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  پذيري توليد در ايرانتأثير آزادسازي مالي و تجاري بر نوسان
  و حميدرضا الرتي محسن ابراهيمي

  
  6/12/1390: تاريخ پذيرش      7/4/1390: تاريخ دريافت

  
  چكيده 
هاي آزادسازي مالي و تجاري مورد توجه اغلب هاي اخير، سياستدر دهه

به همين . كشورها قرار گرفته و نتايج مختلفي را براي آنها به دنبال داشته است
منظور در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثير آزادسازي مالي و تجاري بر نوسان 

هاي توزيعي توليد در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خودرگرسيوني با وقفه
)ARDL ( تيمهس 1386تا  1349براي دوره زماني.  

دهد، در مدل نفتي، آزادسازي تجاري تأثير مثبت و معنادار و نتايج نشان مي
در مدل غيرنفتي نيز، هر . معنا بر نوسان توليد داردآزادسازي مالي تأثير منفي و بي

همچنين وجود رابطه بلندمدت . دو متغير تأثير مثبت و معناداري بر نوسان توليد دارد
 آمدهدست به - 49/0مقدار ضريب تصحيح خطا نيز برابر با . شودبين متغيرها تأييد مي

- آزمون. دهداست كه ميزان تعديل به سمت مقادير تعادلي را در بلندمدت نشان مي

  .هاي ثبات ساختاري نيز گوياي استحكام مدل طي دوره زماني مورد نظر است
  

 . JEL:C22,E23,F13,F21بندي طبقه

آزادسـازي تجـاري، نوسـان توليـد، خودرگرسـيون بـا       آزادسازي مالي،  :هاكليدواژه
  .توزيعي هايوقفه

  

                                                                                                                   
 دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان، پست الكترونيكي :ebrahimimo@yahoo.com.  
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي سينا همدان، پست الكترونيكي :lartih@gmail.com.  
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 مقدمه - 1

تـر اسـت   سازي، حركت دنيا به سمت آزادسازي تجاري و مبادالت مالي وسيعاهميت اصلي جهاني
گرايي بيشتر  آزادسازي به هم. شودميمشاهده توسعه يافته و درحالكه امروزه در كشورهاي توسعه

كه باعث دستيابي كشورها بـه رشـد و رفـاه بـالقوه خواهـد      شود ميسرمايه منجر كاالها و بازارهاي 
ايـن  . شـود ها منتهي پذيري باالتر نسبت به شوكگرايي بيشتر به آسيب همممكن است هرچند . شد

گرايـي در توليـد و منـابع    دليـل تخصـص  هتوسـعه بـ  ويژه بـراي كشـورهاي درحـال   به ،پذيريآسيب
هـاي ضـعيف، بسـيار    هاي ناپايدار، بازارهاي مـالي ابتـدايي و زيرسـاخت   درآمدي محدود، سياست

  .بااهميت است
گرايي بيشتر مـالي و تجـاري در    المللي در بيست سال گذشته، از سويي، همويژگي برجسته اقتصاد بين

. هاي اقتصادي بـوده اسـت  ثباتي مالي و بحرانتوسعه و از سوي ديگر، تكرار بيبين كشورهاي درحال
ارتباطـات  . ن عوامل به بحث بين كشـورها در مـورد شـرايط مطلـوب آزادسـازي منجـر شـده اسـت        اي

هـاي سـرمايه   از سـوي ديگـر، جريـان   . تجاري بين كشورها در طول چهار دهه اخير افزايش يافته است
طـور  رغـم آنكـه ارتباطـات تجـاري بـه     بـه . مرزي از اواسط دهه هشتاد ميالدي اوج گرفتـه اسـت  برون

« توسعه كه بـه نـام  اي در بين كشورها گسترش يافته، تنها بخش كوچكي از كشورهاي درحالگسترده
برخـي از  . اندگرايي مالي شده شوند، به صورت معناداري وارد عرصه هم شناخته مي» بازارهاي نوظهور

ود هاي شديدي نيز قرار گرفتند كـه خـ  اين كشورها رشد بااليي را تجربه كردند، اما در معرض نوسان
ايـن مشـاهدات باعـث ايجـاد ايـن      . هاي مالي در طول پـانزده سـال اخيـر نشـان داد     را به صورت بحران

  پذيري و رشد دارد؟گرايي بيشتر، ارتباطي با نوسان پرسش شد كه آيا هم
. پـردازيم در قسـمت دوم بـه مـرور مبـاني نظـري مـي      : هاي ديگر اين مقاله به اين ترتيب استبخش

مطالعات انجام گرفته در گذشته را در دو قسمت مطالعات داخلي و خارجي سپس، در بخش سوم، 
هـاي  قسـمت .  پردازيمها و مدل مورد استفاده ميدر بخش چهارم به توصيف داده. كنيمبررسي مي

  . گيري و پيشنهادها، اختصاص داردپنجم و ششم به ترتيب به برآورد تجربي مدل و نتيجه
  
 مباني نظري - 2

هاي اخيـر،  هاي تجاري مشاهده شده  در دههتوافق وجود دارد كه كاهش نوسان چرخهامروزه اين 
 20نوسـان رشـد در جهـان در   . المللي تجاري و مالي اسـت هاي بينگرايي ناشي از افزايش ميزان هم
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هاي مالي ايفا كند رسد آزادسازي حساب سرمايه نقش مهمي در تحريك بحرانهمچنين به نظر مي
هاي تجربه شده توسط بر علت اصلي بحراناين ادعا با توجه به وجود برخي شواهد، مبني(

به شكل درخور تأملي، شواهد تجربي ). هاي اخير، بيان شده استاقتصادهاي نوظهور طي دهه
پذيري را در خود آسيباندكي در حمايت از اين ديدگاه كه آزادسازي حساب سرمايه به خودي

كنند خود جلب مي ها زماني توجه بيشتري را بهبحران. دهد، وجود داردها افزايش ميمقابل بحران
در اينجا نتايج از . شدت آشكار سازندهاي كالن اقتصادي را بهطور خاص، نوسان پديدهكه به

گرايي مالي به منافع وعده داده شده  مدركي وجود ندارد كه هم(مطلوبيت كمتري برخوردارند 
  ).المللي توسعه يافته و كاهش نوسان مصرف، دست يابدبر تقسيم ريسك بينمبني

در بين كشورهاي  1980هاي مياني دهه توجه گسترده به محدود كردن نوسان اقتصاد كالن از سال
عنوان يك رويه در اقتصادهاي نوظهور رسد محدوديت نوسان توليد بهبه نظر مي. صنعتي آغاز شد

هرچند، شواهد موجود براساس مطالعاتي . توسعه مورد توجه قرار گرفته استو كشورهاي درحال
هاي زماني گوناگون هاي مختلف كشورها و دورههاي رگرسيوني متنوع، نمونهست كه از  مدلا

دست آمده است كه رابطه تجربي سيستماتيكي بين آزادسازي اند، اما اين نتيجه بهاستفاده كرده
  .مالي و نوسان توليد وجود ندارد

در تحوالت ديناميك نوسان نشان  كنند كه گرايش اصلي، بيان مي)2003( 2و ترونز 1كوز، پراساد
، متوسط كاهش نوسان رشد اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور از كشورهاي 1990دهد طي دهه مي

تر آنكه، آنها دريافتند، مهم. توسعه با درآمد اندك، كمتر بوده استصنعتي و كشورهاي درحال
سازي براي اقتصادهاي ينسبت نوسان رشد مصرف به نوسان رشد درآمد در طول دوره اخير جهان

