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تاريخ دريافت ،6931/1/93 :تاريخ بازنگری 6931/7/42 :تاريخ پذيرش6931/64/61 :

چکیده
رشد اقتصادی و کنترل تورم از جمله هدف هايي است که هر اقتصادی دنبال مي کند .در جهان امروز
قدرت تصمیم گیری و نقش آفريني در معامالت جهاني از کشورهايي است که در اقتصاد حرفهای
زيادی برای گفتن دارند .چنانچه هدف سیاست گذاران ،توسعه و تشويق تجارت باشد ،برای نیل به اين
هدف بايد با تقويت بنیانهای تولید کشور ،رشد اقتصادی را برای حضور در عرصه بین المللي تسريع و
تورم را کنترل کرد .مطالعه حاضر به بررسي اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابي
اقتصادی ايران طي دوره  6913 -6931با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ( )VECMميپردازد.
نتايج آزمون همجمعي يوهانسون نشان داد که رابطه تعادلي بلند مدت بین متغیرها موجود ميباشد .نتايج
تحلیل واکنش ضربه مشخص کرد که شوك مثبت صادرات در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اثر
مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و تورم دارد .شوك مثبت واردات در کوتاه مدت اثر مثبت معنادار و در
میان مدت و بلند مدت اثر منفي معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اين شوك در کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت تاثیر منفي معنادار بر تورم دارد.

طبقه بندی A10, C33:JEL

کلمات کلیدی :صادرات واردات ،رشد اقتصادی ،تورم ،الگوی تصحیح خطای برداری (.)VECM
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
Email: efarda.bs@gmail.com
 - 2مدرس و مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده ،دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(خوراسگان)
Email: naghmeh_honarvar@yahoo.com
 - 3مدیر گروه و استادیار رشته مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
Email: Ali.rezaei@iauabadeh.ac.ir
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1ـ مقدمه
کامیابي يک شرط کیفي است که در مقابل فقر مطرح ميشود .موفقیت اقتصادی به عنوان يکیي از ابعیاد
مهم کامیابي ،وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگي است .کامیابي اقتصادی کشیورها بیه توانیايي آنهیا در
جذب يا ايجاد فعالیتهای اقتصادی مربوط ميشود يعني آن کشور از طريق عملکرد خوب در بازار قادر
به افزايش درآمد خود باشد .اندازه گیری و سنجش کامیابي اقتصادی کاری پیچیده و دشوار است .طبیق
نظر اکثر اقتصیاددانان دو متغییر رشید اقتصیادی و تیورم بیه عنیوان متغیرهیای کامییابي اقتصیادی تعريی
ميشوند .شايد بتوان گفت مهمترين بحث اقتصادی در سالهیای بعید از جنیج جهیاني دوم بیه ويیژه در
کشورهای در حال توسعه مسأله رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده است .از اين رو نظريههای بسییاری در
باب اين مسأله در طول سالهای پس از جنج جهاني دوم مطرح شد .رشد اقتصادی از اهیداف مهیم هیر
کشور به حساب مي آيد و همواره مورد توجه برنامه ريزان و سیاستگذاران قرار دارد .ازجمله عواملي کیه
تأثیر به سزايي در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته ،اتکا به تجارت خارجي بوده است
و به علت وابستگي شديد اين کشورها به درآمدهای تجیارتي میورد نییاز جهیت پیي ريیزی بیین المللیي،
تجارت خارجي نقش اساسي و انکارناپذيری در رشد اقتصیادی ايین کشیورها دارد .اهمییت تجیارت در
اقتصاد تا حدی است که آدام اسمیت نخستین بار در تحقیقاتش در حوزه تجارت جهاني به عنوان موتیور
محرکه ای که موجب ارتقای بهره وری مي شود ،بحث درباره ی رشد اقتصیادی را مطیرح کیرده اسیت.
وی عنوان کرد که اين امر در نتیجه ی گسترش بازار و استفاده از صرفه جويي های حاصل از مقیاس رخ
مي دهد .اگر خواست ما تداوم رشد اقتصادی کشور است و همیواره بیه دنبیال رفیاه مطلیوب و پايیداری
اشتغال کامل و ثبات قیمت هستیم ،به طور قطع راهي به جز توسعهی تجارت نیداريم .رابطیهی بیین رشید
اقتصاد ،تورم و تجارت و صادرات به طور وسیعي در ادبییات رشید و توسیعه میورد بررسیي قیرار گرفتیه
است(وارث و همکاران.)6936 ،
بنابر اين هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات بلند مدت تجارت بیین الملیل بیر کامییابي اقتصیادی
ايران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری ميباشد .از اين رو در اين مطالعه ابتدا مباني نظری و پیشیینه
مطالعات ارائه مي شود سپس تصريح الگو و نتايج تجربي آورده خواهد شید و در نهايیت نتیجیه گییری و
پیشنهادات ارائه ميگردد.
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 -2ادبیات موضوع
-1-2مبانی نظری
اثر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی و کنترل تورم در کشیورهای در حیال توسیعه و توسیعه يافتیه در طیي
مطالعات تجربي به اثبات رسیده است و عنوان مي شود کشورهايي که جهت گیری صیادراتي و تجیارتي
اتخاذ کردهاند از تخصیص بهینه منابع و در نتیجه رشد اقتصادی باالتر و تورم کمتری بهیرهمنید شیدهانید.
نظريهی جديد رشد ،ديدگاه مهمي را در ارتباط با درك رابطهی بین تجیارت و رشید مطیرح میي کنید،
مبني بر اينکه رشد به وسیلهی فعالیت های تحقیق و توسعه دنبال مي شود .تجارت امکیان دسترسیي يیک
کشور به دانش تکنولوژی شرکای تجاری اش را فراهم مي کند .به عالوه ،اجازه مي دهد تولید کنندگان
به بازار های بزرگتر دسترسي يابند و همچنین توسعهی فعالیت های تحقیق و توسیعه را از طريیق افیزايش
نوآوریها تشويق مي کند .تجارت به ويژه باعث مي شیود کیه کشیورهای در حیال توسیعه بیه کاالهیای
سرمايه ای و واسطه ای که برای جريان توسعه حیاتي و اساسي هستند دسترسي پیدا کنند .پس تجارت بیه
وسیلهی فراهم کردن دسترسي به ستادهها و نهاده های جديد نقش مهمیي را در اقتصیاد بیازی میي کنید.
ادبیات نظريه رشد توجه بیشتری به رابطهی بین سیاست و رشد نسبت به رابطهی بین حجم تجارت و رشد
دارد بنابر اين نتیجهی رابطهی بین محدوديت های تجاری و رشد به طور مستقیم نمي تواند به اثرات تغییر
در حجم تجارت روی رشد پاسخ دهد حتي اگر اين دو مفهوم حجم تجارت و محدوديت هیای تجیاری
رابطهی نزديکي با هم داشته باشند .احتماالً رابطهی آنها با رشد بطور قابل مالحظه ای متفاوت است ،اين
تفاوت به دلیل اين است که بخش خارجي يک کشور از چندين عامیل خیلیي مهیم ديگیر ماننید عوامیل
جغرافیايي ،اندازهی يک کشور و درآمد آن کشور متاثر است (گرجي و علیپوريان.)6911 ،
تورم يکي از مهمترين مشکالت مطرح در اقتصاد است که آثار زيان بار بسییاری بیه همیراه دارد .از
جمله اين آثار زيان بار میتیوان بیه عیدم تخصییص بهینیه منیابع ،کنید شیدن رونید رشید اقتصیاد و ايجیاد
نااطمیناني از آينده را نام برد .اين مشکالت آنقدر مهم هستند که کمتر پژوهش اقتصادی را میيتیوان نیام
برد که تورم را ناديده بگیرد .بسیاری از انديشمندان اين حیوزه در پیي راهکارهیايي بیرای کیاهش تیورم
بودهاند و از اين بین تعدادی ،تورم را ناشي از نواقص عمیده نظیام پیولي سیرمايه داری میيداننید .امیروزه
بررسي رابطه بین تورم و صادرات و واردات به يکي از بحث برانگیزتیرين حیوزههیای اقتصیاد در جهیان
تبديل شده است .آزاد سازی تجارت يکي از مهم ترين ابزارهای فرآيند جهیاني شیدن اقتصیاد اسیت .بیر
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اساس نظريههای اقتصادی ،تجیارت آزاد موجیب ارتقیای سیطح تولیید و صیادرات کاالهیا شیده و نظیام
اقتصادی را بر مبنای مزيتهای رقابتي شکل ميدهد .بسیاری از محققین بر اين عقیدهاند که تجارت آزاد
مزايای عمده ای را از قبیل بهبود فضای رقابت ،ارتقای کیفیت کاالها و خدمات ،تسريع دستیابي به رشید
اقتصادی و به کیارگیری نییروی کیار متخصیص در پیي دارد .از سیوی ديگیر نییز تیورم بیه دلییل ايجیاد
ناامنيهای گسترده در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران نظامهای اقتصادی بوده است .باال رفتن
سطح عمومي قیمتها نه تنها به دلیل تاثیرات آن در ناپايداریهای اقتصادی بلکه اغلب به جهت فشار آن
روی اقشار کم درآمد مورد بحث و تبادل نظر بوده است (آرو.6)6314 ،
اقتصاد بین الملل به روابط اقتصادی و تجارت بیین ملیل گونیاگون وابسیته اسیت و وابسیتگي متقابیل
حاصل از اين روابط از لحاظ رفاه اقتصادی کشورها حائز اهمیت است .با به وقوع پیوستن انقالب صنعتي
در اروپیا ،تحیوالت اقتصیادی قابیل تییوجهي رخ داد کیه يکیي از مهیمتییرين آنهیا افیزايش تولیید انییواع
محصوالت است .افزايش تولید کاالها و محصوالت تا حدی پیش رفت که نیاز داخلي کشورها برطیرف
شد و مازاد تولیدات به وجود آمد .کشورها فروش مازاد تولید محصوالت خود در بازار بین المللي آغیاز
کردند که تداوم اين افزايش تولید باعث شد کشورهای فروشنده بر سر فیروش میازاد تولییدات خیود در
بازارهای جهاني با يکديگر به رقابت بپردازند .و اين موجب شد که تجارت بین الملل از اهمییت بیاالتری
برخوردار شود و اقتصاددانان با جديت و توجه بیشتری به آن پرداختند (تفضلى.)6971 ،
نظريات متنوعي در رابطه با تجارت بین الملل وجیود دارد از جملیه نظريیه مرکانتلیسیم 4کیه اسیاس
تفکرات اقتصادی قرن  61به بعد را تشکیل داد .مرکانتالیستها اعتقاد داشتند که مهیمتیرين راه بیرای آن
که کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که تجارت بیین المللیش بییش از وارداتیش باشید و میازاد
تجاری به صورت طال يا ديگر فلزات گرانبها ذخیره شود (محمدنیا.)6912 ،
آدام اسمیت 9در سال  6771در اثر معروف خود به نام " ثروت ملل" اعتقاد داشت که تجارت آزاد
بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کااليي متمرکز ميشوند که آن کیاال
در قیاس با کاالی ساير کشورها ارزانتر و آسانتر تولید شود ،در اين حالت اسیت کیه هیر دو کشیور از

