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 فصلنامه اقتصاد كاربردي
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 یثبات یثبات و ب طیتحت شرا رانیدر ا یتجار یمؤثر بر آزادساز یعوامل اقتصاد یبررس

 
 2یسقزچ سایپرـ  1یدیمحمدرضا محمدوند ناه

 
 11/11/92تاریخ پذیرش:   11/5/91تاریخ دریافت: 

 

 چكيده 
نمايند روي آوردن  مسيرهايي كه كشورهاي مختلف جهان در راستاي افزايش تجارت خارجي خود طي مييكي از 

به آزاد سازي تجاري است.در دهه هاي اخير آزادسازي تجاري مورد توجه اقتصاددانان، برنامه ريزان و سياستگذاران 
مناسب در بخش تجارت خارجي، شناخت کشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است. بنابراين براي اتخاذ سياست هاي 

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 

( براي شرايط ثبات و ARDLمي باشد و از روش خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده ) 2531تا  2531 اين مقاله
( براي شرايط بي ثباتي استفاده شده است. GARCHاز مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته )

يط ثبات برقرار بوده به صورتي که تأثير نتايج به دست آمده نشان مي دهد رابطه معني دار بين متغيرهاي مدل در شرا
توليد ناخالص داخلي بر درجه بازبودن اقتصاد مثبت و تأثير شاخص بهاي مصرف کننده و نرخ ارز بازار بر درجه بازبودن 

بوده که نشان مي دهد سرعت تعديل در درجه بازبودن 13/0اقتصاد منفي مي باشد. ضريب تصحيح خطا نيز در حدود 
نيز ارتباط معني داري بين   GARCHًا باال بوده است. در بررسي شرايط بي ثباتي براساس الگوي اقتصاد نسبت

متغيرهاي توضيحي مدل و متغير وابسته وجود داشته است. به طوريکه با توجه به معادله حول واريانس مدل مورد 
ثر مثبت و شاخص بهاي مصرف کننده و بررسي و تاثير گذاري بر معادله حول ميانگين، توليد ناخالص داخلي داراي ا

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.

  JEL :F490,F310,F410طبقه بندي 

 GARCH، مدل  ARDLمدل نرخ باراز ارز، آزاد سازي تجاري،  واژگان كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )مسئول مکاتبات( nahidi@iaut.ac.ir رانیا ز،یاقتصاد، تبر ز،گروهی،واحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم 1
 parisasagezchi@yahoo.com رانیز،ایباشگاه پژوهشگران جوان، تبر ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاداسالم 2
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 مقدمه -1
به اقتصاد  يوستن هر کشوريا درجه پي يتجار يآزاد

است که مورد توجه اقتصاددانان،  يزمان، مقوله ا يط يجهان
باشد.  يمختلف م ياستگذاران کشورهايزان و سيبرنامه ر

در سال (GATT) 2تعرفه و تجارت يموافقت نامه عموم
گسترده  يتجار يآزادساز يه گذار حرکت به سوي، پا7491

ن حرکت يز ايدر سطح جهان بوده است و در حال حاضر ن
که در سال (WTO) 1يارت جهانبه کمک سازمان تج

باشد که  يل مين گات شد در حال تکميگزي، جا7411
، يرات آزادسازييروند تغ يمطالعات انجام شده جهت بررس

افته به يدر حال توسعه و توسعه  ياز حرکت کشورها يحاک
باشد  يم يشتر تجاريب يسمت آزاد

(Andriamananjara,1993) آزادسازي تجاري طرفدار .
توانند به گسترش و  مقوله است كه كشورها مي جدي اين

پيشرفت اقتصادي كشورشان سرعت ببخشند. عقيده رايج در 
حوزه سياست تجاري اين است كه گسترش دادن تجارت 

شود كه اقتصاد به سمت پيشرفت و رونق حركت  سبب مي
كند، لذا آزادسازي تجاري حركتي است به سمت پيشرفت 

اي آغاز سياست توسعه (. برLopez,2003) اقتصادي
صادرات، آزادسازي مشروط و هدايت شده تجاري امري 

رود بسياري از كشورهاي در حال  اساسي و الزم به شمار مي
چرخش به توسعه صادرات، آزادسازي تجارت را ابتدا به 

هاي الزم آن را  شكل موضعي تجربه كرده و پس از درگيري
اقتصاد سرايت در مواضع ديگري تكرار كرده و يا به كل 

اند. برخي ديگر از كشورهاي رو به توسعه، به عكس  داده
آزادسازي تجاري را از ابتدا در كل كشور اما با اعمال تبعيض 

، 7714، ياند )متوسل ها به اجرا در آورده در ميان فعاليت
 يگذشته به بررس ياز مطالعات دهه ها يعيف وسي(. ط49

ر حال توسعه د يدر کشورها يدرجه باز بودن تجار
 ياز شاخص ها يکيدرجه باز بودن اقتصاد .پرداختند

 يين اساس کشورهايبوده، بر هم يتجار يسنجش آزاد ساز
جهت حضور  يت مناسب تريدارند موقع يکه اقتصاد بازتر
خواهند داشت.  ين الملليو ب يجهان يدر عرصه ها

 يران از درجه باالئيدر حال توسعه از جمله ا يکشورها
برخوردار بوده که  يکالن اقتصاد ير هايازنوسانات متغ

 .شود. يرها ميين متغيا يثبات يموجب ب
ران يمهم کالن در ا يرهاير متغيتورم، نرخ ارز و سا
شتر در معرض نوسان يب يصنعت ينسبت به اقتصاد کشورها

رشد،  -دگاه ين دين نوسانات باال از چنديهستند و اثرات ا
ر مورد ياخ يدر مطالعات تجرب -و تجارت  يه گذاريسرما

(. 531، 7731و همکاران، يتوجه قرار گرفته است )کازرون
ان ياست که اثرات ز يمضراقتصاد يده هايتورم از جمله پد

از  يکيگذارد و  يم يک کشور بر جايبر کل اقتصاد  يبار
کشور  يخارج ير آن بر بازرگانياثرات نامطلوب تورم، تأث

 يق صادرات ميق واردات و هم از طرياز طر تورم هم .است
رگذار باشد يکشور تأث يتواند بر ترازپرداخت ها

 (.55، 7731،يرواني)ا
نرخ ارز از جمله مقوالتي است كه مستقيمًا به تجارت 

المللي يك  خارجي كشور ارتباط دارد. اگر بحث مبادالت بين
 شد. اهميت كشور وجود نداشت، مسئله نرخ ارز احساس نمي

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 

 (.507، 7733و همکاران،  يكنند)داور مي
ها براي نيل  رشد اقتصادي يكي از اهدافي است كه دولت

، اهتمام  هاي مختلف گذاري آن به اتخاذ سياست به 
سه  يبر تجارت خارج ير رشد اقتصاديورزند.در مورد تأث مي

 يحام يوجود دارد که عبارتند از: رشد اقتصاد يدسته بند
 يخنث يضد  تجارت و رشد اقتصاد يتجارت، رشد اقتصاد

از رشد  يتواند ناش يم ينسبت به  تجارت. رشد اقتصاد
شرفت يو پ ياز رشد بهره ور يا ناشي( يکيزيد )فيعوامل تول

د و يش سطح توليباشد که در هر صورت منجر به افزا يفن
و  ين رشد اقتصاديشوند. رابطه ب يم يرشد اقتصاد

ات رشد و توسعه يع در ادبيبه طور وس يتجار يآزادساز
زان ياست گذاران و برنامه ريس .قرار گرفته است يمورد بررس

به نرخ  يابيور دستمختلف به منظ يدر کشورها ياقتصاد
دار رشد يت پايو تداوم وضع يرشد اقتصاد يباال يها

 يژه توسعه صادرات رويو به و يتجار يبه آزادساز ياقتصاد
ان ين مي(.در ا794، 7733، يريو پ يآورده اند )کرباس

 يت ثبات اقتصاد کالن پس از ارائه گزارشيضرورت و اهم
 ياري، در کانون توجه بس7447در سال  يتوسط بانک جهان

شود، معمواًل به سرعت، طي  از اقتصاددانان قرار گرفت مي
يك يا دو سال برطرف شود.در تحقيقات بانك جهاني در 

زماني يك اقتصاد كالن با ثبات است كه تورم  7447سال
تحت كنترل نگه داشته شود، بدهي داخلي و خارجي قابل 