آنچه . اين نسبت براي دو گروه ديگر از كشورها ثابت مانده است. نوظهور افزايش يافته است
هاي تجربه شده توسط شايد به دليل بحران(جالب توجه بوده، تنها افزايش نوسان مصرف نيست 

اين امر . سان توليد است، بلكه افزايش بيشتر نو)اين كشورها كه با افزايش نوسان توليد همراه بود
اين مسأله (گرايي مالي گفته شد  نتيجه قابل توجهي در مورد منافع تئوريكي است كه در مورد هم

  ).تري داشته باشندشود كشورها با تقسيم ريسك درآمدي، مصرف باثباتباعث مي
لي، اين نويسندگان همچنين دريافتند نوسان نسبي رشد مصرف با افزايش سطح آزادسازي ما

گرايي  در سطوح باالتر هم. گرايي ادامه دارد يابد، اما اين افزايش تا سطح خاصي از همافزايش مي

                                                                                                                   
1- Prasad 
2- Terrones 
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گرايي مالي به صورت تقسيم ريسك بهينه و ثبات مصرف نسبي بهتر در  مالي، كشورها به منافع هم
باالتر با چنين فروضي، بيشتر كشورهاي صنعتي . حالت خودكفايي اقتصادي، دست خواهند يافت

اند و اغلب اقتصادهاي نوظهور نيز به اين سطح دست گرايي قرار گرفته از چنين سطحي از هم
  .انديافته

رو، ازاين. هايي كه بر اقتصاد مؤثرند، مرتبط استطور عموم با تناوب و اندازه شوكنوسان توليد به
بـا وجـود   . بيشتري نيز مشاهده شودآور نخواهد بود كه با آزادسازي بيشتر، نوسانات توليدي تعجب

  .اين، اقصاددانان معتقدند، آزادسازي تجاري رشد اقتصادي را به همراه دارد
: بستگي دارد، ازجملـه  ينوسان توليد به عوامل متعددر اثر تئوريك افزايش جريان مالي و تجاري ب

گرايـي   ، هـم مثـال  براي ؛...ها وشوك أكشورها و منش گراييتركيب اين جريانات، الگوي تخصص
توسعه كه به لحـاظ مـالي در فقـر    تواند به نوسان كمترتغييرات اقتصاد در كشورهاي درحالمالي مي
هـاي  پايـه  منظـور گسـترش  بـه از طريق دسترسي آنها به منابع سـرمايه جهـاني   (برند يسر مسرمايه به
گرايي در توليـد  تخصصتواند به افزايش گرايي مالي مي هرچند، افزايش هم. كند ،كمك)توليدي

-مـي پـذير  هاي صنعتي آسـيب كشورها را در مقابل شوكطبعاً براساس مزيت نسبي منجر شود كه 

ركـود   -ق هـاي رونـ  توانـد آغـازگر دوره  هاي سرمايه مـي جريانبراي عالوه تغيير ناگهاني هب. كنند
ابله با نوسان جريـان  اي باشد كه فاقد بخش مالي قوي براي مقتوسعهاقتصادي در كشورهاي درحال

  .سرمايه هستند
بايد گفت كه عملكرد بهينه نظام اقتصادي در جامعه، وابسته به وجود دو بخـش حقيقـي و    ،در واقع

. گـذارد عملكرد هر يك از اين دو بخش بر عملكـرد بخـش ديگـر تـأثير مـي      ، زيرا،مالي كاراست
آزادسازي تجاري بر توليد ناخالص داخلـي  زمان متغيرهاي توسعه مالي و بررسي تأثير هم رو،ازاين

  .رسد نظر ميه ايران ضروري ب
پذيري توليد در كشورهاي مطالعات انجام شده، تأثير يكساني از آزادسازي تجاري و مالي بر نوسان

  .انددست نياوردهمورد مطالعه به
  آيا سطح آزادسازي تجاري بر آثار آزادسازي مالي تأثيرگذار است؟ -

گرايي مالي داشته  فايده بهتري نسبت به هم –گرايي تجاري، جايگزيني هزينه  سد همربه نظر مي
هاي ناشي از  آزادسازي مالي را كاهش و در صورت بروز بحران همچنين احتمال بحران. باشد
  . دهدهاي آن را تخفيف ميهزينه
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هاي ند بر خروجيتواگرايي تجاري و مالي مي كنش بين همدهد، برهممطالعات اخير نشان مي
هاي ناگهاني و هاي مالي همراه با توقفگرايي تجاري احتمال بحران هم. اقتصاد كالن تأثير بگذارد

اقتصادها با سطح آزادي كمتر، ناگريزند بيشتر كاهش . دهدمشكالت حساب جاري را كاهش مي
با اثرات تعادل درپي طور پيارزش نرخ ارز را در يك سطح تعادل حساب جاري تحمل كنند، به

شود، مواجه شوند و در پايان، احتمال زيادي دارد ترازنامه كه از كاهش ارزش نرخ ارز ناشي مي
  .رو شوندهاي خود با مشكالتي روبهكه در بازپرداخت بدهي

، 1آيا به لحاظ تجربي تأثير آزادسازي تجاري بر احتمال مشكالت ناگهاني مهم است؟ كالوو
هاي ، نشان دادند كه آزادسازي تجاري، كشورها را در مقابله با بحران)2004( 3و مژا 2ايزكوئيردو

زاي قدرت تجاري اين از طريق كنترل درون(هاي ارزي هاي ناگهاني و بحرانمالي شامل توقف
هاي مشابهي را تأييد ، يافته)2005(و كالوو ) 2004(و كالوو  4فرانكل. كندپذير ميكمتر آسيب) اثر
هاي ناگهاني درصد افزايش در آزادسازي تجاري احتمال توقف 10كنند كه آنها بيان مي .كنندمي

  .دهددرصد كاهش مي 30را تا حدود 
هاي مالي گرايي تجاري بايد نقش مهمي را در كاهش آثار بحران كنند كه همبرخي مطالعات بيان مي

هاي مالي به سطح باز بودن ي بحرانهزينه واقع. ها ايفا كندبر رشد و تسهيل بازسازي اين خسارت
اقتصاد بستگي دارد، زيرا اقتصادهايي كه آزادي كمتري دارند، بايد انقباض بيشتري را در تقاضاي 

. هاي بزرگ بپذيرندمنظور تعديل شوككل داشته باشند يا تغييرات بيشتري را در نرخ ارز به
- تواند به يك كشور درحالخ ارز، ميگرايي تجاري، در يك سطح داده شده از كاهش ارزش نر هم

تواند به درآمدهاي صادراتي نيز مي. توسعه از طريق انتقال ركود اقتصادي به خارج كمك كند
- اين پيش. توسعه رقم قابل توجهي است، كمك كندها كه در كشورهاي درحالبازپرداخت بدهي

هاي دهد، در بين كشورهايي كه توقفها كه با مطالعات تجربي اخير تأييد شده است، نشان ميبيني
اند، اند، آن گروه كه آزادي تجاري بيشتري داشتهناگهاني و مشكالت حساب جاري را تجربه كرده
  .اندمتحمل آثار مخرب كمتري بر رشد اقتصادي بوده

كند، چنين خوبي عمل ميگرايي مالي به گرايي تجاري در غياب هم رسد همكه به نظر ميدرحالي
گرايي تجاري به تخصيص ناصحيح منابع منجر  گرايي مالي در غياب هم رسد كه همنظر ميبه 