1- Arrow
2- Mercantilism
3- Adam Smith
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تجارت سود نصیبشان ميشود .استدالل آدام اسمیت بر پايه مزيت مطلق 6استوار بود ،بیدين معنیا کیه هیر
کشور از طريق تجارت آزاد ميتواند در تولید کااليي تخصص پیدا کند که در آن کاالهیا دارای مزيیت
مطلق است (گرجي.)6911 ،
 23سال بعد ريکاردو 4نظرية مزيت نسبي 9را بیان کرد که قسمت مهمي از تجارت جهیاني را شیامل
ميشود .بر طبق نظريه ريکاردو اگر کشوری در تولید هر کاال مزيت نسبي داشته باشد هنوز هیم تجیارت
برای هر دو کشور سودآور خواهد بود به اين دلیل که هر کشور در تولید کااليي تخصص میييابید ،کیه
هزينة نسبي تولید آن در داخل کشور پايین تر باشد وکااليي را وارد ميکند که هزينه نسبي تولیید آن در
داخل نسبت به کاالی ديگر باالتر باشد (روزبهان.)6911 ،
در دوره نئوکالسیک ها ،گرايش به سمت رشد اقتصادی و تورم با مطالعیات سیولو(6311و)6317

2

تجديد حیات يافت .بنابراين مي توان گفت که در طول دو قیرن گذشیته اقتصیاددانان تاکیید فراوانیي بیر
اهمیت تجارت خارجي در رشد اقتصادی داشتهاند .همچنین ،عده ای از نظريه پردازان اقتصاد بیین الملیل
مانند باالسا ( ،1)6371کوآن و همکاران ( 1)6331و بادينگر و تندل ( 7 )4334با اعتقاد فوق العاده به نقیش
تجارت در رشد و توسعه اقتصادی ،از آن به عنوان موتور رشد نام مي برند (حیدريان.)6973 ،
در متون اقتصادی در خصوص تأثیر مثبت تجارت خارجي بیر نیرخ رشید اقتصیادی مطالعیات
متعددی صورت پذيرفته است .طرفداران استراتژی توسعه صادرات معتقدند که افزايش در صادرات
باعث بهبود بهره وری و در نهايت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد .آزادسازی تجیاری از طريیق
ايجاد تنوع و بهبود کیفیت نهاده های واسطه ای ،ارتقای دانش و تکنولوژی ،بهبود اثرات يیادگیری
ضمن کار و توسعه بازار مي تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد .به طور مثال ،يانج(  1)6336در
مقاله خود بیان مي کند که کشورهايي که فعالیت های خود را با تکیه بیر يیادگیری ضیمن کیار و
تجارت انجام مي دهند ،در تولید اين محصوالت و خدمات تخصیص پییدا کیرده و بیا آزادسیازی
1- Absolute Advantage
2- Ricardo
3- Theory of Comparative Advantage
4- Solow
5- Balassa
6- Kwan, et al
7- Badinger & Tondl
8-Young
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تجاری به دلیل ورود نهاده های واسطه ای کارآمدتر و در پي آن افزايش در بهره وری تولیید ،بیه
رشد اقتصادی باالتری دست پیدا خواهند کرد (متوسلي.)6971 ،
در فرايند رشد ،واردات و تجارت بین الملل در کنار يکديگر بهتر مي توانند رشد اقتصیادی را بییان
کنند .واردات مي تواند اقتصاد داخلي را از طريق ايجاد رقابت در هردو زمینیه کیفیتیي (کاالهیای رقییب
وارداتي) و قیمتي (تشويق برای کاهش هزينه ) کمیک نمايید .ورود و هیدايت نهیاده هیای سیرمايه ای و
واسطه ای و صنعتي که اغلب در داخل وجود ندارند ،تولید کنندگان کیارا را در افیزايش سیهم خیود در
بازارهای داخلي و خارجي ميتواند توانمند سازد ،اقتصاد داخلي را به تولید محصوالت زياد تشويق کند،
امکان حضوری فعال در عرصه تجارت بِین الملل را فرآهم آورده و هم چنیین زمینیه الزم جهیت ارتقیا
بهره وری عوامل تولید و در نتِیجه رسیدن به رشد اقتصادی را فراهم کند (فرهادی کیا.)6971 ،
پژوهشهای زيادی نشان دادهاند که تجارت ميتواند رابطه بین تیورم و فشیار میازاد تقاضیا را
تغییر دهد .ريچ ريسمیلر( 6)4333نیز نشان دادند کیه قیمیت هیای وارداتیي کلیید اساسیي در تبییین رفتیار
امروزه تورم است .اما عالوه بر قیمت واردات ،به نظر ميرسد که حجم صادرات و واردات با تغیییر
موجودی در دسترس کاالها ،تیورم را تحیت تیأثیر قیرار میيدهید .بیه بیاور دکسیتر و همکیاران()4331

