
 

 تأثير آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات

      رضا محسنيدكتر محسن مهرآرا     حميد ابريشميدکتر 

ــاري ــازي تجــ ــادرات /آزادســ ــل  داده / واردات / صــ ــاي پانــ ــتاورهاي  /هــ  روش گشــ
  يافته تعميم

 چکيده 
ــ  ــه حاضــر ت ــر صــادرات و واردات برخــي از   ثير آزادســازيأمقال تجــاري ب

 پويـاي   را بـا اسـتفاده از روش  ) ازجمله ايران(ي در حال توسعه منتخب      كشورها
هاي تحقيـق حـاكي از آن اسـت،           يافته. دهد  هاي پانل مورد بررسي قرار مي       داده

هاي نسبي و رابطه مثبـت بـا درآمـد جهـاني      صادرات داراي رابطه منفي با قيمت    
اري اثر مثبـت    همچنين عوارض صادراتي اثر منفي و وقوع آزادسازي تج        . است

از طرف ديگر، نتايج در معادله تقاضاي واردات حـاكي          . بر رشد صادرات دارد   
سـازي تجـاري اثـر مثبـت و            آزاد  اتي و متغيـر     از آن است كه كاهش تعرفه وارد      

داري بــر رشــد واردات كشــورهاي در حــال توســعه بــويژه ايــران دارد و   معنــي
هاي نسبي اثر منفي و      بت و قيمت  ناخالص داخلي اثر مث     همچنين متغيرهاي توليد    

نتـايج، ايـن فرضـيه كـه حـذف انحرافـات            . داري بـر رشـد واردات دارنـد         معني
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ييـد  تأات دارد، را      اي بـر رشـد صـادرات و وارد          مالحظه  تجاري اثر مثبت و قابل    
هـاي    سـازي تجـاري، كشـش       همچنين فرضيه مبني بـر آن كـه بـا آزاد          . نمايد  مي

هـاي    كشـش . گيـرد   ابـد، مـورد تأييـد قـرار مـي         ي  درآمدي و قيمتي افـزايش مـي      
ــس از آزا  ــاالتر پ ــدي ب ــودن     د درآم ــاز ب ــه ب ــزايش در درج ــاري، اف ــازي تج س

همچنـين افـزايش    . دهـد   هاي مـورد بررسـي را نشـان مـي           خارجي كشور   تجارت
اي از اصــالحات تجــاري مــورد تأييــد قــرار  هــاي قيمتــي بعنــوان نتيجــه كشــش

 . گيرد مي
 

 . JEL:F11, F17, F41, C32, O11بندي  طبقه
 
 
 
  
  

 
 

 



 97 تأثير آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات

 مقدمه

 از منـافع  ياقتصـادي و برخـوردار   يكي از اهداف عمده آزادسازي تجاري جهش رشـد       
ايستا و پوياي ناشي از تجـارت از طريـق تخصـيص كارآمـد منـابع، تشـديد رقابـت، ارتقـاء                      

. نـي اسـت  گذاري و نهايتاً رشد سريع نرخ انباشت سرمايه و پيشـرفت ف           سرمايه ،جريان دانش 
تر از وضـعيت بـالقوه آن    رشد صادرات را به پايين هاي ضدصادراتي موانع تجاري و سياست   

 امـا    پـردازد   ها مـي    هاي وارداتي نيز اگرچه به حمايت ترازپراخت        كنترل. كاهش خواهد داد  
از لحـاظ نظـري هرچنـد آزادسـازي تجـاري رشـد             . دهد  در عين حال كارايي را كاهش مي      

هـا مـبهم    تجـاري و ترازپرداخـت   ثير آن بر تـراز أدهد اما ت را افزايش ميواردات و صادرات  
هـاي    است و بيشتر به  اثرات نسبي رشد صـادرات و واردات و همچنـين بـه تغييـرات قيمـت                    

 گـردد    مـي   از ديدگاه عرضه، آزادسازي تجاري به رشد اقتصـادي منجـر            . نسبي بستگي دارد  
گاه اين امر     ها منجر شده و آن      تر شدن ترازپرداخت   اما از ديدگاه تقاضا اين سياست به وخيم       

ها ناشي از آزادسازي       ترازپرداخت  زيرا كسري . اثر معكوسي بر رشداقتصادي خواهد داشت     
جهـت  ) نـرخ ارز واقعـي    ( هاي نسبي   قابل كنترل بوده و به سادگي تغييرات قيمت         تجاري غير 

 ١.كنند حصول به شرايط تعادلي، آن را جبران و تصحيح نمي
 تبيين اثر آزادسازي تجـاري  ،هاي اخير از جمله مباحث اصلي اقتصاددانان توسعه در سال 

لذا با توجه به تحول جهـاني       . بر متغيرهاي كالن اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه است        
تواند نقش مفيـدي را ايفـا         در زمينه آزادسازي تجاري و آثار آن در اقتصاد، مقاله حاضر مي           

اله حاضر ابتدا به طور مختصـر بـه بررسـي شـواهد تجربـي پيرامـون موضـوع و                    در مق . نمايد
 ۲۳هـاي   سپس به معرفي الگـوي نظـري و تخمـين و تجزيـه و تحليـل آن بـا اسـتفاده از داده             

 كه در آنان آزادسازي تجاري      ۱۹۷۱-۲۰۰۲طي دوره زماني     ٢كشور در حال توسعه منتخب    
 .پردازيم اي صورت گرفته است، مي گسترده

____________________________________________________________________ 
 

1. Khan and Zahler (1985). 

 :باشند  كشور به ترتيب زير مي۲۳ ، از كشورهاي درحال توسعه منتخبمنظور .2
 زامبيـا،  تـونس،  مـراكش،  مـاالوي،  كـامرون،  تايلنـد،  فيليپين، مالزي، كره، اندونزي، ايران، سريالنكا، پاكستان، هند،

 .اروگوئه، ونزوئال پاراگوئه، مكزيك، اكوادور، نيكن،يمود جمهوري كاستاريكا، كلمبيا، شيلي،
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 شواهد تجربي. ۱

هـاي تجـاري بـه تغييـرات شـرايط اقتصـادي از جملـه                 درك چگونگي واكـنش جريـان     
  .باشــد آميــز مــي مباحــث ضــروري جهــت طراحــي يــك برنامــه تعــديل ســاختاري موفقيــت

هاي متعددي مبني بر اينكه واردات با سرعت باالتري نسبت بـه صـادرات                طوركلي چالش  هب
دهـد، وجـود دارد كـه نتيجـه آن در          عمـل نشـان مـي     ال  به شرايط آزادسـازي تجـاري عكـس       

به همين دليـل  . مين مالي آن خواهد بودأمدت كسري ترازتجاري و نياز موقتي جهت ت      كوتاه
المللـي   هـاي بـين   هاي تعديل ساختاري كه توسط سازمان   هاي اصلي اين بسته     يكي از ويژگي  

هـاي   بينـي جريـان   يشلـذا بـا توانـايي پـ    . هـاي خـارجي اسـت    گردد، وجود بـدهي   عرضه مي 
توانند تداوم يك برنامه تعديل      تر و با اطمينان باالتري سياستگذاران مي        طور دقيق ه  وارداتي ب 