                                                                                                                   
1- Calvo 
2- Izquierdo 
3- Mejia 
4- Frankel 
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هاي سرمايه به سمت كند، تحت اين شرايط، ممكن است جريان، بيان مي)2001( 1ايچنگرين. شود
  .ها مزيت نسبي نداشته باشدهدايت شوند كه كشور در آن بخش هاييبخش

گرايي مالي  گرايي تجاري ريسك كمتري نسبت به هم رسد همطور كلي، به نظر ميدرواقع، به
گرايي تجاري  ، تأكيد دارند كه اين مسأله در يك مدل، هم)2006(مارتين و ري . داشته باشد

هاي مالي تواند به مشكالت قيمتي دارايي و بحرانگرايي مالي مي تأثيري مثبت بر رشد دارد، اما هم
شامل (هاي بازار هاي متنوعي از شكستبلي مطالعات به گونههاي قكه مدلمنجر شود، درحالي

هاي مالي ياد عنوان عوامل اصلي بحرانبه) هاي اعتباري و مشكالت خطرات اخالقيمحدوديت
تواند المللي كاال و دارايي به تنهايي ميهاي تجارت بينكنند اين نويسندگان معتقدند، هزينهمي

مفهوم اين مدل . هاي مالي افزايش دهدتوسعه را هنگام بحرانپذيري كشورهاي درحالآسيب
توسعه بايد آزادسازي تجارت كاال را قبل از آزادي تجارت دارايي كشورهاي درحال: روشني دارد

  .2مالي انجام دهند
  
 مروري بر مطالعات تجربي - 3

  .پردازيمميدر اين بخش به بررسي مطالعات انجام گرفته در دو بخش مطالعات داخلي و خارجي 
  
  مطالعات داخلي -3-1

بـه   OLS، با استفاده از روش 1340-1377اي در مورد ايران در بازه زماني ، در مطالعه)1380(شيوا 
، در )1382(كـازروني . سويه از سمت توسعه مالي به رشد اقتصادي پـي بـرد  وجود رابطه عليت يك

گرايـي جوهانسـون    با استفاده از آزمون هـم ، 1338-1375اي در مورد ايران براي بازه زماني مطالعه
شـود، امـا بـه لحـاظ     نشان داد كه وجود رابطه بلندمدت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي تأييـد مـي  

، براي كشـورهاي عضـو اوپـك در دوره زمـاني     )1385(گرجي و عليپوريان . آماري معنادار نيست
ت ثابت و روش حداقل مربعـات معمـولي   رگرسيون پنل ديتا، روش اثرا، با استفاده از 2001-1998
OLS ،كرباسـي و   .داري بـر رشـد اقتصـادي دارد   اآزادسازي تجاري تأثير مثبت و معنـ ، نشان دادند

بـــا اســـتفاده از روش  1350-1383اي بـــراي ايـــران در بـــازه زمـــاني ، در مطالعـــه)1388(پيـــري 
ي تجاري بر توليـد ناخـالص   اثر آزادسازدريافتند، ) ARDL(هاي توزيع شده خودتوضيحي با وقفه

                                                                                                                   
1- Eichengreen 
2- Kose etal, 2006, PP.177-187. 
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، با استفاده از اطالعات دو گـروه از كشـورهاي   )1382(نيلي و راستاد  .دار استاداخلي مثبت و معن
، دريافتند ارتباط مثبت بين توسعه مالي 1974-1999صادركننده نفت و آسياي شرقي در بازه زماني 

  .آسياي شرقي استو رشد اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت كمتر از كشورهاي 
  
  مطالعات خارجي -3-2

–2000در بازه زماني توسعهكشور درحال 10، براي )2004( 1كريستوپولوس و تسيوناسنتايج مطالعه 

-وجود رابطه عليت و بلندمدت يك، نشان داد، تعديل شده كامالً OLS، با استفاده از روش 1970

مطالعه ، در )2005( 2كيج و استنگوسمك .استييد أتمورد طرفه از توسعه مالي به رشد اقتصادي 
را هاي مالي تأثير مثبت واسطه 3GMMبا استفاده از روش  1955-1960 بين كشوري در بازه زماني

ژاپن  و بررسي سه كشور تايوان، كره جنوبيدر  )2006( 4سو ليو و. كردندييد أبر رشد اقتصادي ت
اما بر اقتصاد ژاپن  ،لي بر اقتصاد تايوان اثر مثبتتوسعه ما، نشان دادند، 1981-2001در بازه زماني 

- 1999اي در مورد كشور چين در بازه زماني ، در مطالعه)2006(5هائو .كره جنوبي اثر منفي داردو 
هاي مالي بر رشد اقتصادي تأثير مثبت توسعه واسطهنشان داد،  GMM، با استفاده از روش 1985
- 2000در بازه زماني  ،كشور 111شامل اي بين كشوري، مطالعه، در )2006(6ماريا بژان. ددارن

طورعموم بهآزادسازي تجاري  -1: ، با استفاده از روش پنل ديتا به نتايج زير دست يافت1950
با كنترل  -3. دهدپذيري را افزايش مياندازه دولت نوسان -2. دهدنوسان توليد را افزايش مي

زادسازي بر نوسان توليد آهاي خارجي، اثر ندازه دولت يا شوككشورها براي متغيرهايي مانند ا
، در مطالعه مصر، با استفاده از روش خودرگرسون برداري، )2007( 7ابوبدر و ابوقرن .شودميمنفي 

سزار كالدون و كالس  .كردندييد أترا وجود رابطه عليت دوطرفه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي 
و به  1975-2005بازه زماني در كشور  82شامل  ،بين كشوري ايمطالعه، در )2008( 8بلااشميت ه

را در  رشدآزادسازي تجاري، نوسان  -1: به روش رگرسيون پنل ديتا به نتايج زير دست يافتند
آزادسازي مالي نوسان رشد را در كشورهايي  - 2. دهدكاهش ميكشورهايي با ساختار اقتصادي متنوع 

                                                                                                                   
1- Christopoulos and Tsionas 
2- McCaig and Stengos 
3- Generalized Method of Moments 
4- Liu and Hsu 
5- Hao 
6- Maria Bejan 
7- Abu-Bader and Abu-Qarn 
8- César Calderóna nd and Klaus Schmidt-Hebbel 
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بر  را ركود مالي داخلي اثر تثبيتي آزادسازي مالي - 3. دهدافزايش مي ،اندك) ييادار - بدهي(با نسبت 
بيشتر در معرض افت  ،باالتر از آزادسازي تجاري يبا سطح كشورهاي - 4. بردنوسان رشد از بين مي

با كاهش شديد توليد رو شدن روبهكشورهاي با آزادسازي مالي بيشتر، احتمال  - 5 .توليد هستند
كشور جنوب شرق  9براي ) 2003( 1نتايج مطالعات فيس و آبما .كنندشتر تجربه ميحقيقي را بي
  .2سويه از سمت توسعه مالي به سمت رشد اقتصادي استكننده وجود رابطه عليت يكآسيا، بيان

در اين مطالعه از خالص  -1: جو كردتوان در دو نكته اصلي جستنوآوري اصلي اين تحقيق را مي
جريان ورودي منهاي جريان خروجي (گذاري مستقيم خارجي رمايهجريان ورودي س

براي نشان دادن آزادسازي مالي استفاده شده است كه در مطالعات ) ارجيگذاري مستقيم خ سرمايه
اقتصاد ايران يك بار با وجود توليدات نفتي، صادرات و درآمدهاي  -2. شودگذشته مشاهده نمي