شود  ياقتصاد كالن كه پديدار م هاي اداره باشد و بحران
 ا دو سال بر طرف شوديک سال ي يمعموال به سرعت ط

(World Bank,1991.) 
در تعريف و توصيف يك محيط اقتصاد كالن، بر پنج 

وضعيت مالي دولت و  شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، 
گردد. در صورتي كه  ها تأكيد مي وضعيت تراز پرداخت

ورت نسبتي از توليد ناخالص داخلي در كسري بودجه به ص
بيني  سطح معقولي باشد و نرخ تورم نيز كم و قابل پيش

باشد و نرخ واقعي ارز رقابتي و نزديك به سطح تعادلي و 
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ها مناسب رشد و توسعه  وضعيت نرخ بهره و تراز پرداخت

باشد، محيط اقتصاد كالن شرايط با ثباتي خواهد داشت ولي 
رخ تورم باال و كسري بودجه فزاينده و در صورتي كه با ن

ناپايدار، نوسانات شديد نرخ واقعي ارز و كسري مزمن تراز 
ها مواجه باشيم خواهيم گفت كه محيط اقتصاد  پرداخت

ثباتي همراه است. در ادبيات اقتصاد كالن،  كالن با شرايط بي
ثباتي اقتصاد كالن  تورم به عنوان مهمترين شاخص بي

ن ياز ا يج حاکي(.  نتا77و1، 7733)مهراد،  شود معرفي مي
برخوردار بوده و  يکه از ثبات اقتصاد يياست که کشورها

در آنها  يدولت به صورت مناسب و هماهنگ ياست هايس
ثبات  يب ينسبت به کشورها ياجرا شده اند عملکرد بهتر

اقتصادکالن به  يثبات ي( ب7447،ي)بانک جهان اند داشته
مت ها، نوسانات يق يسطح عموم يچون نوسان باال يمسائل

 يبودجه برم يترازپرداختها و کسر يثبات يد نرخ ارز، بيشد
تواند  ين جنبه مهم بوده که عدم توجه به آن ميگردد و از ا

ت يتثب يو برنامه ها يهر نوع اصالحات و برنامه آزادساز
را با شکست مواجه کند. لذا در مقاله حاضر به  ياقتصاد

ران يدر ا يتجار يمؤثر بر آزادساز يعوامل اقتصاد يبررس
 7715-7731دوره  يط يثبات يط ثبات و بيتحت شرا

   .پرداخته شده است
 

 ق       يتحق ينظر يمبان-2
  يتجار يآزادساز -2-1

به منظور برداشتن  يشامل مجموعه اقدامات يآزادساز
کار و  ، کاالو خدمات،يمال ياز بازار ها يدولت يکنترلها

باشد  يسم بازار ميآن به مکان يو واگذار يبخش خارج
( آزادسازي تجاري به معناي 7، 7715، يو دهکرد يبائي)شک

هاي تجاري است كه سبب  ها و تعرفه كاهش محدوديت
شود موانع تجارت براي كشورها كاهش يابد و از اين  مي

مسير حجم تجارت خارجي آنها افزايش يابد، به عبارت ديگر 
فزايش تجارت خارجي به معناي افزايش در صادرات و ا

شود منافع بسياري در  واردات كشورها است كه سبب مي
 يمسير رشد و توسعه اقتصادي نصيب كشورها گردد) کلباس

ت که به عنوان پدر علم ي(. آدام اسم95، 7737، يو جالل
جهت  يله ايرا وس ياقتصاد شناخته شده است تجارت خارج

داند و با يد ميش توليم کار و افزاي، تقسيگسترش بازار داخل
که در کتاب ثروت ملل ارائه کرد جنبش  يريمجموعه تداب

اوج مطرح شدن تجارت  يتجارت آزاد را به وجود آورد ول
بر  يرا رشد مبتنيگردد. ز يآزاد به سه دهه قبل بر م

را درون گ ياست هايس يبرا ينيگزيصادرات به عنوان جا
سه دهه گذشته به سمت خود  يدر ط ياديطرفداران ز

ن يگزيجا يژه پس از آنکه استراتژيجلب کرده است. به و

 ين نگرشيو همچن يصنعت ياست هايواردات و توسل به س
کرد نتوانست انتظار  يم يکه دولت را کارگزار توسعه معرف

 (.13، 7737، يطرفدارانش را محقق سازد )مهرآرا و محسن
كلي تجارت آزاد، جريان آزاد كاالها و خدمات در  به طور

المللي است كه نه از طريق دولت تشويق  صحنه مبادالت بين
هاي تجاري  شود هر چه محدوديت و نه دچار محدوديت مي
شود كه رژيم تجاري آن  گفته مي يك كشور كمتر باشد،

كشور آزادتر است و هر چه ميزان حمايت دولت از صنايع 
قابل محصوالت خارجي بيشتر باشد، گفته داخلي در م

، آزادي كمتري دارد و يا در حد  شود كه رژيم تجاري مي
(. 7739افراطي اقتصاد آن كشور بسته است )علي پوريان 

كشورهاي مختلف جهان به دنبال افزايش توانايي اقتصاد 
كنند تا حجم تجارت خارجي خود  باشند و تالش مي ملي مي

مند  از مزاياي ايستا و پوياي آن بهرهرا افزايش دهند تا 
گردند. يكي از مسيرهايي كه كشورهاي مختلف جهان در 

نمايند روي  راستاي افزايش تجارت خارجي خود طي مي
آوردن به آزادسازي تجاري است كه با پارامتر درجه باز بودن 

شود. آزادي تجاري از پارامترهاي موثري  اقتصاد سنجيده مي
در بحث تجارت خارجي و افزايش آن مؤثر  تواند است كه مي

باشد. هر چه حجم مبادالت كشورها بيشتر باشد ميزان 
ارتباط و وابستگي ميان آنها افزايش يافته و ادغام اقتصادي و 

 (.77، 7731پور  تر خواهد شد )ايمان جهاني شدن سهل
تعدادي از كشورهاي در حال توسعه به  7410طي دهه 

زمينه آزادسازي اقتصادشان از طريق  هاي فراواني در تالش
انجام اصالحاتي با هدف افزايش نقش بازار و كاهش موانع 

المللي و انتقاالت سرمايه مبادرت  موجود در تجارت بين
تجربه موفق چند كشور جنوب  7430ورزيدند. در دهه 

شرقي آسيا، نظير كره، تايوان و سنگاپور عالوه بر آن كه 
الملل و اقتصاد  پردازان اقتصاد بين عالقه محققين و نظريه

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 

و با فعال شدن سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفته 
(WTO)  پيوستن كشورهاي بيشتري به آن، كشورهاي

مختلف به خصوص كشورهاي در حال توسعه در يك تغيير 
جهت كلي به انجام آزادسازي تجاري مبادرت ورزيدند. آنچه 

در مقايسه با توليد جهاني از  آزادسازي تجاري،  مسلم است
تر برخوردار بوده، اما توزيع اين رشد در بين  رشد گسترده 
تلف جهان )به ويژه در حال توسعه( يكسان كشورهاي مخ

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 

(. در دو دهه قبل از 7-1، 7731ي، هاي بازرگان پژوهش
 ير شدن درآمدهايبه عّلت سراز يانقالب اسالم يروزيپ

منجر شد  يش درآمد مّليبه داخل کشور و افزا يم نفتيعظ
 يروند آزاد يتجار يآزادساز ياست هايس يهمگام با اجرا

رو به رشد داشته و تا آخر دهه  ين دوره رونديدر ا يتجار
و  يانقالب اسالم يروزيامه دهد با پز به رشد خود ادين 10
کشور و به دنبال آن با آغاز جنگ  يکل ياست هاير سييتغ

 يدر دهه ها يش مبادالت تجاري، روند رو به افزا يليتحم
 ياست هايبا تحول س يبه خود گرفت ول ير نزوليقبل س

در  يتجار يآزادساز ياست هايس يدر کشور و اجرا يتجار
د يکه با تأک يمبادالت تجار ش حجميو افزا 7710دهه 

ر يس يتجار يش صادرات بوده، شاخص آزاديشتر بر افزايب
 (.793، 7733 يريو پ يبه خود گرفته است )کرباس يصعود
 

 تورم -2-2
است که  ياريمع يکاالها و خدمات مصرف يشاخص بها

ک دوره نسبت به يد مصرف کننده را در ير قدرت خرييتغ
نه يانگر سطح هزيب يدهد به عبارت يدوره قبل نشان م