كننده سرعت تعديل مناسب در فرآيند آزادسازي تجاري را ارزيـابي نماينـد               و عوامل تعيين  
 .افتادن موقعيت كسري تراز تجاري اجتناب ورزند و از به خطر

هـا بـدنبال آزادسـازي       واردات، صادرات، ترازتجـاري و ترازپرداخـت       بيني واكنش   پيش
اي وسيعي بر روي واردات وضـع         تعرفه  كه موانع غير   ويژه زماني ه  ب, تجاري كار آساني نبوده   

هاي مقداري و قيمتي هر يك نوسـانات واردات را نسـبت بـه        در واقع محدوديت  . شده باشد 
امـا سـنجش    . دهد  ثير قرار مي  أتحت ت ) توليد داخلي ( ها و فعاليت    هاي ارز حقيقي، تعرفه     نرخ

اي و مقداري به لحاظ محـدوديت در دسترسـي بـه     اثرات موانع وارداتي در هر دو بعد تعرفه  
ه  از شاخص دستيابي به ذخـاير ارزي بـ  ١ مطالعاتيدر اين رابطه برخ. باشد ها مشكل مي   داده

 .اده نمودندهاي وارداتي، استف عنوان جانشيني براي تحميل كنترل

هـاي قيمتـي و درآمـدي واردات و           كيد بر تجزيـه و تحليـل كشـش        أبه لحاظ اهميت و ت    
مطالعات تجربي پيرامـون توابـع تقاضـاي واردات و صـادرات يكـي از مهمتـرين                 , صادرات

الملـل    اقتصـاددانان بـين   . رددگـ  الملل محسوب مي    هاي تحقيقاتي در عرصه تجارت بين       زمينه
 نجـام جهـت تخمـين اينگونـه توابـع تقاضـا در بعـد جمعـي و بخشـي ا                توجهي    مطالعات قابل 

 بـراي سياسـتگذاران     زيـادي هاي برآوردي از اهميت عملي         كشش  در اين مطالعات  . اند  داده
بينـي   آگاهي از متغيرهاي اصلي مؤثر بـر عملكـرد ايـن متغيرهـا و پـيش               . باشند  برخوردار مي 

____________________________________________________________________ 
 

1. Dutta (1964); Turnovsky (1968); Chut et al. (1983); Prichett (1988); Moran (1988). 
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راحي و ارزيابي كلي  اصالحات ساختاري       تواند به سياستگذاران جهت ط      آن مي هاي    جريان
هاي تعديل ساختاري جهت تعيـين سـرعت      سياستگذاران اين امور را در برنامه     . كمك نمايد 

هـاي ارز خـارجي بكـار         مناسب فرآيند آزادسازي تجاري و اجتناب از خطرات محـدوديت         
 . رنديگ يم

د متناقضـي را نشـان   مطالعات انجام شده در ايـن ارتبـاط نتـايج متنـوع و در برخـي مـوار               
شواهد تجربي در مورد رابطه بين آزادسازي تجـاري و صـادرات، داللـت بـر ايـن              . دهند  مي

هــاي ضدصــادراتي را كــاهش داده و ســبب  فرضــيه دارد كــه آزادســازي تجــاري سياســت 
ارز و    گردد تا صادرات به ويژه صادرات غيرسنتي عمدتاً از طريق كاهش انحرافات نـرخ               مي

 .تر گردند  در بازارهاي جهاني رقابتيعوارض صادراتي
در برخي از مطالعات رابطه بين آزادسازي تجـاري و رشـد صـادرات در كشـورهاي در                  

نتـايج  . حال توسعه مبتني بر رويكرد سنتي عرضه مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت                   
 آنـان   تجاري در اين گروه از كشورها عملكرد صادراتي         حاكي از آن است كه با آزادسازي      

، )۱۹۹۱(، آگوسـين  )۱۹۸۹( از طرف ديگر در ساير مطالعات نظير آنكتـاد         ١.بهبود يافته است  
، )۱۹۹۴(، شــــفاالدين)۱۹۹۴(، گرينــــوي و ساپســــفرد)۱۹۹۲(وكركپاتريــــك كــــالرك

 شواهد اندكي پيرامون اثر آزادسازي تجـاري بـر رشـد صـادرات مشـاهده                ٢ )۱۹۹۶(جنكينز
 .گرديد

هاي تقاضـاي واردات      كرد واردات و همچنين رفتار كشش     اثر آزادسازي تجاري بر عمل    
ملـو  . هاي مختلفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است          در طول فرآيند اصالحات به روش     

هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي واردات براي ونزوئال طـي         به مطالعه كشش   ٣)۱۹۸۴(و وگت 
اوالً آنـان  . د بررسي قـرار دادنـد    اين دو محقق دو فرضيه را مور      . اند   پرداخته ۱۹۶۲-۷۹دوره  

 كشـش درآمـدي تقاضـاي واردات        ،معتقد بودند كه با افـزايش درجـه آزادسـازي تجـاري           
ها بطور خودكار به افزايش كشـش درآمـدي           به عبارت ديگر حذف كنترل    . يابد  افزايش مي 

____________________________________________________________________ 
 

1. Thomas et al. (1991); Weiss (1992); Joshi and Little (1996); Helleiner (1994); Bleaney 
(1999); Ahmad (2000). 

2. UNCTAD(1989); Agosin(1991); Clark and Kirkpatrick(1992); Greenway & Sapsford 
(1994); Shafaedin (1994); Jenkins(1996). 

3. Melo, O & Vogt, M (1984), pp.351-358. 
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 بـه   .يابـد   ثانياً در اين فرآيند كشش قيمتي تقاضاي واردات نيـز افـزايش مـي             . گردد  منجر مي 
بـويالن و   . گـردد    واردات آسـانتر مـي     يعبارت ديگر توانايي جانشيني توليد داخلـي بـه جـا          

 گونـه شــــواهدي دال بـر         در تجزيه و تحليل اين دو فرضيه براي هلنـد هـيچ            ١)۱۹۸۷(كادي
 پيرامــــون مطالعـه مـذکور اشـاره         ٢)۱۹۹۹(در ايـن رابطـه مـاه      . ييد اين دو فرضـيه نيافتنـد      أت

. ن دو محقق در بررسي اين موضوع به لحاظ متدولوژي دچار خطا گرديدنـد             نمايد كه اي    مي
ثير آزادسـازي تجـاري بـر    أفرآينـد تـ  ) ۱۹۸۴(با بكارگيري رويكـرد ملوووگـت  ) ۱۹۹۹(ماه  

نمايد كه با     مشاهده مي ) ۱۹۹۹(ماه. دهد  واردات را براي تايلند مورد تجزيه و تحليل قرار مي         
شـش درآمـدي تقاضـاي واردات افـزايش يافتـه امـا             طـور خودكـار ك     هآزادسازي تجاري، ب  

