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چكيده

جمله رشد اقتصادي، تورم و رشـد  بودن تجاري بر متغيرهاي کالن اقتصادي از بازتأثيرپژوهش به بررسي ايندر 
پرسـش  دنبال پاسخ بـه سـه   ه بپژوهشاين ، درديگربيان. به يمپردازدر ايران مي۱۳۴۰-۱۳۸۶دوره دراشتغال 
باعـث د؟ دوم، آيـا بازشـدن اقتصـاد    شـو باعث افزايش رشد اقتصادي ميآيا افزايش درجه بازبودن تجاري ؛هستيم

شدن رشـد اشـتغال در کشـور    که آيا افزايش درجه بازبودن تجاري باعث زيادايندر نهايتشود؟ و کاهش تورم مي
) VAR(٢براسـاس روش خودتوضـيح بـرداري   ١ايها از تحليـل واکـنش ضـربه   اين پرسشپاسخ بهد؟ براي شومي

مدت افـزايش درجـه بـازبودن    دهد كه در كوتاهاي نشان مي. نتايج حاصل از توابع واکنش ضربهشده استاستفاده 
مـدت بـر روي رشـد    اين افزايش در کوتاهتأثيرا دهد. امو تورم را کاهش ميدادهجاري رشد اقتصادي را افزايشت

دهد که در بلندمدت تغيير ناگهاني به اندازه يـک انحـراف معيـار در    نتايج نشان مي،. همچنيناستاشتغال منفي 
ندارد.  يادشدهي بر سه متغير تأثيرتجاري بازبودنمتغير 

JEL:F41 ،F43بندي طبقه

اي، ، واکـنش ضـربه  VARاقتصادي، تورم، رشد اشـتغال، الگـوي   تجاري، رشدبازبودنواژگان کليدي:
ايران

.نشگاه شيرازدانشيار دا*
.كارشناس ارشد  اقتصاد**
اقتصاد.كارشناس ارشد***

1. Impulse Response Analysis 2. Vector Autoregressive
2. Vector Autoregressive



تجاري بر متغيرهاي كالن در اقتصاد ايرانبررسي اثر بازبودن ۲

مقدمه

بـر آن  مـؤثر توجه به متغيرهاي کالن اقتصادي از قبيل رشد اقتصادي، تورم و اشتغال و بررسي عوامـل  
شـدن و  ر بوده است. گسترش مباحث مربوط به جهـاني هاي اخيهاي اقتصاددانان در دههيکي از دغدغه

شـد. يکـي از   منجـر  نشده بسياري در اقتصاد کالن حلهايطرح پرسشافزايش تجارت بين کشورها به 
هاي تجاري بر متغيرهاي کالن اقتصادي شـامل رشـد   ، اثر بازبودن تجاري و اعمال سياستهاپرسشاين 

هايي همراه بـا حـذف موانـع    کارگيري سياستجاري در نتيجه بهتوليد، تورم و اشتغال است. آزادسازي ت
ها شامل حذف موانـع  شود. اين سياستميمنجر تجاري به تحرک آزاد کاالها و خدمات در بين کشورها 

شده . مطالعات انجام استهاي وارداتي و ماليات بر صادرات اي از قبيل حذف سهميهاي و غيرتعرفهتعرفه
رشد توليد و کاهش تورم خواهد شد اما اثـر آن بـر   باعثتجاري بازبودند که دهميدر اين زمينه نشان
اشتغال مبهم است.

ور به طرشد اقتصادي، تورم و رشد اشتغال راتجاري و سه متغيربازبودن، ارتباط بين پژوهشدر اين 
تجـاري و  بـازبودن اط بين . به طور کلي بسياري از مطالعاتي كه ارتبهيمدهمزمان مورد بررسي قرار مي

اند، از مشکالت ناشي از عدم مورد بررسي قرار داده١هاي بين كشوريرشد اقتصادي را با استفاده از داده
آمده از اين مطالعات به انتخاب كشورهاي نمونه و طول دستاند. نتايج بهتصريح صحيح الگو مصون نبوده

هـاي  هاي رشد مبتني بر دادهحاصل از رگرسيونهايبرآورد،دوره مورد بررسي، حساس است. همچنين
، براي بررسي بـين ايـن   وجود اين مشكالتبه دليل ٢بين كشوري، به تصريح الگو بسيار حساس هستند.

اي و آمار و اطالعات اقتصـاد  ) در چارچوب واکنش ضربهVAR(٣متغيرها، از الگوي خود توضيح برداري
كنيم.مياستفاده١٣٤٠-١٣٨٦دوره درايران 

. آيا بر اساس دهيمميدر خصوص اقتصاد ايران پاسخ ، به سه پرسشپژوهشبه طور مشخص در اين 
تجاري و رشد اقتصـادي در ايـران وجـود دارد؟ آيـا ارتبـاط      بازبودنارتباط مثبت بين نظريبيني پيش

رشد اشتغال براي اقتصـاد  تجاري وبازبودنتجاري و تورم وجود دارد؟ ارتباط بين بازبودنمعکوس بين 
تجاري و رشد بازبودنصورت گرفته در ايران بيشتر بر روي رابطه ميان هايپژوهشايران چگونه است؟  

باز شدن اقتصاد بر تورم و تأثيرو به شده اقتصاد و اشتغال متمرکزبازبودناقتصادي و ارتباط بين درجه 
ايـن  در انـد.  د محصول، تورم و اشتغال توجه ننمـوده تجاري، رشبازبودنهمچنين ارتباط همزمان ميان 

ادبيـات موضـوع   ،اولبخـش از مقدمـه در  پـس داد.يمله را نيز مورد مطالعه قرار خواهأاين مسپژوهش
به تدوين الگوهاي مورد استفاده و روش شناسي اختصاص دارد. برآورد الگوها دومبخشد. شوبررسي مي

خواهيم پرداخت.گيري نتيجهبهپايانيبخشدر . هيمدسوم ارائه ميبخشدررا 

1. Cross Country Data 2. Levin & Renlet. (1992)
3. Vector Autoregressive models
3. Vector Autoregress ive models
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مروري بر ادبيات موضوع. ١

يخارجهاي پژوهش.١-١

هـا در  شـود. خالصـه ايـن پـژوهش    شده در خارج به سه گروه تقسيم ميهاي انجامبه طور كلي، پژوهش
، ارائه شده است.۱جدول 

) ١٩٩٣(١رومردهد. به طور نمونه قرار ميررسيباقتصاد و تورم را مورد بازبودنگروه اول رابطه ميان 
بـه بعـد   ١٩٧٣كشور از سال ١١٤اي شامل تجاري بر تورم در نمونهبازبودناي به بررسي اثر در مطالعه

٢تـر، كمتـر اسـت. تـرا    كشورهاي بازتر و كوچكدهد كه نرخ تورم درنشان ميهاي وييافتهپردازد. مي

کـرده و  تجاري و تورم را بررسيبازبودنکشور ارتباط بين ١١٤مر براي گيري روش روکاره ) با ب١٩٩٨(
دسـت آمـده توسـط رومـر تنهـا بـراي       دهد که نتايج بهدست آورده است. وي نشان ميهمان نتايج را به

