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» ی اقتصاد ژهوی «علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه  
86پاییز/ مششی بیست و  شماره/هفتمسال                                                                                                  

  آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران
  ۱۹/۸/۸۶:پذيرشتاريخ      ۲۰/۱۲/۸۴: تاريخ دريافت  

   ∗محمد بابازاده
   ∗∗ خلیل قدیمی دیزج

   ∗∗∗بختیار علیرضا رضایی
  چکیده 

 بر اساسهای تجاری و رشد اقتصادی در ایران   حاضر به بررسی رابطه بین سیاستی مقاله     
  های جعلی از   اجتناب از رگرسیونبرای. پردازد می)1988(چارچوب مدل رشد درونزای لوکاس

نتایج تجربی حاکی از . انباشتگی جوهانسن و مدلسازی تصحیح خطا  استفاده شده است  رویکرد هم
 آن نظیر ی  و عوامل تعیین کنندهرشد اقتصادیانباشته بین تابع   تعادلی همی یک رابطهوجود 

به . است وارداتی ی  انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفهی  سرمایه،تشکیل سرمایه، نیروی کار
های تصحیح خطا و  ای از دو ابزار مدل  نمونه و برون نمونه های کوتاه مدت درون اییمنظور پوی

نتایج حاصل از . شده است  استفاده (IRFS)العمل آنی   و تابع عکس(VDCS)انس ی واری تجزیه
VECMر تولید متغیّرهای سمت راست مدل به سمت یت از طرف متغیّ وجود علّی دهنده  نشان

ات رر صادکه متغیّ ست ا حاکی از آنVDCSاز طرف دیگر شواهد ناشی از .  استناخالص داخلی
تولید ای در توضیح دهی  کننده نقش تعیین انسانی ی و سرمایه وارداتی ی  تعرفه نرخ،حقیقی 

 حاکی از وجود ( IRFS)العمل آنی  توابع عکسچنین شواهد هم.  داشته استناخالص داخلی
  .است تعادلی  بلند مدتی   همگرایی در رابطه

انباشتگی ، مدل تصحیح خطا   آزادسازی تجاری، رشداقتصادی، هم:ی کلید  هایواژه  
  JEL:  B22; C33;  J24; O15; O49 طبقه بندی

________________________________________________________
____________ 

  )فیروز کوه(ستادیار دانشگاه آزاد اسالمی  ا-نویسنده مسئول  ∗ 
  ) فیروز کوه(مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  ∗∗

  س ارشد اقتصادکارشنا ∗∗∗
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  مقدمه -1
 اعتبار آن، در دو سه دهه ی نظر از درجه رویکرد تاریخی به موضوع توسعه، صرف    

 به   در بیشتر کشورهاگذاری  تجربه و سیاستی دوم در عرصهجهانی پس از جنگ 
اکثر کشورهای در حال توسعه در آسیا، .  استراتژی جایگزینی واردات انجامیدانتخاب

اما آنچه . های حمایتی به این استراتژی روی آوردند آمریکای التین و آفریقا با سیاست
آن ز ا تر  توسعه نیافتگی و پیچیده، اهداف موردنظر  حاصل نشدندر عمل اتفاق افتاد،

 تعدادی از کشورهای در حال توسعه با 1970 ی  طی دهه.نسبت به گذشته بوده است
ز طریق انجام اصالحاتی با هدف  ا  آزادسازی اقتصادیی ان در زمینههای فراو تالش

المللی و انتقال سرمایه مبادرت   بینتتجار افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در
ان  شرق آسیا، نظیر کره، تایو نوبهای ج موفق کشوری ربه تج1980 ی در دهه. ورزیدند

به الملل و اقتصاد توسعه  پردازان اقتصاد بین محققین و نظریهو سنگاپور عالوه بر  ترغیب 
گذاران و کارگزاران اقتصادی در دیگر کشورها نیز به  د سیاستشموجب بررسی بیشتر 

 آزادسازی تجاری به عنوان ی آن  نتیجه که درها ترغیب شوند،  الگوبرداری از آن وپیروی
شدن سازمان   با فعال. یکی از ارکان اصلی آزادسازی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت

 و پیوستن کشورهای بیشتری به آن، کشورهای مختلف به (WTO)تجارت جهانی 
  رساندن به انجامبرای کلی خصوص کشورهای در حال توسعه  در یک تغییر جهت

  . ند ورزیدجاری مبادرتآزادسازی ت
دانان توسعه بر تبیین رابطه بین  مباحث اصلی اقتصادیکی از   های اخیر در سال    
این  .شده استمتمرکز در کشورهای در حال توسعه ی  و رشد اقتصادسازی تجاری آزاد

          سؤال که آیا آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را افزایش
 مکانیسم ،در صورت ارتباط مثبت بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادیو ؟ دهد  می

   عمل چگونه صورت می پذیرد؟
 اوالً مطالعات متعدد حاکی از وجود رابطه میان رشد اقتصادی و بازبودن  بارهدر این    

از طرف دیگر برخی شواهد تجربی اندکی نیز بر رابطه میان . 1رژیم تجاری است
 تئوری رشد درونزا یک ی ثانیاً واقعه. 2کید دارندأ تجاری و رشد اقتصادی تآزادسازی

های تجاری و   تجربی رابطه بین سیاستی سازی مطالعه  زمینهبرایچارچوب نظری قوی 
  .رشد اقتصادی فراهم آورده است
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  15..............................................................زاد سازي تجاري و رشد اقتصادي در ايرانآ

 »زا  انسانی رشد درونی مدل سرمایه« حاضر بر اساس چارچوب نظری  یمطالعه    
ی دوتا و  چنین بر اساس مطالعه  و هم توسعه داده شده است، آن را )1988(که لوکاس 

، انجام یافته سازی تجاری را به مدل لوکاس تعمیم داده ر آزادکه متغیّ )2001(1احمد
دراین مطالعه که  اول این: دکرتوان در سه زمینه معرفی  نوآوری این مطالعه را می. است

دن شاخص آزادسازی  کررا با وارد) 1988(زای لوکاس   انسانی رشد درون ی مدل سرمایه
 که و دوم اینرهای صادرات حقیقی و نرخ تعرفه واردات تعمیم داده است الب متغیّقدر 
و سوم . گیرد در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می) 1988(ت اعتبار مدل لوکاس صحّ
با متدولوژی رگرسیونی  ،کارگیری روش تابع هزینه هجای ب هدر این مطالعه بکه  این

  .دشو می استفاده 2انباشتگی متعارف در مطالعات توابع تولید از تجزیه و تحلیل هم
که شرایط (  راتوان روابط بلند مدت ه تنها مین در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی 

Steady-Stateبلکه با ،  مورد بررسی قرار داد)سازد  میسر می راهای رشد  برای تئوری
های رفتار فرآیند تعدیل از تعادل   پویایی(ECM) 3 از مکانیسم تصحیح خطااستفاده

 آزادسازی  یلذا با توجه به تجربه. گیرد کوتاه مدت به تعادل بلند مدت مورد بررسی قرار
و بعد ) 1356 ـ1356 عمرانی پنجم   یبرنامه(تجاری در اقتصاد ایران در قبل از انقالب 

 این مطالعه به بررسی تجزیه و تحلیل تجربی ) 72ـ68های  درطول سال(از انقالب 
 با استفاده از 1383-1338   ی در دورهاقتصادی آزادسازی تجاری و رشد  یرابطه

  .پردازد چارچوب نظری مدل رشد درونزا می
 آزادسازی تجاری و رشد درونزا   تحلیل رابطه بینبه  مقاله بخش دوم این  دردر ادامه    

در بخش . دشو ئه میادر بخش سوم چارچوب نظری این مطالعه ار. پرداخته می شود
ها   دادهفی و سپس به معر تصریح برای اقتصاد ایران)جمعی شده(چهارم مدل تابع تولید 

  .پرداخته می شودتجزیه و تحلیل نتایج تخمین و و در نهایت به 

________________________________________________________
____________ 
1-Dutta & Ahmed (2001) 
2-Co integration 
3-Error Correction Mechanism 
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   ارتباط آزادسازی تجاری و رشد درونزا-2
 میان ارتباط تبیین برایتری  یک چارچوب مفهومی دقیقزا  های رشد درون تئوری    

در رویکرد .  فراهم آورده استو رشد اقتصادی) آزادسازی تجاری(های تجاری  سیاست
گیری تجاری و رشد   بلند مدت میان جهتی های رشد، امکان وجود رابطه جدید مدل

زادسازی واردات  با آ)1بدین ترتیب که . ده استش ح مختلف تشریهای به روشاقتصادی 
ای با تکنولوژی پیشرفته، انتقال  رود تا از طریق واردات کاالهای سرمایه انتظار می