 بـا  ٣)۱۹۹۱(برتوال و فيني. گونه واكنشي نشان نداده است  كشش قيمتي تقاضاي واردات هيچ    
با احتسـاب حـذف     (ثير آزادسازي تجاري بر واردات،      أالهام از مطالعه قبلي خود به بررسي ت       

ايشان بـا اسـتفاده   . كش پرداختبراي كشور مرا) اي روي واردات اي و غيرتعرفه  موانع تعرفه 
 (QRS)هـاي مقـداري     از رويكرد سنتي تقاضاي واردات نشان دادند كـه حـذف محـدوديت            

داري نه تنها بر سطح واردات بلكه همچنين بـر حساسـيت آن نسـبت بـه تغييـرات                     تأثير معني 
 بـر روي كاالهـاي      QRSلف تشريح نمودند كه با حـذف        ؤاين دو م  . درآمدي و قيمتي دارد   

 . افزايش يافته است۲۰/۱ درصد به ۹۳/۰، كشش درآمدي از ۱۹۸۵في در سال مصر
ها در    در رابطه با اثر آزادسازي تجاري بر واردات، صادرات، ترازتجاري و ترازپرداخت           

اي اثـر    در مطالعـه ٤)۱۳۸۳(محسـني . اي چنداني صـورت نپذيرفتـه اسـت    اقتصاد ايران مطالعه  
در اين مطالعه بـا  . يران را مورد بررسي قرار داده استآزادسازي تجاري بر رشد صنعتي در ا      

و همچنـين مطالعــه داتــا و  ) ۱۹۸۸(زاي لوكــاس  انسـاني رشــد درون  پيـروي از مــدل ســرمايه 
كـه شـاخص آزادســازي تجـاري را در مـدل لوكــاس جهـت آزمـون لحــاظ       ) ۲۰۰۱(احمـد 
 مـورد تجزيـه و   ۱۳۳۸-۸۰ آثار آزادسازي تجاري بر رشد صنعتي طي دوره زماني         اند،  کرده

هاي تجاري نظيـر     نتايج حاكي از آن است كه اثرگذاري محدوديت       . تحليل قرارگرفته است  

____________________________________________________________________ 
 

1. Boylan, T.A. & M.P. Cuddy (1987), pp.301-309. 
2. Mah, Jai S. (1999), pp.497-503. 
3. Bertoal, Giussepe & Ricardo Faini (1991), pp. 269-286. 

 .)۱۳۸۳( ا محسني، رض.4
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كـار   ها از يك طرف و از طرف ديگر توسعه صـادرات و همچنـين بكـارگيري نيـروي          تعرفه
بـه  . باشـند  ماهر به عنوان سرمايه انسـاني، در رشـد صـنعتي از اهميـت بـااليي برخـوردار مـي           

سـاير  .  اثر در فرآينـد اصـالحات تجـاري و بعـد از آن نيـز تشـديد شـده اسـت                   طوريكه اين 
 ١.اند ثر بر تجارت خارجي در ايران مورد بررسي قرار دادهؤمطالعات نيز اثرگذاري عوامل م

  آزادسازي بر تجارتتأثير سير روند .۲

(GATT) ها و تجارت  يكي از مهمترين اهداف تشكيل توافقنامه عمومي تعرفه       
سـال  در  ٢

، دستيابي بـه كـاهش قابـل    ۱۹۹۵در سال ) WTO( و پس از آن سازمان تجارت جهاني     ۱۹۴۷
باشد و بدين ترتيب شرايطي جهـت         اي تجارت مي    اي و غيرتعرفه    توجه و اساسي موانع تعرفه    

اصـالحات سياسـت تجـاري در    . المللي فراهم آمد دسترسي آزادانه كشورها به بازارهاي بين     
اي به اجـرا درآمـده و ايـن امـر عمـدتاً بـه                 طور وسيع و گسترده    هه ب كشورهاي در حال توسع   

هـاي تعـديل     خاطر آن است كه اصالحات تجاري در اين كشورها منتج از بخشـي از برنامـه               
عالوه بر ايـن، تغييـر در        ٣ .آمد  المللي به اجرا در مي      هاي بين  ساختاري بود كه توسط سازمان    

هـاي مختلـف    با اسـتفاده از شـاخص    ( كشوري  ت بين تفكرات ذهني و شواهد تجربي، مطالعا     
هـاي    گراتـر و شكسـت سياسـت         بـرون  يت اقتصـادها  يـ در خصوص موفق  ) انحرافات تجاري 

حمايتي در برخي كشورهاي در حال توسعه، از عوامل مهم در اصـالحات سياسـت تجـاري              
سـعه  از الزامات صريح در اين ادبيات آن است كه كشورهاي در حال تو   . گردد  محسوب مي 

ــي ــتراتژي  م ــت اس ــذف و بخــش     بايس ــده را ح ــايتي و محدودكنن ــاري حم ــاي تج ــاي  ه ه
 ٤.شان را باز نمايند خارجي تجاري

ــه  ــع تعرف ــا موان ــذاكرات تجــاري موفقيــت     در رابطــه ب ــزي جهــت  اي، دورهــاي م آمي
امـا ايـن امـر در رابطـه بـا موانـع       . ها صورت پذيرفته اسـت   اصالحات اساسي و كاهش تعرفه    

اكنون مذاكرات تجـاري و اصـالحات بـه           لذا هم . باشد  اي هنوز با مشكل مواجه مي       غيرتعرفه
____________________________________________________________________ 

 

 ).۱۳۷۶(، قطميري)۱۳۷۶(، كياني و حسنوند)۱۳۷۷(، توكلي و رنجبر)۱۳۷۸(، خياباني)۱۳۸۰( ابريشمي .1

2. General Agreement on Tariffs and Trade. 
3. See, IMF (2000), Dean et al. (1994), UNCTAD (1999, 2000). 
4. Edwards (1992, 1993); Krueger (1998); Rodriguez & Rodrick  (2000); Thriwall (2000); 

Ben-David et al. (1999). 
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 .سوي اين موضوع حركت نموده است
هـاي اصـلي در        از دغدغـه   يهـا يکـ     هـاي ترازپرداخـت     و محدوديت  يکميابي منابع ارز  

در بسـياري از    . گـردد   توسعه محسوب مي     تجاري در کشورهاي درحال    يها  طراحي سياست 
هـا و همچنـين اسـتفاده     در اين حالـت وجـود تعرفـه      ( هاي تجاري با حمايت باال      ممواقع، رژي 

ها   ترازپرداخت يکسر  از يبراي حل مشکالت ناش   ) يا  تعرفهغيرابزارهاي موانع    وسيع از ساير  
 .اند  ايجاد شدهي حفظ ثبات کالن اقتصادي و رشد اقتصاديو همچنين به عنوان ابزاري برا

شـان را در اواسـط دهـه     هـاي تجـاري   ي در اين مطالعه رژيماغلب کشورهاي مورد بررس   
 و بـار ديگـر در   ۱۹۷۰ و ايران يکبار در اوايل دهـه  ۱۹۷۰به جز شيلي در اواسط دهه       (۱۹۸۰