با . نفت و درآمدهاي ناشي از آن مورد بررسي قرار گرفته است ناشي از آن و يك بار بدون وجود
پذيري توان آثار حذف نفت و درآمدهاي ناشي از آن را بر نوسانخوبي ميمقايسه اين دو مدل به
  .اقتصاد مشاهده كرد

  
 ها و انتخاب مدل توصيف داده -4

 نفتي عظيم درآمدهاي شدن سرازير علت اسالمي، به انقالب پيروزي پيش از دهه دو در ايران در

 اين .بود رشد رو به 50 دهه اوايل تا داخلي ناخالص توليد ملي، درآمد افزايش و كشور داخل به

 ،)دوره اين در( تجاري آزادي تجاري، آزادسازي هايسياست اجراي با همگام شد باعث مسأله
 انقالب پيروزي با. يافت ادامه نيز 50دهه  اواخر تا كه اين موضوع باشد رشد به رو شاهد روندي

 روند رو به تحميلي، جنگ آغاز با آن دنبال به و كشور كلي هايسياست تغيير و اسالمي

 هايسياست تحول خود گرفت، اما با به نزولي قبل، سير هايدهه در تجاري مبادالت افزايش

 مبادالت حجم افزايش و 1370 دهه در تجاري آزادسازي هايسياست اجراي كشور، در تجاري

 به صعودي سير تجاري آزادي شاخص ،)بود صادرات افزايش بر بيشتر تأكيد با كه( تجاري

 .گرفت خود

 امتيازهاي اعطاي با عنوان معياري براي آزادسازي مالي،ايران به در خارجي گذاريسرمايه

پس از تصويب قانون . قاجار، آغاز شد زمان در خارجي هايدولت اتباع به ايران دولت انحصاري
                                                                                                                   
1- Fase and Abma 

 .8-11، صص 1388و همكاران،  جعفري صميمي -2
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هاي اي كه بين سالگونهنيز در ايران تشويق شد، به FDI، 1334جلب و حمايت از سرمايه در سال
گذاري خارجي براي انتقال فناوري به ايران انجام مورد سرمايه 276، در مجموع، 1356تا  1335
- ي عراق عليه ايران، وضعيت سرمايهپس از پيروزي انقالب اسالمي و وقوع جنگ تحميل .گرفت

قانون اساسي   81اصل . خارجي از حالت عادي خارج و شرايط دشواري در آن پديدار شد گذاري
هاي تجاري، صنعتي، كشاورزي و خدماتي ها و مؤسسهبر ممنوعيت دادن امتياز به شركتمبني

مشخص . ناهموارتر كرد هاي خارجيخارجي نيز مزيد بر علت شد و راه را براي ورود سرمايه
هاي مربوط به انتقال ارز از كشور، ها و قانوننبودن حدود مالكيت بخش خصوصي، محدوديت

هاي پس از پيروزي در سال FDIاز ديگر داليل كاهش  ،…هاي محدوديت تجاري وقانون
دوباره آغاز شد،  1373به كشور از سال  FDI دهند كه ورود آمارها نشان مي. انقالب بودند

طور مطلق صفر ها به ايران بههاي پس از پيروزي انقالب نيز جريان ورود سرمايههرچند در سال
ميليون دالر  120ميليون دالر، به  59/22، از 2003و  1991هاي در ايران بين سال FDI جذب . نبود

بندي براساس طبقه. هش شددچار كا 2005و  2004هاي تغيير يافت، اما متأسفانه دوباره در سال
ترتيب در  بهFDI ميالدي، ايران از نظر ظرفيت جذب  2005و  2004هاي سازمان انكتاد، در سال

 133و  130تنها توانست رتبه   FDIجذبدنيا قرار گرفت، اما از لحاظ عملكرد  58و  57هاي رتبه
 .دنيا را كسب كند

از ميان برداشتن موانع تجاري كه مانع جريان توان به صورت كاهش يا آزادسازي تجاري را مي
در تحقيقات مختلف، معيارهاي متفاوتي براي . شود، تعريف كردكاالها و خدمات بين كشورها مي

توان آنها را در آزمون آثار باز بودن تجاري بر رشد اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته است كه مي
از : باز بودن، سهم ساده تجارت بوده كه عبارت استترين معيار اساسي. دسته كلي قرار داد 4

 GDPتعداد زيادي از مطالعات، سهم تجارت را در . GDPعالوه واردات تقسيم بر صادرات به
توان براي مي. مورد استفاده قرار دادند و به رابطه مثبت و قوي بين رشد و آزادسازي رسيدند

در رگرسيون رشد نيز استفاده » تراكم جمعيت«زگيري ميزان باز بودن تجاري يك كشور ااندازه
آيد، بيان ميدست ميمعيار تراكم جمعيت كه از طريق نسبت جمعيت كل به نواحي كل به. كرد

نتايج مطالعات . المللي بيشتري دارندكند كشورهاي با تراكم باالتر، بازتر هستند و ارتباط بين
بيشتر، نسبت به كشورهاي با تراكم كمتر، رشد دهد كه كشورهاي با تراكم تجربي نيز نشان مي

گونه كشورها بر توليد كاالهاي صنعتي و صادراتي تري دارند، زيرا تمركز جمعيت در اينسريع
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دومين گروه از معيارها، شامل معيارهاي مربوط به . است كه تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي آنان دارد
فه، ماليات بر صادرات، ماليات كل بر تجارت بينكه نرخ متوسط تعرهاي تجارت است محدوديت

هاي ترين شاخصها يكي از مستقيمتعرفه .شودرا شامل مي ايالملل و شاخص موانع غيرتعرفه
عنوان بهBPA(1(بندي سوم شامل ترتيبات دوجانبه پرداخت دسته. هاي تجاري هستندمحدوديت

كننده روش توافقي كه توصيف: است ازعبارت  BPA. معياري از مبناي تجاري كشورها است
وسيله بيشتر به BPAبعد از جنگ جهاني دوم، . عمومي تسويه تراز تجاري بين دو كشور است

كشورها براي تجارت مالي بدون دالر با دنيا مورد استفاده قرار گرفت و روشي را براي حل مشكل 
دسته چهارم از معيارهاي آزادسازي . پول معتبر كه بيشتر كشورها با آن مواجه بودند، ارايه كرد

ترين معيار استفاده در اين طبقه، پريميوم بازار سياه بوده عمومي. است» نرخ ارز«تجاري، استفاده از 
  .2ها در بازار خارجي است دهنده موفقيت كاركرد قيمتكه نشان

د بر حركت سـرمايه  هاي بازاري و اداري موجوشود كه محدوديتآزادسازي مالي به وضعيتي گفته مي
  . شودگيري آزادسازي مالي از دو دسته معيار كلي استفاده ميبراي اندازه. بين كشورها برداشته شود

: است، از جملهگيري ميزان محدوديت جريان سرمايه بين كشورها معيار سنتي كه به صورت اندازه
 و هـاي قيمتـي  مقابل كنترلهاي مقداري در كنترل جريان ورودي در مقابل جريان خروجي، كنترل

 .گذاران خارجيوسيله سرمايهههاي نگهداري سرمايه بمحدوديت

نـوع   60بـراي بـيش از    ،نه توافقـات مبادلـه  اسـالي  هـاي از گـزارش  IMF(3(المللي پـول  صندوق بين
كـه بـه    يمعيـار ديگـر  . 5معـروف اسـت   4قـانوني هـا اسـتفاده كـرده كـه بـه معيـار        مختلف از كنترل

المللي سـرمايه  پردازد كه در عمل يك كشور تا چه اندازه با بازارهاي بينله ميأي اين مسگير اندازه
در اين حالت . هاي قيمتي استبراساس تفاوت اين معيار .معروف است 6بالفعلبه معيار  ،ادغام شده