گیری  طور کلی استراتژی توسعه جهت ه ب)2. تکنولوژی به داخل کشور صورت پذیرد
تری  بخش صادراتی نسبت به استراتژی جانشین واردات دارای عملکرد رضایت

 خارجی مورد  ی  سرمایهبهگرا  ارگیری استراتژی برونک ه ب)3 (Krager,1987).است
اعم از ( اقتصادی بدون مواجه شدن با مشکالتی نظیر بدهی ی استفاده جهت توسعه

 با آزادسازی تجاری، به لحاظ )4 (Dollar ,1992).منجر می شود) داخلی و خارجی
 اقتصاد را به ، تکنولوژی کشورهای صنعتیی که اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه این

 کند، این امر به تسریع در رشد اقتصادی در تولید هدایت می های بزرگ اقتصادی مقیاس
 باالی بازبودن تجاری و رژیم تجاری با ی د زیرا یک اقتصاد با درجهشو  میمنجر

گیری شده از   جذب تکنولوژی جهتبرای پایین، همواره از قابلیت بیشتری  محدودیت
  .(Lewis,1995)باشد رخوردار میکشورهای پیشرفته ب

 ی  مثبت میان نرخ رشد اقتصادی و درجهی حاکی از رابطه اگرچه برخی از مطالعات    
 انسانی در تبیین رشد ی باشد اما در این مطالعات به نقش سرمایه بازبودن اقتصاد می
ز اخیراً تعداد معدودی ا. های مختلف تجاری کمتر توجه شده است اقتصادی در رژیم

های مختلف   انسانی در توضیح دهی رشد اقتصادی در رژیمی مطالعات بر نقش سرمایه
یید أهای رشد درونزا را ت  که نتایج حاصل از آن، رویکرد نوین مدلتأکید کردندتجاری 

  .3دکن می

  شواهد تجربی-3
 آزاد سازی تجاری و رشد اقتـصادی در مطالعـات خـارجی از              ی  دربارهشواهد تجربی        
که هنوز در آغاز  اما این مطالعات در داخل کشور به دلیل این. استدد باالیی برخوردار تع

باشیم و تنها در برخی از بخش ها به کاهش تعرفـه و         های تعدیل می    فرایند اجرای برنامه  
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 در ایـن  اسـت  برخـوردار  ی، از تعـدد انـدک  اقدام شده استتا حدودی آزاد سازی تجاری    
ه سمت اثر گذاری صادرات و واردات بر رشد اقتـصادی پرداختـه              بیشتر مطالعات ب   زمینه

  .شده است
ثیر آزاد سازی تجاری بـر رشـد        أای به بررسی ت     در مطالعه 1) 1995(    قتاک و همکاران    

 وی براسـاس تئـوری رشـد        ی  چـارچوب نظـری مطالعـه     . پـردازد   اقتصادی در ترکیه می   
های زمـانی    رد نوین اقتصاد سنجی سری     و در قالب رویک    رد قرار دا  2)1961( ارّو   درونزای
 تجزیه و تحلیل    1990-1955 ی  ره با استفاده از داده های ساالنه      ره و چند متغیّ   دو متغیّ 

 بازبودن اقتـصاد بـر      مثبتره و مرکب حاکی از اثر     ی در مدل تک متغیّ    نتایج و . شده است 
  .رشداقتصادی است

زاد سازی تجاری بر صادرات و رشـد        ای به بررسی اثر آ      در مطالعه 3)1994(شفا الدین       
 کـه  دهد  نشان می نتایج  . پردازد   آفریقایی می  ی  اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته     

              بــاال، متوســط و پــایین ی کــشورها را براســاس طبقــه بنــدی آزاد ســازی بــا درجــه وی
 1980 ی   حـاکی از آن اسـت کـه در طـول دهـه             ایـن نتـایج   .  اسـت    طبقه بندی کـرده   

های تنوع گرایی صادرات نسبت صادرات اصلی به کـل صـادرات، کـاهش یافتـه                  شاخص
  .است

نیز در مطالعه پیرامون اثرات آزادسـازی تجـاری بولیـوی در سـال              4) 1997(جنکینز     
وری عملکرد صـادراتی نـشان داد آثـار چنـین              بر روی تخصیص منابع، رشد بهره      1985

  .استرآمد پایین اندک سیاست تجاری در چنین کشوری با د
 در زیمبـابوه  (ESAP) تعـدیل سـاختاری      ی   به تجزیـه و تحلیـل برنامـه        5)1998 (    
 زیـربخش  31وری کل عوامـل تولیـد را بـرای        ان برای ارزیابی موضوع بهره    نای. پردازد  می

هـای   نـد و سـپس بـا اسـتفاده از روش          کن  برآورد مـی   1995-1980 ی  صنعتی طی دوره  
 را مـورد آزمـون      ESAPرها مرتبط بـا     رهای تجاری و سایر متغیّ     متغیّ های پنل اثر    داده

هـا و در طـول زمـان متفـاوت            های رشـد در طـول بخـش         طورکلی نرخ  هب. دهند  قرار می 

________________________________________________________
____________ 
1-Ghatak et al (1995)    
2-Arrow (1961) 
3-Shafaeddin(1994) 
4-   Jenkins (1997)  
5-Bjurek and Durevall(1998) 
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 ESAP اجـرای    ی  طـور متوسـط در طـول دوره        ه کلی آن است که ب     ی  نتیجه. باشند  می
ر طـول دو سـال آخـر     امـا د   ؛وری کل عوامل تولید مشاهده نـشده اسـت          رشدی در بهره  

  .دندکروری کل عوامل تولید تجربه  ها افزایش در بهره ، اغلب زیر بخش1994-1995
 ی گیری تجاری و سـرمایه  در بررسی اثرات باز بودن، جهت 1)2000(میلر و همکاران        

 تلفیقی از کشورهای توسعه یافتـه  ی  وری کل عوامل تولید برای یک نمونه        انسانی بر بهره  
 بـاالی بـاز بـودن رشـد         ی   کـه در کـشورهای بـا درجـه         کردندل توسعه مشاهده    و درحا 

. ندهـست  پایین بـاز بـودن برخـوردار         ی  وری باالتری نسبت به سایر کشورها با درجه         بهره
وری کـل      انسانی اثـر مثبـت بـر رشـد بهـره           ی  چنین در این دسته از کشورها سرمایه       هم

ت کمتـری    پایین باز بودن این اثـر از شـدّ         ی  اما در کشورهای با درجه    . عوامل تولید دارد  
  .برخوردار است

های تعدیل در جمهـوری دومنـیکن         ای به ارزیابی سیاست     در مطالعه 2) 2003(سانتز      
هـا بـا اسـتفاده از        الب آثار آزادسازی تجاری بـر صـادرات و واردات و تـراز پرداخـت              قدر  
نتایج حـاکی از    .پردازد   می ARDLو مبتنی بر رویکرد       )2000-1960(های ساالنه   داده

داری بر صادرات   که آزادسازی تجاری در جمهوری دومنیکن دارای جهش معنیآن است
ای در  و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن اثر قابـل مالحظـه            

  .بلندمدت خواهد داشت
تـصادی بـا اسـتفاده از       ثیر واردات بـر رشـد اق      أ برای تعیین ت   )1376(یفرجادی و لعل      

 به بررسی اثر صادرات و واردات بـر رشـد اقتـصادی             »یانگ لی «و  » محسن خان «مطالعه
  .استحاکی از  اثر مثبت بر رشداقتصادی نتایج   کهدنپرداز ایران می

، اثـر   ) 1982( بـا اسـتفاده از الگـوی فـدر         )1377( برادران شرکا و صفری      ی  مطالعه     
نتایج اثر مثبـت صـادرات را بـر         . دهد   می نشان  ی مورد آزمون    صادرات را بر رشد اقتصاد    
  .دکن رشد اقتصادی ارزیابی می

________________________________________________________
____________ 
1-Miller et al (2000) 
2-Santos (2003) 
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   چارچوب نظری مدل-4
     1 انسانی رشد درونزا که لوکاسی چارچوب نظری این مطالعه مبتنی بر مدل سرمایه     

 ی لعهدر میان سه مدلی که لوکاس در مطا.  قرار گرفته استداده توسعه  آن را )1988(
 از طریق کسب انسانی ی  سرمایهی  نقش ذخیرهها خود مورد بررسی قرارداده یکی از آن

 در . لذا این مدل نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرده استوده است کرکید أدانش ت
یکی از . 4دشو  انسانی موتور رشد اقتصاد محسوب میی سرمایه) 1988(مدل لوکاس 