شـان را مـورد بـازنگري قـرار دادنـد              تجـاري  يها  اصالح نموده و سياست   ) ۱۹۹۰اوايل دهه   
را مرتفع نموده و همچنين     ) ر واردات به طور غالب ب   ( ي سياست تجار  يها  که کنترل  طوري هب

 .  شان نمودند به دنبال آن اقدام به آزادسازي حساب سرمايه
.  كـاهش انحرافـات تجـاري را تجربـه نمـوده اسـت         يهر يك از كشورهاي مورد بررسـ      

هـا و   سـازي سـاختار تعرفـه    ها و عقاليـي     سازي فرآيند واردات، كاهش يا حذف سهميه        ساده
ــادرات   ــهيالت ص ــاذ تس ــه  اتخ ــع تعرف ــاهش موان ــه   ي و ك ــع غيرتعرف ــذف موان اي از  اي و ح

هـاي سياسـت     همچنين در اين رابطـه شـاخص      . باشد  ترين اصالحات مي    ترين و شايع    گسترده
متعارف در ايـن   هاي وارداتي و صادراتي يك شاخص تجاري با اهميتي وجود دارند، تعرفه

برحسـب  (واردات و صـادرات     رابطه بوده كه اثرات منفـي ماليـات بـر تجـارت را بـر رشـد                  
 .دهد نشان مي) مقدار

درجــه (كشــورها را بــر حسـب ميــزان عــوارض صـادراتي و وارداتــي   ) ۲(و  )۱(ولاجـد 
و همچنين متوسـط نـرخ رشـد سـاالنه صـادرات و واردات در دوره قبـل و بعـد از                 ) حمايت

تجاري را  ويژه آزادسازي   ه   اصالحات، ب   در بهترين حالت،  . دهد  آزادسازي تجاري نشان مي   
كـه تمـامي    يياز آنجـا . توان به كـاهش در ماليـات بـر واردات و صـادرات مـرتبط نمـود         مي

اند، با آزادسازي تجاري عوارض صـادراتي بـراي           كيد فراواني داشته  أكشورها بر صادرات ت   
  ۸۲/۶كه متوسط رشد سـاالنه صـادرات از          طوري هاغلب كشورها به سمت صفر ميل نموده ب       

 در اين ( يابد   درصد بعد از آزادسازي تجاري افزايش مي       ۰۳/۱۰ تجاري به    قبل از آزادسازي  
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در مـورد واردات آزادسـازي   ). ثر وجـود نـدارد  ؤگونه كنترلي بر ساير عوامـل مـ       حالت هيچ 
. دهـد    درصدكاهش مـي   ۰۹/۱۳به  ) ساالنه(  درصد ۲۴/۱۵تجاري تعرفه را به طور متوسط از        

كـره، مـالزي، مكزيـك و          ، اكـوادور، هنـد،     كشورهايي نظيـر كلمبيـا، جمهـوري دوميـنكن        
م بـا دوره آزادسـازي را   أپاراگوئه و ايران درصد قابل توجهي از كاهش عوارض مالياتي تـو      

 تايلنـد، مـراكش، اروگوئـه، كـامرون و تـونس،             ساير كشـورها نظيـر شـيلي،      . دهند  نشان مي 
طـور ماليـم و آهسـته        هب) عنوان نسبتي از كل واردات     هب( هاي عوارض وارداتي آنان     دريافتي

طـور   هشـان را بـ   به جز اندونزي و كاستاريكا كه عوارض صـادراتي   . باشد  در حال كاهش مي   
شـان را     اند، ساير كشورها نيز درصد قابـل تـوجهي از عـوارض صـادراتي               ماليم كاهش داده  

 .اند ه كاهش داده و در اغلب موارد به صفر رساند
واقعـي ارز را بـراي كشـورهاي در حـال            عملكرد صـادرات، واردات و نـرخ      ) ۳(جدول

 در اين جدول رشد مقـادير متغيرهـا بـر اسـاس اولـين  دو               . دهد  توسعه مورد مطالعه نشان مي    
بـر اسـاس جـدول     ١.هاي بعد از آن متمـايز شـده اسـت       سال بعد از آزادسازي تجاري و سال      

ها بـه جـزء     گردد در اولين دو سال بعد از آزادسـازي تجـاري در تمـامي كشـور                 مشاهده مي 
ــتر از     ــدونزي واردات بيش ــيكن، اكــوادور و ان ــوري دومن ــا، جمه ــراكش، زامبي ــامرون، م ك

 ٢ در اكثـر كشـورها كـاهش يافتـه اسـت           صادرات رشد يافته است و  نرخ واقعـي ارز تقريبـاً           
ــي  ( ــول داخل ــي ارزش پ ــاهش حقيق ــود     ).ك ــول در بهب ــاهش ارزش پ ــر ك ــال اث ــر ح ــه ه ب

 . درات در تمامي كشورها واضح و يكسان نبوده استپذيري براي افزايش رشد صا رقابت
 در نيمي از كشورها سرعت رشد صادرات شتاب بيشتري يافتـه            هاي بعدي تقريباً    در سال 

در برخي از كشورها نظير كلمبيا، مكزيك، اروگوئه، ونزوئال، كره، هند و ايران رشد              . است
كـه در سـاير كشـورها          درحالي .باشد  باالي صادرات با كاهش بيشتر رشد واردات همراه مي        

____________________________________________________________________ 
 

 ۱۳۸۰( مـيالدي ۲۰۰۱كـه آخـرين و بيشـترين اصـالحات در سـال                 در رابطه با ايران الزم به ذكـر اسـت بـه دليـل آن               .1
يـاني  هـاي پا    كه ايـن سـال در سـال         اما به لحاظ آن   . رخ داده است اين سال مبناي محاسبات قرار گرفته است         ) شمسي

كـه اعـداد بـراي ايـران در حالـت اول       طوري تثني شده بهسدامنه زماني مورد مطالعه حاضر قرار دارد از اين موضوع م       
 .براي سال اول و براي حالت دوم، دوسال بعد در نظر گرفته شده است

عي ارز نيـز افـزايش يافتـه     قگردد عالوه بر رشد باالتر واردات نسبت به صادرات، نرخ وا            در رابطه با ايران مشاهده مي      .2
 .است
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در كشـورهاي   . طـور پايـدار و مـداوم سـريعتر از صـادرات افـزايش يافتـه اسـت                 ه  واردات ب 
ماالوي، مراكش، تونس، جمهـوري دومنـيكن، اكـوادور، ونـزوئال، كـره، مـالزي، فيليپـين،                 

هـاي بعـد از آزادسـازي         تايلند و پاكستان رشـد صـادرات نسـبت بـه رشـد واردات در سـال                
 .   افزايش يافته استتجاري

بررسي تغييرات نرخ واقعي ارز در اين دوره تاحدي پيچيده اسـت، اگرچـه در برخـي از        
كشورهاي آمريكاي التـين، شـرق آسـيا و جنـوب و غـرب آسـيا افـزايش نـرخ واقعـي ارز                       

) ۴(بايست به اين نكته توجه داشت كه ارقام ارائـه شـده در جـدول                  گردد اما مي    مشاهده مي 
باشد و همچنين ايـن       مي) تا ده سال  (متناظر با يك دوره متوسط بلندمدت       ) ناي ايران به استث (