سرمايه گرايي حقيقي بازار  جايي سرمايه، همهكه بدون توجه به جهت و مقدار جابشود مياستدالل 
  .7دهاي مالي در بين كشورها نشان دهبايد قيمت يكساني را براي دارايي

                                                                                                                   
1- Bilatral Payment Arrangement 

 .189-193، صص 1385و عليپور،  گرجي -2

3- International Monetary Fund 
4- De Jure 
5- Calderon et al, 2004. 
6- De Facto 
7- Kose etal, Ibid. 
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براي ) GDPصادرات و واردات به صورت درصدي از ( سهم ساده تجارت در اين تحقيق از معيار 
گذاري مستقيم خارجي كه گيري آزادسازي تجاري و از متغير جريان ورودي خالص سرمايهاندازه

عنـوان معيـاري بـراي    از ديگر متغيرهايي كه به.شوداست استفاده مي DeFactoجزئي از معيارهاي 
  .اشاره كرد... هاي خارجي دولت وتوان به سبد سهام، بدهي اند ميآزادسازي مالي به كار رفته

در ادامه، به بررسي تجربي آثار آزادسازي مالي و تجاري بر نوسان توليد با استفاده از دو گروه 
تا سال  1352و گروه ديگر از سال  1386تا سال  1349النه، يك گروه از سال هاي سا داده

از  Eviewsو  Micrifit 4.0افزار هاي اقتصادسنجي با استفاده از نرمتحليل. شودپرداخته مي1385
در اين مدل، . انجام گرفته است) ARDL(هاي توزيع شده روش خودرگرسيون برداري با وقفه

  . اندبه كار رفته GDPمتغيرهاي مستقل به صورت درصدي از 
  :فرم عمومي مدل استفاده شده به صورت زير است 

VGDP = a0 + a1TO + a2FO + Ut  
  : كه در اين مدل

VGDP : نوسانات توليد ناخالص داخلي)GDP( است.  
TO : آزادسازي تجاري به صورت درصدي ازGDP  كه به صورت

GDP
. محاسبه شده است 

و برحسب دالر  2000متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، صادرات و واردات به قيمت ثابت سال 
  .هستند

FO : آزادسازي مالي به صورت درصدي ازGDP  كه به صورت
GDP
متغير جريان . محاسبه شده است 

  .و برحسب دالر است 2000به قيمت ثابت سال گذاري مستقيم خارجي نيز خالص ورودي سرمايه
و پايگاه اينترنتي بانك  WDI 2008اطالعات و آمار الزم براي برآورد مدل از لوح فشرده 

  .مركزي جمهوري اسالمي ايران استخراج شده است
 - از روش هودريك 2و سواردي 1در اين تحقيق، براي محاسبه نوسان توليد به پيروي از احمد

در . رو، در ابتدا الزم است در مورد اين روش توضيحاتي ارايه شودشود، ازاينفاده ميپريسكات است
اين كار از طريق رابطه . كنيماين روش يك سري داده را به دو جزء روند و نوسانات تجزيه مي

  .گيردسازي زير انجام ميحداقل

                                                                                                                   
1- Abdullahi D. Ahmed 
2- Sandy Suardi 
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دهنده هزينه وارد كردن نوسانات در خط روند يك مقدار ثابت بوده كه نشان λدر رابطه باال، 

 λافزايش مقدار . شوددر نظر گرفته مي 100هاي ساالنه برابر براي داده λدر مطالعات، مقدار . است
صفر باشد، مجموع مربعات زماني حداقل  λاگر . پذيري مدل خواهد بودمثابه افزايش يكنواختبه

نهايت ميل كند، آنگاه تغييرات سري زماني ثابت باشد و اگر به سمت بي= xtخواهد شد كه
توان نتيجه گرفت كه يك روند خطي در سري زماني وجود خواهد بود و به عبارت ديگر، مي

پريسكات مقادير بزرگ به معناي اعمال اين قيد است -تر در تجزيه هودريكبه عبارت ساده. دارد
افتد كه روند موضوع، زماني اتفاق مي كه تغيير در جزء روند تا حد ممكن كوچك باشد و اين

اين روش به اين دليل داراي مزيت است كه روش واحدي را براي تجزيه متغيرهاي . خطي باشد
  .پردازيمبا اين توضيح، به بررسي تجربي مدل مي. بردكار ميمختلف به

  
  آزمون ايستايي متغيرها- 4-1

. در بررسي وجود رابطه عليت بين يك سري از متغيرها، نخستين مرحله، بررسي ايستايي متغيرها است
ي اهچنانچه متغيري ايستا نباشد، به عبارتي، با گذشت زمان توزيع احتمال آن متغير تغييركند، تحليل

با استفاده از آن، توان اين است كه مي ARDLاما ويژگي مهم مدل شوند، رگرسيوني با مشكل مواجه مي
به همين منظور . مرتبه بودن متغيرها نيستمتغيرهايي را با درجه ايستايي متفاوت بررسي كرد و نيازي به هم

يافته براي هر دو مدل نفتي و غيرنفتي در زير آمده نتايج اين بررسي با استفاده از آزمون ديكي فولر تعميم
  .است

 
  در مدل نفتي در سطح VGDPير تايج آزمون ريشه واحد متغن - 1جدول 

  با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند زماني
مقدار : 4.031274-  مقدار احتمال: 0.0170

  آماره
مقدار :  3.956519-  مقدار احتمال:  0.0045

  آماره
  مقادير بحراني در سطوح خطاي

  درصد 10درصد و  5درصد، 1
1% level             -4.252879 
5% level             -3.548490 
10% level            -3.207094  

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level              -3.639407  
5% level              -2.951125 
10% level            -2.614300  



   46دوازدهم شماره سال ) ايراني - رويكرد اسالمي(اقتصادي فصلنامه پژوهشنامه    14

 

  
  در مدل نفتي در سطح FOنتايج آزمون ريشه واحد متغير   - 2جدول 

  با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند زماني
  مقدار آماره: 3.910004-  مقدار احتمال: 0.0048  مقدار آماره: 4.358205-  مقدار احتمال: 0.0074

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level              -4.234972  
5% level              -3.540328 
10% level            -3.202445  

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level              -3.626784  
5% level              -2.945842  
10% level            -2.611531  

  با دو تفاضل در مدل نفتي TOنتايج آزمون ريشه واحد متغير  - 3جدول 
  با عرض از مبدأ  روند زمانيبا عرض از مبدأ و 

مقدار :  6.061505-  مقدار احتمال: 0.0001
  آماره

  مقدار آماره:  6.103746-  مقدار احتمال:  0.0000

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level              -4.296729  
5% level              -3.568379 
10% level            -3.218382  

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level             -3.670170  
5% level             -2.963972 
10% level           -2.621007  

  .قيهاي تحقيافته: مأخذ
  

بحراني در سطوح يافته با مقادير فولر تعميم -دست آمده از آزمون ديكيبا مقايسه مقدار آماره به
 I(0)يابيم كه در مدل نفتي، متغيرهاي نوسان توليد و آزادسازي مالي پايا در سطح يا مختلف درمي

  .است I(2)هستند و متغير آزادسازي تجاري پايا از درجه دو يا 
 

  در سطح در مدل غيرنفتي VGDPنتايج آزمون ريشه واحد متغير  - 4جدول 
  با عرض از مبدأ مبدأ  با عرض از مبدأ و روند زماني