 انسانی در دو بعد داخلی و ی  سرمایهی دل نقش دوگانههای این م ترین ویژگی مهم
وری همان   انسانی بربهرهی در بعد نقش داخلی به اثرات انفرادی سرمایه. خارجی است
که در بعد نقش خارجی به اثر سرمایه انسانی بر    در حالی؛کید داردأعامل تولید ت

 برای معیاری tq نیروی کار، tLفرض کنید . دکن وری سایر عوامل تولید اشاره می بهره
د، شو  بخشی از ساعات کاری نیروی کار که صرف تولید کاال میuکیفیت نیروی کار و 

ttضرب  که حاصل طوری هب. باشد Luqکه جهت 2ثر کلؤ نیروی کار می دهنده  نشان 
تولید ) 1988(در مدل لوکاس . گیرد، است  مورد استفاده قرار میtYتولید محصول 

)( tYفیزیکی ی  سرمایهی تابعی از ذخیره )( tKثر ؤ، نیروی کار م)Luq( tt و 
)(، )نیروی کار( انسانی ی متوسط مهارت سرمایه aq که  طوری هفرض شده است ب

  :توان نوشت می
γ−= a

b
tt

b
tt q)Luq(AKY 1  

γکه در آن     
aqانسانی ی  ناشی از متوسط سرمایه3 اثرات خارجیی دهنده  نشان  

)(AHCqt 4 است و tAنجا ثابت  سطح تکنولوژی تولید بوده که در ایی  کننده بیان
  .دشو فرض می

های یکسان  د تمامی نیروی کار دارای سطح مهارتشو در شرایط تعادلی، فرض می    
atیعنی (اشند ب qq صورت زیر  هرا ب) 1988(وکاس لتوان مدل  بدین ترتیب می) =

  :دکربازنویسی 
________________________________________________________
____________ 
1-Lucas(1988) 
2-Total Effective Workforce 
3-Externalities 
4-Average Human Capital 
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bt
b

tttt quLKAY −+
−= γ1

1)(  
  : مقیاس عبارت خواهد بود ازبرای تابع تولید فوق  بازدهی نسبت به

(2+r-b) >(2-b) >1 
 

، صعودی بودن بازدهی )1988(د در مدل لوکاس شو طور که مالحظه می همان    
انسانی که نیروی  ی  نسبت به مقیاس به دلیل اثرات خارجی متوسط سرمایه

در . باشد گردد، می ای برای نرخ رشد اقتصادی مثبت پایدار محسوب می کننده تحریک
 سادگی، برای چنین هم .استγاین جا منظور از نرخ رشد اقتصادی پایدار همان ضریب 

 و (u)د، نیروی کار بخشی از اوقات غیرفراغت را به تولید کن فرض می) 1988(لوکاس 
توان   ترتیب مین، بدی(u-1)دهد  انسانی تخصیص می ی   سرمایهی را به ذخیره آن مابقی 

  : تنوش
    δί>0  و ii

i

i u
q
q δ=

∆ 

یک . امین بخش اقتصاد استi  ضریب تشکیل مهارت نیروی کار در iδکه در آن      
ویژه در  ههای تولیدی با تکنولوژی باال ب ای بیشتر در بخش چنین تشکیل سرمایه

تحت شرایط . اشدب طورکلی در بخش صنعت محسوس می ههای صادراتی و ب بخش
سیاست آزادسازی تجاری هر دو بخش صادراتی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه 

گذاری خارجی برخوردار  تری از طریق واردات و یا سرمایه که از تکنولوژی پیشرفته
در بعد داخلی و (ند، احتمال زیادی وجود دارد که سطح مهارت نیروی کار شو می

یک ) 5-4(، جدول )1998(با پیروی ازهوانگ .ایش یابددر این کشورها افز) خارجی
، مدل تعمیم )1956(و سوان ) 1965(ای از مدل نئوکالسیک سولو  تصویر مقایسه

 انسانی ی و مدل سرمایه) 1992( ، رومروویلو منگیی  سولوـ سوان از مطالعهی یافته
  .دهد را نشان می) 1988(لوکاس   

های   آن دارای ویژگیی یافته م لو و مدل تعمی مدلو سوی یک شمارهدر جدول      
تنها تفاوت این دو مدل در انباشت . باشند  میSteady-State وضعیت ای در مشابه
لذا با وجود .  سولو لحاظ شده استی یافته  انسانی است که در مدل تعمیم ی سرمایه

 رد. دشو  حفظ میSteady-State انسانی هنوز شرایط ی فرض انباشت سرمایه
رهای برونزا رهای سرانه مطابق نرخ متغیّ هر یک از متغیSteady-Stateّوضعیت 
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  21..............................................................زاد سازي تجاري و رشد اقتصادي در ايرانآ

در مصاف با . دکن یافته رشد می های سولو و سولوی تعمیم  در مدلXوYترتیب با  به
-Non   سولو فرضی های تعمیم یافته وری برونزا سولو و مدل مدل بهره

Diminishing Returnsمدل رشد درونزا بسیار  در تولید دانش تکنولوژی در 
 اقتصاد در جهت نرخ رشد مثبت پایدار ی کننده قاطع و صریح بوده و عامل تحریک

  .استپذیر   امکان بنابراین، رشد پایدار با تداوم انباشت دانش. باشد می
  

های رشد سولو، منکیوو  مدل تطبیقی ی  مقایسه -ی یک  شمارهجدول 
 همکاران و لوکاس
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  رای اقتصاد ایرانسازی ب  مدل- 5
با استفاده از  ناخالص داخلی آزادسازی تجاری و تولیدی  رابطه در این بخش     

با بهره گیری ازمدل لوکاس و . گیرد چارچوب تابع تولید جمعی مورد آزمون قرار می
که شاخص آزادسازی تجاری را ) 2001(دستاوردهای دوتا و احمد چنین با پیروی از  هم

صورت زیر تصریح  ، تابع تولید برای ایران به اند آزمون تعمیم دادهرایببه مدل لوکاس 
 و تنها نمی باشدنظر  مدTLّر  استخراج و تعمیم متغیّی  در این مطالعه نحوه.دشو می

ر به مدل لوکاس  این متغیّ،چنین آزمون آن در اقتصاد ایران براساس شواهد تجربی و هم
  .تعمیم داده شده است

)      1    (                          Y=f(A, K, L, H, TL)           
 ی  به ترتیب نهادهK, L, H, TL است و   ناخالص داخلی تولیدYکه  طوری هب     

 A.باشد  انسانی و یک شاخص از آزادسازی تجاری میی سرمایه، نیروی کار سرمایه
  .استشاخص کارآیی فنی سرمایه 

 مورد تعمیم TLردن متغیّکربا اضافه ) 1988 (، مدل لوکاس)1(بنابراین مدل      
 با تابع تولید آنهای زمانی و ارتباط  یهای سر با توجه به دسترسی داده. قرارداده است

ر صادرات حقیقی برای اقتصاد ایران از دو معیار آزادسازی تجاری، یکی از متغیّ
REXPORT)( نرخ متوسط گرا و دیگری از  عنوان معیاری برای استراتژی برون هب

 تجزیه و برایاز معیار اول آزادسازی .است  استفاده شده(TARIFF) وارداتی  ی تعرفه
زیرا چنین . دشو تحلیل اثرات ناشی از کاهش ارزش حقیقی پول داخلی استفاده می
 تجارت افزایش کاهشی معموالً قیمت کاالی قابل تجارت را نسبت به کاالهای غیرقابل

منجر انتقال منابع از بخش غیرقابل تجارت به بخش قابل تجارت  به داده و این موضوع 
معیار دوم آزادسازی تجاری به تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از کاهش نسبت . می شود

 ی قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی به دلیل کاهش در نرخ تعرفه
 صنایع وارداتی به صنایع  انتقال منابع ازی  کنندهد که بیانشو وارداتی، منجر می

 از دو (EDU) انسانی ی  بررسی کیفیت نیروی انسانی و یا سرمایهبرای. صادراتی است
به عنوان اولین معیار با پیروی از . دشو رهای جانشین استفاده میمعیار به عنوان متغیّ
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  23..............................................................زاد سازي تجاري و رشد اقتصادي در ايرانآ

 که دارای 2از معیار نیروی کار مؤثر لوکاس) 1992 (1 منکیو، رومرو ویلی مطالعه
به عنوان دومین معیار با پیروی . باشد استفاده شده است حصیالت عالی و کاربردی میت

های  از معیاری که بر اثر بخشی هزینه) 1991 (4و ویکتورلوی 3)1990(از اوتانی و باالنوا 
بدین . کید دارد، استفاده شده استأگذاری از طرف دولت در نیروی انسانی ت سرمایه