4

دسترسي بیشتر به کاالهای وارداتي مي تواند بیه طیور مسیتقیم و از راه قیمیت کاالهیای وارداتیي کیه در
محاسبه شاخص قیمت وارد ميشوند ،بر تورم اثر گذارد و بیه طیور غییر مسیتقیم از راه رقابیت قیمتیي بیا
کاالها و خدمات داخلي تورم را متأثر سازد .بیا افیزايش واردات ،بیه علیت افیزايش عرضیه ای کیه
صورت ميگیرد تورم کاالهای وارداتي بايستي کاهش يابید و در نتیجیه فشیار قیمیت بیر کاالهیای
داخلي نیز کاسته خواهد شد .به عبیارت ديگیر ،گرچیه قیمیت بیاالی کیاالی وارداتیي تیورم را افیزايش
ميدهد ،حجم باالی واردات منجر به کاهش آن خواهد شد .صادرات نیز بر عرضه و در نتیجه بیر قیمیت
محصوالت در دسترس مصرف کنندگان داخلي اثر ميگذارد .با افیزايش صیادرات ،عرضیه محصیوالت
برای خريداران داخلي کاهش مييابد و اين کاهش عرضه سبب افزايش سطح قیمتهیا و در نتیجیه

1- Rich & Rysmylr
2- Dexter et al
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تورم ميشود بنابراين تجارت بین الملل مانند يک "در باز" عمل ميکند که با جريان تولیدات به داخل و
خارج منجر به کاهش يا افزايش فشار تورم در اقتصاد ميشود (آلفارو.6)4331 ،
 -2-2پیشینه
در زمینهی تحقیق حاضر که با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسي اثرات تجارت بین
الملل ايران بر کامیابي اقتصادی ايران ميپردازد ،در داخل کشور به طور مشخص ،تحقیق خاصي انجام
نگرفته است .در اين قسمت ،به طور مختصر به پاره ای از تحقیقات داخلي و خارجي انجام شده اشاره
ميشود.
کرباسي و پیری ( )6911در مقاله ای تحیت عنیوان " بررسیي رابطیه مییان آزادی تجیاری و رشید
اقتصادی در ايران " در يک تحلیل همجمعي رابطه رشد اقتصادی و آزادی تجاری در اقتصاد ايران
در چهارچوب الگوی رشد درون زا بررسي کردند و رابطه مثبیت بیین رشید و آزادی تجیاری در
کوتاه مدت و بلندمدت را نتیجه گرفتند.
اسالملوئیان و ديگران ( ) 6913به بررسي اثر باز بیودن تجیاری بیر متغیرهیای کیالن از جملیه رشید
اقتصییادی و تییورم در دوره  6923-6911در ايییران بییر اسییاس روش خودرگرسیییون بییرداری )(VAR
پرداختهاند .يافتههای آنها نشان ميدهد که در کوتاه مدت افزايش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصیادی
را افزايش داده و تورم را کاهش ميدهد ،اما تاثیر اين افزايش در کوتاه مدت بر روی رشد اشیتغال منفیي
است.
آذربايجاني و همکاران ( )6933در مقاله ای تحت عنوان " تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری
کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رويکرد دادههای تابلويي در کشیورهای گیروه دی هشیت) " بیه ايین
نتیجه رسیدند که کاهش وابستگي به درآمد حاصیل از صیادرات يیک محصیول خیاص و متنیوع سیازی
صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد.
سییالم و يوس ی

پییور ( )6936در مقالییه ای تحییت عنییوان " بررس یي آثییار آزاد سییازی تجییاری در

کشورهای در حال توسعه " ضمن تبیین آزادسازی تجاری ،منافع و ضیررهای آن نییز میورد بحیث واقیع
شده و اين طور بیان شده است که در بحث نظر بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر
و رشد اقتصادی باالتر منجر ميشود .و در نهايیت نتیجیه گییری شیده در صیورت همیاهنگي بیا سیاسیت
1 - Alfaro
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داخلي و اصالح ساختاری و اتحاد و در نهايت نتیجه گیری شده در صورت هماهنگي با سیاسیت داخلیي
و اصالح ساختاری و اتحاد نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی ،آزادسازی موفق و اثربخش است.
علیزاده و همکاران ( )6932در مقاله ای تحت عنوان " بررسي تأثیر بدهي خارجي بر رشد اقتصادی در
ايران " با بررسي تأثیر بدهي خارجي بر رشد اقتصادی ايران نتیجه گرفتند که نتايج متناقض در مورد تأثیر
بدهيهای خارجي بر رشد اقتصادی کشورها به دلیل وجود رابطه غیر خطي بین اين دو متغیر وجود دارد.
بادلر )4339( 6در مقاله ای تحت عنوان "باز بودن و تورم خروجي تجارت فعال" با استفاده از شیب
منحني فیلیپس ،4به بررسي اثر بازبودن تجاری بر تورم مي پردازد .نتايج وی نشان مي دهد که ارتباط
بین بازبودن تجاری و تورم در کوتاه مدت برعکس مي باشد.
چن و گوپتا )4331( 9در مقاله ای تحت عنوان "رابطه تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده
از مدل دادههای تابلويي 2در منطقه  SADCآفريقا" به بررسي ايین رابطیه بیین  69کشیور در حیال توسیعه
جنوب آفريقا پرداختند .نتیجه گويای اين است کیه رابطیه سیاسیي بیر روی رشید اقتصیادی اثیر مثبیت و
معناداری دارد.
فوستر )4331( 1در مقاله خود تحت عنوان "تأثیر آزادسازی تجاری بر اقتصاد" به بررسي رابطه بین
آزادسازی تجاری و رشد اقتصاد برای  71کشور در طول دوره زماني  6313 – 4339پرداخته است .نتايج
نشان ميدهند که تفاوت معناداری در اثرگذاری آزادسازی تجاری بر رشد وجود دارد و منفعت کمي از
آزادسازی تجاری بر نرخهای رشد تولید ناخالص داخلي سرانه وجود دارد.
آريپ و همکاران )4363( 1در مقاله خود تحت عنوان "متنوع سازی صادرات و رشد اقتصیادی در
مالزی" با استفاده از دادههای ساالنه  6313-4337و روشهای سری زماني ،هم جمعیي و آزمیون علییت
گرنجر به بررسي رابطه بین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصیادی در میالزی پرداختنید و بیه ايین نتیجیه
رسیدند که متنوع سازی صادرات اثر معناداری در رشد اقتصادی مالزی دارد.