ک دوره يدر  يخانوارها در کاالها و خدمات مصرف يزندگ
مت به منظور ياز کشورها شاخص ق ياريدر بس .است يمال

تورم به  يريمت ها در اندازه گيق ينشان دادن سطح عموم
که  يفي(. تورم به نا به تعر7731ف،يشود )شر يکار گرفته م

است که در  يتيت دارد وضعين مقبولشتر اقتصادداناينزد ب
 يدر سطح عموم يش مستمر و دائميک حرکت افزايآن 

مضر  يده هايتورم از جمله پد .مت ها وجود داشته باشديق
خ ياز تار ياست که اکثر کشورها در مقاطع ياقتصاد

 يده در نرخ هاين پدياقتصادشان با آن مواجه بوده اند ا
 ياديز ينه هايد ، هزمتوسط و به خصوص در شکل حاد خو

ن يتر ي(. اصلFischer, 1981کند ) يل ميرا بر جامعه تحم
ل مخالفت با بروز تورم و نا مطلوب شمردن ين دليو عمده تر

از اثرات نامطلوب  يکيده دارد. ين پدياست که ا يآن اثرات
به  .کشور است يخارج يبازرگان ير آن بر رويتورم ، تأث

کشور است. تورم هم  يتراز پرداختها ياثر آن بر رو يعبارت
ق محدود کردن يش واردات و هم از طريق افزاياز طر

ن اثر يف کند. دوميپرداختها را تضع تواند تراز يصادرات م
د ين است که توليا يخارج يد بر بازرگانيو شد يناگهان

خود را  يکند کاالها يق ميکنندگان و صادرکنندگان را تشو
مت مطلوب به فروش برسانند بدون يدر داخل کشور و به ق

 يل کنند، از سود مناسبيآنکه رنج صادرات را بر خود تحم

زه صادرات يست که انگين در حاليز بر خوردار شوند واين
 (.55، 7731، يروانيابد )اي يکاهش م

تورم مزمن يكي از مشكالت حاد اقتصاد كشور هاي در 
ور ما در اوايل در كش .حال توسعه از جمله اقتصاد ايران است
به بعد به دنبال 7715دهه پنجاه و به طور مشخص از سال 

 7711تحوالت بازار جهاني نفت تورم شدت گرفت. درسال 
را در  يبروز انقالب و اعتصابات سياسي تبعات ركوردي خاص

داشت بعد از پيروزي انقالب اسالمي، نرخ تورم به روند  يپ
قوط شديد قيمت س 7711صعودي خود ادامه داد. در سال 

نفت در بازارهاي جهاني وتبعات آن در اقتصاد ايران باعث 
شد نرخ تورم به صورت قابل مالحظه افزيش يابد و تا سال 

با آغاز برنامه اول  7731در سال  .دا کنديادامه پ 7711
 7710-19 يدر سالها يافت وليتوسعه نرخ تورم کاهش 

ش شاخص يادولت موجبات افز يد اقتصاديجد ياست هايس
ز ين نرخ تورم را نيو همچن يکاال و خدمات مصرف يبها

 يبا اجرا 7711زان تورم در سال ينکه ميفراهم نمود. تا ا
د يمت ها، تهديق يت نرخ ارز، کنترل ادارياست تثبيس

واردات و کنترل صادرات منجر به کاهش نرخ تورم تا سال 
ل رشد يبه دل 7713و7711 يسالها يشد و ط 7711

بودجه قابل  ين کسرياز تأم يناش يري، اثرات تأخينگينقد
و اوضاع نامطلوب  يتوجه دولت توسط بانک مرکز

 يط يافت و کاهش انتظارات تورميش يترازپرداختها افزا
 يباعث کاهش نرخ تورم شد. روند نزول 7714-30 يسالها

ر جهت داد و به روند ييتغ 7737سال  ينرخ تورم از ابتدا
 داد. خود ادامه يصعود
 

  يرشد اقتصاد -2-3
هاي ملي، توليد ناخالص داخلي به قيمت  در نظام حساب

بازار عبارت است از ارزش بازار كليه كاالها و خدماتي كه در 
قلمرو داخلي اقتصاد توسط توليد كنندگان مقيم توليد 

 (. 1، 7731شوند. )سادات اميني،  مي
ر يمس ايعموما روند بلند مدت و  يرشد اقتصاد يتئور

 (.7739،147دهد)برانسون، يرشد بالقوه را مورد بحث قرار م
ت به يدر حال توسعه با عنا ير کشورهاياخ يدر دهه ها

بر رشد  ير تجارت خارجيات گوناگون در مورد تأثينظر
و با توجه  يبر تجارت خارج ير رشداقتصاديو تأث ياقتصاد
 ياوتمتف يبازرگان ياستهايکشور خود س يط اقتصاديبه شرا

و  يکه ارتباط تجارت خارج ييرا اتخاذ نموده اند. کشورها
 ينيگزيجا يده اند ،استراتژيرا به ضرر کشورد يرشد اقتصاد
را  يو رشد اقتصاد يکه ارتباط تجارت خارج ييواردات وآنها

توسعه صادرات را  يکردند استراتژ يابيبه نفع کشور ارز
توسعه صادرات مناسب تر  ين که استراتژياتخاذ نموده اند ا
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ط يبه شرا يواردات بستگ ينيگزيجا يا استراتژياست 
 يدارد)مهدو يکشورها از لحاظ منابع رشد اقتصاد ياقتصاد
 (.5، 7739، يو جواد
ن است که ير رشد ايات اخيمهم ادب يهايژگياز و يکي

 يصادرات دارد اّما از نقطه نظر تئور يرو ياديد زيتأک
را يقابل دفاع است، ز يدگاه به سختين دين الملل ايتجارت ب

ن الملل منجر به ي، تجارت بيت رقابتيمز يبا توجه به تئور
ق واردات يک کشور از طريشود که استفاده از منابع  ين ميا

 يلينه خيد آنها در داخل با هزيکه تول يکاالها و خدمات
 ين ميرد، مؤثرتر و کارآمدتر شود. بنابرايگ يصورت م ياديز

 يجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برايتوان نت
ر ين دو متغيت دارد در واقع بهتر است ايعملکرد اقتصاد اهم
در نظر  -گر يکدين يونه جانش -گر يکديبه عنوان مکمل 
 (.740، 7731ان، يپوريو عل يگرفته شوند)گرج

در   يد ناخالص داخليروند تحوالت تول يدر بررس
ن يکه اول7715م که در سال يشو يمتوجه م رانياقتصاد ا

 يسابقه ا يپنجم بود، از رشد ب يبرنامه عمران يسال اجرا
 ياقتصاد يت هايهمه فعال7711د و تا سال  يبرخوردار گرد

حاصل از فروش  يش فوق العاده درآمدهايل افزايکشور به دل
با  7714تا  7711از سال  .همراه بود ينده اينفت با رشد فزا

خود را  ير نزوليس7710کاهنده روبرو شد اّما در سال  ينرخ
به  7711تا  7715 يسالها ين حال طياز دست داد با ا

اقتصاد کشور و  ياز بخشها يل کاهش ارزش افزوده برخيدل
اقتصاد کشور  يجهان يمت نفت در بازارهايد قيسقوط شد

شد بعد از رکود  ياز بحران اقتصاد يوارد مرحله تازه ا
با آغاز برنامه اول توسعه 7713(، در سال 7715-11) يسالها

به  يد ناخالص داخليرشد تول يو فرهنگ ي،اجتماع ياقتصاد
-13 يافت. در طول سال هايش يافزا يريصورت چشمگ

د يران (توليبرنامه دوم توسعه در ا ياجرا ي)سال ها7719
افت. يش يدرصد افزا7بطور متوسط ساالنه  يناخالص داخل

ران رشد ي(در ا7714-37) برنامه سوم ياجرا يدر سال ها
از رشد ساالنه در برنامه اول  يد ناخالص داخليساالنه تول

د ناخالص يتول .شتربوديکمتر و از رشد ساالنه در برنامه دوم ب
 7731)سال آغاز برنامه چهارم( تا سال 7739از سال  يداخل

افته است )دفتر يش يدرصد افزا 1بطور متوسط ساالنه 
 (.7733 يلعات اقتصادمطا

 

 نرخ ارز  -2-4
نرخ ارز عددي است كه قيمت واحد پول كشوري را 
برحسب واحدهاي )كسر واحد( پول كشور ديگر در زمان 