گذاری در   سرمایهی های دولت که بتواند انگیزه د، سیاستهای رش معنی که در مدل
. تواند بر نرخ رشد اقتصادی اثرگذار باشد  انسانی را تحت تأثیر قرار دهد میی سرمایه
ر سیاستی هستند که بر رشد های دولت در امر آموزش و بهداشت عمومی دو متغیّ هزینه
وزش دیده هم کاراتر هستند و هم گذارند با این فرض که نیروی کار سالم و آم اثر می

. یابند تر با تغییرات تکنولوژیکی تطبیق می قدرت فراگیری باالتر دارند و هم سریع
  :تابع تولید عبارت خواهد بود ازبنابراین 

  
GDP=F(RCAPITAL, LABOUR, EDU, REXPORT, TARIFF)  
 

در ) ut خطا، ی لههمراه با جم(صورت فرم لگاریتم خطی  هبا تصریح تابع تولید ب    
  :حالت لگاریتمی خواهیم داشت

  
  

tutLTARIFF
5

αtLREXPORT
4

αtLEDU
3

α
tLLABOUR

2
αtLRCAPITAL

1
α0αtLGDP

+++

+++=

  
 α0, α 1, α 2, α 3, α) کـشش  عوامـل انتظارات نظری حاکی از آن اسـت کـه   

های کوتاه مدت از فرم مدل تصحیح   تجزیه و تحلیل پویاییبرای. باشد α 5< 0 و (0<4
  .شود  تابع تولید به صورت زیر استفاده می(ECM)5خطا 

________________________________________________________
____________ 
1-Mankiw ,Romer and Weil(1992) 
2-Effective Workforce  
3-Otani and Villanueva(1990) 
4-Victor Lavy(1991) 
5-Error Correction Model 
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itECکه   طوری هب ت یـ  بسماند است که وا    ی   جمله tε تصحیح خطا است و      ی   جمله −
  .باشد  می1نویز

  و منابع اطالعات آماریرهای مدل متغیّ معرفی  -6 
  به 1388ـ1383 زمانی ی اطالعات آماری مورد استفاده در تخمین مدل برای دوره    

  :استیر شرح ز
GDPmc       :ّبر  به قیمت بازار1361 ثابت  به قیمتتولید ناخالص داخلیر متغی 

   PDS.بانک اطالعاتی : حسب میلیارد ریال، مأخذ
RCAPITAL :بر حسب  1361 ثابت کل اقتصاد به قیمت ی موجودی سرمایه
  .ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه: میلیارد ریال، مأخذ

LABOUR : ریزی  سازمان مدیریت و برنامه: کل اقتصاد بر حسب نفر، مأخذاشتغال
   .کشور

1EDU : جمعیت فعال و شاغل دارای آموزش عالی برحسب نفر، مأخذ سازمان
  .ریزی کشور ریت و برنامهیمد

2EDU :جاری دولت های   انسانی ترکیبی از هزینهی  گذاری دولت در سرمایه سرمایه
در فصول آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت، درمان و تغذیه، آموزش عالی و 

ای به قیمت ثابت سال  تحقیقات، تربیت بدنی و امور جوانان، و آموزش فنی و حرفه
 اقتصاد عالمه ی  دکتری نظیفی دانشکدهی رساله: ، برحسب میلیارد ریال مأخذ1361

  .طباطبایی
REXPORT :برحسب ) ها پرداخته موازن( کاالهای غیرنفتی صادارات

  .میلیون دالر ثابت
TARIFF : حاصل تقسیم مالیات بر واردات بر کل وارداتCIF ) به ریال( 

  .محاسبات تحقیق: مأخذ

________________________________________________________
____________ 
1-White Noise 
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  های واحد های ریشه آزمون -7
رها از اهمیت باالیی انباشتگی خواص آماری متغیّ به هنگام تجزیه و تحلیل هم     

 مدلرهای یان خواص آماری متغیّمانباشتگی سازگاری  در واقع روش هم.  استبرخوردار
رهای اقتصادی عموماً نامانا و دارای روند تصادفی متغیّ. کند را با تئوری آزمون می

اما هم . های نامانا نیز در حالت کلی یک سری نامانا است ترکیب خطی سری. باشند می
 و ارتباط نزدیکی با می شود عمومی محسوب ی انباشتگی یک استثنا برای این قاعده

رهای زیرا تئوری اقتصادی متضمن مانابودن ترکیبی از متغیّ. تئوری اقتصادی دارد
فولر تعمیم  ـ   به همین دلیل در این مطالعه دو آزمون دیکی. است) نامانا(اقتصادی 

رهای مورد  بررسی متغیّبرای (PP))1989 (2پرونـ   و فیلیپس(ADF))1979 (1یافته
 گزارش شده حاکی از آن است ی دو  شمارهنتایج آزمون در جدول. گیرد استفاده قرار می
به عبارت دیگر . شده است اول مانا ی گیری مرتبه رها با یک مرتبه تفاضلکه تمامی متغیّ

  . استI)1( اول و یا ی رهای مزبور انباشته از مرتبهیّمتغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

________________________________________________________
____________ 
1-Augmented Dickey Fuller (1979) 
2-Philiphs-Perron(1989) 
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  های واحد زمون ریشه آ-ی دو  شمارهجدول 

 پرونـ  آزمون فیلیپس آزمون دیکی فولر

 رهامتغیّ

مدل دارای عرض از 
 و روندأمبد

مدل دارای عرض از 
 أمبد

مدل دارای 
و أعرض از مبد

 روند

مدل دارای 
عرض از 

 أمبد

 ی نتیجه
 آزمون

LGDPmc ADF(2)=-3.0944 ADF(1)=-1.8944 -1.2506 -2.8134 
95%critical value -3.5562 -2.9558 -3.5562 -2.9558 

 نامانا

D(LGDPmc) ADF(2)=-3.091 ADF(2)=-3.0519 -6.7390  
95% critical value -3.5671 -2.9627 -3.5562  

 مانا

LRCAPITAL ADF(1)=-2.9076 ADF(1)=-2.1195 -3.2647 -2.7678 
95% critical value -3.5562 -3.5615 -3.562 -3.5615 

 نامانا

D(LRCAPITAL) ADF(2)=-2.1733 ADF(2)=-2.9838 -3.7059  
95% critical value -3.5615 -2.9591 -3.5615  

 مانا

LLABOUR ADF(1)=-2.8218 ADF(2)=-1.0773 -2.2360 -3.3878 
95% critical value -3.5562 -3.5943 -3.5562 -3.5943 

 نامانا

D(LLABOUR) ADF(1)=-4.6881  -6.1659  
95% critical value -3.5615  -3.5615  

 ناما

LEDU ADF(1)=-1.3871 ADF(1)=-2.3681 -2.3459 -1.2008 
95% critical value -3.5562 -2.9558 -3.5562 -2.9558 

 نامانا

D(LEDU) ADF(1)=-3.8873  -4.4445  
95% critical value -3.5615  -3.5615  

 نامانا

LTARIFF ADF(1)=-0.69253 ADF(2)=-1.7299 -2.5993 -1.5175 
95% critical value -3.5562 -2.9558 -3.5562 -2.9558 

 مانا

D(LTARIFF) ADF(1)=-3.7819  -4.4316  
95% critical value -3.5615  -3.5615  

 نامانا

LREXPORT ADF(2)=-1.9025 ADF(1)=-1.0510 -1.3425 -2.0337 
95% critical value -3.5562 -2.9558 -3.5562 -2.9558 

 مانا

D(LREXPORT) ADF(1)=-4.0559  -4.2768  
95% critical value -3.5615  -3.5615  

 نامانا

  تجزیه و تحلیل نتایج-8
 ی مستلزم تعیین طول وقفه) 1988(انباشتگی به روش جوهانسن  های هم تحلیل    

  .است VAR در الگوی (P)بهینه 
 این موضوع است VAR بهینه برای ی ه هدف انتخاب یک درجه یا وقفهک ییاز آنجا     

 بودن به قدر  فاصله مناسب و طوالنی بهینهی  تعیین وقفهبرای بایدکه در این مرحله 
برای این امر جهت . دکر بهینه خارج این فاصله قرار نگیرد، انتخاب ی  که وقفهکافی را

 Peraran, et al )دشو  استفاده می4 ی قفه طول وی پیشینه بهینه از ی شناسایی وقفه
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، معیار بیزین (AIC)  1یکی از معیار اطالعات آکا مناسبی تعیین وقفه برای و (1997 
، و (FPE)4اییبینی نه  معیار خطای پیش،(HQ) 3ینیکو معیار هنن ،(SC) 2شوارز
ر بر این های مذکو هآمار. دشو استفاده می (LR)5نمایی تعدیل شده تس نسبت در آزمون

طور که  همان.  ارائه شده استی سه شماره در جدول P=1،2،3،4های  طول وقفه
 SC و معیار =4Pه قف طول وHQ و FPE،AICد معیارهای آزمون،شو مالحظه می
لذا با توجه به . کند را تعیین می=P طول وقفه را LR و معیار  =2Pرا  طول وقفه