اي يـا تغييـر رونـدها را در دوره مـذكور پنهـان نگـه                  نوع اطالعات اثـر برخـي وقـايع منطقـه         
گردد در برخـي از كشـورها و يـا منـاطقي كـه اقـدام بـه                    در اين رابطه مشاهده مي    . دارند  مي

 اند به عنوان مثـال افـزايش ارزش پـول پـزوي مكزيـك تـا بحـران                   آزادسازي تجاري نموده  
 ادامه يافت و در مورد مالزي و تايلند افزايش ارزش پـول بـا فروپاشـي بازارهـاي                   ۹۵-۱۹۹۴

 . متوقف گرديد۱۹۹۷مالي در سال 

 ـ عوارض صادراتي و رشد صادرات قبل و بعد از آزادسازي تجاري۱جدول 

 سال آزادسازي كشور بعداز آزادسازي دسازيقبل از آزا

 رشد صادرات عوارض صادراتي رشد صادرات عوارض صادراتي

1d0درصد    <≤   

 ۲/۱۰ ۰/۰ ۸/۸ ۰/۰ ۱۹۷۶ شيلي
 ۴/۹ ۵/۰ ۶/۴ ۶/۰ ۱۹۸۶ اندونزي

 ۳/۱۵ ۰/۰ ۰/۱۶ ۰/۰ ۱۹۹۰ كره جنوبي
 ۲/۵ ۰/۰ ۴/۴ ۴/۰ ۱۹۹۱ ماالوي
 ۵/۹ ۰/۰ ۶/۱۱ ۷/۰ ۱۹۸۹ پاراگوئه
 ۴/۶ ۰/۰ -۷/۰ ۰/۰ ۱۹۹۱ ونزوئال
 ۵/۱۵ ۰/۰ ۶/۴ ۰/۰ ۲۰۰۱ ايران
3d1درصد    <≤   

 ۶/۸ ۳/۰ ۰/۱۲ ۶/۱ ۱۹۹۱ اكوادور
 ۲/۱۲ ۲/۰ ۵/۶ ۴/۱ ۱۹۹۱ هند
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 سال آزادسازي كشور بعداز آزادسازي دسازيقبل از آزا

 رشد صادرات عوارض صادراتي رشد صادرات عوارض صادراتي

 ۸/۱۲ ۰۲/۰ ۵/۹ ۰/۲ ۱۹۸۶ مكزيك
 ۳/۷ ۵/۰ ۳/۴ ۱/۲ ۱۹۸۴ مراكش
 ۹/۱۰ ۱/۰ ۴/۶ ۴/۱ ۱۹۸۶ فيليپين
 ۶/۱۴ ۳/۰ ۸/۸ ۷/۲ ۱۹۸۶ تايلند
 ۶/۷ ۴/۰ ۹/۶ ۱/۱ ۱۹۸۵ اروگوئه
 ۹/۴ ۳/۰ ۴/۷ ۲/۱ ۱۹۸۹ تونس
 ۹/۴ ۰/۰ -۱/۱ ۴/۲ ۱۹۹۰ زامبيا
5d3درصد    <≤   

 -۹/۰ ۸/۱ ۱/۹ ۲/۴ ۱۹۹۱ كامرون

 ۶/۸ ۳/۰ ۷/۵ ۵/۴ ۱۹۹۱ كلمبيا
 ۳ ۰/۰ ۰/۶ ۰/۴ ۱۹۹۱ پاكستان

10d5درصد    <≤   

 ۷/۸ ۶/۲ ۲/۶ ۹/۷ ۱۹۹۰ كاستاريكا

 ۳/۲۹ ۰۱/۰ ۶/۶ ۳/۵ ۱۹۹۲ دومينكن
 ۱/۱۴ ۷/۱ ۹/۸ ۹/۶ ۱۹۸۸ مالزي
  d10     درصد≥

 ۳/۹ ۷/۰ ۳/۴ ۵/۱۳ ۱۹۹۰ سريالنكا
 ۰۳/۱۰ ۴۲/۰ ۸۲/۶ ۷۸/۲ متوسط

d * عوارض صادراتي است  
 و براي ايران مربوط به Ameliau.Santos-Paulino&A.P.Thirwall (2002)براي كشورهاي منتخب در حال توسعه : منبع

 .باشد  ميWDI (2003)محاسبات مولف بر اساس آمار

  عوارض وارداتي و رشد واردات قبل و بعداز آزادسازي تجاريـ۲جدول 

 سال آزادسازي كشور بعداز آزادسازي قبل از آزادسازي

 رشد واردات رداتيعوارض وا رشد واردات عوارض وارداتي

5d0درصد    <≤   

 ۵۹/۸ ۱۱/۵ ۵۵/۷ ۸۲/۴ ۱۹۸۶ اندونزي

10d5درصد    <≤   

 ۰۵/۹ ۹۷/۷ ۹۵/۳ ۷۲/۹ ۱۹۹۰ كاستاريكا

 ۳۵/۹ ۵۵/۵ ۵۳/۱۲ ۶۸/۸ ۱۹۹۰ كره جنوبي
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 سال آزادسازي كشور بعداز آزادسازي قبل از آزادسازي

 رشد واردات رداتيعوارض وا رشد واردات عوارض وارداتي

 ۴۸/۱۵ ۰۹/۵ ۰۶/۱۰ ۴۱/۸ ۱۹۸۸ مالزي
 ۴۴/۱۳ ۶۹/۴ ۹۴/۷ ۲۷/۸ ۱۹۸۶ مكزيك
 ۸۸/۲۲ ۸۸/۴ ۰۲/۱۱ ۵۹/۸ ۱۹۸۹ پاراگوئه

15d10درصد    <≤   

 ۸۸/۹ ۴۲/۱۲ ۴۹/۲ ۹۳/۱۳ ۱۹۷۶ شيلي
 ۱۲/۱۳ ۹۷/۱۳ ۸۴/۲ ۴۸/۱۳ ۱۹۸۶ فيليپين
 ۷۷/۸ ۴۱/۱۳ ۹۳/۷ ۳۸/۱۳ ۱۹۹۰ سريالنكا
 ۶۶/۱۱ ۶۶/۹ ۱۲/۶ ۸۱/۱۲ ۱۹۸۶ تايلند
 ۷۱/۱۲ ۱۱/۱۰ ۴۰/۶ ۰۵/۱۰ ۱۹۹۱ ونزوئال

 ۳۴/۲ ۶۷/۱۶ -۲۳/۴ ۰۷/۱۰ ۱۹۹۰ مبيازا
 ۸۶/۲۰ ۹۵/۱۸ ۳۰/۱۲ ۸۳/۱۱ ۲۰۰۱ ايران
20d15درصد    <≤   

