آزمون

مقدار بحرانی در
سطح %95

r 1

31/58397

29/79707

14/13710

15/49471

3/020418

3/841466

r 2

r3

منبع :یافتههای تحقیق
جدول  .12تعیین تعداد بردارهای همجمع براساس آزمون حداکثر مقادير ويژه
فرضیه صفر

r
r 1

r 2

فرضیه
مقابل

مقدار آماره
آزمون

مقدار بحرانی در
سطح %95

r 1

17/44686

21/13162

11/11669

14/26460

3/020418

3/841466

r 2

r3

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج ،آزمون اثر تعداد  1بردار همجمعی و آزمون حداکثر مقدار ویژه تعداد
صفر بردار همجمعی را بین متغیرهای الگو نشان میدهد .بنا به آزمون اثر ،ازآنجاییکه
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یک بردار همجمعی بین متغیرهای الگو وجود دارد ،لذا یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای
الگو وجود داشته و بردار همجمعی مربوط به متغیرهای الگو بعد از نرمالسازی (اعمال
قید برابر یک بودن ضریب متغیر وابسته ،یعنی  )LMVو مرتب کردن بهصورت زیر است:
جدول  .13نتايج رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو
متغیرها

ضرایب

انحراف
معیار

مقدار آماره t
استیودنت

LMV

1

-

-

LGC

-0/7379

0/39267

-1/87919

LTO

-0/525969

0/15624

-3/36637

عرض از مبدأ

6/818378

-

-

منبع :یافتههای تحقیق

LMV  6 / 82  0 / 74 LGC  0 / 526 LTO

رابطه فوق نشان می دهد که در بلندمدت ،باز بودن تجارت و مخارج مصرفی دولت بر
تالطم اقتصاد کالن در ایران اثر مثبت دارند .تفسیر ضرایب در معادله همجمعی بدین
ترتیب است که یک درصد افزایش در باز بودن تجارت و مخارج مصرفی دولت سبب
میشوند که تالطم اقتصاد کالن بهترتیب  74درصد و  52درصد افزایش یابد.

 .7-5الگوی تصحیح خطای برداری
پس از تعیین وقفه بهینه مدل خودرگرسیون برداری ،مدل  VECMبا تعداد یک وقفه
برآورد شده است (جدول  .)14همانطور که از جدول  14مشخص است ،آماره  Fمعنیدار
بودن ضرایب را در مجموع تأیید میکند .ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/52است که
نشاندهنده قدرت توضیحدهندگی نسبتاً مناسب الگو میباشد .با توجه به جدول ،14
ضریب جمله تصحیح خطا و مقدار باوقفه شاخص تالطم اقتصاد کالن در سطح  5درصد
معنیدار هستند .ضرایب سایر متغیرها نیز از نظر آماری معنیدار نیستند ،به این ترتیب
میتوان نتیجه گرفت که در کوتاهمدت رابطه معنیداری بین متغیرهای مورد نظر و تالطم
اقتصاد کالن وجود ندارد.
جدول  .14نتايج برآورد مدل تصحیح خطای برداری
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آماره t