مقدار : 4.036679-  مقدار احتمال: 0.0171
  آماره

  مقدار آماره: 3.999345-  مقدار احتمال: 0.0041

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1 

1% level            -4.262735  
5% level           -3.552973 
10% level          -3.209642  

  بحراني در سطوح خطاي مقادير
 درصد 10درصد و  5درصد، 1 

1% level             -3.646342  
5% level             -2.954021  
10% level           -2.615817  
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 در سطح در مدل غيرنفتي FOنتايج آزمون ريشه واحد متغير   - 5جدول 

  با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند زماني
مقدار : 4.358205-  مقدار احتمال: 0.0074 

  آماره
  مقدار آماره: 3.910004-  مقدار احتمال: 0.0048 

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level              -4.234972  
5% level              -3.540328  
10% level            -3.202445  

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level              -3.626784  
5% level              -2.945842  
10% level            -2.611531  

  
  با يك تفاضل در مدل غيرنفتي TOنتايج آزمون ريشه واحد متغير  - 6جدول 

  با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند زماني
مقدار :  5.018515-  مقدار احتمال: 0.0016

  آماره
مقدار :  5.014354-  مقدار احتمال:  0.0003

  آماره
  مقادير بحراني در سطوح خطاي

  درصد 10درصد و  5درصد، 1
1% level               -4.273277        

   5% level                -3.557759 
10% level            -3.212361 

  مقادير بحراني در سطوح خطاي
  درصد 10درصد و  5درصد، 1

1% level            -3.653730 
5% level             -2.957110 
10% level           -2.617434 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

و متغير  I(0)ها، متغيرهاي نوسان توليد و آزادسازي مالي ايستا در سطح يا مطابق نتايج جدول
  .است I(1)آزادسازي تجاري ايستا با يك تفاضل يا 

  

 هابرآورد مدل نفتي و آزمون فرضيه - 5

، بلندمدت و تحصيح خطا استوار )مدتكوتاه(، برپايه سه معادله پويا ARDLتحليل به روش 
شود و سپس، ضرايب بلندمدت برآورد مدت براي مدل تخمين زده مينخست، معادله كوتاه. است
تخمين زده و  ARDLپس از آن، مدل تصحيح خطاي مرتبط با معادله بلندمدت از روش  .شوندمي

  .شوددر نهايت، ثبات ساختاري مدل بررسي مي
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  ARDLبرآورد مدل با استفاده از روش  - 5-1
مرتبه بودن متغيرها نيست و شوند، نيازي به همبرآورد مي ARDLهايي كه به روش در مدل

. را در صورتي كه داراي متغيرهايي با درجات انباشتگي مختلف است، برآورد كردتوان مدلي  مي
كوئين، -بيزين و حنان -وسيله يكي از معيارهاي آكاييك، ضريب تعديل شده، شوارتز ابتدا بايد به

امكان تخمين با  )SBC(بيزين  -هاي مدل را مشخص كرد و چون معيار شوارتزتعداد بهينه وقفه
  :روش كار به شرح زير است. كنيمكند، از اين معيار استفاده ميرا فراهم مي كمترين وقفه

عنوان متغير وابسته و متغيرهاي آزادسازي مالي و شكلي كه نوسانات توليد ناخالص داخلي بهمدل به
ابتدا متغير وابسته را روي . شودشوند، برآورد ميعنوان متغيرهاي مستقل وارد مدل ميتجاري به

كنيم، دار آن رگرس و با استفاده از معيارهاي يادشده، تعداد وقفه بهينه را مشخص ميير وقفهمقاد
دار رگرس و سپس، متغير وابسته را روي تعداد وقفه انتخابي خود و متغيرهاي مستقل با مقادير وقفه

اي آكاييك، نتايج معياره. كنيمبا معيارهاي يادشده، تعداد بهينه وقفه متغير مستقل را معين مي
، نشان داده شده 7منظور تعيين تعداد بهينه وقفه در جدول شماره كوئين به-بيزين و حنان -شوارتز
 دبيزين كه كمترين تعدا –از آنجا تعداد مشاهدات اندك است، با توجه به آماره شوارتز . است

  . شودكند، تعداد بهينه وقفه در مدل يك در نظر گرفته ميوقفه را مشخص مي
 

  تعيين تعداد بهينه وقفه در مدل نفتي – 7جدول 
HQ Sc Aic Lag 

57.29170 57.38045 57.24577 0 
55.74370 56.09870* 55.55998 1 

55.54997* 56.17121 55.22846* 2 
55.78891 56.67641 55.32962 3 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

تعيين شده  1بيزين،  –شود، تعداد بهينه وقفه با توجه به معيار شوارتز گونه كه مشاهده ميهمان
مدت در نتايج حاصل از تخمين معادله كوتاه. پردازيممدت ميسپس، به برآورد رابطه كوتاه. است

  .، ارايه شده است8جدول شماره 
دارد، اما  دهد كه آزادسازي تجاري تأثير مثبت و معناداري بر نوسان توليدنتايج نشان مي

ضريب . آزادسازي مالي تأثير منفي بر نوسان توليد دارد، اما اين تأثير به لحاظ آماري معنادار نيست
  .دهنده خوبي برازش و نبود خودهمبستگي در مدل استواتسون نشان -تعيين و آماره دوربين
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 مدت در مدل نفتيضرايب متغيرهاي الگوي كوتاه - 8جدول 

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 
-2.7500[.010] 2.86E+09 -7.88E+09 C   
2.2639[.030] .14350 .32487 VGDP(-1) 
3.0353[.005] 6.73E+07 2.04E+08      TO 
-1.2437[.223] 2.18E+09 -2.71E+09 FO 

DW-statistic  1.8848    R-Squared  .36656 

  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
  
  
  ARDLتخمين ضرايب بلندمدت مدل برآورد شده از روش  - 5-2

پيش از . مدت، ابتدا بايد از وجود رابطه بلندمدت اطمينان حاصل كردپس از تخمين معادله كوتاه
اين كار با استفاده از آزمون هاسمن . كنيمزايي متغيرهاي توضيحي را بررسي ميآن، نخست برون

نشان  LRو  F ،LMمقادير آماره . ، آمده است9جدول شماره  شود كه نتايج آن درانجام مي
  . شودزايي متغيرهاي مستقل رد ميبر بروندهد كه فرضيه صفر مبتني مي

  
  

 زايي متغيرهاي مستقل با استفاده از آزمون هاسمن در مدل نفتيبررسي برون -9جدول 

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 
-.84615[.404] 3.61E+09             -3.05E+09        C   

.0085820[.993] 1.06E+08            912315.8 TO 
2.4409[.021] 6.22E+09              1.52E+10         FO 
.79496[.433] 1.96E+08              1.56E+08         RTO 
-2.9929[.005] 6.61E+09             -1.98E+10        RFO 

Lagrange Multiplier Statistic     CHSQ( 2)=   8.3739[.015] 
Lagrange Multiplier Statistic     CHSQ( 2)=   8.3739[.015] 
Likelihood Ratio Statistic        CHSQ( 2)=   9.5709[.008] 

F Statisticد   F(  2,  30)=  4.7175[.017] 

  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
  

توان به بررسي وجود تنها يك رابطه بلندمدت بين متغيرها پي سپس، با استفاده از آزمون جوهانسون مي
  .، نشان داده شده است10نتايج اين آزمون، مقدار روند و حداكثر مقادير ويژه، در جدول شماره . برد
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  جمعي با استفاده از آزمون جوهانسون در مدل نفتيبررسي وجود تنها يك رابطه هم -10جدول 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
Prob.** 0.05 