1- Bowdler
2- Phillips Curve
3- Chen & Gupta
4- Panel Data
5- Foster
6- Arip et al
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نکتومورن کانکسر و ينج )4364( 6در مقاله ای تحت عنوان "رابطه بین تجارت ،رشد و توسعه
گاز گلخانه ای

" در بازه زماني  6333 – 4337در چین با استفاده از معادالت همزان و منحني

زيست محیطي کوزنش و آزمونهای وو – هانسمن و روش حداکثر راستنمايي نشان دادند  %6افزايش
در تجارت بین الملل باعث  %16افزايش در تولید گازهای گلخانه ای ميشود.
ازتورك و اکروسي )4369( 4در مقاله ای تحت عنوان "بررسي اثر توسعه مالي با تجارت ،رشد
اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار

در دوره  6313 – 4337در ترکیه با استفاده از هم جمعي"

پرداختند نتايج نشان داد در بلند مدت تجارت ،رشد اقتصادی و مصرف انرژی باعث افزايش انتشار
ميشوند و متغیر توسعه مالي بي معنا است.
زکريا ( )4362در مقاله ای تحت عنوان "اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات ،واردات و تجارت
تعادل در پاکستان" به بررسي اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات ،واردات و تراز تجارت پاکستان طي
دوره  6316 – 4331پرداخت .براساس نتايج حاصل آزادسازی تجاری منجر به افزايش صادرات و
واردات اين کشور ميشود اما میزان افزايش واردات بیش از صادرات بوده و در نهايت منجر به بدتر
شدن تراز تجاری اين کشور خواهد شد.
آئور ( 9)4361در مقاله ای تحت عنوان "سرمايه انساني و اثر پويای تجارت" به بررسي ارتباط میان
سرمايه انساني و تجارت پرداخت .مدل بر اساس کارگراني ارايه گرديد که تصمیم به آموزش گرفتهاند.
آموزش کاگران نوعي سرمايه گذاری محسوب ميشود .در جهان امروز تفاوت میان کشورها در افزايش
مهارت نیروی کار ،تکنولوژی و آموزش ميباشد که ميتواند در افزايش سطح رفاه کشورها موثر باشد.
اين دستاوردها سبب افزايش تجارت و ثروتمند شدن کشورها ميشود .آزاد سازی تجارت در اثر افزايش
ورود تکنولوژی ،منجر به عرضه نیروی کار ماهر ميگردد.

1- Kankesu & Yiny
2- Ozturk and Acaravci
3 - Auer
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 -3تصریح الگو
در سال های اخیر موضوع رشد اقتصادی مورد توجه و اقبال اقتصاددانان واقع شده است واقتصادداناني
چون رومر ،6لوکاس ،4ربلو ،9طي مدل های مختلفي نظريه رشد درونزا را ارائه نمودهاند .در اين نظريه،
رشد پايدار به طور درونزا يعني بدون دخالت پیشرفت فني و يا هر عامل برونزای ديگر و از طريق بهینه
کردن تصمیمات کارگزاران اقتصادی ايجاد مي گردد .با درونزا شدن نرخ بلند مدت رشد اقتصادی،
امکان بررسي نقش سیاست های اقتصادی مانند سیاست های تجاری ،در تعیین نرخ رشد فراهم مي شود.
اغلب الگوهای رشد ،با اين فرض که فقط يک کاال وجود دارد و هیچ گونه تجارت خارجي وجود
ندارد و با ايجاد جهاني بسیار ساده و همچنین مشاهده اينکه اين جهان چگونه رفتاری دارد ،شکل گرفت.
اما رومر ،لوکاس و ديگران از الگوهای رشد درونزا حمايت کردند .در اين الگوها برعکس سرمايه
فیزيکي ،سرمايه انساني ممکن است دارای بازدهي غیر نزولي باشد و بدين ترتیب ،اقتصاد اجازه مييابد
که به رشد نامحدود خود ادامه دهد .بنابراين ،با وارد شدن سرمايه انساني و فناوری به عنوان "موتور
رشد" به الگوهای رشد ،زمینه بررسي نقش دولت ،سرمايه ،فناوری ،آموزش ،بهداشت و فرهنج،
تجارت و ...در رشد اقتصادی فراهم شد .بنابراين ،بهبود معنادار در نظريههای رشد درونزا به وسیله
محققاني چون رومر ( ،)6314روبرت لوکاس( ،)6311باعث شد تا قسمتي از نظريههای جديد رشد روی
ارتباط بین تجارت و رشد تمرکز يابد .بیشتر الگوهای رشد که در زمینه اقتصاد باز مطرح شدهاند
خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه به چارچوب الگو نئوکالسیکي سولو ( )6311برمي گردد .در
اين الگو علت رشد پايا " ،توسعه فناوری" ذکر شده ،که اين توسعه فناوری از طريق تجارت بین الملل،
فصلنامههای علمي و روزنامهها و يا به وسیله مهاجرت دانشمندان و متخصصان فراتر از مرزهای بین
المللي به جريان ميافتد .اين عامل مي تواند تمايل بازده نهايي سرمايه به کاهش را جبران نمايد و در بلند
مدت کشورها دارای رشد سرانه ای برابر با نرخ توسعه فناوری باشند .بنابراين ،در الگوی سولو و
الگوهای رشد نئوکالسیکي توسعه فناوری به عنوان "موتور رشد" در نظر گرفته شده است و جالب
اينکه برخي از اين الگوها ،تجارت بین الملل را از طريق توسعه فناوری" ،موتور رشد" اقتصادی معرفي
کردهاند .بنابراين ،در الگوهای ايستا نگاه به بیرون ،تخصیص منابع داخلي کشور را در جهت مزيت نسبي
1- Romer
2- Lucas
3- Rebelo
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سوق ميداد ،اما در بلند مدت اثر صريحي بر رشد اقتصاد نداشته است .ادبیات اخیر رشد درونزا نشان
داده که بازبودن اقتصاد نرخ رشد اقتصاد را از طريق ال ) اثر بر فرايند فناوری (ناشي از تجارت غیر
کااليي و آثار سرريز دانش) و ب) ارتقای بهره وری (ناشي از تجارت کااليي و انباشت سرمايه و اثر آن
بر قیمت نسبي و تخصیص مؤثر منابع) متأثر ميکند(جاللي نائیني .)6971 ،به طور کلي ،امروزه تصور
اقتصاد بسته غیرمنطقي و دور از ذهن است .جدا از اين واقعیت ،برای تجارت بین الملل از يک طرف
منافع ايستا و پويای زيادی متصور است که اين منافع به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر
ميکند .باز بودن اقتصاد به عنوان عامل رشد ،بسته به مفروضات و نوع تحلیل ،از اين نظر که تجارت از
چه کانالي (نظیر کارايي در تخصیص منابع ،صرفه جوييهای ناشي از مقیاس ،نیروی کار ماهرتر ،آثار
آموزشي ،آثار سرريز و )...رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار ميدهد ،به الگوهای رشد اضافه شده
است(سالواتوره و همکاران .)6971 ،الگوی مد نظر در اين مطالعه ،شامل متغیرهايي استانداردی است که
در ادبیات کاربردی رشد از آن استفاده ميشود .در اين مطالعه ،مطابق با مطالعه ساچ و وارنر (،6)6331
لگوی رگرسیوني به صورت کلي زير در نظر گرفته شده است:
()6