دهد به كمك نرخ ارز، پول كشورها به  مشخصي نشان مي
شوند )زماني  يكديگر قابل تبديل و بالطبع قابل معامله مي

از جمله مقوالتي است كه (. نرخ ارز 19، 7713فراهاني، 
مستقيمًا به تجارت خارجي كشور ارتباط دارد. اگر بحث 

المللي يك كشور وجود نداشت، مسئله نرخ ارز  مبادالت بين
شد. پايه تئوريك ارزش پولي يك كشور نسبت  احساس نمي

به اسعار خارجي به وسيله ديويد ريكاردو در مبحث مكانيسم 
ي طال تشريح شد. در  پايهتعديل از طريق قيمت در نظام 

هاي هر كشور منجر به ورود  اين نظام مازاد تراز پرداخت
طال، افزايش عرضه پول، كاهش قيمت، افزايش قدرت رقابت 

گردد  محصوالت داخلي، كاهش واردات و افزايش صادرات مي
 يبورديها برقرار شود )با تا مجددًا تعادل در تراز پرداخت

7734،57.) 
است که توفيق  يدر اقتصاد به حد اهميت نرخ ارز

هاي ارزي بستگي  هاي تجاري به موفقيت سياست سياست
دارد. يك رژيم صحيح كه با ساختار اقتصادي كشور سنخيت 
داشته باشد و يك نرخ ارز منطقي كه نمايانگر تغييرات 

تواند  واقعي متغيرهاي كالن اقتصادي در كشور باشد، مي
اي اقتصادي داخلي را ه هاي تجاري و فعاليت سياست

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 

(. نظريات 507، 7733و همکاران، يكنند) داور معرفي مي
بر نحوه تأثير گذاري تغييرات مختلفي در اقتصاد ايران مبني 

نرخ ارز بر صادرات وجود دارد اين در حالي است كه رابطه 
منفي نرخ ارز با واردات مورد وفاق اقتصاددانان است. سابقه 

ران يدر ا.گردد يبر م7770ران به دهه يدر ا ينظام ارز
توان ثابت نگه داشتن نرخ ارز  يرا م يعمده نظام ارز يژگيو

بانک 7717رز دانست در اواخر سال ص ايو نظام تخص
ران به منظور حفظ منافع صادرکنندگان اقدام به يا يمرکز

ق صادر ين طريدالر نمود تا از ا يبرا يجاد بازار ارزيا
نده به يکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را که در آ

ن بازار معامله کرده و منافع خود را يدست خواهند آورد در ا
انات ارزش دالر محفوظ بدارند. بعد از انقالب در مقابل نوس

ه از ي، فرار سرماينفت يهمانند کاهش درآمدها يعوامل
کا، يران توسط آمريا يخارج يکشور، بلوکه شدن حسابها

ر عوامل يت و سايش جمعي، تورم، افزايليبروز جنگ تحم
ن يد در ايدر کشور گرد يسبب بروز کمبود منابع ارز يعيطب

ستم يستم نرخ ارز حاکم بر اقتصاد کشور سيسالها عماًل س
ر اهداف و ييبا تغ ينرخ ارز چندگانه بود پس از انفالب اسالم

دا ير پييز تغين يارز ياست هاي، سيخارج يبازرگان يروشها
 يه يبه طور مؤکد اجرا شد، لذا کل يکرد و کنترل ارز

تحت کنترل دولت  يو جار يه اياعم ا ز سرما يمعامالت ارز
کاهش صدور نفت و  يدر پ7710گرفت. در سال قرار 
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تراز پرداختها  يواردات، دولت با مشكل کسر يش نسبيافزا
ز يبعد ن ين روند در سالهايمواجه  بود و ا يارز يو تنگنها

 ياستهايهمگام با س7713نکه در سال يادامه داشت تا ا
در  ي،تحوالت عمده ا يل به تعادل اقتصاديدولت در جهت ن

وست يکشور به وقوع پ يخارج يو با بازرگان يارز ياستهايس
نرخ  7713-31 يتوان گفت که در سالها يم يدر حالت کل

به عنوان مثال  .ر کرده استييتغ ين مختلفيارز تحت عناو
(، نرخ ارز 7715(، نرخ ارز شناور )7713) ينرخ ارز رقابت

(، نرخ 7711) يزنامه اي(، وار7719ال )ير 7000 يصادرات
و نرخ ارز 7714سال  يدر ابتدا يارز يسپرده ا يگواه

 37از سال  ين بانکيکسان شده تحت عنوان نرخ بازار بي
-17، 7731مان پور، يباشد)ا ياز آنها م ييتاکنون نمونه ها

94.) 
 

  يثبات يط ثبات و بيشرا -2-5
ضرورت و اهميت ثبات اقتصاد كالن پس از ارائه 

، در كانون توجه 7447گزارشي توسط بانك جهاني در سال 
بسياري از اقتصاددانان قرار گرفت نتايج گزارش حاكي از اين 
است كه كشورهايي كه از ثبات اقتصادي برخوردار بوده و 

هاي دولت به صورت مناسب و هماهنگي در آنها  سياست
ثبات  اند، عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي بي اجرا شده

ن از اين جنبه مهم بوده كه ثباتي اقتصاد كال بي .اند. داشته
تواند هر نوع اصالحات و برنامه  عدم توجه به آن مي

هاي تثبيت اقتصادي را با شكست مواجه  آزادسازي و برنامه
 (. World Bank,1991كند)

 

 بر مطالعات انجام شده  يمرور -3
 مطالعات انجام شده در خارج -3-1

اي با عنوان  ( در مقاله5077) 5انوار و همكاران
گذاري مستقيم خارجي و تجارت به بررسي اثر  سرمايه
گذاري مستقيم خارجي و توليد ناخالص داخلي بر  سرمايه

خالص صادرات پرداختند و نتايج برآورد مدل حاكي از آن 
شده كه رابطه معناداري بين توليد ناخالص داخلي و خالص 

 صادرات برقرار است.
ي آزادسازي تجاري و نوسانات  ( در مقاله5070) 4بودلر

تورم به روش پانل ديتا از شاخص بهاي مصرف كننده به 
گيري تورم استفاده كرده و در نتايج اثر منفي  عنوان اندازه

 ثباتي تورم حاصل شده است. آزادسازي تجاري بر بي
ي نوسانات نرخ ارز در  ( در مقاله5003) 3ز و همكارانيآر

تين و اثرش روي تجارت خارجي به ارتباط منفي آمريكاي ال
و معناداري از نظر آماري بين جريان صادرات و نوسانات نرخ 

 ارز در كشورهاي مورد مطالعه دست يافتند.

كشور  73اي شامل  ( در مطالعه5001) 1گرييرو اسمولود
كشور در حال توسعه( به  4كشور توسعه يافته و  4مختلف )

ثباتي درآمدي كشورهاي  ني نرخ ارز و بيمقايسه اثر نااطمينا
اند كه نااطميناني  گرفته  مقصد بر صادرات پرداخته و نتيجه

دار بر  نرخ ارز در تعداد محدودي ازكشورها اثر منفي و معني
ثباتي درآمدي كشورهاي  حجم صادرات دارد در حالي كه بي

دار و قابل توجه  مقصد در صادرات بيشتر كشورها اثر معني
 د.دار

ثباتي نرخ واقعي ارز را در  ( داليل بي5001) 7استانسيك
 ARCHكشور اروپاي شرقي و مركزي بوسيله مدل  1

ثباتي نرخ واقعي ارز و  بررسي كرد و به رابطه منفي بين بي
 درجه باز بودن اقتصاد دست يافت.