ها صادق است و آن رابطه منفي و معنادار قوي تنها در اين كشورهاي با بدهي باال در دوران بحران بدهي
١٥٢هـاي ترکيبـي   ) با استفاده از داده٢٠٠٣(٣ساكسيدا و ديگراناست.كشورها مشاهده شدهدسته از 
اي منفـي و معنـادار بـين    انـد کـه رابطـه   ) به اين نتيجه رسـيده ١٩٩٣کارگيري روش رومر (ه کشور و ب
تجاري و تورم وجود دارد.بازبودن
پـردازد.  تجاري بر تورم ميبازبودنبررسي اثر ، به ٥) با استفاده از شيب منحني فيليپس٢٠٠٣(٤بادلر

دانيلـز و  . باشـد مدت برعكس ميتجاري و تورم در كوتاهبازبودندهد كه ارتباط بين نشان ميوينتايج 
و پردازدمي٧تجاري، تورم و نسبت درآمد از دست رفتهبازبودن) به بررسي ارتباط بين ٢٠٠٤(٦وان هوز
شود. اري به كاهش در تـورم منتهي ميتجـبازبودنكه دهدميو نشان 
در يـك اقتصـاد کوچـک بـاز ارتبـاط بـين       ٩کارگيري يك مدل تعادل عمـومي ه ) با ب٢٠٠٤(٨كوك
که اگر تورم تنها تابعي از تراز حقيقي در دهدميداده و نشان مورد بررسي قرار راتجاري و تورمبازبودن

. اما اگر تورم را تابعي از تـراز حقيقـي و   استتجاري برعكس دنبازبوشود، رابطه بين تورم و نظر گرفته
تقاضاي خارجي نيز بستگي خواهد داشت. اين رابطه بهكنيم، در اين صورتمصرف فرض

تركيبـي  هـاي دادهبـا اسـتفاده از  ) ١٩٩٣) به آزمون نتايج حاصل از مطالعـه رومـر (  ٢٠٠٥(١٠آلفارو
تجاري بـر تـورم در   بازبودندهد که نشان ميپردازد و مي١٩٩٨-١٩٧٣كشور در دوره ١٣٠مربوط به 

پردازند. آنها شدن بر روي تورم ميبه بررسي اثر جهاني١١)٢٠٠٧و فيالردو (باريو.مدت اثري نداردكوتاه
کشـورهاي دنيـا نتيجـه    بيشـتر هـاي اخيـر در   تر شدن آن در سـال با توجه به کاهش نرخ تورم و باثبات

شدن نيـز بـر روي کـاهش تـورم در     پارچگي و جهانيهاي پولي،  عامل همعالوه بر سياستگيرند که مي
داشته است. تأثيرکشورهاي مختلف 

1. Romer 2. Terra 3. Sachsida et. al. 4. Bowdler
5. Phillips Curve 6. Daniels and Van Hoose 7. Sacrifice Ratio 8. Cooke
9. General  Equilibrium  Model 10. Alfaro
11. Bario and Filardo. (2007)
5. Phillips Curve
6. Daniels and Van Hoose
7. Sacrifice Ratio
8. Cooke
9. General  Equilibrium  Model
10. Alfaro
11. Bario and Filardo. (2007).
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انـد. بـراي مثـال    نمـوده بررسـي اقتصاد و اشـتغال را  بازبودنگروه ديگري از پژوهشگران رابطه ميان 
در كشور شـيلي  ١٩٩٦-١٩٧٩ل در دوره آزادسازي تجارت بر اشتغاتأثير) به بررسي ١٩٩٩(١لوينسون

هاي تجـاري ارتبـاط   اين است که اشتغال به اندازه بنگاه و فعاليتپژوهشپردازد. از جمله نتايج اين مي
ها در متغيرهاي کالن و آزادسازي تجاري به کاهش اشتغال در صـنايع توليـدي   دارد. در اين مقاله تکانه

را مـورد بررسـی   آزادسازي تجاري بر بازار كار برزيل تأثير) ٢٠٠١(٢و همکارانگريناست. منجر شده 
اين است كه بازدهي آموزش دانشـگاهي بعـد از   پژوهشاين درآمده دستهنتايج بجمله. ازاندقرار داده

شده و تقاضاي نسبي براي نيروي كار مـاهر را افـزايش   اوري جديد بيشترآزادسازي تجاري و با ورود فن
است.داده

پـردازد.  شدن بر ساختار و ميزان اشتـغال در كشور فيليپين مـي ) به بررسي تأثير جهاني٢٠٠٢(اربتا
دهد که اثر مجموع صـادرات و واردات بـر اشـتغال مثبـت اسـت.      نشان ميحاصل از این مطالعهنتايج 

ع تونس بـراي  ) به بررسي تأثير تجارت آزاد بر اشتغال و دستمزدها در صناي٢٠٠٢(٣هاووس و همکاران
گيرند کـه اگـر كـاالي    پردازند. آنها نتيجه ميهاي واردات محور و صادرات محور در اين کشور ميبخش

ها و آزادسازي تجاري باعث افزايش تقاضاي عامل فراوان توليد يعنـي  صادراتي كاربر باشد، كاهش تعرفه
به بررسي تـأثير  ٥مدل تعادل عمومي) با به کارگيري يك ٢٠٠٣(٤شود. كارنيرو و آرباچهنيروي كار مي

دهـد  پردازند. نتايج آنها نشان ميتأثير توسعه صادرات بر متغيرهاي  كالن و اشتغال در کشور برزيل مي
هـاي  شـدن رفـاه اقتصـادي، کـاهش قيمـت     كه آزادسازي تجاري از طريق افزايش محصول باعث بيشتر

هـاي  رابطه بين تجارت و بازار كـار در بخـش  ٦)٢٠٠٦شود. جارميلو و تاور (داخلي و افزايش اشتغال مي
هاي تعرفه به عنوان معيـاري  دهند. اين پژوهشگران از نرخمختلف کشور كلمبيا را مورد بررسي قرار مي

دهد كه يک ارتبـاط مثبـت ميـان افـزايش     كنند. نتايج آنها نشان ميبراي آزادسازي تجاري استفاده مي
هر بخش وجود دارد.درتعرفه و اشتغال براي كاالهاي تجاري

٧اسكويي و نيرومندبهمنياند. براي نمونه، گروه سوم رابطه ميان بازبودن و رشد اقتصادي را بررسي كرده

يافته و در حال توسعه در  طـول  كشور شامل كشورهاي توسعه٥٩اي شامل ) در نمونه١٩٩٩(٧نيرومند
اند. آنها جاري را مورد بررسي قرار دادهارتباط ميان رشد اقتصادي و درجه بازبودن ت١٩٨١-١٩٩٢دوره 

ادي و درجه بازبودن تجاري در ايـن  اي مثبت و معنادار ميان رشد اقتصاند که رابطهبه اين نتيجه رسيده
) اثر بازبودن تجاري بـر رشـد اقتصـادي را در كشـورهاي     ٢٠٠٠(٨لويد و مك الرنکشورها وجود دارد.