)GDP=F( Z, TRADE

که  GDPنرخ رشد تولید (رشد اقتصادی) Z ،برداری از متغیرهای توضیحي شامل نیروی انساني ،سرمايه
انساني ،سرمايه فیزيکي ،دولت ،سرمايه مالي ،تورم و ،...که در اين مطالعه متغیر تورم در نظر گرفته
ميشود و  TRADEمبین تجارت بین الملل(شامل متغیرهای صادرات و واردات) ميباشد.
در تشريح اثرات متقابل تورم و درجه باز بودن تجارت اکثراً  4ديدگاه مطرح است .ديدگاه نخست
بر اين اساس استوار است که نسبت واردات به تولید ناخالص داخلي در هر کشور نه تنها به وسعت آن
کشور بستگي دارد بلکه به سیاستهای پولي نهادهای نظارتي آن نیز وابسته است .ديدگاه ديگر بیشتر به
مالحظات بودجه بندی دولتها و نحوه اجرای سیاستهای پولي تکیه دارد .بر اساس اين ديدگاهها درجه باز
بودن تجارت برتورم ناشي از عدم تجارت ومزايای مرتبط با هزينه تورم اثرگذار است .به همین جهت
اغلب انتظار میرود درنظامهای اقتصادی بازتر ،انگیزههای سیاستگذاران برای گسترش بیشتر نظام اقتصادی
پايینتر بوده و نرخ تورم تحت سیاستهای احتیاطي مناسب پايینتر باشد (رومر.4)6339 ،
1- Sachs et al.
2- Romer

بررسي اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابي اقتصادی در ايران

34

در مقابل ،برخي ديگر ادعا ميکنند باز بودن تجارت لزوماً منجر به کاهش سطح عمومي قیمتها
نميشود ،به عنوان مثال اوانز ( )4337تأکید دارد اثرات مثبت آزاد بودن تجارت بر کاهش نرخ تورم
اغلب به اين دلیل است که نفوذ سیاستهای پولي در بازارهای بین المللي بسیار باال بوده و اين درجه نفوذ
منجر به بروز نوسان در تقاضای مصرف کنندگان داخلي برای کاالهای تولید داخل ميشود .بر اساس
نظريههای جديد رشد ،باز بودن تجارت از طريق افزايش کارايي در تولید ،تخصیص بهتر منابع ،استفاده
بهتر از ظرفیتها و افزايش جذب سرمايه گذاريهای خارجي موجب کاهش نرخ تورم ميشود (جین،
.6)4333
در همین راستا برخي ديگر نیز اعتقاد دارند که عدم وجود رقابت کامل در بازارهای داخلي و ثبات
قیمتها در بخشهای غیر بازرگاني منجر به بروز رابطه ای معکوس بین تورم و درجه باز بودن تجارت
خواهد شد (لین .4)6337 ،اوکان ( 9)6316نیز بروز نوسان در سطح تولیدات داخلي را موجب وارد شدن
شوك بر سطح عمومي قیمتها و در نهايت تسهیل آزاد سازی اقتصادی میدانند .بر اساس مباني ذکر شده
انتظار میرود رابطه معناداری بین تورم و بازبودن تجارت برقرار باشد.
جامعه آماری در اين تحقیق کشور ايران ،در دورهی زماني 6913-6931 ،ميباشد .دادههای
آماری ،بر اساس آمار موجود در آمار نامههای بانک مرکزی و سازمان مديريت و برنامه ريزی در دوره
مورد نظر برای هر يک از متغیرهای مربوطه و همچنین با بررسي مدارك و اسناد به روش کتابخانه ای
(کتاب های مرجع و مقاالت) مورد استفاده قرار گرفته است .ابزار گرد آوری ،فیش برداری از منابع و
گزارشات و استفاده از اينترنت و بانک های اطالعاتي و آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی است .ابزار
اصلي تجزيه و تحلیل اطالعات ،نرم افزارهای رايانه ای ميباشد و تخمینهای مربوطه به وسیله نرم
افزار Jmultiانجام ميشود .الگوهای اقتصادسنجي مورد استفاده در يک تقسیمبندی کلي به دو دستة
ساختاری 2و غیرساختاری 1تقسیم ميشوند .در اين پژوهش از الگوهای غیرساختاری سری زماني (الگوی
تصحیح خطای برداری) استفاده ميگردد.

1- Jin
2- Lane
3- Okan
4- Structural Models
5- Non structural Models
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فیلیپس 6در مقاالتي که در سالهای  6317در مجله اقتصاد منتشر کرد .الگوی تصحیح خطای
برداری را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفي کرد .اين الگو که بعدها توسط ديگران در تحلیلهای
مربوط به مصرف و تقاضای پول مورد استفاده قرار گرفت ،جز الگوهای پويا بشمار ميرود .البته در
سریهای زماني کاربردی ،انواع گوناگوني از الگوهای پويا وجود دارند .مبنای آماری استفاده از
الگوهای تصحیح خطای برداری وجود همجمعي بین متغیرهای اقتصادی است .الگوهای پويای تصحیح
خطای برداری امکان تعیین روابط بلندمدت بین متغیرهای درونزا را مهیا ميسازند .عالوه بر آن ،اين
الگوها رفتار کوتاهمدت متغیرها را به مقادير تعادلي بلندمدت آنها ربط ميدهند و نشان ميدهند چگونه
عدم تعادل مربوط به روابط تعادلي بلندمدت متغیرها بر تغییرات پويای کوتاهمدت آنها تأثیر ميگذارد.
اين ويژگيهای منحصربه فرد الگوهای تصحیح خطای برداری که آنها را از ساير الگوهای ساختاری و
غیرساختاری اقتصادسنجي متمايز ميسازد ،باعث شده است که اين الگوها در دهة  6333به سرعت رشد
تکاملي خود را تجربه کنند (اندرز.4)6331 ،
اين تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفي (تحلیلي) ميباشد .معادله ای که به بررسي اثرات
بلند مدت صادرات و واردات بر رشد اقتصادی و تورم در ايران مورد استفاده قرار گرفته مبتني بر الگوی
تصحیح خطای برداری ( )VCEMاست که لوتکپل ( )4331اين مدل را به شکل زير معرفي کرده است:
0yt   yt 1  1yt 1  ...   p1yt  p1  B0xt  ...  Bq xt q  CDt  ut