اي به بررسي رفتار  ( در مطالعه5007) 3داتا و احمد
-41براي هند طي دوره زماني جمعي تابع تقاضاي واردات 

مبتني بر رويكرد نوين هم انباشتگي جوهانسن و  7417
سازي  سازي تصحيح خطا پرداختند. ايشان در مدل مدل

جمعي تابع تقاضاي واردات از مدل جانشيني ناقص پيروي 
نموده و آن را به صورت لگاريتم خطي تابعي از قيمت نسبي 

و متغير مجازي براي  واردات، توليد ناخالص داخلي حقيقي
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 

حقيقي حساس بوده و  بيشتر نسبت به توليد ناخالص داخلي
نسبت به تغييرات قيمت وارداتي از حساسيت پايين 

 باشد. برخوردار مي
ثباتي نرخ ارز مؤثر واقعي را به درجه  ( بي5000) 9هائو

ثباتي نرخ ارز  باز بودن تجارت در اقتصاد نسبت داد. او بي
كشور به صورت مقطعي در سال  19مؤثر واقعي را براي 

بررسي كرد و شواهد تجربي قوي براي ارتباط منفي  7430
ثباتي نرخ ارز بدست آورد و نشان  بين باز بودن تجارت و بي

ثباتي نرخ ارز از لحاظ  اد كه اثر باز بودن تجاري بر بيد
درصد تغييرات نرخ ارز را  17دار است و بيش از  آماري معني
 دهد. توضيح مي

 

 مطالعات انجام شده در داخل -3-2
ر درجه تجارت بر يتأث ي( در مطالعه ا7734)يديناه

 يثبات يط ثبات و بيدر شرا يم خارجيمستق يه گذاريسرما
ن درجه يرا ب يميدار و مستق يکرده و رابطه معن يرا بررس

در  يم خارجيمستق يه گذاريباز بودن اقتصاد با جذب سرما
 نشان داده است.  يثبات يط ثبات و بيهر دو شرا
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نامه خود با استفاده از  ( در پايان7734افشاري )

هاي تابلويي تأثير نرخ واقعي ارز، اندزاه نسبي )توليد  داده
الص داخلي( كشور، جمعيت و فاصله جغرافيايي بر ناخ

را مورد  7447-5001هاي  صادرات غيرنفتي ايران طي سال
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 

داري بر صادرات غيرنفتي ايران دارد. نرخ  مثبت و معنيتأثير 
واقعي ارز و جمعيت داراي تأثير مثبت و معنادار ولي فاصله 
جغرافيايي بين ايران و شركاي تجاري داراي تأثير منفي 

 است.
اي به بررسي  ( در مقاله7733سجودي و همكاران )

و اثرگذاري متغيرهاي كالن بر صاردات غيرنفتي پرداختند 
نتايج حاصل از برآورد مدل نشان داد ضريب لگاريتم نرخ ارز 

دار بر صادرات غيرنفتي دارد و نااطميناني  اثر مثبت و معني
دار بر صادرات غيرنفتي  نرخ ارز تأثير منفي ولي غير معني

 كشور دارد.
اي با استفاده از  ( در مقاله7733عبدالهي و رحماني )

بيني اثر اتخاذ  پيشروش غيرخطي شبكه مصنوعي براي 
هاي ارزي مختلف بر ميزان صادرات غير نفتي  سياست

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.
به بررسي رابطه ( در پايان نامه خود 7731ايمان پور )

ثباتي نرخ واقعي ارز و  متغيرهاي درجه باز بودن تجاري و بي
همچنين تعيين ساير عوامل اثرگذار بر آن به روش هم 

جوسيليوس پرداخته، نتايج حاصل از  -انباشتگي جوهانسون
دهد كه درجه باز بودن تجاري تأثير  برآورد مدل نشان مي

قعي ارز دارد در حالي كه ثباتي نرخ وا دار بر بي منفي و معني
ثباتي نرخ  بي متغيرهاي مخارج دولتي و تورم اثر مثبت بر 

نيز اثر منفي بر  GDPواقعي ارز دارند، هم چنين نرخ رشد 
 ثباتي نرخ واقعي ارز دارد. بي

اي درجه باز بودن  ( در مقاله7731رحيمي بروجردي )
هاي اقتصادسنجي مورد بررسي  تجاري را از طريق آزمون

گذاري  قرار داده و به بررسي نظري درجه باز بودن و سرمايه
و رشد اقتصادي پرداخته و در نتايج حاصله وجود رابطه 
مثبت ميان درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصدي مورد 

 تأييد قرار گرفت.
ي خود با عنوان نقش  ( در پايان نامه7739مهدي زاده )

ردش مؤيد آن بود تجارت خارجي بر رشد اقتصاد نتايج برآو

كه درجه باز بودن اقتصاد بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران 
 تأثير مثبت دارد.

( به بررسي ثبات نرخ حقيقي ارز در 7730درگاهي )
اقتصاد ايران و شناسايي عوامل مؤثر بر آن در كوتاه مدت و 
بلند مدت پرداخته است. الگوي مناسب براي تعيين نرخ ارز 

هاي توزيعي  روش همگرايي خود توضيح با وقفهبا استفاده از 
برآورد شده است. نتايج مطالعه ناپايايي نرخ ارز در اقتصاد 

كند كه به مفهوم رد برابري قدرت خريد  ايران را تأييد مي
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 

هاي حقيقي و پولي وارده بر اقتصاد، نرخ حقيقي ارز را  شوك
 سازند. متأثر مي

ي خود به بررسي  ( در مطالعه7713زيرك مرتضائي )
تأثير عدم اطمينان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات 

به كار  غيرنفتي ايران پرداخته است. تکنيك اقتصادسنجي
باشد و نتايج بيانگر آن است كه بين  مي ARDLرفته 

صادرات غيرنفتي و نوسانات نرخ ارز رابطه معكوس برقرار 
 است.

ي خود تحت عنوان اثرات  ( در مطالعه7711سلمانپور )
تغيير نرخ ارز بر صادرات و واردات كشور با كمك مدل نادم 

ل واردات حقي، كجال الهيدي و پيتر فاشيل به برآورد مد
پرداخته است. با توجه به الگوي برآوردي رابطه بين نرخ ارز 

 واقعي و واردات منفي بدست آمد.
اي عوامل تعيين كننده  ( در مطالعه7711ولدخاني )

با استفاده از  7773-19صادرات غيرنفتي ايران را طي دوره 
جوسيليوس  -گرنجر و يوهانسن -هاي همگرايي انگل روش

ت و كوتاه مدت بين متغير صادرات غيرنفتي و رابطه بلند مد
هاي  متغيرهاي نرخ ارز در بازار آزاد، ارزش افزوده در بخش

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 

هاي تجاري و شاخص باز بودن اقتصاد  زش افزوده در بخشار
تأثير مثبت و معناداري بر ارزش صادرات غيرنفتي داشته 

 است.
 

 رهايمتغ يح مدل و معرفيتصر -4
 مدل  يمعرف -4-1

مؤثر بر  يعوامل اقتصاد يبررس يدر مطالعه حاضر برا
ر ارائه يمدل مورد استفاده به صورت ز يتجار يآزادساز

 است: دهيگرد
 (7)  OPNt = α1 LCPIt + α2 LGDPt + α3 LEXRt + T + Ut    
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 :ن مدليکه در ا
OPNt:  درجه بازبودن اقتصاد در دورهt. 
LCPItدر  يکاالها و خدمات مصرف يتم شاخص بهاي: لگار

 .tدوره 
LGDPt: دردوره  يدناخالص داخليتم توليلگارt. 
LEXRt: تم نرخ ارز بازار در دوره يلگارt. 

T :ر رونديمتغ. 
 .باشد يجمله اخالل م Utو  

ر درجه بازبودن اقتصاد يالزم به ذکر است که از متغ
استفاده شده و به  يتجار يسنجش درجه آزادساز يبرا

ر ير محاسبه شده است.)صادرات و واردات غيصورت رابطه ز
 (ينفت

 د(               يناخالص تول ي)صادرات ارزش+واردات ارزش(/)داخل(: 5)

                         درجه باز بودن اقتصاد
رها بر اساس آمار يمتغ ياطالعات مورد استفاده برا 

ران و يا ياسالم يجمهور يمنتشر شده توسط بانک مرکز
 باشد.  يم 7715-31دوره  يط يبانک جهان

 

 ن مدل يج حاصل از تخمينتا -4-2
 رهايمتغ ييستايآزمون ا -4-2-1

 ي، بررس يزمان يسر يرهايل متغين گام در تحلينخست
ستا نباشد، به يا يريرهاست. چنانچه متغيمتغ ييستايا

ر کند، يير تغيع احتمال آن متغيبا گذشت زمان توز يعبارت
ن يبه هم .با مشکل روبرو خواهد شد يونيرگرس يل هايتحل

 20افتهيم يفولر تعم يکين مطالعه از آزمون ديمنظور در ا
(ADF) ( 7استفاده شده است. همان گونه که در جدول )

ستا نبوده و با يرها در سطح اينشان داده شده است تمام متغ
رها در يه متغيکل ييستايستا شده اند. ايا يريک تفاضل گي