انحراف معیار

ضرایب

عنوان متغیر

-2/04670

0/00771

-0/015786

)ECM (1

5/28178

0/11644

0/614988

)LMV (1

0/54808

0/01885

0/010333

)LGC (1
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-0/08467

0/00823

-0/000697

)LTO (1

-1/49767

0/00239

-0/003583

C

-0/46898

0/00413

-0/001938

F  7 / 72

DUM

R  0 / 52
2

منبع :یافتههای تحقیق

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در عصر جهانی شدن ،باز بودن تجارت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد کالن
محسوب میشود .در واقع ،یکی از آشکارترین ویژگیهای جهانی شدن ،افزایش قابل
مالحظه در باز بودن تجارت بینالمللی است .در ادبیات نظری جدید که در قالب مباحث
اقتصاد باز جدید مطرح میشود ،اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر تالطم اقتصاد کالن را
میتوان از دو جنبه متغیرهای پولی نظیر نرخ تورم و نرخ بهره و متغیرهای غیرپولی نظیر
درجه باز بودن تجارت ،مخارج دولت و شوکهای بهرهوری نیرویکار بررسی کرد .با مرور
ادبیات تحقیق میتوان دریافت که یافتههای تجربی در زمینه ارتباط باز بودن تجارت و
تالطم اقتصاد کالن معطوف به نوع کشورها و دوره زمانی مورد مطالعه است و لذا نمیتوان
یک رابطه از پیش تعیین شده قطعی را درنظر گرفت .ازاینرو ،با ارائه یک مدل تجربی،
اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تالطم اقتصاد کالن در ایران در بازه زمانی
 1352-1395آزمون گردید.
برای این منظور ،ابتدا مقادیر نااطمینانی سه متغیر تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی
خصوصی و سرمایهگذاری با استفاده از مدل تالطم تصادفی ( )SVو نرمافزار
WinBUGSاستخراج گردید .سپس ،با ترکیب این سه متغیر با استفاده از روش تجزیه
به مؤلفه های اصلی ( ،)PCAشاخص تالطم اقتصاد کالن بهدست آمد .نتایج حاصل از
برآورد مدل نشان داد که در کوتاهمدت رابطه معنیداری بین متغیرهای مورد نظر و تالطم
اقتصاد کالن در ایران وجود ندارد ،اما در بلندمدت باز بودن تجارت و اندازه دولت بر تالطم
اقتصاد کالن در ایران اثر مثبت و معنیداری دارند .این نتیجه نشان میدهد که باز بودن
تجارت ،پتانسیل الزم برای ایجاد سیکلهای رونق-رکود و بیثباتی اقتصاد را داراست .در
واقع ،باز بودن تجارت ،اقتصاد را در معرض شوکهای خارجی قرار میدهد که این امر
باعث افزایش تالطم اقتصاد کالن میشود .بنابراین ،اگر هدف سیاستگزار از دنبال کردن
سیاست باز بودن تجارت ،دستیابی به ثبات اقتصادی باشد ،ممکن است نتواند به این
اهداف در بلندمدت دست یابد .ازاینرو ،پیشنهاد میشود ازآنجاییکه قسمت اعظم درآمد
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کشور ما ناشی از صادرات تک محصولی مواد اولیه و خام (نفت) میباشد که آن هم در
معرض شوکهای قیمتی است و خود میتواند منشأ بیثباتی اقتصاد تلقی شود ،لذا با
تأکید بر تقویت صادرات صنعتی میتوان از شدت بیثباتی اقتصاد ایران کاست.
همچنین ،حجیم بودن بخش عمومی در اقتصاد ایران سبب شده است که قرار گرفتن در
معرض شوکهای اقتصادی بهخاطر احتمال ریسک خارجی برای مخارج دولت بیشتر
باشد؛ لذا این امر موجب افزایش تالطم اقتصاد کالن شده است .بنابراین ،با تنظیم و
مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است،
میتوان به کنترل تکانههای خارجی اقتصاد ایران پرداخت .لذا پیشنهاد میشود که حجم
و اندازه دولت و نقش تصدیگری آن کاهش یابد تا بدین وسیله از شدت تالطم اقتصاد
کالن کاسته شود.
فهرست منابع:
جعفری صمیمی ،احمد و اعظمی ،کوروش ( ،)1391نااطمینانی اقتصاد کالن و اندازه دولت :شواهد
کشورهای منتخب درحال توسعه ،فصلنامه راهبردی اقتصادی.149-168 :)3(1 ،
کریمی ،کیوان ،رحیمی ،نگین و پیری ،گالویژ ( ،)1394تأثیرپذیری ثبات اقتصادی از مخارج دولت در
ایران ،اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دامغان.
Alesina, A. & Waciarg, R. (1998), Openness, Country size and the
Government, National Bureau of Economic Research, Working Paper 6024.
Alesina, A., Spolaore, E. & Waciarg, R. (2005), Trade, Growth and the Size
of Countries, Handbook of Economic Growth, Vol. 1b, Chapter 23: 14991542.
Barro, R. J. & Gordon, D. B. (1983), Rules, Discretion and Reputation in a
Model of Monetary Policy, National Bureau of Economic Research, Working
Paper 1079.
Bejan, M. (2006), Trade Openness and Output Volatility, MPRA Paper 2759,
University Library of Munich, Germany.
Benarroch, M. & Pandey, M. (2008), Trade openness and government size,
Economics Letters, 101: 157-159.
?Caldara, D. & Kamps, C. (2008), what are the Effects of Fiscal Policy Shocks
A VAR Based Comparative Analysis, European Central Bank, Working Paper
Series, No 877.