()4
که در آن،

t

 Yبردار متغیرهای درونزا X t ،بردار متغیرهای برونزا Dt ،شامل کلیه متغیرهای از

پیش تعیین شده مانند جز ثابت ،روند خطي و متغیرهای مجازی فصلي است  U tپسماندها که دارای
توزيع نرمال با میانگین صفر هستند ميباشند .در اين رابطه  ماتريس  krضريب سرعت تعديل 9است
که سرعت تعديل به سمت تعادل بلند مدت را نشان مي دهد .يعني در واقع نشان ميدهد که چه سهمي از
عدم تعادل در دوره قبل در دوره جاری تصحیح ميشود  .ماتريس  krهمجمعي است که نشان دهنده
بخش بلند مدت الگو مي باشد j .ماتريس  kkضرايب کوتاه مدت مي باشد (لوتکپل .)4331

1- Phillips
2- Enderse
3- Loading Coefficients
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تخمین  VECMبا استفاده از دو روش تحلیل واکنش ضربه و تجزيه واريانس خطای پیش بیني،
ميتواند اثرات سیستمي هر يک از متغیرهای فوق الذکر را بررسي کند.
بردار

t

 ، Yمتغیرهای درونزا به صورت زير نشان میدهد:
]

()9

[

́

که در اين رابطه  GDPتولید ناخالص داخلي CPI ،تورم X ،صادرات M ،واردات میباشد .الگوی
VCEMرا در قالب ماتريس به شکل کلي زير ميتوان معرفي کرد:
  c  uˆ1t 
   uˆ 
  s1t   2t 
  s  uˆ3t 
  2t    
  s3t  uˆ4t 
  s4t   
 t   
    

()2

c14

c13

c12

c22 c23 c24
c33 c34

c32

c42 c43 c44
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 21
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در اين رابطه ماتريس  ،ماتريس همجمعي است که نشان دهنده بخش بلند مدت الگو مي باشد
وماتريس  ،iضرايب کوتاه مدت و  uitنیز بردار اجزا خطای اختالل و  cijماتريس ضرايب متغیرهای از
پیش تعیین شده ميباشند .در اين رابطه شکل تفاضلي متغیرها در قالب الگوی تصحیح خطای برداری،
معرفي شده است.6
 -4بررسی نتایج تجربی
 -1-4آزمون ریشه واحد با استفاده ازروش دیکی فولر تعمیم یافته
از جمله موضوعاتي که الزم است قبل از برآورد الگو مورد بررسي قرار گیرد ،موضوع مانايي سری
زماني متغیرهاست .در اين تحقیق برای آزمون مانايي سری زماني مورد نظر از آزمون ريشه واحد ديکي
فولر استفاده ميشود .اگر قدر مطلق آماره آزمون از قدر مطلق کمیت بحراني ارائه شده بزرگتر باشد
فرضیه

H0

دالّ بر وجود ريشه واحد ،رد ميشود.

 -1تمام متغیرها بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده اند .در الگوی تصحیح خطای برداری جهت تعیین روابط
بلند مدت بین متغیرها ،ترتیب متغیرها از اهمیت باالیی برخوردار است.
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جدول ( )1آزمون ريشه واحد با استفاده از روش ديکی فولر
احتمال

آماره آزمون

متغيرها
)gol (GDP

63.0

-6300

)gol(CPI

6366

-1316

)gol )IX

63..

-63.0

)gol (IM

63.0

-6302

)log (GDP

6366

**-.302

)log (CPI

6366

*-.3.1

)log (IX

6366

***-03.1

)log (IM

6366

***-0306

میزان آماره آزمون در سطوح بحراني بر اساس مطالعه ديويدسون و مکینون ()6339

6

جز ثابت و روند خطي )-9/69( : %63 )-9/26( : %1 )-9/31( : %6

همان گونه که از نتايج جدول باال مشخص است ،تمام متغیرها ،در سطح معناداری  %31نامانا
ميباشند ولي با يک بار تفاضل گیری مانا ميشوند و بدين ترتیب يکي از شروط مهم برآورد الگوی
تصحیح خطای برداری فراهم شده است.
 -2-4آزمون همجمعی
برای بررسي همجمعي بین متغیرها ،آزمونهای مختلفي وجود دارد که در اين تحقیق از آزمون يوهانسون
( 4)6331استفاده شد .در صورتي که همجمعي بین متغیرها تعیین گردد ميتوان گفت که رابطه تعادلي و
بلند مدت بین متغیرهای مورد نظر برقرار است .با انجام اين آزمون و محاسبه آزمون نسبت راستنمايي LR

9

و نیز مقايسه آن با مقادير بحراني جدول در سطوح  %1 ،%6و  %63همجمعي و رابطه تعادلي بین متغیرهای
الگو اثبات ميشود .در اين آزمون بر اساس نتايج جدول (

1- Davidson & MacKinnon
2- Johansen Test
3- Likelihood Ratio Testing
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 )4مشاهده مي شود در سطح معنا داری 4 ،%31و  6 ،%33رابطه بلند مدت وجود دارد .نتايج اين آزمون
در تخمین الگوی  VECMمورد نیاز ميباشد.
جدول ( )6آزمون همجمعی
فرضیه صفر

LR

آماره p

%06

%00

%00

r 

6.36.

636666

*06366

*0.300

*26301

r 1

..366

636.06

*.032.

*.6322

.6362

r 2

163.0

63.600

6.3.6

6032.

.6302

r3

.31.

636066

16306

163.0

10366

* نشان دهنده بردارهای هجمعي در هر سطح معناداريست.

 -3-4تعیین وقفه بهینه
تعیین وقفه بهینه از اهمیت زيادی برخوردار است .بدين منظور از معیار اطالعات آکائیک ( ،)AICمعیار
شوارتز ( )SCو معیار حنان کوئین ( )HQCو خطای پیش بیني نهايي ( )FPEاستفاده مي شود .وقفههای
بهینه با توجه به اين معیارها  4و  3مشخص شده است که اين وقفهها در جدول ( )9قابل مشاهده ميباشند.
جدول ( ).تعداد وقفههای بهینه
معیار

تعداد وقفههای بهینه

AIC

6

FPE

6

SC

6

HQC

6

 -4-4آزمونهای تشخیصی
به منظور ارزيابي و بررسي وقفه بهینه جهت تخمین الگوهای مورد نظر ،از آزمون پورتمن و آزمون
بروش گادفری برای تشخیص خودهمبستگي ،آزمون ژارکو -برا ،برای تشخیص غیر نرمال بودن و
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آزمون  ARCH-LMچند متغیره برای تشخیص واريانس ناهمساني اجزا باقیمانده خطا استفاده نموده که
نتايج اين آزمونها در جدول ( )2قابل مشاهده ميباشند.

جدول ( ).آزمون های تشخیصی
آزمون

LM6

Q

(MARCH LM )6

LJB6

وقفه ها

6

6

6

6

6

6

6

6

آماره تخمینی

6.1300

162360

16.3.2

22310

.113.6

..360

62036.