رها جمع يمتغ يباشد پس تمام ي% م1 يدار يسطح معن
 ( هستند.I)( 7بسته از مرتبه اول )

 
 ييستاينتايج آزمون ا -(7جدول )

 متغيرها ADF سطح ADF تفاضل اول
*3231/7- ns3715/0 OPN 

*4110/5- ns1237/0- LCPI 

*3319/5- ns0713/0 LGDP 

*1223/5- ns7294/2- LEXR 

 هاي تحقيق مأخذ: يافته
ns22: ناپايا 

                      21%1*: پايا در سطح 
 
 

ط يتحت شرا يتجار يمدل آزادساز يبررس -4-2-2
 ثبات 

برآورد مدل با استفاده از روش خود  -4-2-2-1
 ( ARDLگسترده ) يبا وقفه ها يح برداريتوض

استفاده   ARDL يط با ثبات مدل از الگويشرا يبرا
ثبات مدل  يط بيشرا ين که بررسيشده است و با توجه به ا

ن يط با ثبات و تخميانس پس از شرايوار يبر اساس ناهمسان
ن يکند به ا يجاد ميا يج روشن ترينتان، يانگيحول م

آورده  ARDL يالگو يها يج و خروجيمنظور ابتدا نتا
انس يوار يمدل با توجه به ناهمسان يشده، سپس بررس

ن مدل از نرم افزار ين ايتخم يرد. برايگ يصورت م
 استفاده شده است. 25تيکروفيم

 :ج حاصل از آنيکوتاه مدت و نتا ARDLمدل 
مدل مورد  يبرا ARDL يايفرم پو با در نظر گرفتن

 ياي( آمده است مدل پو7نظر که در رابطه )
ARDL(1,0,0,0از طر ، )ن برآورد يزيب -ق ضابطه شوارتزي

 ( آورده شده است.5ج در جدول )يشده و نتا
 

 يايج حاصل از برآورد مدل پوي( نتا5جدول )
ARDL(1,0,0,0) 

 متغيرها ضرائب tآماره 
3535/2 5419/0 OPN(-1) 

3171/2- 0333/0- LCPI 

9473/2 0210/0 LGDP 

5741/0- 0305/0- LEXR 

1512/1 0101/0 T 

 11/21F = 
15/1 D.W.= 

19/0R2 = 

13/02R= 

 هاي تحقيق   مأخذ: يافته

 
دهد  ين مدل کوتاه مدت نشان ميج حاصل از تخمينتا
دار بر درجه  يمعنر مثبت و يتأث يد نا خالص داخليکه تول

 يو معن ير منفيباز بودن اقتصاد دارد و تورم و نرخ ارز تأث
ب ير ضريز مقاديدار بر درجه باز بودن اقتصاد دارند و ن

برازش و  يواتسون نشان دهنده خوب -ن ين و آماره دوربييتع
 .باشد يدر مدل م يعدم خود همبستگ

 

  ARDLب بلند مدت برآورد شده از روش ين ضرايتخم
که در جدول  ARDL يايب مدل پويبا استفاده از ضرا

رها آزمون يان متغي( آورده شده، وجود ارتباط بلند مدت م5)
ج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت مدل ينتا .شد

ARDL(1,0,0,0( در جدول)نشان داده شده است7 ). 
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ج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت مدل ي( نتا7جدول )

ARDL(1,0,0,0) 
 متغيرها ضرائب tآماره 
7574/2- 0390/0- LCPI 

3970/2 0231/0 LGDP 

3221/5- 0711/0- LEXR 

2147/5 0524/0 T 

 هاي تحقيق مأخذ: يافته                                       
   
تورم  يرهايدهد که متغ يج رابطه بلند مدت نشان مينتا

د ناخالص يدار و تول يو معن ير منفيو نرخ ارز بازار تأث
بر درجه باز بودن اقتصاد  يدار ير مثبت و معنيتأث يداخل
  .دارد

با  يمدل انتخاب يبرا يبرا ECM 1ح خطا يآزمون تصح
 :ARDLاستفاده از روش 

کوتاه مدت  يل عدم تعادل هاينکه تعديا يبررس يبرا
رد، از يپذ يمدل به سمت تعادل بلند مدت چگونه انجام م

 ح خطايحزم تصيمکان
24(ECMاستفاده شده است. ضر )ب ي

ECM دهد که در هر دوره ، چند درصد از عدم  ينشان م
ل يدن به تعادل بلند مدت تعديتعادل کوتاه مدت جهت رس

ح خطا در ين مدل تصحيج حاصل از تخمينتا .شود يم
 ( ارائه شده است.9جدول )

 
ح خطا يج حاصل از معادله تصحي( نتا9جدول )

ARDL(1,0,0,0) 
 متغيرها ضرائب tآماره 
3171/2- 0333/0- dLCPI 

9473/2 0210/0 dLGDP 

5741/5- 0305/0- dLEXR 

1512/1 0101/0 dT 

3112/5- 1370/0- (2- )ecm 

 55/4F = 

15/1 D.W.= 

53/0R2 = 

19/02R= 

 قيتحق يافته هايمأخذ: 
 

 يدر تابع آزادساز ECMب يج فوق ضريبا توجه به نتا
ل يانگر سرعت تعديدار است و ب يمعن ياز نظر آمار يتجار

نشان دهنده  ECMب يمعنا دار بودن ضر .است يينسبتًا باال
 .الگو است ير هاين متغيوجود رابطه بلند مدت معنا دار ب

 ي( به دوره tک دوره )يک اگر از يمطابق انتظارات تئور
زن يدرصد از م 11/0زان يم به مي( حرکت کنt+1) يبعد

ر بلند مدتش يکل از مس يتجار يانحراف در تابع آزادساز
شود، به  يح ميبعد تصر يالگو در دوره  يرهايتوسط متغ

 يا عدم تعادل در آزادسازيگر اگر هر گونه شوک يد يانيب

ساله دوباره به  1/7ک دوره يجاد شود پس از يکل ا يتجار
حرکت به سمت تعادل نسبتًا ن يتعادل بر خواهد گشت بنابرا

 رد. يگ يصورت م ييبا سرعت باال
 

ج آزمون استحکام مدل با استفاده از ينتا -4-2-3
CUSUMآزمون  يآماره ها

15 
ب برآورد شده مدل با آزمون مجموع يضرا يداريپا

قرار گرفته است.  يمورد بررس CUSUM يمربعات تجمع
( ارائه شده 7ج بدست آمده از استحکام مدل در نمودار )ينتا

 است.
 
 
 
 
 
 
 

 
استحکام مدل با استفاده از آماره آزمون  جي( نتا7نمودار )

CUSUM 
 

ان کرد که بر يتوان ب يبدست آمده مج يبراساس  نتا
به عّلت قرار گرفتن در فاصله   CUSUMاساس آزمون 

 در مدل وجود ندارد. ي% شکست ساختار41نان ياطم
 

ط يتحت شرا يتجار يمدل آزادساز يبررس -4-2-4
   يثبات يب

هاي اقتصادي فاقد ميانگين ثابتي  بسياري از سري زماني
باشند. اين سريها در يك دوره نوسانات اندكي دارند و در  مي

دوره بعد با افزايش نوسان همراه هستند. در واقع بخش قابل 
اي از تحقيقات اخير اقتصادسنجي بر روي تعميم  مالحظه

اي جنكينز به تحصيل اين دسته از متغيره -روش باكس
سري زماني متمركز شده است. در واقع متغيرهاي اقتصادي 

، متغيرهاي مالي، نرخ بهره، نرخ ارز، GDPاز جمله تغييرات 
.. داراي .هاي مختلف مفهومي و گذاري در شاخه سرمايه

ميانگين و واريانس ثابتي در طول زمان نيستند، به عبارت 
هاي زماني داراي روند  رغم آنكه بسياري از سري ديگر علي

صعودي آشكاري هستند، برخي از آنها روندي نوساني داشته 
گذارند.  هايي با نوسانات كم و يا زياد را پشت سر مي و دوره

هاي مختلف  خههايي كه در شا يكي از مهمترين مدل
اقتصادسنجي و به ويژه تجزيه و تحليل بازارهاي مالي و 

هاي نااطميناني و  گذاري جهت برآورد شاخص ارزي و سرمايه

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals 

-5 
-10 
-15 
-20 

0 
5 

10 
15 
20 

1352 1357 1362 1367 1372 1377 1382 1386 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 یسقزچ سایپر و یدیمحمدرضا محمدوند ناه/  02