Critical Value 
Trace Statistic Eigenvalue Hypothesized 

No. of CE(s) 
 0.0005  29.79707 44.47466  0.507103 None * 
0.0109 15.49471  19.71376  0.374733 At most 1 * 
 0.0702  3.841466  3.278595  0.089421 At most 2 

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue Max-Eigen 
Statistic 

0.05 Critical 
Value 

Prob.** 

None *  0.507103 24.76089  21.13162  0.0147 
At most 1 *  0.374733  16.43517 14.26460 0.0223 
At most 2 0.089421 3.278595 3.841466 0.0702 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
 

وجود رابطه . شودمطابق نتايج آزمون يادشده، وجود تنها يك رابطه بلندمدت بين متغيرها تأييد مي
در اين آزمون، . شودنيز تأييد مي) 1992( 3و مستر 2، دوالدو1متغيرها با آزمون بنرجيبلندمدت بين 

بايد عدد يك را از مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كم و بر مجموع انحراف معيارهاي 
دست آمده از مقادير بحراني موجود در جدول به tاگر قدر مطلق . ضرايب مذكور تقسيم كرد

تر باشد، فرضيه صفر رد و وجود رابطه بزرگ -27/3، يعني )1992(و مستر بنرجي، دوالدو 
توان روابط بلندمدت را تفسير پس از اطمينان از وجود رابطه بلندمدت، مي. شودبلندمدت تأييد مي

  .كرد
  

 نتايج رابطه بلندمدت در مدل نفتي -11جدول 

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 
-2.6463[.013] 4.41E+09 -1.17E+10 C 
2.8470[.008] 1.06E+08 3.03E+08 TO 

-1.1905[.243] 3.38E+09 -4.02E+09 FO 
 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ

                                                                                                                   
1- Banerjee 
2- Dolado 
3- Mester 
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. درصد، تأثير مثبت و معناداري بر نوسان توليد دارد 5دهد كه آزادسازي تجاري در سطح نتايج نشان مي

معني درصد، تأثير منفي بر نوسانات توليد دارد، اما به لحاظ آماري بي 5آزادسازي مالي نيز در سطح 
  .است

  
 ARDLبراي مدل برازش شده به روش )ECM1(آزمون تصحيح خطا  - 5-3

. آزمايدهاي تخمين مدل، كامال ًميها را پيش از انتخاب تكنيكويژگي مهم اين مدل، آن است كه مشخصات داده
. هاي اقتصاديشوند نه براساس نظريهها براي متغيرها انتخاب ميبراساس فرآيند توليد دادهها عالوه ساختار وقفهبه

ECM مدت مدل را با عدم تعادل در فرآيند تعديل بلندمدت نشان اطالعات مربوط خواص بلندمدت و كوتاه
د، يك فرآيند تعادلي انباشتگي وجود ندارد، با هر شوكي كه باعث ايجاد عدم تعادل شوهنگامي كه هم. دهدمي

مدت مدل نوسانات كوتاه ECM. بردتدريج از بين ميپويا اين عدم تعادل را براي رسيدن به تعادل بلندمدت به
دهد، همچنين اين آزمون تغييرات متغير وابسته را به خطاي تعادل دوره متغير را به مقادير بلندمدت آنها ارتباط مي

منظور مدت به دهد كه در هر دوره چند درصد از عدم تعادل كوتاهشان مين ECMضريب . سازدقبل مرتبط مي
  .شود، مشاهده مي12نتايج حاصل در جدول شماره . شودرسيدن به مقادير بلندمدت تعديل مي

  
 نتايج معادله تصحيح خطا درمدل نفتي - 12جدول

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 
-2.7500[.010] 2.86E+09 -7.88E+09 dC 
3.0353[.005] 6.73E+07 2.04E+08 dTO 

-1.2437[.223] 2.18E+09 -2.71E+09 dFO 
-4.7048[.000] .14350 -.67513 ecm(-1) 

  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
  

درصد از  67دست آمده است، يعني در هر دوره، در حدود به -67/0ضريب تعديل در اين مدل 
  .شودرود و به مقدار بلندمدت خود نزديك ميعدم تعادل از بين مي

   

                                                                                                                   
1- Error Correction Model 
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  CUSUM SQ2و  CUSUM1هاي  نتايج بررسي استحكام مدل با استفاده از آزمون - 5-4
برآورد  ARDLو با توجه به اينكه مدل به روش  CUSUM SQو  CUSUMبراساس دو آزمون 

استحكام مناسبي برخوردار است، زيرا آزمون منحني توان گفت كه مدل برآورد شده از شده است، مي
 .شود، مشاهده مي3و  2مورد نظر بين فواصل اطمينان قرار دارد كه نتايج آن در نمودارهاي شماره 

  
  CUSUMنتيجه استحكام مدل با استفاده از آزمون  - 2نمودار 

  
  
  

  CUSUM SQنتيجه استحكام مدل با استفاده از آزمون  - 3نمودار 

 
  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ        

  
  .درصد پايداري رابطه بلندمدت قابل تأييد است 5دهند كه در سطح نمودارها نشان مي

  
 هابرآورد مدل غيرنفتي و آزمون فرضيه  -6

  ARDLبرآورد مدل با استفاده از روش  - 6-1
اين بخش، به براساس توضيحات ارايه شده در قسمت پيشين و مشابه با برآورد مدل نفتي در 

بيزين  -و برپايه معيار شوارتز 13براساس جدول شماره  .پردازيمبرآورد روابط مدل غيرنفتي مي
    .تعداد بهينه وقفه يك است

                                                                                                                   
1- Cumulative Sum 
2- Cumulative Sum of Squire 
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 تعيين تعداد بهينه وقفه در مدل غيرنفتي -13جدول 

HQ SC AIC Lag 
27.31726  27.40913 27.27171 0 
26.90004   27.26749* 26.71784 1 
26.87784* 27.52089 26.55901* 2 

 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
  

  .، آمده است14مدت در جدول شماره نتايج تخمين رابطه كوتاه
  

 مدت در مدل غيرنفتي ضرايب متغيرهاي الگوي كوتاه - 14جدول

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 
-2.1666[.039] 11113.6 -24078.3 C 
2.2474[.032] .14318 .32177 VGDP(-1) 
1.9864[.057] 1157.2 2298.7 TO 
2.3129[.028] 8185.7 18932.4 FO 

DW-statistic          2.1586 R-Squared    .37799 
  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ

 

برخالف  در اينجا بايد توجه كرد،. مطابق نتايج يادشده ضرايب تمام متغيرها، مثبت و معنادار است
مدل اصلي كه در آن آزادسازي مالي تأثير منفي بر نوسان توليد داشت، در اينجا تأثير مثبت بر 

دهنده خوبي واتسون نشان -همچنين ضريب تعيين و آماره دوربين. گذاردنوسان توليد برجا مي
  .برازش و نبود خودهمبستگي در مدل است

 
 ARDLتخمين ضرايب بلندمدت مدل برآورد شده از روش  - 6-2

  . ، است15زايي متغيرهاي مستقل به شرح جدول شماره نتايج بررسي برون
  

  زايي متغيرهاي مستقل با استفاده از آزمون هاسمن در مدل غيرنفتيبررسي برون -15جدول 
Regressor Coefficient Standard Error        T-Ratio[Prob] 

C -20788.1           14725.3            -1.4117[.169] 
TO 1424.6            1696.9             .83948[.409] 
FO 57487.9            21206.1             2.7109[.012] 

RTO -1569.5            2695.7            -.58221[.565] 
RFO -44169.4           23298.4            -1.8958[.069] 