چنین به دلیل   آزادی و همی و به لحاظ از دست دادن درجهنه نموکوچک بودن حجم 
 ی  از طول وقفهاست در تعیین طول وقفه از دقت باالتری برخوردار SC ی که آماره آن
  .شود  برآورد روابط تعادلی بلند مدت استفاده میبرای دو

   دستگاهی های آزمون و معیارهای انتخاب درجه  ه آمار -ی سه  شمارهجدول 
 ئیک کاآ شوارز ینیکوـ  نهن  معیار

  خطای پیش
 اییهبینی ن

 نمایی تعدیل شده نسبت راست
  (P)طول وقفه

812740/0 979310/0 720744/0 08-E28/8  NA  0 
01041/14- *84441/12 65438/14- 14-E79/1  3656/535 1 
40050/13- 23508/11- 59645/14- *14-E19/2  92012/45 2 
85685/14- 420864/11- 33360/16- 15-E86/5  *00600/69 3 

*05620/16 89194/11- *35610/18 *15-E07/2  92397/50 4 

 
آزمون . دهد  نشان می=P 2 نتایج آزمون را به ازای طول وقفه ی چهار شمارهجدول      
 بلند مدت را در ی  رابطهدو 7 بلند مدت و آزمون حداکثر مقدار ویژهی  رابطهچهار 6اثر

که آزمون حداکثر مقدار  اما به لحاظ این. دکن  شناسایی مییک درصدداری  نیسطح مع
 صفر ی  فرضیه یعنی با ردّ، استی دارای فرض مقابل مشخصاثرویژه برخالف آزمون 

 نتایج آزمون حداکثر ،ذیرش است پ قابلr+1 برابر ی  رتبه مقابل، فرض r برابر ی رتبه
 بلند مدت تعادلی ی لذا در بررسی دو رابطه. گیرد مقدار ویژه مورد پذیرش قرار می

________________________________________________________
____________ 
1-Akaike Information Criterion 
2-Schwarz Bayesian Criterion 
3-Hannan-Quinn Criterion   
4-Final Prediction error 
5-Sequential Modified Likelihood Ratio test statistic 
6-Trace test 
7-Maximal eigenvalue 
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 بررسی ی  اول با رابطهی د که تنها رابطهشمبتنی بر آزمون حداکثر مقدار ویژه مشاهده 
 بلند مدت ی  رابطهی پنج شمارهجدول . ما هماهنگ و مطابق با انتظارات نظری است

 .دهد تعادلی را نشان می
  اشتگیانب های هم  آزمون -ی چهار  شمارهجدول 

 آزمون اثر  مقدار ویژهی پیشینهآزمون 

 ی فرضیه
 صفر

 ی فرضیه
 مخالف

 ی هرآما
 آزمون

مقدار 
  درصد99بحرانی

 ی فرضیه
 مخالف

 ی هرآما
 آزمون

مقدار 
 %99 نیراحب

r =0 r=1 79904/68 82/46 r≥1 0929/176 45/90 

r≥1 r=2 36689/46 79/39 r≥2 2938/107 52/66 

r≥2 r=3 94462/29 24/33 r≥3 92695/60 58/45 

r≥3 r=4 99015/17 81/26 r≥4 98234/30 75/29 

r≥4 r=5 94704/12 20/20 r≥5 99218/12 31/16 

r≥5 r=6 045148/0 97/12 r≥6 045148/0 51/6 

  
  بلند مدت تعادلیی  رابطه -ی پنج  شمارهدول ج

 
 
 

  
  
  

  باشند  اعداد داخل پرانتر انحراف معیار ضرایب می      *
     
ید ی در خصوص ضرایب تخمینی در تمامی موارد مؤید تای پنج شمارهنتایج جدول   

 ی  و ضریب نهاده29/0 فیزیکی برابر ی  سرمایهی ضریب نهاده. استانتظارات نظری 
 تولید مقایسه این دو ضریب حاکی از   سرمایه بری ؛ برآورد شده است03/0ی کار یرون

  .استدر ایران 
 تخمین زده شده و به این معنی است که با 41/0برابر  5 انسانیی ایهر سرممتغیّ     

تولید ناخالص درصد به افزایش 41/0 انسانی به میزان ی افزایش یک درصد در سرمایه
 13/0مثبت و برابر  تولید ناخالص داخلی  تأثیر صادارت حقیقی بر .دشو  منجر میداخلی

LGDPMC= ٠٢٤٧٥٥/٠ LLABOUR + ٢٨٧٧٤٤/٠  LRCAPITAL  

)                                                   ٠٩٢٨١/۰                  ()   ٠١٤٧٢/۰(  

+ ٤٠٦٩٦٦/٠ LEDU + ١٣٨٥٤٥/٠ REXPORT- ٠٧٩٧٤٤/٠ LTARIFF 
)٠١٦٠٠/۰)                 (٠٥٢٣٠/۰)         (٠٩٨٩٠/۰    (                    
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.  ارزیابی شده است07/0برابر و منفی لی تولید ناخالص داخها  چنین اثر تعرفه همو 
 به افزایش  می کندخاذ سیاست آزادسازی تجاری کمکد اتّشو طور که مشاهده می همان
  و اشتغال از طریق بهبود تخصیص منابع و کارایی اقتصادیتولید ناخالص داخلیرشد 
  .دشو  میمنجر
این ضرایب سرعت . دهد  را نشان می1آورد ضرایب تعدیل بری شش شمارهجدول      

گیری  های دستگاه یا جمالت تصحیح خطا اندازه رها را نسبت به عدم تعادلتعدیل متغیّ
رها دلی بلند مدت، برخی متغیّادر صورت عدم تعادل یعنی انحراف از روابط تع. کنند می
صورت  در غیر این.  تعدیل برای حصول به روابط مذکور را به عهده بگیرندر بادبای

  .رهای دستگاه وجود نخواهد داشتانباشتگی  متغیّ برای همتضمینی 
   ضرایب تعدیل -ی شش  شمارهجدول 

  متغیر 
  

عدم        
  تعادل

LGDPm∆

 

LLABOU∆

 

LRLAPITA∆   LED∆
 

LREXPOR∆

 

LTARRIF∆

 

005/0-  02/0- 07/0- 09/0- 13/0- 24/0- 
ECM )14/0( )04/0( )08/0( )16/0( )48/0( )32/0( 

  .باشند  اعداد داخل پرانتر انحراف معیار ضرایب می*
ر تولید ناخالص داخلی نسبت به عدم تعادل با سرعت در دستگاه مورد بحث متغیّ    

موجودی سرمایه به ترتیب با های نیروی کار و  رمتغیّ. شود  درصد تعدیل می005/0
 انسانی،  ی های سرمایه رچنین متغیّ  درصد تعدیل شده و هم07/0 و 02/0 سرعت

 درصد 24/0 و 13/0، 09/0داتی نیز به ترتیب با سرعت   وار ی صادرات و نرخ تعرفه
د تمامی ضرایب شو  مشاهده میی شش شمارهاز جدول طور که  همان. ندشو تعدیل می

 ،بر اساس ضرایب تعدیل. باشند یک میاز تر  کعالمت منفی و کوچتعدیل دارای 
رهای نرخ تعرفه و  صادرات حقیقی سهم باالیی در تصحیح عدم د متغیّشو مشاهده می

  باکه بیش از نیمی از عدم تعادل طوری ه بدارد بعد ی تعادل از یک دوره به دوره
 و نیروی کار داخلی  ناخالص  تولیدرها نظیر سایر متغیّ. دشو رهای مذکور تصحیح میمتغیّ

  . دی قرار داردع مراتب ب درتصحیح این عدم تعادل برای فیزیکی ی و سرمایه

________________________________________________________
____________ 
1-Loading Factors 
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انباشتگی برخالف رویکردهای سنتی اقتصادسنجی، ساختارهای  های هم در تحلیل     
الگوی کوتاه مدت . دنشو ر تفکیک میگدی کوتاه مدت و بلند مدت به طور صریح از یک

تولید ناخالص (ر وابسته خطای یک مکانیزم بازخور تلقی شده که مطابق آن متغیّحیتصح
 مکانیزم بازخور مذکور حصول به .دشو نسبت به عدم تعادل دستگاه تعدیل می) داخلی
 به همین موضوع 1 نمایش گرنجری قضیه. کند  تعادلی بلند مدت را تضمین میی رابطه

رها ای از متغیّ  تعادلی بلند مدت میان مجموعهی همطابق این قضیه یک رابط. اشاره دارد
مستلزم یک الگوی تصحیح خطای کوتاه مدت است این موضوع یک مبنای کامالً آماری 

نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای .های اقتصادی ندارد  به تئوریارتباطی و هیچ رددا
  . نشان داده شده استی هفت شمارهکوتاه مدت در جدول 

  تولید ناخالص داخلیر  برای متغیECMّ ی  معادله با -ی هفت  شمارهجدول 
 ∆LVADDINDر وابسته متغیّّ

  حدنهایی اعتماد  -tنسبت تخمین متغیرهای توضیحی
(P-Value) 

Intercept 03/0 22/1 23/0 

)( 1−∆LGDPMC  71/0  68/2 01/0 

)( 2−∆GDPMC  45/0 81/1 08/0 

)1-(LLABOUR∆ 17/0  33/0 73/0 

LLABOUR∆ ) 2-(  15/0 29/0 76/0 

LRCAPITAL∆ )1-
( 

05/0- 14/0- 89/0 

LRCAPITAL∆ )2-
(  

26/0- 70/0- 48/0 

LEDU∆ )1-(  06/0 41/0 68/0 

LEDU∆ ) 2-(  12/0- 91/0- 37/0 

lXNO∆ )1-(  11/0- 19/2- 04/0 

lXNO∆ ) 2-(  04/0- 68/0- 50/0 

)1-(LTARIFF∆ 02/0-  56/0-  58/0  
LTARIFF∆ ) 2-(  05/0- 10/1- 28/0 

________________________________________________________
____________ 
1- Granger Representation Theorem 
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EC ) 1-(  33/0- 88/1- 07/0 

5902 /=R  
D.W= 05/2  

)35/0 (85/0Serial Correlation = 
)50/0(41/25Heteroskedasticity =  

)89/0(22/0Normality =  
)58/0(88/2 RESET= 

  .باشند  سطوح نهایی اعتماد میی دهنده اعداد داخل پرانتز نشان 
گونه که در جدول  همان تولید ناخالص داخلی  ارزیابی الگوی کوتاه مدتبرای     

همبستگی، واریانس ناهمسانی،  های خود د آزمونشو  مشاهده می هفتی شماره
 و  بودهدار درصد معنیپنج در سطح   نتایج همگی. و رمزی استفاده شده استتینرمالی

 برداری تصحیح خطا عالوه بر  روش. است... بستگی و مفاقد مشکالت ناشی از خود ه
سازد که علیت  امکان را فراهم می این ،کند رها را معین مییت بین متغیّکه علّ این

دار   معنیابدین صورت که ب. نددیگر تفکیک شو گرنجری کوتاه مدت و بلند مدت از یک
 تصحیح خطا ازطریق ی رهای توزیعی در معادلهبودن مجموع هر یک از ضرایب متغیّ

ر ر توضیحی مورد نظر نسبت به متغیّیت گرنجری متغیّ علّ(W) 2الدو و یا F1 ی هآمار
که عبارت تصحیح خطا دارای  از سوی دیگر با توجه به این. وابسته مورد آزمون قرار گیرد

 ی   ه آماربادار بودن ضریب عبارت تصحیح خطا  ، از طریق معنیاستاطالعات بلند مدت 
tر وابسته پی رهای توضیحی نسبت به متغیّی بلند مدت بین متغیّ علّی توان به رابطه  می

  .برد
 تصحیح خطای ی  ضرایب معادله بریت کوتاه مدت از آزمون والدرسی علّ بر    برای

 آورده شده ی نه شمارهاستفاده شده و نتایج آزمون در جدول  تولید ناخالص داخلی
  .است

  
  
  

________________________________________________________
____________ 
1-F-Test 
2-Wald Test 
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تولید  تصحیح خطای ی  نتایج آزمون علیت کوتاه مدت در معادله -ی نه  شمارهجدول 
  ناخالص داخلی

 ر وابستهمتغیّ ر تأثیرگذارمتغیّ  صفری فرضیه ن والد آزموی هرآما گیری نتیجه

 تی علّی رابطه
 .وجود ندارد

)138/0 (19/2  
2,1
02

=
=

i
iβ

  فیزیکیی سرمایه 

 تی علّی رابطه
 .وجود ندارد

)621/0 (24/0 
2,1
03

=
=

i
iβ

 نیروی کار فیزیکی 

 تی علّی رابطه
 .دوجود ندار

)748/0 (103/0 
2,1
04

=
=

i
iβ

  انسانیی سرمایه 

 تی علّی رابطه
 .وجود ندارد

)017/0(72/5 
2,1
05

=
=

i
iβ

 صادارات غیرنفتی 

 تی علّی رابطه
 .وجود ندارد

)189/0 (72/1 
2,1
06

=
=

i
iβ

 نرخ تعرفه 

تولید ناخالص 
  داخلی

  .باشند اعتماد می سطوح نهایی ی دهنده اعداد داخل پرانتز نشان
 ی  گونه رابطه   د در کوتاه مدت هیچ    شو   مشاهده می  ی نه    شماره طور که از جدول     همان    

تولیـد ناخـالص    ه  ب انسانی و نرخ تعرفه      ی   فیزیکی، نیروی کار، سرمایه    ی  علیت از سرمایه  
 درصـد از    پـنج داری     در سـطوح معنـی     ت قوی علی  ی   ولی یک رابطه   ؛ وجود ندارد  داخلی

  .دشو مشاهده می تولید ناخالص داخلییرنفتی به صادرات غ
تر از  و کوچک) -33/0( منفی EC)-1(بر اساس نتایج الگوی کوتاه مدت ضریب      

 حرکت کنیم به t+1 ی  به دورهt ی واحد بوده و این امر حاکی از آن است که اگر از دوره
رهای الگو  متغیّاباز مسیر بلندمدتش تولید ناخالص داخلی  درصد انحراف 33میزان 

تر از واحد  کوچک. کند  تعادلی خود حرکت میتصحیح شده و به سمت روند بلند مدت
چنین  هم. است با ثبات بودن و همگرایی در رسیدن به تعادل بودن این ضریب به معنی

داری حاکی از  این معنی. استدار   از لحاظ آماری معنیده درصداین ضریب در سطح 
چنین از  هم باشد و زا می  در مدل درون)تولید ناخالص داخلی( وابسته رآن است که متغیّ
رهای یت بلند مدت از سمت متغیّ علّی داری آن حاکی از یک رابطه طرف دیگر معنی
  . استتولید ناخالص داخلیر الگو شده به متغیّ

اس رهای با وقفه و جمالت تصحیح خطا که بر اسدار بودن ضرایب متغیّ آزمون معنی     
پذیرد به عنوان آزمون علیت  صورت می (VECM)الگوی تصحیح خطای برداری 
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ر  متغی2ّزایی نو، یا در1زایی شود، لذا این آزمون تنها برون  درون نمونه تفسیر میجریگرن
 اما اطالعاتی در ،دکن  نمونه مشخص میی ی آن در داخل دورهروابسته را به مفهوم گرنج

و توابع  (VDCS) 3 واریانسی از تجزیه. کند رائه نمیدستگاه ا مورد خواص پویایی
های ایجاد شده در دستگاه با استفاده از   متقابل پویای تکانه(IRFS)العملی آنی  عکس
 این یی برونزای یت گرنجر یا درجه نسبی علّی  واریانس قدرت نسبی زنجیرهی تجزیه
توان آزمون   را میVDCSذا ل. کند گیری می  نمونه اندازهی رها را ماورای دورهمتغیّ

های وارد شده به  در این روش سهم تکانه.  نمونه نامگذاری کردی علیت خارج از دوره
ر کوتاه مدت و بلند بینی یک متغیّ رهای مختلف دستگاه، در واریانس خطای پیشمتغیّ

طور  ه خود بی ری مبتنی بر مقادیر با وقفهطور مثال اگر متغیّ هب. دشو مدت مشخص می
ر در بینی، سهم نوسانات هر متغیّ بینی باشد، آنگاه واریانس خطای پیش بهینه قابل پیش
بدین ترتیب قادر . شوند رهای الگو تقسیم میهای وارد شده به متغیّ واکنش به تکانه

گیری  رهای دیگر در طول زمان اندازهر رابر روی تغییر متغیّخواهیم بود سهم هر متغیّ
را  تولید ناخالص داخلیر بینی متغیّ  تفکیک خطای پیشی ده شمارهدر جدول . کنیم
تولید ر رهای دستگاه در تغییرات متغیّو سهم هر یک از متغیّ) سال( دوره صدبرای 

و بلند مدت ) سال دوم تا پنجم(، میان مدت )سال اول( در کوتاه مدت ناخالص داخلی
د، نوسانات شو مالحظه میطور که  همان. شود نشان داده می) از سال پنجم به بعد (

های مربوط به خود این   توسط تکانهباهای زمانی مختلف  در افقتولید ناخالص داخلی 
های صنعتی،  ها که شامل سیاست در واقع این تکانه. شود ر توضیح داده میمتغیّ