ال
 س

ي /
رد

ارب
 ك

صاد
اقت

مه 
لنا

ص
ف

 
رم

چها
 / 

ييز
پا

 
13

93
 

 

هاي خودرگرسيوني تحت  شود. مدل ثباتي استفاده مي بي
ARCHباشد. مدلهاي  شرايط ناهمساني واريانس مي

21 
( معرفي شد و سپس مدل 7435توسط انگل )

يافته تحت شرايط ناهمساني واريانس  ني تعميمخودرگرسيو
(GARCH( توسط بالرسلو و تيلور )مطرح گرديد. 7431 ) 

 

 GARCH يبر اساس الگو يمدلساز -4-2-4-1
از  يتجار يمدل آزادساز يبرا يثبات يب يدر مدلساز

و يخود رگرس يانس ناهمسان شرطي)وار GARCH يالگو
انس مشروط يوار ين ناهمسانيافته( به منظور تخميم يتعم

انس يوار يو به الگو درآوردن ناهمسان يتجار يدر آزادساز
GARCH(1,1 ) يخطا ياستفاده شده است.الگو يشرط

 .ر استيانس بصورت زين و معادله واريانگيمعادله م
(7) 

 
OPNt =   - 0.05 LCPIt + 0.03 LGDPt  - 0.04 

LEXRt  + 0.01T + εt 

  (-7619(   )1631(    )-1679(   )7651)    

 

)9) 
 

h t = 0.0001 +  0.73 ε
2
 t-1 +  0.30 h t-1             

  (2.35)     (1.81)      (2.07)   

R
2
 =0.78                 2R =0.71 

 
افته يم يتعم يانس شرطيوار يناهمسان يمدل فوق الگو
ر يتأث يبوده و چگونگ يتجار يآزادسازدر پسماند مدل 

 يرهاياز متغ يثبات يط بيرا در شرا يتجار يآزادساز يريپذ
ن ين ايانگيدهد. در معادله م يمدل نشان م يحيتوض

مصرف  يدر شاخص بها يک واحدي( رشد 7مدل)رابطه 
ب درجه يو نرخ ارز بازار به ترت يد ناخالص داخليکننده، تول

واحد  01/0واحد و  07/0واحد،  09/0بازبودن اقتصاد را 
مصرف کننده و  يشاخص بها يرهايدهد که متغ ير مييتغ

درجه باز بودن اقتصاد دارند و  ينرخ ارز بازار اثر معکوس رو
درجه باز بودن اقتصاد  يم روياثر مستق يد ناخالص داخليتول
 گذارد.  يم

انس يوار ht(، 9ن مدل)رابطه يانس ايدر معادله وار
انس مشروط ياز وار يدهد که برآورد يد را نشان مپسمان

انس پسماند، يرات در واريياست.تغ يدرجه باز بودن اقتصاد
 ير قرار ميدرجه باز بودن اقتصاد را در همان دوره تحت تأث

انس به صورت ين و معادله واريانگيب معادله ميدهد با ترک
اقتصاد ر قرار گرفتن درجه باز بودن يتحت تأث ير، چگونگيز

 شود. يمشاهده م

(1 ) 
h t+1 = 0.0001 + 0.73 ε

2
 t  + 0.30h t 

                                                                             
(1 ) 

 t  =   [ 1.36ht+1 – 0.41ht – 0.0001 ] 
1/2 ε 

OPNt =   - 0.05 LCPIt + 0.03 LGDPt  - 0.04 

LEXRt  + 0.01T +   [1.36 ht+1 – 0.041ht – 

0.0001]
1/2

           
 

 t (ht)انس پسماند در دوره يش واريبا افزا يبه عبارت

 ق کاهش جمله پسمانديمقدار درجه باز بودن اقتصاد از طر

(t ε ) ابد.ي يکاهش م 

 

  يريجه گينت -5
مؤثر بر  يعوامل اقتصاد يهدف از مقاله حاضر بررس

ن يباشد. بنابرا يم 7715-31 يسالها يط يتجار يآزادساز
گسترده تابع  يح با وقفه هايبا استفاده از روش خود توض

ط يمدل در شرا ين زده شد و بررسيتخم يتجار يآزادساز
مت يتم شاخص قيلگار يرهايدهد که متغ يثبات نشان م

اثر  يتجار يتم نرخ ارز بر آزاد سازيمصرف کننده و لگار
اثر مثبت و  يد ناخالص داخليتم توليو معنادار و لگار يمنف

شاخص  يداشته است. به عبارت يتجار يمعنادار بر آزادساز
 يتورم بکار گرفته م يريمت مصرف کننده که در اندازه گيق

ق محدود يش واردات و هم از طريق افزايشود هم از طر
ف کند. تورم يتواند ترازپرداختها را تضع يکردن صادرات م

نسبت به محصول  ياخلمت محصول ديشود ق يموجب م
در داخل  يشتريداران بين خريابد و بنابرايش يافزا يخارج

جه واردات يآورده و در نت يرو يکشور به محصوالت خارج
ن، قدرت رقابت محصوالت يکند. عالوه بر ا يدا ميش پيافزا

 ينه هايش هزيل افزايبه دل يخارج يدر بازارها يداخل
جه از يافت و در نتيد در داخل کشور ، کاهش خواهد يتول
 يزان صادرات کاسته خواهد شد. به واسطه رابطه منفيم
مت مصرف کننده با درجه باز يتم شاخص قيجاد شده لگاريا

شده و  يتجار يبودن اقتصاد تورم منجر به کاهش آزادساز
رابطه بلند مدت  يگردد به عبارت يل ميدر بلند مدت تعد

دناخالص يش توليافزاگر با يشود. از طرف د يد ميمدل تائ
د يکشور، تول يديت تولياز ظرف يبه عنوان شاخص يداخل

افته و به عبارت يش يافزا يمازاد بر مصرف داخل يکاالها
ابد و وجود رابطه مثبت ي يش ميساده تر صادرات کشور افزا

گردد  يد مييز تأين يتجار يبا آزادساز يد ناخالص داخليتول
 يط تجاريدر کشور شرا يديلت تويش ظرفيبا افزا يبه عبارت

دا يرونق پ يتجار يدا کرده و آزادسازيبهبود پ ين الملليب
ش يق افزايتواند ازطر يش نرخ ارز مين افزايکند. همچن يم

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  12 /ی ثبات یثبات و ب طیتحت شرا رانیدر ا یتجار یمؤثر بر آزادساز یعوامل اقتصاد یبررس 
ال

 س
ي /

رد
ارب

 ك
صاد

اقت
مه 

لنا
ص

ف
 

رم
چها

 / 
ييز

پا
 

13
93

 

 
ن ي، سطح واردات را کاهش داده و ايواردات يمت کاالهايق

 ياز کاهش درآمدها ياثر به همراه اثرات کاهش واردات ناش
، سطح يد ناخالص داخليدولت وکاهش سطح تول يارز

دهد و وجود رابطه  يکاهش م يشتريواردات را با شدت ب
د ييز تأيتم نرخ ارز بازار با درجه باز بودن اقتصاد نيلگار يمنف

در  يتجار يش نرخ ارز آزادسازين با افزايگردد بنابرا يم
ز ين ECMج حاصل از آزمون يابد. نتاي يکشور کاهش م

 يا عدم تعادل در آزادسازيدهد که هرگونه شوک  ينشان م
ساله دوباره به  1/7ک دوره يجاد شود پس از يکل ا يتجار

به سمت  ينوسانات تجار يعنيتعادل برخواهد گشت 
 CUSUMج حاصل از آزمون يل خواهد کرد..نتايم ييستايا

 يدر مدل آزادساز ياز عدم وجود شکست ساختار يحاک
 باشد.  يم يتجار

انس يوار يبر اساس الگو يثبات يط بيشرا يبررسدر 
افته ارتباط معنادار يم يو تعميخودرگرس يشرط يناهمسان

ر وابسته وجود داشته يمدل و متغ يحيتوض يرهاين متغيب
اثر مثبت و  يدارا  يد ناخالص داخليکه تولياست بطور

 يمت مصرف کننده و نرخ ارز بازار دارايمعنادار و شاخص ق
باشند  يو معنادار بر درجه باز بودن اقتصاد م ياثر منف
مشخص شد جمله  GARCHج آزمون مدل ين از نتايهمچن

 t+1و t يانس جمله خطا در دوره ياختالل تحت وار
ن صورت که درجه باز بودن اقتصاد با مجذور يباشد به ا يم