www.SID.ir

Archive of SID

151.................................................... 1397  بهار،)9  شماره دوم (پیاپی،فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم

Calderon, C. & Schmidt-Hebbel, K. (2008), Openness and Growth Volatility,
Working Papers Central Bank of Chile 483, Central Bank of Chile.
Calderon, C. & Yeyati, E. L. (2009(, Zooming in: From Aggregate Volatility
to Income Distribution, Policy Research Working Paper Series 4895, the
World Bank.
Cameron, D. R. (1978), the Expansion of the Public Economy: A Comparative
Analysis, The American Political Science Review, 72(4): 1243-1261.
Cavallo, E. A. & Frankel, J. A. (2008), Does Openness to Trade Make
Countries More Vulnerable to Sudden Stops, or Less? Using Gravity to
Establish Causality, Journal of International Money and Finance, Elsevier,
27(8): 1430-1452.
Chen, S. & Wang, C. (2009), Financial Openness and Macroeconomic
Volatility: An Empirical Investigation, 1-23.
Dawson, J. W. (2010), Macroeconomic Volatility and Economic Freedom: A
Cross-Country Analysis, Appalachian state university Department of
Economics Working Paper.
Di Giovanni, J. & Levchenko, A. A. (2008), Trade Openness and Volatility,
IMF working paper WP/08/146.
Di Giovanni, J. & Levchenko, A. A. (2010), Country Size, International
Trade, and Aggregate Fluctuations in Granular Economies, NBER paper
series, working paper 17335.
Down, I. (2007), Trade Openness, Country Size and Economic Volatility: The
Compensation Hypothesis Revisited, Business and Politics, 9(2): 1–20.
Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd Ed, New York:
John Wiley & Sons, 439.
Epifani, P. & Gancia, G. (2008), Openness, Government Size and the Terms
of Trade, Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich,
Working Paper N 359.
Ehrlich, S. D. & Hearn, E. (2013), Does Compensating the Losers Increase
Support for Trade? An Experimental Test of the Embedded Liberalism Thesis,
Foreign Policy Analysis, Doi: https://doi.org/10.1111/fpa.12001.
Furceri, D. & Karras, G. (2007), Country Size and Business Cycle Volatility:
Scale Really Matters, Journal of the Japanese and International Economies,
21(4): 424-434.
Gali, J. & Monacelli, T. (1999), Optimal Monetary Policy and Exchange Rate
Volatility in a Small Open Economy, Boston College Working Papers in
Economics 438.

www.SID.ir

Archive of SID
...  رهیافت الگوی تالطم: اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تالطم اقتصاد کالن در ایران.................. 152