دهد كه بازبودن نسـبت  اند. نتايج آنها نشان ميكردهدي بررسي آسياي شرقي پس از دوران بحران اقتصا
) اثر مثبتي بر رشد اقتصادي دارد.FDI(٩گذاري مستقيم خارجيبه تجارت كاالها و خدمات و سرمايه

1. Levinsohn 2. Green et. al. 3. Haouas et. al.

4. Carneiro and Arbache 5. General Equilibrium Model 6. Jarmillo and Tover
7. Bahmani- Oskooee and Niroomand 8. Loyd and McLaren
9. Foreign  Direct Investment (FDI)
5. General Equilibrium Model
6. Jarmillo and Tover
7. Bahmani- Oskooee and Niroomand
8. Loyd and McLaren
9. Foreign  Direct Inves tment (FDI)
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شده در خارجهاي انجامخالصه برخي پژوهش. ١جدول 
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رابطه کوچک بين 
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اي شامل هـر  تجاري و رشد اقتصادي را در نمونهبازبودناي ارتباط بين ) در مطالعه٢٠٠٣(١ياني كايا
دهـد. بـراي ايـن منظـور وي دو     يافته و در حال توسعه مورد بررسي قرار ميه کشورهاي توسعهدو دست

گيرد. دسته اول شامل معيارهاي متداول مربوط به تجاري را در نظر ميبازبودندسته معيارهاي متفاوت 
د. ي دارت و معنـاداري بـر رشـد اقتصـاد    دهد که اين معيارها اثر مثبحجم تجارت است. نتايج نشان مي

شـده و شـامل عـوارض    هاي تجاري تعريفتجاري بر اساس محدوديتبازبودندسته ديگر از معيارهاي 
ارتبـاط  دهنده الملل است. نتايج دوباره نشانگمرکي واردات، عوارض بر صادرات و ماليات بر تجارت بين

بر اساس معيار دوم با رشد اقتصادي است. بازبودنمثبت بين 
کشور به بررسي ارتباط بين ١٠٠هاي ترکيبي مربوط به با استفاده از داده) ٢٠٠٤(٢ديگرانيان لي و

اسـتفاده نمـوده و   تجـاري بـازبودن پنج معيار از پردازند. براي اين منظور رشد ميتجاري وبازبودنبين 
. تجاري اثر اندک و ضعيفي بر رشد اقتصادي داردبازبودندهند كهنشان مي
بر روي نرخ رشـد محصـول و   يمالبودنبازتجاري و درجه بازبودن) اثرات افزايش در ٢٠٠٦(٣جين

دهد. براي بررسـي اثـرات   ها براي دو كشور ژاپن و كره را مورد بررسي قرار ميرشد سطح عمومي قيمت
دو كشور، برد. در هر را به كار مي٤ايتجاري بر رشد و تورم، توابع واکنش ضربهبودنبازتغيير در درجه 

اما، .مدت داردتجاري اثرات منفي و معنادار بر رشد اقتصادي و تورم در كوتاهبازبودنهاي كشور، شوك
در بازارهاي مالي اثرات منفي و معنادار بر بازبودنهيچ اثري در بلندمدت مشاهده نشده است. معيارهاي 

پـژوهش وي نشـان   معناست. نتايج بياما اثرات اين معيارها در ژاپن ،رشد اقتصادي و تورم در كره دارند
.شودمدت ركود اقتصادي يك كشور در كوتاهباعثتواند شدن بيشتر اقتصاد ميکه بازدهدمي

يداخلهايپژوهش.٢-۱

تجـاري  بازبودنروي دو محور رابطه ميان  برشتر موارديدر بشده براي ايران به طور كلي، کارهاي انجام
ادامه، به برخي کارهـاي  است. در ميان باز شدن اقتصاد و اشتغال متمرکز شدهو رشد اقتصادي و ارتباط 

هـاي پـژوهش در شودمي. همان طور که مالحظه خواهيم كردشده براي ايران در اين زمينه اشاره انجام
همزمـان بـازبودن   تـأثير تجاري و تورم توجه الزم نشـده، و  بازبودنشده در کشور به ارتباط ميان  انجام

به اين موضوع پژوهشجاري بر روي رشد، تورم و اشتغال نيز مورد بررسي قرار نگرفته است که در اين ت
پردازيم.مي

دوره درتجارت خـارجي بـر رشـد اقتصـادي بـراي اقتصـاد ايـران        تأثير) به بررسي ١٣٧٠ضرغامي (
ندمدت در شرايط وجـود  دهد كه نرخ رشد اقتصادي بلنشان ميهاي وييافتهپردازد. مي١٣٦٥-١٣٤١

) بـا  ١٣٧٥جاللـي نـائيني و محمـدي (   .اسـت تجارت خارجي  بيشتر از نرخ رشد بدون تجارت خارجي 
خيز از جمله ايران، رابطـه رشـد   در كشورهاي نفت١٣٧١-١٣٣٨دوره درهاي تركيبي کارگيري دادههب

دهد كه صادرات به افزايش ن مينشاآنها دهند. نتايجمورد بررسي قرار مياقتصادي و تجارت خارجي را

1. Yanikkaya 2. Yan Lee et. al.
3. Jin. (2006 a) 4. Impulse Response Functions (IRFs)
3. J in. (2006 a).
4. Impulse Response Functions (IRFs)
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شود. امـا ايـن اثـر در ايـن دسـته کشـورها نسـبت بـه         خيز منتهي ميرشد اقتصادي در كشورهاي نفت
هاي وارداتي باعث كاهش دهند كه اعمال محدوديت. در ضمن نشان مياستکشورهاي صنعتي کوچکتر 

شود.رشد مي
از يك الگوي خود توضيح برداري به بررسي رابطه علي نامه خود با استفاده ) در پايان١٣٨١حيدري (

دهـد، در  پردازد. نتايج نشان ميمدت و بلندمدت بين تجارت خارجي و رشد اقتصادي در ايران ميكوتاه
بلندمدت ارتباط علي دو طرفه ميان رشد صادرات، رشد واردات و رشد توليد ناخالص داخلي وجود دارد. 