Lagrange Multiplier Statistic     CHSQ( 2)=   5.2848[.071] 
Likelihood Ratio Statistic        CHSQ( 2)=   5.7761[.056] 

F Statistic      F(  2,  27)= 2.6706[.087] 
 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
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. شوددرصد، رد مي 10زايي متغيرهاي مستقل در سطح بر بروندهد كه فرضيه صفر مبتنينتايج نشان مي
، 16هچنين نتايج آزمون جوهانسون براي اطمينان از وجود رابطه بلندمدت به صورت جدول شماره 

  . است
  

جمعي با استفاده از آزمون جوهانسون در مدل بررسي وجود تنها يك رابطه هم -16جدول 
 غيرنفتي

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
Prob.** 0.05 Critical 

Value 
Trace Statistic Eigenvalue Hypothesized 

No. of CE(s) 
0.0005 29.79707 44.96917 0.554804 None * 
0.0102 15.49471 19.88269 0.358633 At most 1 * 
0.0134 3.841466 6.113925 0.178993 At most 2 * 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Prob.** 0.05 Critical 
Value 

Max-Eigen 
Statistic 

Eigenvalue Hypothesized 
No. of CE(s) 

 0.0131  21.13162 25.08648 0.554804 None * 
 0.0598 14.26460 13.76877 0.358633 At most 1 
0.0134 3.841466 6.113925 0.178993 At most 2 * 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

  .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
  .شوددهد كه وجود تنها يك رابطه بلندمدت بين متغيرها تأييد مينتايج اين آزمون نشان مي

  
 نتايج رابطه بلندمدت در مدل غيرنفتي -17جدول 

T-Ratio[Prob]  Standard Error   Coefficient  Regressor  
-2.0154[.053]  17614.8  -35501.7  C  
1.8695[.072]  1813.0  3389.3  TO  
2.0809[.046]  13414.4  27914.4  FO  

 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ

  
شود آزادسازي تجاري و آزادسازي مالي در بلندمدت تأثير مثبت و طور كه مالحظه ميهمان

    .معناداري بر نوسان توليد دارند كه به لحاظ آماري نيز معنادار است
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  ARDLبراي مدل برازش شده به روش )ECM(آزمون تصحيح خطا  - 6-3
بدان معناست  67/0مقدار . دار است دست آمده است و معنابه -67/0ضريب تعديل در اين مدل 

مدت به مقدار رود و ضرايب كوتاهدرصد از عدم تعادل از بين مي 67كه در هر دوره حدود 
  .شوندبلندمدت خود نزديك مي

 

 نتايج معادله تصحيح خطا در مدل غيرنفتي -18جدول 

T-Ratio[Prob] Standard Error    Coefficient Regressor 
-2.1666[.039] 11113.6 -24078.3 dC 
1.9864[.057] 1157.2 2298.7 dTO 
2.3129[.028] 8185.7 18932.4 dFO 
-4.7370[.000] .14318 -.67823 ecm(-1) 

 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ
  
  CUSUM SQو  CUSUMهاي  نتايج بررسي استحكام مدل با استفاده از آزمون - 6-4

نشان  CUSUM SQ و CUSUMهاي ثبات ساختاري براساس با نمودارهاي زير، نتايج آزمون
  .درصد پايداري رابطه بلندمدت قابل تأييد است 5در سطح دهد كه مي

  

 CUSUMنتيجه استحكام مدل با استفاده از آزمون  - 4نمودار 

  
 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ      

  
  CUSUM SQنتيجه استحكام مدل با استفاده از آزمون  - 5نمودار 

 
 .حقيقتهاي  يافته: مأخذ      
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 گيري و پيشنهادنتيجه -7

ايـران  اقتصاد هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تأثير آزادسازي مالي و تجاري بر نوسانات توليد در 
به ايـن منظـور، تـأثير ايـن دو متغيـر در حضـور و عـدم        . ، بوده است1386تا  1349براي بازه زماني 

داد دست آمده از برآورد مـدل نفتـي نشـان    نتايج به. حضور نفت در اقتصاد ايران بررسي شده است
پذيري توليد داشته است كه از جملـه داليـل   كه آزادسازي تجاري تأثير مثبت و معناداري بر نوسان

هـاي پـس از جنـگ    در سـال . هاي تجاري دوره جنگ تحميلـي اشـاره كـرد   توان به سياست آن مي
گيـري از سياسـت توسـعه    هاي جايگزيني واردات و سپس، بهـره تحميلي، ابتدا با استفاده از سياست

بـه همـين دليـل، رشـد پيوسـته بخـش       . صادرات براي استفاده از منافع ناشي از تجـارت تـالش شـد   
هاي داراي مزيت هاي نسبي و گرايش به سمت بخشتجارت خارجي در كشور و استفاده از مزيت

منظور گسترش صادرات، سبب افزايش ارتباط بخش تجاري و ادغـام در بازارهـاي جهـاني    نسبي به
هـاي ديگـر كشـورها،    افزايش ادغام باعث شده كه نوسانات اقتصاد جهاني و بحران اين. شده است

پذيري توليد در ايران تـأثير مثبـت   خصوص كشورهايي كه شريك تجاري ايران هستند، بر نوسانبه
پذيري توليد داشـته و  و معناداري داشته باشد، اما آزادسازي مالي در مدل نفتي، تأثير منفي بر نوسان

در مـدل غيرنفتـي نيـز هـر دو متغيـر آزادسـازي تجـاري و        . معنـا بـوده اسـت   اظ آماري نيز بيبه لح
حذف بخش نفـت  بنابراين، . اندپذيري توليد داشتهآزادسازي مالي تأثير مثبت و معناداري بر نوسان

پـذيري  بـر نوسـان  نفتـي   درآمـدهاي تأثيرگذاري دولـت و  سبب كاهش و درآمدهاي ناشي از آن، 
  .شود ايران مياقتصاد  درتوليد 

تـوان بـا ايجـاد ارتبـاط قـوي بـين       پـذيري توليـد، مـي   رسـد بـراي كـاهش نوسـان     نظر ميبنابراين، به
هاي توليد پرداخت تا از اين طريق بتوان آثـار منفـي    هاي مالي و حقيقي اقتصاد، به توسعه پايه بخش
  .هاي جهاني را بر اقتصاد ايران كاهش داد بحران

  
  منابع 
  فارسي -الف

 و اقتصادي رشد مالي، توسعه مثلث، )1387پاييز (پور آرمن، سيدعزيز،امين تبعه ايزدي و فاطمه حسين
ه شمار ،5 دوره، )سابق اقتصادي هايبررسي( مقداري اقتصاد فصلنامه، ايران در خارجي تجارت

3.  
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تأثير  ،)1388زمستان ( محمدزادهو مهدي  زادرستم مهدي ،فرهنگ، صفر جعفري صميمي، احمد
هاي اقتصادي، توسعه مالي و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي در ايران فصلنامه پژوهش

 .4، شماره 9سال 

، تأثير تأمين مالي در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران، )1380تابستان (شيوا، رضا 
  .34، شماره 9مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال

بررسي رابطه ميان آزادي تجاري و رشد اقتصادي ، )1388تابستان (پيري و مهدي  عليرضا كرباسي،
  .27، شماره 16مجله دانش و توسعه، سال  ،)جمعييك تحليل هم(در ايران 

تحليل اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي ، )1385پاييز ( عليپوريانو معصومه  گرجي، ابراهيم
  .40هاي بازرگاني، شماره وهشژه پفصلنام ،كشورهاي عضو اوپك
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