660310

آماره p

63.0

630.

636.

6300

6366

6366

6366

63.0

فرضیه صفر تنها وقتی ردّ می شود كه آماره  pكوچکتر از  631يا  6360باشد(.لوتکپل).2 :6660 ،
 : Qhآزمون پورتمن برای تشخیص خودهمبستگی  : LMhآزمون بروش -گادفری برای تشخیص خودهمبستگی
LJBk

 :آزمون ژاركو -برا ،برای تشخیص نرمال بودن

(: MARCH LM )q

آزمون

ARCH- LM

چندمتغیره برای تشخیص واريانس

ناهمسانی اجزاء باقیمانده خطا.

با توجه به نتايج جدول شماره ( )2مي توان ديد که آزمون های تشخیصي ،وقفه  4را به عنوان وقفه
بهینه جهت تخمین الگوهای مورد نظر مشخص مي کنند که داللت بر عدم وجود خود همبستگي و
واريانس ناهمساني اجزا باقیمانده خطاو نرمال بودن اجزای باقیمانده خطا دارد.
 -5-4آزمون ثبات چاو
برای انجام آزمون چاو دوره نمونه را به دو يا چند قسمت تقسیم ميکنیم و از آنجا که دوره مورد مطالعه
در اين تحقیق دوره  6913-6931ميباشد پس از تقسیم نمونه به دو قسمت با توجه به حجم نمونه سال
 6979بنا بر انتخاب نرم افزار انجام گرفت .اين آزمون فرضیه صفر ،ثبات پارامترها را در سطح معني داری
 6درصد مورد آزمون قرار ميدهد .بنابر اين با بررسي آماره  pنتايج نشان ميدهند که چون اين آماره از
 3031بیشتر ميباشد نميتوان فرضیه صفر مبني بر ثبات ضرايب را رد کرد و در نتیجه شکست ساختاری
وجود نداشته است و ضرايب با ثبات هستند.
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جدول ( )0آزمون چاو

1.2.

نقطه شکست آزمون

6366

p-value

 -6-4تحلیل واکنش ضربه ()IRF
شکلهای زير واکنش تولید ناخالص داخلي(رشد اقتصادی) و تورم را نسبت به شوك در صادرات و
واردات با استفاده از روش هال ( 6)6334در سطح معناداری  ،%33با تعداد انعکاس بوتسترپ( 633 4تعداد
ارتعاشات وارد شده به شوك در هر الگو) ،در کوتاه مدت( 6تا  1سال) ،میان مدت( 1تا  64سال) و بلند
مدت(بیشتر از  64سال) را نشان مي دهند.
نتايج شکلها نشان مي دهند که شوك مثبت صادرات(افزايش صادرات) در کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت اثر مثبت معنادار بر تولید ناخالص داخلي(رشد اقتصادی) و سطح عمومي قیمت
ها(تورم) دارد .رشد صادرات با ايجاد تقاضای اضافي ميتواند تقاضای کل را افزايش دهد و موجب
استفاده از ظرفیتهای بالقوه واحدهای اقتصادی توسط تولیدکنندگان گردد افزايش صادرات،
تولیدکنندگان داخلي را ترغیب ميکند که در جهت رقابت پذيری ،به کارگیری فناوریهای پیشرفته،
افزايش بهره وری ،نوآوری و ارتقای کیفیت تولیدات خود تالش بیشتری نمايند و با جذب نیروهای
انساني کارآمد و متخصص در تولید موجب افزايش تولید ناخالص داخلي و به تبع آن رشد اقتصادی
گردد .هم چنین ميتوان گفت که همانطور که صادرات منجر به ايجاد تقاضای اضافي و در نهايت
افزايش تقاضای کل ميشود و اين افزايش در تقاضای کل نهايت بصورت افزايش سطح عمومي قیمتها
و تورم ديده خواهد شد .به عبارتي ديگر با افزايش صادرات ،عرضه محصوالت برای خريداران داخلي
کاهش مييابد و اين کاهش عرضه سبب افزايش سطح قیمتها و در نتیجه تورم ميشود
شوك مثبت واردات(افزايش واردات) در کوتاه مدت اثر مثبت معنادار و در میان مدت و بلند
مدت اثر منفي معنادار بر تولید ناخالص داخلي(رشد اقتصادی) دارد و اين شوك در کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت تاثیر منفي معنادار بر سطح عمومي قیمت ها(تورم) دارد .واردات کاال و خدمات

1- Hall
2- Number of Bootstrap Replications
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دارای اثرات مثبت و منفي در اقتصاد ميباشد .اثرات مثبت واردات شامل -6 :مواد اولیه و کاالهای
موردنیاز بخش تولید را تامین کند -4 .فضای رقابتي میان تولیدات داخلي و کاالهای خارجي با هدف
افزايش کیفیت و کارايي تولید و کاهش قیمت تمام شده و افزايش بهرهوری ايجاد کند -9 .همچنین از
منابع محدود کشور به واسطه جلوگیری از ناکارايي در تولید به صورت بهینه حراست کند -2 .در نهايت
بخشي از تکنولوژی تولید کاال را وارد کند .در نتیجه واردات کاال و خدمات فيالنفسه امری نامطلوب
قلمداد نميشود .واردات کاال و خدمات عالوه بر اثرات مثبت بر بخش تولید ،ممکن است اثرات مخربي
را بر اين بخش ،تحمیل کند که اثرات مخرب شامل -6 :ورود کاال به صورت غیررسمي و قاچاق با
توجه به عدم پرداخت حقوق دولت ،عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پايینتر از قیمت رقابتي ،عدم
امکان نظارت بر استانداردهای ضروری و اثر نامطلوب بر بهداشت و سالمت و فرهنج جامعه و ايجاد
درآمدهای نامشروع و غیرقانوني -4 .ورود کاالهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فني که به بخش تولید و
مصرف ضربه ميزند -9 .ورود کاال بهصورت غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهايي مانند دامپینج
(قیمتشکني) به قصد لطمه به تولید داخلي  -2واردات کاالی مشابه تولید داخلي مربوط به
تولیدکنندگان نوپايي که در زمان شکلگیری نیاز به حمايت در زمان بندی مشخص دارند و در بلند
مدت خواهند توانست نیاز داخلي را تامین کنند -1 .ورود محصوالت کشاورزی که موجب لطمه به
تولید داخلي ميشوند با توجه به اهمیت تامین امنیت غذايي جامعه .پس ميتوان نتیجه گرفت که بیشتر
واردات ايران در سالهای اخیر شامل شامل کاالهای قاچاق ،کاالهای غیر استاندارد و کاالهای
کشاورزی بوده و بطور کلي کاالهايي بوده است که تولید کننده داخلي توان تولید آنرا داشته است و
اين امر در نهايت منجر به کاهش تولید و رشد اقتصادی و تخريب و تضعی

تولید داخلي شده است .از

آنجايي که واردات منجر به کاهش سطح عمومي قیمتها در بلند مدت شده است ميتوان گفت که :با
افزايش واردات ،به علت افزايش عرضه ای که صورت ميگیرد تورم کاالهای وارداتي بايستي کاهش
يابد و در نتیجه فشار قیمت بر کاالهای داخلي نیز کاسته خواهد شد .به عبارت ديگر ،گرچه قیمت باالی
کاالی وارداتي تورم را افزايش ميدهد ،حجم باالی واردات منجر به کاهش آن خواهد شد.
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نمودار شماره  -1تحلیل واكنش ضربه GDPنسبت به شوک در EX