اخـالص  گر به بررسي ارتباط علي ميان صـادرات غيرنفتـي، واردات و توليـد ن   ، وي در الگويي ديادامهدر 
دهـد كـه رشـد    نتايج مربوط به عليت بلندمدت براي الگوي دوم نشان مـي پردازد.داخلي بدون نفت مي

صادرات غيرنفتي و رشد واردات در بلندمدت عليت گرنجري رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت است 
الص داخلي بدون نفت و رشد واردات علت گرنجري بلندمدت رشـد صـادرات غيرنفتـي    و رشد توليد ناخ

نفتي و رشـد توليـد ناخـالص داخلـي بـدون نفـت علـت گرنجـري         چنين، رشد صادرات غير. همباشدمی
باشد.بلندمدت رشد واردات نمي

بـه كـارگيري  بـا  ١٣٤٥-١٣٨٠) در مقاله خود با استفاده از برآورد الگـو بـراي دوره   ١٣٨٣فرهادي (
تجـاري بـر   بازبودندهد كه افزايش در درجه ) نشان ميARDLهاي توزيعي (روش خود توضيح با وقفه

رشد سرانه توليد ناخالص داخلي اثر مثبت دارد. 
بـراي كشـورهاي صـادركننده    ١هاي تركيبي نـامتوازن کارگيري دادهه ) با ب١٣٨٣سليماني و ياوري (

به بررسي ارتباط سياست تجاري و رشد اقتصادي در كشورهاي داراي منابع ١٩٦٠-١٩٩٩دوره درنفت 
تجـاري بـه افـزايش رشـد     بـازبودن دهد کـه افـزايش در درجـه    نشان ميآنهاپردازند. نتايجطبيعي مي

هاي تجـاري رشـد اقتصـادي ايـن     شود و محدوديتاقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت منتهي مي
گذاري فيزيكي، سرمايه انسـاني، تغييـر   دهند كه سرمايهاست. همچنين، نشان ميهکشورها را کاهش داد
اي و رشـد صـادرات اثـر مثبـت و     گذاري مستقيم خارجي، صادرات صنايع كارخانهرابطه مبادله، سرمايه

مخارج دولت و تورم اثر منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت دارند.
اسـت. بـه طـور نمونـه     هايي در ايران انجام شدهتجارت و اشتغال نيز پژوهشدر خصوص رابطه ميان 

تجارت خارجي بر تقاضـاي نيروهـاي   تأثير) با استفاده از مدل داده ـ ستانده  ١٣٧٩جهانگرد و محبوب (
دهد كه نسـبت  نشان ميآنها. نتايجاندمورد بررسي قرار دادهرا كار متخــصص و غيرمتخصص در ايران 

-١٣٧٠دوره درمتخصص بـراي صـادرات در مقايسـه بـا واردات     كار متخصص به نيروي كار غيريروي ن
كم شده است.١٣٧٠-١٣٧٥يافته اما در دوره افزايش١٣٦٥

تجاري بر بازار کار و اشتغال براي اقتصـاد ايـران   بازبودنتأثير) به بررسي ١٣٨٥کميجاني و قويدل (
تابع تقاضا براي نيروي کار ماهر و غيرماهر را بـراي اقتصـاد بـا نفـت و     پژوهش خود،اند. آنها در پرداخته

دهد که بـين آزادسـازي تجـاري و اشـتغال در بلندمـدت      نشان ميآنها اند. نتايج بدون نفت برآورد کرده
اقتصـاد بـه افـزايش اشـتغال منتهـي      بـازبودن مدت افزايش در درجـه  ارتباطي وجود ندارد. اما در کوتاه

1. Unbalanced Panel Data
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مـاهر و در اقتصـاد   ي کار ماهر بـيش از نيـروي کـار غير   اي که نقش آن در اشتغال نيروه گونهب،شودمي
همراه با نفت بيشتر از اقتصاد بدون نفت است.

شده در داخل کشورهاي انجام. خالصه برخي پژوهش٢جدول 

مطالعه
رابطه مورد 

بررسي
مطالعهنتيجه

رابطه مورد 
بررسي

نتيجه

ضرغامي 
)۱۳۷۰(
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رشد اقتصادي و 
درجه بازبودن 

تجاري

رابطه مثبت در 
بلندمدت

سليماني و 
ياوري 

)١٣٨٣(

ارتباط ميان 
رشد اقتصادي و 
درجه بازبودن 

تجاري

رابطه مثبت

جاللي 
نائيني و 
محمدي 

)١٣٧٥(

ارتباط ميان 
رشد اقتصادي و 
درجه بازبودن 

تجاري

رابطه مثبت
کميجاني و 

قويدل 
)١٣٨٥(

ازبودن اثر ب
تجاري بر 

اشتغال

رابطه مثبت در 
مدت و نبود کوتاه

رابطه در بلندمدت

حيدري 
)۱۳۸۱(

ارتباط ميان 
رشد اقتصادي و 
درجه بازبودن 

تجاري

وجود رابطه علي 
دوطرفه بلندمدت 

ميان رشد صادرات، 
رشد واردات و رشد 

توليد ناخالص 
داخلي

صامتي و 
ديگران 

)۱۳۸۷(

اثر بازبودن 
تجاري بر 

اشتغال

رابطه مثبت بين 
کشش اشتغال و 
بازبودن تجاري

فرهادي 
)١٣٨٣(

ارتباط ميان 
رشد اقتصادي و 
درجه بازبودن 

تجاري

رابطه مثبت
نيا و طيب

زنديه 
)١٣٨٨(

اثر بازبودن 
تجاري بر تورم

بازبودن تجاري اثر 
مثبت بر تورم دارد

آزاد ،شدن يعني آزادسازي تجاري و اشتغالجهاني) با استفاده از سه معيار۱۳۸۷صامتي و ديگران (
شدن و اشتغال در کشورهاي همگرايي مالي و اشتغال و فناوري و اشتغال به بررسي ارتباط جهاني،سازي

دهد که کشش اشتغال نسـبت  پردازند. اين مطالعه نشان ميو ايران مياندونزي، تايلند، فيليپين، مالزي
اقتصاد مثبت است.بازبودنور و نيز نسبت به درجه توليد ناخالص داخلي هر کش

) بـه بررسـي مبـاني نظـري     ١٣٨٨نيا و زنديـه ( طيبشدن اقتصاد و تورم، در خصوص رابطه ميان باز
اند. بـراي ايـن   شدن پرداختهشدن بر تورم و سپس آزمون اثرپذيري تورم ايران از جهانياثرگذاري جهاني

بـراي  ) VARو روش بـرآورد خودرگرسـيون بـرداري (   ۱۳۶۷-۱۳۸۴وره ددرفصلي هايدادهمنظور از 
که هرچه اقتصـاد ايـران بـازتر باشـد، انتظـار      دهدمينشان هاي آنهااند. يافتهكردهمدل استفاده برآورد
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تري داشته باشد. نوسانيافته و تورم مسير کمهاي تجاري داخلي کاهشرود اثرپذيري تورم از سيکلمي
کـرده و تـورم را   ين، افزايش قيمت نسبي کاالهاي وارداتي مانند شوک عرضه در اقتصاد عملافزون بر ا

رونق و رکود شرکاي تجاري ايران از طريق تجارت به ايران نيز منتقل شده و ،. همچنيندهدميافزايش 
ارائـه  ۲در جـدول را خالصه برخي مطالعات انجام شده داخلـي  .دهدميقرار تأثيرتورم داخلي را تحت 

ايم.كرده

. ساختار و روش برآورد الگو٢

اي است که در يک تابع رفاه اجتماعي، در ادبيات موضوع اهميت تورم، بيکاري و رشد اقتصادي به اندازه
و ١سياستگذار اقتصادي به دنبال حداقل نمودن ترکيبي از تورم و بيکاري تحت عنوان شاخص بـدبختي 