ارتباط معکوس و با مجذور   tانس جمله اختالل در دوره يوار
 م دارد.يارتباط مستق t+1ختالل در دوره انس جمله ايوار

 

 منابع 
 يمنابع فارس

عوامل مؤثربر صادرات  ي(، بررس7734، زهرا، )يافشار (7
ان يافت جاذبه،پايد بر رهيمنتخب با تأک يران به شرکايا

ت و يريارشد،دانشکده اقتصاد،مد يکارشناس ينامه 
 ز.يتبر ي، دانشگاه آزاد اسالميحسابدار

 يرهاياثر متغ ي(، بررس7731ده، )يم، سعيقد يروانيا (5
 يان نامه ي، پايرنفتيصادرات غ يرو يکالن اقتصاد

، يت و حسابداريريارشد، دانشکده اقتصاد،مد يکارشناس
 ز.يتبر يدانشگاه آزاد اسالم

 ي(، اثربازبودن تجارت بر ب7731ن، آرام، )يمان پورنميا (7
ارشد ،دانشکده  يکارشناس يان نامه يارز، پا يواقع يثبات

 ز.يتبر ي، دانشگاه آزاد اسالميت و حسابداريرياقتصاد،مد
مت نفت و نرخ ياثر ق ي(، بررس7734ه، )ي، سميبورديبا (9

 يثبات يط بيران تحت شرايمت سهام ايق يارز بر رو
ت يريارشد ،دانشکده اقتصاد،مد يکارشناس يان نامه يپا

 ز.يتبر ي، دانشگاه آزاد اسالميو حسابدار

اقتصاد  ياستهايو س ي(،تئور7739ام،)يليبرانسون،و (1
  ي،نشر نيکالن،عباس شاکر

به  يکاربرد ي(، اقتصادسنج7739، احمد،)ينيتشک (1
 باگران، تهران.يت، انتشارات ديکروفيکمک م

 يملک ي،اسدا... و توتونچيدرضا و جالل آبادي،مجيداور (1
ر ياخ يجهان يابعاد بحران مال ي(، بررس7733د، )ي،سع

و  يه داريد بر ساختار نظام سرمايجاد با تأکيا ،علل
ده يران، مجموعه مقاالت برگزياثرات آن براقتصاد ا

 کشور. يرنفتيش توسعه صادرات غين همايپانزدهم
رفتار کوتاه مدت و  ي(، بررس7730، حسن، )يدرگاه (3

ران، پژوهشنامه يارز در اقتصاد ا يقيبلندمدت نرخ حق
 .57، ش يبازرگان

 .ي، وزارت بازرگان7733ر ماه ي، تيمطالعات اقتصاددفتر  (4
و  ينظر ي(، مطالعه ا7731رضا، )ي، عليبروجرد يميرح (70

 يدر کشورها يرامون درجه بازبودن تجاريپ يکاربرد
 .9، شماره ياقتصاد يدرحال توسعه، پژوهشها

 ي(، پول ،ارز و بانکدار7713، )ي، مجتبيفراهان يزمان (77
 ،انتشارات ترمه.چاپ ششم.

رعدم يتأث ي(، بررس7713، محمود، )يرک مرتضائيز (75
 يرنفتينان حاصل از نوسانات نرخ ارز و صادرات غياطم

 .يد بهشتيارشد دانشگاه شه يان نامه کارشناسيپا
 يرو يتجار ي(، اثر آزادساز7731لدا، )ي، ينيسادات ام (77

 يان نامه يران، پايدر ا يترازپرداختها و رشد اقتصاد
، يت و حسابداريريارشد ،دانشکده اقتصاد،مد يکارشناس

 ز.يتبر يدانشگاه آزاد اسالم
 اثر ي(، بررس7733) .ناي، ميدينه و تجويسک ،يسجود (79

، مجموعه مقاالت يرنفتيبر رشد صادرات غ ينانينااطم
 يرنفتيش توسعه صادرات غين همايده پانزدهميبرگز

 کشور.
برصادرات  ر نرخ ارزيي(، اثرات تغ7711، )يسلمانپور، عل (71

ارشد علوم  يکارشناس ي ان نامهيو واردات کشور پا
 دانشگاه مازندران. ياقتصاد

(، اقتصاد کالن، انتشارات 7731، )يف، مصطفيشر (71
 اطالعات تهران.

(، 7715، پروانه، )يدهکرد يرضا و کمالي، عليبائيشک (71
 يامدهايتجارت و تبعات و پ يآزادساز يقيتطب يبررس

مؤسسه مطالعات و  آن در چند کشور منتخب،
 .يبازرگان يپژوهشها

 ي(، بررس7733ال، )ي، ليرضا و رحمانياصل، عل يعبدالله (73
، ير نفتيزان صادرات غيبر م ياست ارزياثرات س

ش توسعه ين همايده پانزدهميمجموعه مقاالت برگز
 کشور. يرنفتيصادرات غ
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 ياثرات آزادساز ي(، بررس7739ان، معصومه، )يپور يعل (74
ان يعضو اوپک(، پا ي)کشورها يبر رشد اقتصاد يتجار

 ارشد اقتصاد دانشگاه تهران. ينامه کارشناس
زابطه  ي(، بررس7733، )ي، مهديريرضا و پي، عليکرباس (50

ران، دانش و يدر ا يو رشد اقتصاد يتجار يان آزاديم
 .51، ش 71توسعه،سال

 ي(، بررس7737د، )ي، عبدالمجيي، حسن و جاليکلباس (57
 يران ، پژوهشهايا يشدن بر تجارت خارج ياثرات جهان

 .77ران ،شماره يا ياقتصاد
ل ي(، تحل7731) يان، مجتبيپور يم و علي، ابراهيگرج (55

عضو  يکشورها يبر رشد اقتصاد يتجار ياثر آزادساز
 .90، ش ياوپک، پژوهشنامه بازرگان

و توسعه  يتجار ياستهاي(، س7714، محمود، )يمتوسل (57
 ،تهران.يبازرگان يو پژوهشها ، مؤسسه مطالعاتياقتصاد

(، اثرات 7731، )يبازرگان يمؤسسه مطالعات و پژوهشها (59
در حال  يواردات کشورها يبر تقاضا يتجار يآزادساز

 توسعه منتخب.
(، آزمون 7739ن، )ي، شاهي، ابوالقاسم و جواديمهدو (51

ران، يدر ا يو رشد اقتصاد يرابطه تجارت خارج يتجرب
 .9، ش يپژوهشنامه اقتصاد

بر  ي(، نقش تجارت خارج7739م، )يزاده، مر يمهد (51
ارشد دانشگاه  يان نامه کارشناسيرشد اقتصاد، پا

 (.ي)تهران مرکز يآزاداسالم
(، آثار تجارت 7737، رضا، )يمهرآرا، محسن و محسن (51

 يقات اقتصاديران، مجله تحقيمورد ا يبربهره ور يخارج
 .11،شماره 

اقتصاد  يثبات يبر يتأث ي(، بررس7733ال، )يمهراد، سه (53
ان يران، پايدر ا يبخش خصوص يه گذاريکالن بر سرما
 يدانشگاه آزاداسالم يارشد علوم اقتصاد ينامه کارشناس

 ز.يتبر
 يعوامل اقتصاد ي(، بررس7734، محمدرضا، )يديناه (54

 ي، رساله دکتريم خارجيمستق يه گذاريمؤثر بر سرما
 قات تهران.ياقتصاد دانشگاه علوم و تحق

 يزمان يها يسر ي(، اقتصادسنج7734والتر، ) اندرس، (70
د شوال پور، يو سع يصادق ي، مهديکرد کاربرديبا رو

 .5و7انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(، جلد 
ن کننده صادرات يي(، عوامل تع7711، عباس، )ي.ولدخان (77

 .57و55شماره  ران، مجله برنامه و بودجه،يدرا يرنفتيغ
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" 

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. 

 ها يادداشت
                                                 

1 General Agreement on Tariffs and Trade 
2 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( 
10 Augmented Dickey-Fuller Test 
11 Non- Stationary 
12 Stationary 
13 Microfit 
14 Error Correction Model 
15 Cumulative Sum 
16 Auto- Regressive Conditional Heteroskedasticity 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