نمودار شماره  -6تحلیل واكنش ضربه CPIنسبت به شوک در EX

نمودار شماره  -.تحلیل واكنش ضربه GDPنسبت به شوک در IM
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نمودار شماره  -.تحلیل واكنش ضربه CPIنسبت به شوک در IM

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثیر صادرات و واردات ( تجارت بین الملل) بر رشد اقتصیادی و تیورم
ايران است .در اين تحقیق ابتدا برای بررسي ارتباط بلند مدت بین متغیرها ،مانايي و نامانیايي سیری زمیاني
متغیرها مورد آزمون قرار گرفت .بدين منظور از آزمیون ديکیي فیولر اسیتفاده و مشیخص شید کیه تمیام
متغیرها با استفاده از آزمون ذکر شده در تفاضل مرتبه اول مانا هستند.در ادامه وجود يا عدم وجود رابطیه
تعادلي بلند مدت بین متغیرها بررسي شد و بدين منظیور از آزمیون يوهانسین بهیره گرفتیه شید کیه نتیايج
حییاکي از ايیین اسییت کییه در سییطح معنییا داری  4 ،%31و  6 ،%33رابطییه بلنیید مییدت وجییود دارد .سییپس
آزمونهای تشخیصي ارائه شد که مطابق با ايین آزمیونهیا وقفیه  4بیه عنیوان وقفیه بهینیه جهیت تخمیین
مشخص شد .در ادامه به بررسي الگو و برآوردهای اولیه پرداخته و همچنین روابط بلند میدت ارائیه شید.
به منظور بررسي ثبات ضرايب تخمیني ،از آزمون ثبات چاو استفاده و نتايج مشخص کردند که بیا توجیه
به مقادير آماره  ،pفرضیه صفر را نميتوان رد کرد و ضرايب تخمینیي بیا ثبیات میيباشیند .نتیايج تحلییل
واکنش ضربه نشان ميدهد در کوتاه میدت ،مییان میدت و بلنید میدت شیوك مثبیت صیادرات(افزايش
صادرات) باعث افزايش رشد اقتصادی ميگردد .هم چنین شوك مثبت واردات(افیزايش واردات) منجیر
به کاهش رشد اقتصادی در بلند مدت و میان مدت و افزايش رشد اقتصیادی در کوتیاه میدت میيشیود..
شوك مثبت صادرات در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت منجر به افزايش تورم ميشیود .هیم چنیین
شوك مثبت واردات در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت منجر به کاهش تیورم میيشیود .از آنجیايي
که صادرات تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی و تورم در ايران دارد و صادرات جزئي از اجزای تقاضیای کیل
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در هر کشوری محسوب ميشود بنابر اين پیشنهاد ميگردد که ايران برای افزايش رشد اقتصادی ،درآمید
ملي و ارز آوری روی مديريت افزايش حجم صادرات متمرکز شیود و در جهیت کنتیرل تیورم در کنیار
سیاستهای طرف تقاضا که شامل افزايش صادرات ميباشد ،سیاستهای طرف عرضه را نیز میديريت و
اجرا کند تا از طريق آن بتواند از تورم ناشي از فشار تقاضا و صادرات جلوگیری کنید .بیا توجیه بیه تیاثیر
واردات بر رشد اقتصادی و تورم در ايران ،پیشنهاد ميگردد دولت ابزارهای مديريتي زير را به کیار بیرد:
 -6وضع نرخ تعرفه بهینه  -4اتخاذ سیاستهای ضددامپینج و وضع عوارض ويژه ضد بازارشیکني بیرای
اين کاالها  -9استفاده از ابزارهای قانوني و سیاسیت هیای مناسیب بیرای مبیارزه میوثر بیا قاچیاق کیاال -2
استفاده از ظرفیتهای تنظیمي قانون حمايت از مصرفکنندگان  -1اعمیال محیدوديتهیای ويیژه بیرای
ورود کاالهای فاقد استاندارد با افزايش پوشش کاالهای استاندارد اجباری و ضوابط فنیي کیه ورود آنهیا
منوط به اخذ گواهي از موسسه استاندارد است -1 .اعمال محدوديتهای قانوني برای ورود برخي کاالها
با استفاده از تقسیمبندی (کاالهای مجاز ،مجاز مشروط و ممنوع)  -7امکان اسیتفاده از مقیررات تنظیمیي
براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای جلوگیری از ورود کاالهايي که موجیب اغفیال خريیدار و
مصرفکننده ميشود و نظاير آن و درنهايت  -1امکان اعمال محیدوديتهیای تعرفیهيیي و غیرتعرفیهيیي
برای واردات کاالهای کشاورزی براساس قانون .از آنجايي که طبق ايین مطالعیه واردات در بلنید میدت
تاثیر منفي بر رشد اقتصادی و سطح عمومي قیمتها دارد ،پیشنهاد ميگردد که دولت در جهیت تقويیت
هر چه بیشتر رشد اقتصادی با استفاده از واردات ،بیشتر روی واردات کاالهیای واسیطه ای ،سیرمايه ای و
مواد خام مورد نیاز واحدهای تولیدی متمرکز شود تا از اين طريق بتواند رشید اقتصیادی را قیوت بخشید.
همچنین تولید کاالهای استراتژيک و ضروری بیهخصیوص در بخیشهیای کشیاورزی میرتبط بیا امنییت
غذايي يا بخشهای نظامي مرتبط با امنیت دفاعي کشور همواره بايد مورد حمايت قرار گیرند .حمايت از
تولیدکنندگان نوپا نیز ضروری است .حمايت از صنايع دانیشبنییان زيیرا تولیید ايینگونیه کیاال متضیمن
توسییعه علییم و دانییش و فنییاوری در کشییور اسییت و مییيتوانیید بسیییاری از صیینايع قییديمي را از بیینبسییت
تکنولوژيکي خارج کند.
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The study of the long run effects of international trade on economic
success variables in Iran
Fatemeh Sabet1, Naghma Honarvar2, Ali Rezaei3
Abstract
Economic growth and inflation control are among the goals pursued by
any economy. In today's world, decision-making power and role-playing in
global trading are countries that have a lot to say in the economy. If the
policymakers' goal is to develop and encourage trade, in order to achieve
this goal, it must control the growth of the international presence and the
inflation by strengthening the foundations of the country's production. This
study examines the long run effects of international trade on Iran's
economic success variables during the period 1350-1395 using Vector
Error Correction Model (VECM). The results of Johansson's co-integration
test showed that there is a long run equilibrium relationship between
variables.. The results of the IRF indicated that the positive shock of
exports in the short, medium and long run had a significant positive effect
on economic growth and inflation. The positive shock of imports in the
short run has a significant positive effect, and in the medium and long run,
there is a significant negative effect on economic growth, and this shock
has a significant negative effect on inflation in the short, medium and long
run.
Keywords: Import, Export, Economic Growth, Inflation, Vector Error
Correction Model (VECM).
JEL classification: A10, C33
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