درصد واریانس خطای ده د، شو آزادسازی تجاری، تغییرات تکنولوژی و نظایر آن می
 درصد و در 14/83در میان مدت . دهند  توضیح می رازش افزوده صنعتیبینی ار پیش

 را تشریح تولید ناخالص داخلیبینی  انس خطای پیشی درصد از وار36/49 بلند مدت
 در تولید ناخالص داخلیبینی   تبیین خطای پیشبرای فیزیکی ی ر سرمایهمتغیّ. دکن می

گونه توضیح دهندگی را از  تاه مدت هیچکه در کو طوری هب.  دوم اهمیت قرارداردی درجه

________________________________________________________
____________ 
1-Exogeneity 
2-Endogeneity 
3-Variance Decomposition 
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 درصد 93/38 درصد و در بلند مدت 77/8 اما در میان مدت می دهد،خودنشان ن
 انسانی در ی ر سرمایهمتغیّ. دکن را تشریح میتولید ناخالص داخلی  بینی خطای پیش

از گونه قدرت توضیحی را  که در کوتاه مدت هیچ طوری ه برد، سوم اهمیت قرار دای درجه
 درصد از 81/4 درصد و 62/2 اما در میان مدت و بلند مدت می دهد،خود نشان ن
 اهمیت چهارم ی ر نیروی کار فیزیکی در درجهمتغیّ. دهد بینی را توضیح می خطای پیش

 اما در می دهددهندگی نشان ن گونه توضیح که در کوتاه مدت هیچ طوری ه برد،قراردا
تولید بینی   درصد از خطای پیش86/4 درصد و 20/2میان مدت و بلند مدت به ترتیب 

 در کوتاه مدت چنین  همر صادرات حقیقی نیز متغیّ.دکن را تبیین میناخالص داخلی 
 اما در میان مدت و بلند مدت به می دهدگونه قدرت توضیحی از خود نشان ن هیچ

. دهد ح میرا توضیتولید ناخالص داخلی بینی   درصد از خطای پیش23/1 و 51/2ترتیب 
دهندگی از خود  ت هیچ توضیح وارداتی نیز در کوتاه مدی ر نرخ تعرفهو در نهایت متغیّ
 درصد از خطای 79/0 و 73/0 اما در میان مدت و بلند مدت به ترتیب  نشان نمی دهد

  .کند را تشریح میتولید ناخالص داخلی بینی  پیش
  ولید ناخالص داخلیر تبینی متغیّ  تفکیک خطای پیش - ی ده  شمارهدول ج

 بینی خطای پیش سال
  ناخالص تولید

 داخلی 
 نیروی کار

موجودی 
 سرمایه

سرمایه 
 انسانی

صادرات 
 غیرنفتی

نرخ 
 ی تعرفه

 وارداتی
1 0.056709 100 0 0 0 0 0 
2 0.100731 93.08064 0.176194 1.871115 1.451586 3.014122 0.406339 
3 0.142498 85.68268 1.922077 6.231207 2.386526 2.976225 0.801284 
4 0.174382 79.39183 3.180653 11.14998 3.121597 2.288203 0.86773 
5 0.197525 74.42976 3.530721 15.86633 3.528844 1.800691 0.843657 
6 0.215295 70.62399 3.34081 19.91715 3.804846 1.517991 0.795215 
7 0.230649 67.49827 3.030023 23.30652 4.054178 1.350825 0.760179 
8 0.244885 64.71037 2.745539 26.19559 4.317316 1.291304 0.739878 
9 0.257851 62.12815 2.511838 28.76923 4.574895 1.288787 0.727101 
10 0.268871 59.78569 2.320447 31.1084 4.793903 1.279882 0.711672 
11 0.277644 57.74201 2.177715 33.18039 4.959086 1.249869 0.690929 
12 0.284418 56.01057 2.116627 34.91593 5.076678 1.212341 0.667855 
13 0.289674 54.56183 2.162359 36.29063 5.160979 1.177993 0.646201 
14 0.293838 53.35152 2.309492 37.33807 5.223488 1.149339 0.628094 
15 0.297204 52.33757 2.535377 38.11756 5.269466 1.125446 0.614585 
100 0.338724 48.03712 5.22107 39.91428 4.693926 1.320931 0.81267 
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ک از یش میانگین متحرّما یک ن(VDCS)همانند  (IRFS)العمل آنی  توابع عکس     
را به هنگام رهای الگو  رفتار پویای متغیIRFSّ. است VECMیا  (VAR)الگوی 
رها در طول زمان نشان  یک از متغیّ هرواحد هر جزء تصادفی معادله) یا تکانه(ضربه 

ها  لذا به آن. شوند  یک انحراف معیار انتخاب میی ها معموالً به اندازه این تکانه. دهند می
ر پاسخ،  شروع حرکت متغیّی مبدأ مختصات یانقطه. گویند  واحد میی تکانه یا ضربه

با استفاده . است) بدون حضور تکانه(ر مربوط به وضعیت اولیه و پایدار دستگاه مقادی
 واحد اعمال شده از سوی هر یک از ی العمل آنی پویایی دستگاه به تکانه ازتابع عکس

ای به  ثیر تکانه یا ضربهأ تی یک شماره نمودار. دشو رهای دستگاه مشخص میمتغیّ
 ی  انسانی، صادارت حقیقی و نرخ تعرفهی رها، سرمایه یک انحراف معیار بر متغیّی اندازه

  .دهد وارداتی بر تولید ناخالص داخلی را نشان می
 انسانی ی ر سرمایه متغیّی در اثر تکانه. دشو مشاهده می) A1(طور که از نمودار همان    
تر  و باالمی یابد اول به میزان یک درصد افزایش ی ر تولید ناخالص داخلی در دورهمتغیّ

طور صعودی ادامه  ه هشتم بی اثر افزایشی این تکانه تا دوره. گیرد از وضعیت پایه قرار می
اما پس از آن اثر . رسد  درصد باالتر از وضعیت تعادل قدیم میپنج و به میزان رددا

 درصد و 004/0 و در بلند مدت در سطح می شودافزایشی این تکانه با کاهش مواجه 
  .دشو ایدار میموازی با خط افقی پ

 اول ی در دوره) B1( صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی نمودار ی در اثر تکانه     
 این اثر کاهشی .گیرد تر از وضعیت پایه قرار می  درصد کاهش یافته و پایین3/0به میزان 
تر از وضعیت   درصد پایین7/0 و به میزان دارد چهارم به طور نزولی ادامه ی تا دوره

 و در می یابدطور تدریجی افزایش  هآن اثر این تکانه ب از اما پس . رسد عادل قدیم میت
بعد از این دوره اثر تکانه مذکور . رسد می)  درصد4/1( هفدهم به حداکثر مقدار ی  دوره

  .ماند   درصد پایدار می01/0 و در بلندمدت در سطح می یابدبه طور تدریجی کاهش 
 در )C1نمودار( وارداتی، تولید ناخالص داخلی ی ر نرخ تعرفهمتغیّ ی  در اثر تکانه     
تر از وضعیت پایه قرار  دهد و پایین  درصد کاهش نشان می5/0 اول به میزان ی دوره
                   چهارم روند افزایشی صعودی خود را ادامهی  مذکور تا دورهی اما اثر تکانه. گیرد می

اما بعد از این دوره . دشو االتر از وضعیت تعادل قدیم بالغ می درصد ب08/0 و به می دهد
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 درصد پایدار 2/0ح  و در بلند مدت در سطمی شوداثر افزایشی تکانه نرخ تعرفه نزولی 
 .ماند باقی می

 وارد بر ی العمل آنی تعمیم یافته ناشی از تکانه  توابع عکس -ی یک  شمارهنمودار 
تولید ناخالص داخلی ر ن بآهای دستگاه و اثر  رمتغیّ  
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  هابندی و پیشنهاد جمع -9
د شـو  های اخیر مالحظه می    با بررسی تحوالت بخش خارجی اقتصاد کشور ما در سال             

 پویـایی   1372هـا در سـال       الت حساب سرمایه از زمان آغاز بحران بـدهی        که بحث تحوّ  
همراه ابزارهـای   های خارجی کشور طی چند سال اخیر به          بدهی. خاصی پیدا کرده است   

چنین اعطا یـا     های و هم   قوی شرکای تجاری ما در تجدید یا عدم تجدید سررسید بدهی          
ده کـه فعلیـت وقـدرت مـانور در          شـ عوامل دیگـر باعـث        تسهیالت جدید و   یعدم اعطا 

به عبـارت دیگـر تحـوالت حـساب جـاری           .  تجارت خارجی از کشور سلب شود      ی  صحنه
بدین ترتیب بـا  . ثیر تغییرات حساب سرمایه قرار دارد    أدرکشور ما تا حدود زیادی تحت ت      