اي در يگر، رابطه توليد و بيکاري و ارتباط ايـن دو بـا تـورم از اهميـت ويـژه     باشد. از سوي ديا نکبت مي
) ١٩٨٥(٣)، کانزونري١٩٨٣(٢متون اقتصادي برخوردار است. پژوهشگران متعددي مانند بارو و گوردون

) تابع زيان اجتماعي را به صورت يک تابع درجه دوم از تورم و شکاف محصـول بـه   ١٩٨٦(٤و کوکيرمن
اند:در نظر گرفتهصورت زير

)۱()( nyyW -+-= hap 2

hو aمحصول در سطح بيکاري طبيعي (يـا اشـتغال کامـل) و   yn،محصولyنرخ تورم،  pکه در  آن، 

دهنده اهميت توجه بـه توليـد، بيکـاري و تـورم بـه      استفاده از اين نوع توابع نشان٥.استضرايب مثبت 
شود اين است که چگونه بازشدن ت. پرسشي که در اينجا مطرح ميعنوان اهداف اصلي سياستگذاران اس

تواند اين متغيرهاي کليدي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. روشن اسـت کـه در ايـن    بيشتر اقتصاد مي
شـده  پژوهش به دنبال برآورد الگوهاي ساختاري رشد، تورم و بيکاري نبوده، بلکه با توجه به هدف تعيين

اي بـراي  هاي نهايي، الگوي همبسته برداري را طراحي و به تحليـل واکـنش ضـربه   ز شكلو با استفاده ا
پردازيم.مطالعه بازشدن بيشتر اقتصاد بر متغيرهاي هدف سياستگذار يعني رشد، تورم و اشتغال مي

خالصـه  بنابراين، در اينجا ابتدا رابطه ميان درجه بازبودن تجاري با رشد، تورم و بيکـاري را بـه طـور    
مدت و بلندمدت بازشدن اقتصـاد  مورد بررسي قرار داده و سپس الگوي مناسب براي بررسي اثرات کوتاه

دهيم.ايران بر اين متغيرها را ارائه مي

تجاري و رشد اقتصاديبازبودنالف) ارتباط بين درجه 
ات متعـددي  مثبت تجارت خارجي بر نـرخ رشـد اقتصـادي مطالعـ    تأثيراقتصادي در خصوص متوندر 

بهبـود  باعـث صورت پذيرفته است. طرفداران استراتژي توسعه صادرات معتقدند كه افزايش در صادرات 

1. Misery index 2. Barro and Gordon. (1983)
3. Canzoneri. (1985) 4. Cukierman. (1986)
3. Canzoneri. (1985).
4. Cukierman. (1986).
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معتقد بودنـد كـه ثـروت    ١٦خواهد شد. سوداگران در قرن منجر وري و در نهايت به رشد اقتصادي بهره
أكيد داشتند كه در آن يك ملت شامل ذخيره فلزهاي قيمتي آن كشور است. آنها بر تراز تجاري مثبت ت

افزايش در ورود فلزات قيمتي از سـاير  باعثبايد ميزان صادرات بيش از واردات باشد. تراز تجاري مثبت 
شود. با توجه به اين نكته كه سوداگران بـر ايـن   کشورها و در نتيجه افزايش در ثروت ملي يک کشور مي

كنـد، در نتيجـه افـزايش در عرضـه پـول،      ليت ميباورند كه اقتصاد در شرايط كمتر از اشتغال كامل فعا
تـرين  ها، بعد از سـوداگران، مهـم  نظريه كالسيك١شود.رشد محصول ميباعثاقتصاد را تحريك كرده و 

وري بـود. طرفـداران نظريـه    تجـاري بـر رشـد توليـد و بهـره     بازبودننظريه طرفدار اثر مثبت تجـارت و 
افزايش تخصـص در توليـد کاالهـا و    باعثدر بين کشورها کالسيک اعتقاد داشتند که گسترش تجارت 
مجددتخصيصبنابراین موجب هاي صادرات محور شده و خدمات و در نتيجه افزايش کارآيي در بخش

از ايـن طريـق   ،و در نهايتوري باالتر گردیدههاي با بهرهبه بخشتروري کمهاي با بهرهمنابع از بخش
الملـل  کرد که تجارت بـين نتيجه رشد اقتصادي خواهد شد. اسميت بيانافزايش در محصول و در باعث

شـدن افـراد در توليـد    تخصصـي باعثتجارت ،ديگربيانبه .دشومنجر ميبه توسعه بازار و تقسيم کار 
پـس از اسـميت،   ٢هد شـد. اخومنجر وري و رشد توليد کاالها و خدمات شده که در نهايت به بهبود بهره

الملل را در چارچوب نظريه ارزش کار خـود مطـرح نمـود و نظريـه معـروف "مزيـت       ت بينريکاردو تجار
نسبي" خود را ارائه کرد. از نظر ريکاردو مزيت نسبي زماني وجود دارد که نيروي کار نسـبي مـورد نيـاز    

به علت صادرات ناشـي از مزيـت نسـبي در يـك كشـور،      ٣براي توليد کاالها در دو کشور متفاوت باشد.
د.شوافزايش توليد ميباعثهاي صادركننده افزايش يافته و وري نيروي كار در بخشرهبه

باعـث هاي مربوط به رشد کشـورها  رشد کالسيک در خصوص توضيح پديدهنظريهنواقص موجود در 
ي و ساده رشد نئوکالسيکي مانند الگـوي  شد. در الگوهاي ابتدايهاي رشد نئوکالسيک گيري نظريهشکل

. در الگوهـاي  شـود مـي شود که محصول با سه عامل سرمايه، نيروي کار و تکنولوژي توليد و فرض ميسل
هـاي  شود. به دليل کاسـتي فرض ميانداز و پيشرفت تکنولوژي برونزااوليه نرخ رشد نيروي کار، نرخ پس

و ٤نان مانند رومرهاي اوليه رشد نئوکالسيکي، الگوهاي رشد درونزا توسط برخي اقتصادداموجود در مدل
د. براي درونـزا  شوميدر نظر گرفتهدرونزامطرح شد. در اين الگوها دانش و پيشرفت تکنولوژي٥لوكاس

هـاي مختلفـي   رويکردهـا و روش شـود مينمودن عواملي که در الگوهاي ساده نئوکالسيکي برونزا فرض 
تـوان بـا   ا در حالت کلـي مـي  باشد. اممينوشتهشده که خارج از حوصله اين توسط اقتصاددانان انتخاب

و آزادسازي تجاري از طريـق ايجـاد تنـوع   داد کهاستفاده از الگوهاي رشد درونزا براي اقتصاد باز نشان
اثرات يادگيري ضمن کـار و توسـعه   ، ارتقاي دانش و تکنولوژي، بهبود ياهاي واسطهبهبود کيفيت نهاده

کنـد  ) در مقاله خود بيان مي١٩٩١(٦يانگ،گذار باشد. به طور مثالتأثيرتواند بر رشد اقتصادي بازار مي
دهنـد، در توليـد   کار و تجارت انجام ميضمنهاي خود را با تکيه بر يادگيري که کشورهايي که فعاليت