 ۵۲/۱۴ ۱۷/۹ ۹۹/۴ ۰۴/۱۵ ۱۹۹۱ كلمبيا
 ۰۵/۸ ۰۳/۱۵ ۳۸/۵ ۹۸/۱۸ ۱۹۹۲ دومينكن

 ۶۹/۶ ۸۹/۸ ۷۸/۱ ۸۱/۱۵ ۱۹۹۱ اكوادور
 ۴۹/۶ ۶۵/۱۶ ۳۱/۳ ۱۱/۱۹ ۱۹۸۴ مراكش
 ۳۹/۱۱ ۶۵/۱۰ -۵۳/۱ ۲۷/۱۶ ۱۹۸۵ اروگوئه

  d20     درصد≥

 ۴۰/۳ ۹۸/۲۰ ۷۷/۶ ۶۵/۲۱ ۱۹۹۱ كامرون

 ۹۳/۱۰ ۷۷/۲۷ ۷۹/۶ ۵۹/۳۸ ۱۹۹۱ هند
 ۸۳/۱ ۳۶/۲۱ ۲۸/۲ ۴۷/۲۱ ۱۹۹۱ ماالوي
 ۸۴/۴ ۳۳/۲۱ ۶۳/۳ ۸۲/۲۶ ۱۹۹۱ پاكستان
 ۶۳/۴ ۲۹/۲۱ ۰۱/۶ ۸۳/۲۳ ۱۹۸۹ تونس

 ۰۴/۱۰ ۰۹/۱۳ ۴۹/۵ ۲۴/۱۵ متوسط
d * عوارض وارداتي است . 
ــع ــعه   : منب ــال توس ــورهاي منتخــب در ح ــراي كش ــبات   Ameliau.santos-Paulino (2002)ب ــه محاس ــوط ب ــران مرب ــراي اي  و ب

 .باشد  ميWDI (2003)مولف بر اساس آمار



 107 تأثير آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات

 نرخ ارز واقعي بعد از آزادسازي تجاري رشد صادرات و واردات و جهشـ ۳جدول 
سال  كشور )رشد(بعدازآزادسازي  متوالي هاي سال )رشد( لين دوسال بعد از آزادسازياو

 نرخ واقعي ارز واردات صادرات نرخ واقعي ارز واردات صادرات آزادسازي

    آفريقا

 -۸/۲ ۸/۱ ۰/۲۱ -۶/۵ ۲/۴ ۷/۲۱ ۱۹۹۱ كامرون

 -۳/۵۸ ۰/۰ ۴/۲۱ -۱/۱۰ ۴/۰ ۵/۲۱ ۱۹۹۱ ماالوي
 -۹/۱ ۵/۰ ۱/۱۹ -۰/۱۱ ۱/۲ ۷/۱۶ ۱۹۸۴ مراكش
 -۲/۴ ۳/۰ ۸/۲۳ -۰/۶ ۲/۱ ۳/۲۱ ۱۹۸۹ تونس
 ۵/۳ -۳/۲ -۶/۰ -۴/۵ ۱/۱۶ ۶/۲۶ ۱۹۹۰ زامبيا

    آمريكاي التين
 ۱/۵ ۰/۰ ۹/۱۳ -۷/۶ ۰/۰ ۴/۱۲ ۱۹۷۶ شيلي
 ۴/۹ ۹/۸ ۸/۶ ۱/۴ ۲/۳۸ ۹/۵ ۱۹۹۱ كلمبيا

 ۹/۱ ۱/۸ ۰/۸ -۵/۰ ۸/۱۱ ۳/۱۰ ۱۹۹۰ كاستاريكا

 ۱/۲ ۹/۸ ۱/۱۲ ۳/۴ ۵/۲ ۸/۶۴ ۱۹۹۲ دومينكن
 ۷/۲ ۶/۴ ۲/۵ ۹/۶ ۹/۰ ۰/۷ ۱۹۹۱ اكوادور
 ۷/۲ ۱/۱۴ ۰/۱۲ ۵/۹ ۹/۲۰ ۴/۸ ۱۹۸۶ مكزيك
 ۷/۰ ۱/۵ ۶/۶ ۶/۶ ۰/۹۸ ۰/۱۹ ۱۹۸۹ پاراگوئه
 ۶/۴ ۵/۱۰ ۰/۹ -۳/۲ ۶/۲۲ ۵/۱ ۱۹۸۵ اروگوئه
 ۸/۱۱ ۱/۴ ۶/۷ ۵/۴ ۹/۹ ۰/۵ ۱۹۹۱ ونزوئال
    شرق آسيا

 ۱۵/۰ ۰/۱۲ ۱/۹ -۲/۱۶ -۴/۸ ۸/۷ ۱۹۸۶ اندونزي

 ۳/۰ ۶/۷ ۰/۱۷ -۹/۲ ۳/۱۲ ۲/۱۱ ۱۹۹۰ كره
 -۱/۲ ۵/۱۰ ۵/۱۳ -۱/۱ ۱/۲۵ ۳/۱۷ ۱۹۸۸ مالزي
 ۷/۱ ۵/۹ ۳/۱۰ -۲/۶ ۱/۲۴ ۶/۱۰ ۱۹۸۶ فيليپين
 ۰/۱ ۹/۷ ۴/۱۲ -۴/۶ ۶/۳۶ ۵/۲۴ ۱۹۸۶ تايلند

    آسيا غرب و جنوب
 -۱/۱ ۲/۰ ۸/۲۹ -۰/۱ ۴/۱ ۶/۲۸ ۱۹۹۱ هند

 -۱/۴ ۰/۰ ۳/۲۱ -۳/۳ ۰/۴ ۸/۲۶ ۱۹۹۱ پاكستان
 -۵/۴ ۷/۰ ۴/۱۳ -۹/۵ ۵/۱۳ ۴/۱۳ ۱۹۹۰ سريالنكا
 ۱۳/۱۷ ۵۵/۱۷ ۲۲/۱۹ ۱۷/۲۱۱۳/۱۴ ۱۳/۱۸ ۲۰۰۱ ايران

 -۶۱/۰ ۶۸/۵ ۱۲/۱۸ -۹۴/۱۵۷۶/۱ ۲۵/۱۳ متوسط
 و بـــراي ايـــران Ameliau.Santos-Paulino&A.P.Thirwall (2002)بـــراي كشـــورهاي منتخـــب در حـــال توســـعه : منبـــع

 .باشد مي۱۳۸۲ و ترازنامه بانك مركزي WDI (2003)لف بر اساس آمارؤات ممربوط به محاسب
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 سنجي   معرفي الگوي نظري و تخمين مدل اقتصاد.۳

دراين بخش ضمن معرفي الگوهاي نظري صادرات و واردات در هـر بخـش بـا اسـتفاده       
ر بـراي    به تخمين و تجزيه و تحليل الگوهاي مذكو        ١)۲۰۰۲(و سانتوز ئ پيشنهادي آمليا   الگوي

امـا قبـل از   . پـردازيم   مـي ۱۹۷۱-۲۰۰۲كشورهاي درحال توسعه منتخب در طي دوره زماني    
 .پردازيم ورود به مرحله فوق ابتدا به معرفي متغيرهاي الگو و منابع آماري مي

 هاي الگو و منابع آماري معرفي متغير. ۱-۳
 ۲۳بـراي   ۱۹۷۱-۲۰۰۲صورت سـاالنه از سـال      ه  هاي مورد نياز جهت تخمين مدل ب        داده