Gali, J. (1994), Government Size and Macroeconomic Stability, European
Economic Review, 38:117-l32.
Guender, A. V. (2003), Optimal Monetary Policy under Inflation Targeting
Based on an Instrument Rule, Economics Letters, Elsevier, 78(1): 55-58.
Haddad, M. E., Lim, J. J. & Saborowski, C. (2010), Trade Openness Reduces
Growth Volatility When Countries Are Well Diversified, world bank, Policy
Research Working Paper 5222.
Hnatkovska, V. & Loayza, N. (2004), Volatility and Growth, Policy Research,
Working Paper Series 3184, the World Bank.
Head, A. (1995), Country Size, Aggregate Fluctuations, and International
Risk Sharing, Canadian Journal of Economics, 28(4b): 1096-1119.
Hau, H. (2002), Real Exchange Rate Volatility and Economic Openness:
Theory and Evidence, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell
Publishing, 34(3): 611-630.
Jetter, M. & Parmeter, C. F. (2012), Country Size and Government Size: A
Reassessment.
http://www2.binghamton.edu/economics/research/Parmeter.pdf.
Karras, G. (2006), Trade Openness, Economic Size, and Macroeconomic
Volatility: Theory and Empirical Evidence, Journal of Economic Integration,
21(2): 254-272.
Kim, D. H., & Lin, S., & Suen, Y. (2016), Trade, Growth and Growth
Volatility: New Panel Evidence, International Review of Economics &
Finance, Elsevier, 45: 384-399.
Mireku et al. (2017), Trade openness and economic growth volatility: An
empirical investigation, Cogent Economics & Finance, 5: 1385438.
Mujahid, H., Bilgrami, N. & Shahista, A. (2015), Trade Liberalization,
Economic Size and Macroeconomic Volatility: Empirical Evidence from
Pakistan, Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences,
Economic Research Institute, 3: 156-169.
Obstfeld, M. & Rogoff, K. (1996), Foundations of International
Macroeconomics. MIT Press.
Pancaro, C. (2010), Macroeconomic Volatility after Trade and Capital
Account Liberalization, Policy Research Working Paper 5441.
Pallage, S. & Robe, M. A. (2003), on the welfare cost of economic
fluctuations in developing countries, International Economic Review, 44(2):
677-698.

www.SID.ir

Archive of SID

153.................................................... 1397  بهار،)9  شماره دوم (پیاپی،فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم

Pesaran, H. H. & Shin, Y. (1998), Generalized Impulse Response Analysis in
Linear Multivariate Models, Economics Letters, 58(1): 17-29.
Raddatz, C. E. (2007), Are External Shocks Responsible for the Instability of
Output in Low-Income CountriesJournal of Development Economics, 84(1):
155-187.
Ramey, G. & Ramey, V. A. (1995), Cross-Country Evidence on the Link
between Volatility and Growth, The American Economic Review, 85(5):
1138-1151.
Razin, A. & Rose, A. (1992), Business Cycle Volatility and Openness:
An. Exploratory Cross-Section Analysis, NBER Working Paper No. 4208.
Razin, A., Efraim, S. & Tarek, C. (2003), Trade Openness, Investment
Instability, and Terms-of-Trade Volatility, Journal of International
Economics, 61(2): 285–306.
Rose, A. (2002), One Reason Countries Pay Their Debts: Renegotiation and
International Trade, Working Papers 042002, Hong Kong Institute for
Monetary Research.
Spiegelhalter, D., Thomas, A., Best, N. & Lunn, D. (2003), Winbugs User
Manual. Congdon, P. (2006). Bayesian Statistical Modelling, John Wiley &
Sons Ltd.
Strotmann, H., Döpke, J. & Buch, C. M. (2006), Does Trade Openness
Increase Firm-Level Volatility? Discussion Paper Series 1: Economic
Studies 2006, 40, Deutsche Bundesbank.
Verbeek, M. (2004), A Guide to Modern Econometrics, 2nd Ed. New York:
John Wiley & Sons, 234.
Zivot, E. & Andrews, D. (1992), further evidence of great crash, the oil price
shock and unit root hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics,
10: 251-270.

www.SID.ir