1. Appleyard and Field (1995). PP. 19-22 2. Ibid. pp. 24-26 3. Ibid. p. 33
4. Romer, Paul. (1986) 5. Lucas, Robert. (1988) 6. Young (1991). PP.404-405
3. Ibid. p. 33
4. Romer, Paul. (1986).
5. Lucas , Robert. (1988).
6. Young (1991). PP.404-405.
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اي هـاي واسـطه  دليـل ورود نهـاده  ه اين محصوالت و خدمات تخصص پيدا کرده و با آزادسازي تجاري ب
وري توليد، به رشد اقتصادي باالتري دست پيدا خواهندکرد.ي آن افزايش در بهرهکارآمدتر و در پ

تجاري و تورمبازبودنب) ارتباط بين 
منجر شده تواند تحت شرايطي به مازاد تقاضا در اقتصاد در يك اقتصاد بسته، سياست پولي انبساطي مي

هـا  قتصاد باز، فشار براي افـزايش قيمـت  . در يك اشودها افزايش سطح عمومي قيمتباعثنتيجه و در
بـازبودن ،يابـد. در واقـع  كـاهش هـا  تواند از طريق واردات و در نتيجه توسط تغيير در تراز پرداخـت مي

افزايش متوسط ها منتقل کرده و در نتيجه، تجاري ممکن است بخشي از فشار تورمي را به تراز پرداخت
هـر چـه اقتصـاد    ،ديگربيانباشد. به تركمتر از اقتصاد بستهها در اقتصاد بازتردر سطح عمومي  قيمت

از بين بردن فشار تورمي بيشتر خواهد بـود، لـذا انتظـار    برايها بازتر باشد، ميزان تغيير در تراز پرداخت
١كه در اقتصادهاي بازتر، تورم كمتري وجود داشته باشد.رودمي

اي بـه گونـه  ،بررسي نمود٢توان بر اساس مدل باروـ گوردونتجاري و تورم را ميبازبودنارتباط بين 
) بـر اسـاس ايـن    ١٩٩٣شود. رومـر ( افزايش تورم ميباعثبيني در حجم پول كه افزايش غيرقابل پيش

،تر بيشتر است. در اين الگـو تر و بستهپردازد که تورم در كشورهاي بزرگمدل، به بررسي اين فرضيه مي
شود. تجاري در نظر گرفته ميبازبودنات به توليد ناخالص داخلي به عنوان معيار افزايش در نسبت وارد

هـا و محصـول   افزايش در قيمـت باعثبيني در حجم پول، قابل پيشدهد كه افزايش غيرميرومر نشان 
بينـي  منتظـره و پـيش  خواهند با استفاده از افزايش غيردهد که اگر مقامات پولي بشود. وي نشان ميمي
متوسـط افـزايش در   هسـتند، بگذارند، در كشورهايي که بـازتر  تأثيرده در حجم پول بر اقتصاد خود نش

.استهاي متوسط تورم نيز كمتر حجم پول کمتر و در نتيجه نرخ

ج) ارتباط بين درجه بازبودن تجاري و اشتغال
مطلق و نسبي عوامل توليـد،  الملل نظريات متعددي با استفاده از تفاوت در فراوانيتجارت بينمتوندر 

تفاوت تکنولوژيک، تجارت استراتژيک، تجارت درون صنعتي و بين صنعتي براي توضيح علت تجـارت و  
ميان کشورها شکل گرفته است. ديدگاه سنتي بر تفاوت در فراواني نسبي عوامل توليد به ٣جريان تجاري

باعـث تجـارت خـارجي   ،نمايد. در اين ديدگاهگيري تجارت و جريان تجاري تأکيد ميعنوان علت شکل
ها و عوامل توليد در کشورهاي طرف مبادله و تغيير در تقاضاي نسبي عوامل تغيير در قيمت نسبي نهاده

سنتي که به بررسـي ارتبـاط بـين تجـارت و قيمـت      نظريهتريناصليتوليد در اين کشورها خواهد شد. 
ريـه هکچـر و اوهلـين    ظپـردازد، ن توليد در بين کشورها مينسبي کاالها و همچنين قيمت نسبي عوامل

کند که در توليد آن کشور کااليي را صادر ميهرترين حالت طبق نظريه هکچر و اوهلين است. در ساده
افـزايش قيمـت   باعـث تجـارت  ،تر توليد به طور نسبي بيشتر استفاده شده باشد. بنابرايناز عامل فراوان

يي خواهد شد که داراي فراواني نسبي کار هستند (کشورهاي در حال توسعه). در نيروي کار در کشورها

1. Rogoff. (1985) 2. Barro and Gordon. (1983) 3. Pattern of trade
2. Barro and Gordon. (1983).
3. Pattern of trade
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شود كه دو كـاال،  و فرض ميشده استولپر ـ ساموئلسون فروض استاندارد هکچر و اوهلين استفاده  نظريه
ست. دو كشور و دو عامل توليد، کار و سرمايه، وجود دارد. توابع توليد براي هر كاال در دو كشور يكسان ا

الملـل  تجـارت بـين  ١تحرک کامل عوامل توليد وجـود دارد. وکه رقابت کاملشودفرض مي،همچنين
د كنـ تر اسـتفاده مـي  ي كه به طور نسبي از عامل توليد فراوانکه در هر کشور توليد كااليشودميباعث

كنـد کـاهش   استفاده مـي تر توليد بيشتريافته و توليد كااليي كه به طور نسبي از عامل كميابافزايش
قيمت عوامل توليـد در دو كشـور، بـه کـاهش قيمـت      ٢تمايل به سمت برابرسازي جزئي،يابد. در نهايت
خواهد شد.منجر تر توليد تر نسبت به قيمت عامل فراوانعامل کمياب
راي ) الگوهـاي زيـر بـ   ٢٠٠٦(٣جـين اي روش واكنش ضربهبه كارگيريو گفتهموارد پيشبا توجه به 

تجاري و سه متغير رشد اقتصادي، تورم و رشد اشتغال مورد اسـتفاده قـرار   بازبودنبررسي ارتباط ميان 
گرفت:خواهند
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1. Stolper and Samuelson. (1941). p.60 2. Partial Equalization
3. Jin. (2006 a) 4. Time Series Analysis 5. Augmented Vector of Autoregressive
6. Final Form Equations 7. Pesaran and Pesaran. (1997). p. 420
4. Time Series Analys is
5. Augmented Vector of Autoregress ive
6. Final Form Equations
7. Pesaran and Pesaran. (1997). p. 420.
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LC،که در آن د. نباشـ و جـزء خطـا مـي   أدهنده لگاريتم طبيعي، عـرض از مبـد  به ترتيب نشانeو ,
برآورد صـحيح مـدل و   براياست كه به دليل وابستگي اقتصاد ايران به درآمد و صادرات نفتي و گفتني