 .باشد كشور در حال توسعه منتخب به شرح زير مي
. ۱۹۹۵ات كاالها و خدمات، رشـد سـاالنه بـه دالر ثابـت             رشد وارد  :(m)ات    رشد وارد  -

.WDI(2003) 
. ۱۹۹۵ رشد صادرات كاالها و خدمات، رشد سـاالنه بـه دالر ثابـت    :(x) رشد صادرات    -

.WDI(2003) 
ل تمام سطوح عوارض و ماليـات بـر روي كاالهـا در نقطـه                شام :(dm)اتي  عوارض وارد  -

 .WDI(2003) .باشد ورود به كشور مي

شامل تمام سطوح عوارض و ماليـات بـر روي كاالهـا در نقطـه               : (dx) عوارض صادراتي  -
 .WDI(2003) .باشد خروج از كشور مي

(ا  نرخ واقعي ارز برابر ب pm):(و وارداتي) (pxرشد نرخ واقعي ارز صادراتي -
P

EP
(

f

d است
هاي خارجي اسـت؛ بـه عـالوه           قيمت Pf نرخ اسمي ارز و      Eهاي داخلي،      قيمت Pdكه در آن    

 واردات  به جـاي  ي تقاضاي و در الگويهاي صادرات  قيمت، Pfدر الگوي صادراتي به جاي  
Pf          هـاي    داده. كنـيم    قيمت هـاي وارداتـي را جـايگزين مـيRER  بيـا،  هـاي كلم   بـراي كشـور

كاستاريكا، اكوادور، هند، اندونزي، مالزي، مكزيك، پاكستان، فيليپين، سريالنكا، تايلنـد و            
 IFS(2003)هـا از    و براي مابقي كشـور Bahmani-oskooe & Mirzai (2000)تونس از مطالعه 
 . براي اقتصاد ايران توسط مؤلفين محاسبه شده استRERهاي  داده. اند به دست آمده
 .WDI(2003)).۱۹۹۵( به دالر ثابت(GDP)رشد توليد ناخالص داخلي : y)(رشد درآمد

____________________________________________________________________ 
 

1. Ameliau Santos-Paulino & A.P. Thirlwall (2002). 
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ايـن  ). ۱۹۹۵(رشد توليد ناخـالص داخلـي جهـاني بـه دالر ثابـت      : (w)رشد درآمد جهاني  
. گـردد  متغير به صورت تفاضل بين توليد ناخالص جهاني و توليد ناخالص كشور تعريف مي         

 .WYi  =WorldGDP-GDPi به عبارت ديگر 

 آزادسازي تجاري و صادرات.  ۲-۳

 الگوي نظري. ۱-۲-۳
كلي انتظارات نظري حاكي از آن است كـه عملكـرد صـادراتي يـك كشـور در                     بطور

كه توسط قيمت نسبي صادرات كشور به قيمـت كـاالي        ( پذيري آن كاال   وهله اول به رقابت   
ضــا كــه تقا و تقاضــاي جهــاني) شــود گيــري مــي خــارجي آن برحســب پــول رايــج  انــدازه 

هـاي    با فرض ثابت بودن كشش    . سازد، بستگي دارد    صادراتي كشور را معين مي     كاالي  براي
 :توان نوشت قيمتي و درآمدي تقاضاي صادرات، مي

)۱(             ε
η

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= t

tf

d
t W

P

P
AX 

 مقـدار ثابـت،    t  ،A صادرات در زمان     Xt كه  طوري  به
f

d

P

P    هـاي داخلـي بـه        نسـبت قيمـت 
 ε  قيمتـي تقاضـاي صـادرات و    كشـش η  درآمـد جهـاني،   Wخارجي بر حسـب پـول رايـج،   

انتظـارات نظـري حـاكي از آن اسـت كـه كشـش              .  درآمدي تقاضاي صادرات است     كشش
 .قيمتي منفي و كشش درآمدي مثبت باشد

، معادلـه رشـد صـادرات بصـورت زيـر حاصـل            )۱( از معادلـة     گيري  با لگاريتم و تفاضل   
 :گردد مي

)۲ (                                                                               a)(w)p(px tfdt +ε+−η= 

ــل       ــه و تحلي ــراي تجزي ــودمندي را ب ــارچوب س ــادرات چ ــد ص ــنتي رش ــابع س ــين ت چن
 .سازد العمل صادرات نسبت به تغييرات قيمتي و درآمدي فراهم مي عكس

، فـرض  اوالً. گيـريم  اي در نظرمـي     ار سه تعديل را بـر الگـوي پايـه         در اينجا براي ادامه ك    
اي   و درآمـدي، آنـي و لحظـه    گردد تعديل تقاضاي صادرات نسـبت بـه تغييـرات قيمتـي           مي
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توان جهت تصـريج نمـودن پويـايي صـادرات و شـرايط تعـادلي آن از            كه مي  طوري هنبوده ب 
 :اهيم داشتي در مدل استفاده نمود، لذا خويفرايند تعديل جز

)۳                        (                                       t1t3t2x10t xwpx µ+α+α+α+α= − 

 رشـد   xt-1 رشـد درآمـدجهاني،    wtهـاي نسـبي،        نـرخ تغييـرات در قيمـت       px كـه  طوري هب
از الگـو امكـان تمـايز       اين نوع تصـريح     .   جمله خطاي الگو است    tµصادرات با يك وقفه و    

مدت قيمتي و درآمدي   کشش بلند .سازد  هاي كوتامدت و بلندمدت را فراهم مي        ميان كشش 
ترتيب عبارتند ازه مدل ب

3

1

3

2

1
و

1 α−
α

α−
α. 

 معرفي معيارهاي آزادسـازي اسـت كـه بـه ترتيـب متغيـر               ،اي  دومين تعديل در الگو پايه    
هـايي كـه آزادسـازي      بـراي سـال  (lib) جـاري  و متغيـر آزادسـازي ت      (dx) عوارض صـادراتي  

خـواهيم  ) ۳(بـا تعمـيم الگـوي       . شـود   داري انجام يافته است در الگو لحاظ مـي          تجاري معني 
 : داشت

)۴(   itxit5xit41it3it2xit1iit libdwwpx µ+α+α+α+α+α+α= − 

كنـيم،   هـاي پانـل اسـتفاده مـي      بـراي زمانيكـه از داده  ١ اثرات ثابت كشوري αiكه در آن
،  α1 < 0  ،α2 > 0  ،α3 > 0   ،α4 < 0 كه ظري حاكي از آن استانتظارات ن. گردند تفسير مي

 . باشد، α5 > 0و
هـاي قيمتـي و     سومين تعديل در الگوي پايه، اثرگـذاري آزادسـازي تجـاري بـر كشـش              

هـاي    توانـد كشـش     عنوان مثال آزادسـازي تجـاري مـي       ه  ب. درآمدي تقاضاي صادرات است   
دهــد، ايــن امــر حــاكي از آن اســت كــه قيمتــي و درآمــدي تقاضــاي صــادرات را افــزايش 