چنـین ضـرورت کـاهش آسـیب         های خارجی کشور، هم    توجه به حجم قابل توجه بدهی     
هـای نفـت، سـرایت       ب از جمله کاهش شدید   (های خارجی    پذیری اقتصاد نسبت به شوک    

.) ..بحران پولی کشورهای جنوب شرق آسیا به کشورما، بحـران عـدم اعتمـاد سیاسـی و                
های مربوط به آزاد سازی تجـاری بـا احتیـاط بیـشتری              الزم است که نسبت به سیاست     

های آزاد سازی تجاری منوط به افزایش صدور کاالهای غیـر      موفقیت سیاست . عمل شود 
 .نفتی است

ـ              هـای اخیـر مالحظـه       ویـژه در سـال     ه با بررسی وضعیت صادرات غیر نفتی کـشور ب
این مشکالت از یک سو ناشی از       . استای مواجه     ت عمده د که این بخش با مشکال     شو می

گذاران داخلی و از سوی دیگر ناشـی از          های به موقع از سوی سیاست      خاذ سیاست عدم اتّ 
چنین کاهش نرخ    ویژه کاهش قیمت جهانی نفت خام و هم        هالمللی ب   الت اقتصاد بین  تحوّ

 مشکالت فوق بـه     .ی بوده است  الملل  برخی از کاالهای مشابه صادراتی ایران در سطح بین        
تـورم     نظیر کاهش تولیدات داخلی به علت رکود حاکم  بر اقتـصاد کـشور،              یهمراه عوامل 

های تولید کاالهای صادراتی، عـدم قابلیـت رقابـت بـا کـشورهای                داخلی، افزایش هزینه  
وجود قوانین و مقررات دست و پـاگیر اداری           دیگر، کیفیت نسبتاً پایین کاالهای صنعتی،     

برای صدور کاالهای غیر نفتی در ایران       ها      افزایش قابلیت  ی  ند که زمینه  شو سبب می ... و
 .محدود باشد

وجود مسائل و مشکالت فوق به همراه وابستگی شدید اقتصاد ایران بـه درآمـدهای                     
ارزی حاصل از صادرات نفت و نقش مهم عوامل خارج از کنترل کشور در تعیین قیمـت                 

های اقتصادی اخیر در کشورهای جنـوب شـرقی           بروز بحران  ی  چنین تجربه  این کاال، هم  
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 آزاد سازی تجاری با احتیاط و دقـت هـر چـه             ی  لهأد که نسبت به مس    کن آسیا ایجاب می  
 .دشوبیشتری برخورد 

 آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی در مطالعات خارجی از           در خصوص شواهد تجربی       
که هنوز در آغاز  اما این مطالعات در داخل کشور به دلیل این. استد باالیی برخوردار تعدّ

 و تنها در برخی از بخش ها به کاهش تعرفه و            قرار داریم های تعدیل     فرایند اجرای برنامه  
و در ایـن    . اسـت  برخـوردار    ید اندک ، از تعدّ  اقدام کرده ایم  تا حدودی آزاد سازی تجاری      

صادرات و واردات بـر رشـد اقتـصادی پرداختـه            بیشتر مطالعات به سمت اثر گذاری        باره
  .شده است

 رشـد اقتـصادی       و )آزادسازی تجاری (های تجاری      بین سیاست   حاضر رابطه  ی  مطالعه    
سازی کـار ایـن        زمینه برای نظری   ی  پایه. ه است در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد       

 در اقتـصاد ایـران      ادیاقتـص  بین آزادسـازی تجـاری و رشـد          هتحقیق جهت بررسی رابط   
ــرمایه   ــدل س ــر م ــی ب ــزا ی مبتن ــد درون ــسانی رش ــاس ی ان ــه) 1988( لوک ی                     و مطالع

  .است )2001(دمدوتا واح
سـازی تـصحیح خطـا،        انباشـتگی و مـدل       تجربی در ایران از رویکرد هم      ی  در مطالعه      

 شـواهد تجربـی حـاکی از        .ده اسـت  شالعمل آنی استفاده       واریانس و تابع عکس    ی    تجزیه
و عوامـل تعیـین     تولیـد ناخـالص داخلـی        بلند مدت تعـادلی در تـابع         ی  وجود دو رابطه  

 مـورد بررسـی مـا هماهنـگ و        ی   تعادلی با رابطه   ی   اما تنها یک رابطه    است؛ آن   ی  کننده
تولیـد  انباشـته بـین تـابع          تعـادلی هـم    ی  لذا یک رابطـه   . مطابق با انتظارات نظری است    

 ی  آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کـار سـرمایه        ی   و عوامل تعیین کننده    خلیناخالص دا 
  .گیرد  وارداتی مورد تجزیه و تحلیل قرار میی انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه

هـای    ای از دو ابـزار مـدل         نمونه و برون نمونه     های کوتاه مدت درون     به منظور پویایی       
 اسـتفاده   (IRFS)العمـل آنـی        و تابع عکس   (VDCS) وارانس   ی  تصحیح خطا و تجزیه   

رهـای سـمت     وجود علیـت از طـرف متغیّ       ی  دهنده   نشان VECMنتایج حاصل از    . دش
به عبارت دیگر حاکی از درونزایـی       . رتولیدناخالص داخلی است  راست مدل به سمت متغیّ    

کـه دو   سـت ا   حـاکی از آن VDCSاز طرف دیگـر شـواهد ناشـی از      . استر وابسته   متغیّ
رهـای جانـشین بـرای       وارداتـی بـه عنـوان متغیّ       ی   تعرفـه  ات حقیقی و نـرخ    رر صاد تغیّم

ای در توضـیح دهـی ارزش افـزوده صـنعتی داشـته               کننده  آزادسازی تجاری نقش تعیین   
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 تعادلی بلنـد  ی  حاکی از وجود همگرایی در سیستم رابطه    IRFSچنین شواهد    هم. است
  .استمدت 

 اثر مثبـت آزادسـازی تجـاری بـر رشـد      ی  کنندهانیه ب ن مطالع ی حاصل از ا   ی  نتیجه     
 عالمـت مـورد    یهای تعرفه دارا   ش صادرات و کاهش نرخ    یکه افزا  یطور هاقتصادی است ب  

ن یـ  مورد بررسـی در ا     ی  هیگر سه فرض  یبه عبارت د  .استانتظار و مثبت بر رشداقتصادی      
  . ردی گید قرار مییمطالعه مورد تا

های تجـاری نظیـر        محدودیت  با کاهش   که شود شنهاد می یپن مطالعه   یلذا براساس ا       
ـ  چنین هم ات و ر صاد ی   از طرف دیگر توسعه    و از یک طرف     ها  تعرفه  نیـروی   کـارگیری  ه ب

هـای   جهت  افزایش رشـد اقتـصادی گـام        در رشد   )  انسانی   ی  به عنوان سرمایه  (کار ماهر 
 ی هـا و توسـعه     عرفـه  چراکه با آزادسازی تجاری از طریق کـاهش ت         .اساسی برداشته شود  

هـای    خـاذ سیاسـت    اتّ ها   به موازات آن   و کارآمد و   تخصص تقویت نیروهای م   باصادرات و   
 بـه   .به رشد باالیی در اقتصاد دست یافـت        می توان    ،گام با سیاست آزادسازی تجاری      هم

 بهینه به عمل آمـده و منـابع و   ی  های موجود، استفاده   ییها و توانا   این ترتیب از ظرفیت   
  .کار گرفته می شود هی در تولید بیل تولید نیز با حداکثر کاراعوام
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 مدل رشد بـا تأکیـد       -1 :، عبارتند از  کرده است  بررسی    را    ها آنسه مدلی که لوکاس     .4
 ی   مدل رشد با تأکید بر انباشت سرمایه       -2 ؛ فیزیکی و تغییرات فنی    ی  بر انباشت سرمایه  

 انـسانی   ی   مـدل رشـد بـا تأکیـد بـر انباشـت سـرمایه              -3 ؛انسانی از طریق کسب دانش    
  .متخصص از طریق یادگیری حین کار

 انسانی از دو ی ر سرمایهین متغیّ تبیشده برایها اشاره   رگونه که در معرفی متغیّ     همان. 5
گـذاری     و سـرمایه   (EDU1)ر جانشین جمعیت فعال و شاغل دارای آموزش عـالی           متغیّ

اما در نهایت در بخش تجربی بـر اسـاس          .  انسانی پیشنهاد شده است    ی  دولت در سرمایه  
ه استفاد EDU1 مورد انتظار و سازگاری با انتظارات نظری از متغیر           ی  هماهنگی با رابطه  

  .شده است
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