تجاري به صـورت نسـبت   بازبودن. لذا درجه ايمكردهغيرنفتي استفاده تر از درآمد و صادرات نتايج دقيق
مجموع صادرات غير نفتي كاالها و خدمات و واردات به توليد ناخالص داخلي بدون در نظر گرفتن بخش 

هـا و توليـد ناخـالص    شاخص عمومي قيمت،چنينشود. همتعريف مي١٣٧٦ثابت سال نفت و به قيمت
تجاري به صـورت  بازبودن. تمامي متغيرها جز درجه ستاتعـديل شده١٣٧٦يه داخلي بر اساس سال پا
اند.لگاريتــمي به كار رفته

تجاري بر رشد اقتصـادي، تـورم و رشـد اشـتغال     بازبودنتأثيربررسي پژوهشجا که هدف اين از آن
خواهيم داشت:،. بنابراينكنيمول لگاريتم متغيرها استفاده مياز تفاضل مرتبه ا، لذا است
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است.تفاضل مرتبه اول دهندهنشانD، که در آن
را بررسـي  ي ديگريرهااثر يک انحراف معيار تکانه يک متغير بر متغياضربهکه توابع واکنش جااز آن

تجاري بر سه متغير رشد اقتصـادي،  بازبودنتکانه متغير تأثيربررسي پژوهشکند و هدف ما در اين مي
يابي به اين هدف از "تحليـل واکـنش   ، لذا براي دستاستمدت رشد اشتغال و تورم در بلندمدت و کوتاه

دررا فـروض زيـر   ،۳در الگـوي  ،)١٩٩٧ان (پسـران و پسـر  اسـتفاده از  يم. بـا  ينمااي" استفاده ميضربه
گيريم:مينظر خصوص بردار جمالت اختالل در
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جمالت اختالل داراي توزيع نرمال هستند..۶
خطي كامل ندارند.مشاهدات هم.۷

نوشت:١را به صورت ميانگين متحرک نامحدود۳رابطهتوان ميباال با توجه به فروض 
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1. Infinite Moving Average Representation 2. Recursive Relations
3. A system-wide shock 4. A variable-specific shock
5. Pesaran and  Pesaran. (1997). pp. 423-426
4. A variable-specific shock
5. Pesaran and  Pesaran. (1997). pp. 423-426.
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برآورد الگو و تجزيه و تحليل نتايج.٣

. پـردازيم مـي هاي زماني ابتدا به بررسي ايستايي بـين متغيرهـا   توجه به روش معمول در تحليل سريبا
. كنـيم ذكـر مـي  را شده و پس از آن نتايج بـرآورد الگـو   هاي بهينه در اين الگو تعيينتعداد وقفه،سپس
تجاري بـر رشـد   بازبودندرجه تأثيربررسي پژوهشهدف اين شد، پيشين بيانطور که در بخش همان

تجاري بر متغيرهاي مورد بررسـي  بازبودنتأثيربراي بررسي ،. بنابرايناستاقتصاد، تورم و رشد اشتغال 
دهـد کـه تفاضـل    نشان مي٢در جدول درج شده. نتايج كنيممرتبه اول متغيرها استفاده مياز تفاضل

جا که تفاضل مرتبه اول متغيرها در سـطح ايسـتا   د. از آنباشدر سطح ايستا ميهامتغيرتماممرتبه اول 
تجاري بر متغيرهـاي مـورد   بازبودنتأثيرو از سوي ديگر از تفاضل مرتبه اول متغيرها براي بررسي بوده

مـون  اسـت و نيـازي بـه انجـام آز    تجمعي بين متغيرها برقراربطه همرا،شود، بنابراينبررسي استفاده مي
تجمعي وجود ندارد.هم

١نتايج آزمون ايستايي متغيرها.٢جدول 

نام متغيربدون روند
ADFDF

٨٦٧٤/٣-٧٦٣٧/٣-DLGDP

-١١٤٠/٣-DLCPI

٠٦٤١/٥-٠٧٨٤/٣-DOPEN

-٤٣٥٢/٦-DLEMP

-٩٣٢٠/٢درصد و بدون روند ٥مقادير بحراني در سطوح اطمينان

نتـايج تعيـين   .نمـاييم استفاده ميتعيين وقفه بهينه مدلبراي بيزين-شوارزو يكئاز معيارهاي آكا
گـزارش  ٣جدول رافزاري مايکروفيت ديري بسته نرمکارگه وقفه بهينه الگو با استفاده از اين معيارها و ب

شده است.
رد مدل خود توضيح دهد. بنابراين، براي برآوميهر دو معيار آكائيك و شوارز بيزين وقفه يک را نشان

شود. از سوي ديگر، براي از دست ندادن درجه آزادي زياد با يافته وقفه يک به کار برده ميبرداري تعميم
توجه به حجم نمونه و همچنين، براي اجتناب از احتمال بروز مشکل همخطي بـين مقـادير پـي در پـي     

لط و معنادار نبودن يک يا چنـد ضـريب از   غtهاي ها که به خطاي معيار بزرگتر از حد واقع، نسبتوقفه
شود. ضرايب متغيرهاي با وقفه از نظر آماري، در نظر گرفتن وقفه بزرگتر نيز توصيه نمي

آزمون باروند و بدون روند انجام شد. اما با توجه به اينکه روند در متغيرها مشاهده نشد آزمون بدون روند مورد استفاده قرار .١
و هر دو آزمون، ايسـتابودن مرتبـه اول   بر روي تمام متغيرها انجام شد ADF  وDF هاي شود که آزمونگرفته است. يادآور مي

شود.براي تمام متغيرها توصيه ميDF. اما بر اساس معيار آکائيک استفاده از آزموندادميمتغيرها را نشان 
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. جدول تعيين وقفه بهينه٣جدول 
تعداد وقفهآكاييكمعيارمعيار شوارتز ـ بيزين

٥٨٠٣/١٥٩١٢٣٢/٢٢٨٥
٦٧٣٠/١٧٨٥٠٧٣/٢٣٣٤
٦٠٠٠/١٨٩٧٢٥٨/٢٣٠٣
١٨٥٥/٢١٠٦٠٢٦/٢٣٧٢
١٢٦٩/٢٢٤٨٣٥٥/٢٣٧١
٢٨٩٧/١٩٣٢٨٩٧/١٩٣٠

آزمون حذف متغير مجازي
در بسياري از موارد متغير وابسته نه تنها تحت تأثير متغيرهاي کمي اسـت، بلکـه برخـي از متغيرهـاي     

ه ممکـن اسـت    اي بر متغير تحت بررسي دارند. بـا توجـه بـه اينکـ    کيفي يا مجازي نيز اثر قابل مالحظه
شـده در ايـن پـژوهش داشـته     اي بر متغيرهاي به کار گرفتـه متغيرهاي انقالب و جنگ اثر قابل مالحظه

باشند، ضرورت وجود و يا نبود اين دو متغير مجازي در مـدل را بـا اسـتفاده از آزمـون ضـريب الگرانـژ       
ايم. ارائه كرده۴ها را در جدول کنيم. نتايج اين آزمونبررسي مي

آزمون ضريب الگرانژ براي حذف متغير مجازي. ۴جدول 
prob آماره آزمون آزمون
٠.٠٠ ٦٥٦٩/٢٩ آزمون ضريب الگرانژ براي متغير مجازي انقالب
١٨٣/٠ ٢٢١٣/٦ آزمون ضريب الگرانژ براي متغير مجازي جنگ

فاده از آزمـون  که  فرضيه حذف متغير مجازي جنـگ از مـدل بـا اسـت    دهدمينشان ۴نتايج جدول 
يالگوهـا ،. بنـابراين شـود مـي ييـد ن أو فرضيه حذف متغير مجازي انقالب تشودميييد أضريب الگرانژ ت

. شودخودهمبسته برداري با وجود متغير مجازي انقالب برآوردشده و توابع واکنش ضربه  استخراج مي

)IRF(١اينتايج مربوط به توابع واکنش ضربه
شـود. در  اي، اثر يک انحراف معيار تکانه متغير روي متغيرهاي ديگر بررسي مـي هدر بررسي واکنش ضرب

تجـاري بـر سـه    بازبودناين مطالعه، اثر يک تکانه يا تغيير ناگهاني به اندازه يک انحراف معيار در متغير 
)١(كـه در نمـودار  طورهمان هاي بعدي بررسي خواهد شد.متغير درآمد ملي، تورم و اشتغال در دوره

مدت افزايش در نرخ رشد درآمد در كوتاهباعثتجاري، بازبودنشود، اثر يك شوك مثبت در مشاهده مي
رشد اقتصادي ندارد.نرخ تجاري، اثري بر بازبودندر بلندمدت شود. امامي

1. Impulse Response Functions
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اسـت.  ، اثر يک شوک مثبت در درجه بازبودن تجاري بر تورم مـورد بررسـي قـرار گرفتـه    ۲در نمودار 
مـدت باعـث کـاهش تـورم     شود، افزايش در درجه بـازبودن تجـاري در کوتـاه   طور که مشاهده ميهمان

شود، اثر منفي بازبودن بر تورم در ايران شبيه شود. همان طور كه در مطالعات انجام شده مالحظه ميمي
هاي انجام شده در كشورهاي ديگر است.به نتايج بسياري از پژوهش

شده، اثر يک شوک مثبت بازبودن تجـاري بـر نـرخ اشـتغال در     ، نشان داده۳ر نمودار طور که دهمان
تأثير است. البته اين موضوع لزوماً به معنـاي کـاهش   مدت در اقتصاد ايران منفي و در بلندمدت بيکوتاه

ه اسـت. بـا توجـه بـ    مدت اين تکانه نرخ رشـد اشـتغال را کـاهش داده   سطح اشتغال نبوده بلکه در کوتاه
تر بودن قدرت رقابتي كشور در بسياري از كاالها و خدمات ممكن است با بازشدن بيشـتر  احتمال پايين

مدت، توليدات داخلي در رقابت با توليدات خارجي دچار مشكل شده و از رشد اشـتغال  اقتصاد، در كوتاه
رسد.يدهد، اين مسئله موقتي به نظر منشان مي۳كاسته شود. البته، چنانكه نمودار 

اي بازبودن. واكنش ضربه۲نمودار اي بازبودنواكنش ضربه.۱نمودار 

تجاري بر تورمتجاري بر نرخ رشد توليد

اي بازبودن تجاري بر نرخ رشد اشتغالواكنش ضربه. ۳نمودار 
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گيرينتيجه. ٤

كالن اقتصادي در جوامع امروز، در با توجه به اهميت افزايش درآمد ملي و كاهش تورم به عنوان اهداف
درجـه  ،بسياري به تعيين عوامل مؤثر بر اين متغيرها پرداخته شده است. يكي از اين عواملهايپژوهش
تجاري بر رشد اقتصادي مثبـت، بـر تـورم    بازبودنهاي موجود، اثر نظريهتجاري است. بر اساس بازبودن

تجاري و سه متغيـر رشـد اقتصـادي،    بازبودنارتباط بين پژوهش. در اين استمنفي و بر اشتغال مبهم 
مـورد بررسـي قـرار    را رشد اشتغال و تورم به طور همزمان با استفاده از يك الگوي خود توضيح برداري 

تجاري بر سه متغير رشد اقتصادي، رشد اشـتغال و تـورم توابـع    بازبودن. براي ارزيابي اثر شوكايمداده
دوره در) به کار برده شده است. براي اين منــظور از آمـارهاي سري زمـاني  IRF(ياضربهالعمل عكس
ايم.كردهاستفاده ١٣٤٠-١٣٨٦

مدت رشد كه اثر بازشدن اقتصاد حداقل در كوتاهدهدمياي، نشان نتايج حاصل از توابع واکنش ضربه
ي بر رشد شبيه به نتيجه ياني کايـا  تجاربازبودندهد. اثر مثبت اقتصادي را افزايش و تورم را کاهش مي

و )، ساکسـيدا  ١٩٩٣تجاري بر تورم در ايران شبيه به نتيجه رومـر ( بازبودنباشد. اثر منفي ) مي٢٠٠٣(
کـه  دهـد مـي اي نشـان  نتايج تحليل واکنش ضربه،. افزون بر اين) است٢٠٠٣) و بادلر (٢٠٠٣ديگران (

شد اشتغال دارد. با توجه به احتمال کمبـود تـوان رقـابتي    منفي بر رتأثيرمدتکوتاهبازشدن تجاري در 
) در بسياري از بازارهاي جهاني، احتمال کاهش نرخ رشد اشتغال مدتکوتاهکم در توليدات ايران (دست

توجه به اين نکته الزم است که بر اساس الگوي مورد اسـتفاده،  ،. البتهنيستدور از انتظار مدتکوتاهدر 
باشد.به معناي کاهش اشتغال نميتغال لزوماًکاهش نرخ رشد اش

اقتصـادي،  تجاري، بر رشدبازبودنيک تغيير ناگهاني به اندازه يک انحراف معيار در متغير ،همچنين
شايد بتوان نتيجه گرفت که اگر هدف سياستگذار ،تورم و رشد اشتغال در بلندمدت اثري ندارد. بنابراين

دن تجاري دستيابي به نرخ رشد باالتر و نرخ تورم و نرخ بيکاري کمتر باشـد،  کردن سياست بازشاز دنبال
تحقيق ات يمرور بر ادبممکن است نتواند به اين اهداف در بلندمدت دست يابد. همان طور كه در بخش 

كـه  دهـد مـي است. وي نيـز نشـان   دست آمدهه ) ب٢٠٠٦(١، نتايج مشابهي نيز توسط جينشدمالحظه 
،ي بر روي رشد اقتصادي و تورم كشورهاي ژاپن و كره ندارد. بنـابراين تأثير، در بلندمدت بازبودنشوك

احتمالي سياست بازشـدن تجـاري بـر ايـن متغيرهـاي مهـم       تأثيرسياستگذار اقتصادي بايستي به عدم 
اقتصادي در بلندمدت توجه داشته باشد.

1. Jin (2006 a)
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