توانند به آساني با تغييـر در سـاختار تسـهيالت مـالي و تحـرك در منـابع،                     توليدكنندگان مي 
يـك چنـين اثـرات تعـاملي را     . عوامل توليد را به سمت بخش قابل تجـارت هـدايت نماينـد            

اين امـر  .  نمودهاي قيمت و درآمد تببيين     ضرب متغير دامي در متغير     توان به وسيله حاصل     مي
ــادرات    ــات ص ــذف انحراف ــترك ح ــرات مش ــشياث ــاي درآ  را روي كش ــي  ه ــدي و قيمت م

 .توان مدل را بصورت زير بازنويسي نمود بنابراين مي. دنماي گيري مي اندازه
____________________________________________________________________ 

 

1. Country –Specific. 
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)۵       ( 

 
همـان اثـرات     α7 و   α6بـوده امـا ضـريب       ) ۴( هماننـد الگـوي      α5 و   α1  ،α2  ،α3  ،α4ضرايب

 . تواند مثبت يا منفي باشند سازي تجاري است كه  عالمت آنان ميتعاملي ناشي از آزاد

  تخمين و تجزيه و تحليل. ۲-۲-۳

) ۵و۴معـادالت   (در اين بخش جهت بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر رشد صـادرات           
) ۱۹۷۲-۲۰۰۲( كشـور طـي دوره زمـاني    ۲۳هاي پانل براي      مبتني بر دو نوع از الگوهاي داده      

زن اثرات ثابت بوده كه مبتني بر تصـريح متغيرهـاي مجـازي            اول تخمين الگوي  . پردازيم  مي
حالـت   در اين ١.باشد هاي كشوري كه در طول زمان ثابت است، مي جهت شناسايي ويژگي

، چنانچـه تعـداد   ٢زن اسـتاندارد درون گروهـي    اسـتفاده از تخمـين    ،با توجه بـه پويـايي الگـو       
نهايــت ميـل كنـد بــه    مــاني بـه سـمت بـي   ابـت بـودن دوره ز  ثبـا فــرض  ) كشـورها ( واحـدها 

هـاي دوره   اما به هرحال با توجه به اينكه تعداد سال         ٣.گردد  برآوردهاي ناسازگاري منجر مي   
باشد، اين احتمال وجـود دارد    باال ميزماني مورد استفاده در الگوي پانل مطالعه حاضر نسبتاً        

 يبرآوردگـر دوم بـرا    . ك باشد كه تورش ايجاد شده توسط متغير باوقفه وابسته، بسيار كوچ         
(GMM)يافته هاي گشتاورهاي تعميم  استفاده از روش ٤هاي پانل   مدل پوياي داده  

ايـن  .  است٥ 
همان متغيرهاي   ابزارها. نمايد  مي متغيرهاي توضيحي را رفع    زايي  روش برآورد، مشكل درون   

 .است شده  ارائه)۵(درجدول زننده گروه تخمين نتايج حاصل از دو .باشد مي توضيحي باوقفه

بـه عبـارت ديگـر    . دهـيم   پانل را مورد آزمون قرار مييها  در ابتدا اعتبار استفاده از داده    
در صـورتيكه كشـورها همگـن بـوده     . باشـند يـا خيـر    آيا كشورهاي مورد بررسي همگن مي     

 .گردد باشند ضرورت استفاده از روش پانل ايجاب مي
 :اهيم داشتبه عبارت ديگر از لحاظ آزمون آماري خو

____________________________________________________________________ 
 

1. Greene (1997). 
2. Standard Within-Group Estimator. 

 Nerlove(1967), Nickell(1981), Harris & Matyas(1996).: جهت مطالعه بيشتر رجوع شود به.3
4. Dynamic Panel Data Model. 
5. Generalized Methods of Moments. 

itit7itx6

xit5xit41it3it2xit1iit

)w.lib()p.lib(

libdxwpx

µ+α+α
+α+α+α+α+α+α= −



 112 پژوهشنامه بازرگاني

iii                                                                  مدل مقيد  )۶( UZY +δ= 

iiii                                                           مدل غيرمقيد  )۷( UZY +δ= 

2,1i,...,7و  = 
صورت زيـر  ه آماره آزمون فرضيه ب. دهد فر پانل بودن را مورد بررسي قرار مي   فرضيه ص 

 :باشد مي

)KT(N/)R1(

K)1N/()RR(
F

2
UR

2
R

2
UR

′−−

′−−
= 

 تعداد مشاهدات   T تعداد متغيرهاي توضيحي و      ′K يا   K تعداد كشورها و     Nكه   طوري هب
 .باشد در طول زمان مي
 : عبارت خواهد بود از)۷(و )۶( براي معادالت Fآماره آزمون 

35.0F = 
 F(0/05 و 110و  229(~_84.3 جــدول ي محاســباتي فــوق بــا مقــدار بحرانــFبــا مقايســه 

يـد  يصـورت پانـل مـورد تأ   ه م که فرضيه صفر مبتني بر لزوم بررسي مطالعه حاضر ب    يابي يدرم
  .گيرد قرار مي

معرفي شده است، امكان بررسـي اثـرات        ) ۵(و  ) ۴(توابع رشد صادرات كه در معادالت       
ات را در قالـب دو نـوع     سازي تجاري بر عملكـرد صـادر        انحرافات سياست صادراتي و آزاد    

 يهـا اسـتفاده از الگـو     مـدل ديناميـك پانـل داده     يروش اول بـرا   . سـازد   رويكرد، فراهم مي  
هاي كشوري در طـول       صههاي مجازي است كه در آن تنها مشخ          مبتني بر متغير   ١اثرات ثابت 

هـاي پانـل اسـتفاده از روش گشـتاورهاي             پويـايي داده    يزمان ثابت هسـتند؛ روش دوم بـرا       
(GMM)اسـت   يافته  تعميم

 Tگـر حاصـل از        در يـك رگرسـيون پويـاي معمـولي، بـرآورد          . ٢
هاي كوچك نيز     اريب نمونه . شود  دار هستند، اما سازگار محسوب مي      اريب   مشاهده هر چند  

تبهداراي ر 
T
 به سمت   Tهاي بزرگ با گرايش       در الگوهاي پوياي ساده، نتايج نمونه     .  است 1

تعـداد  ( nگردد، اما در الگوي پويـاي پانـل، نتـايج مجـانبي بـا گـرايش             نهايت حاصل مي    بي
____________________________________________________________________ 

 

1. Fixed effects. 
2. Arellano(1993); Arellano and Bond(1998). 
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 ابــزاري ماننــد روش  در رويكــرد متغيــر. آيــد نهايــت بدســت مــي بــه ســمت بــي) هــا واحــد
هـاي     از محدوديت گشتاوري خطي بـراي حصـول تخمـين          (GMM)هاي تعميم يافته    گشتاور

ها بـراي شناسـايي      زاي اكيد ابزار    بدين ترتيب ديگر به فرض برون     . گردد  سازگار استفاده مي  
رفتن برخي مفروضات اضافي شامل عدم همبستگي جملـه خطـا بـا          با در نظر گ   . نيازي نيست 

متغيرهاي توضـيحي و همچنـين عـدم وجـود خودهمبسـتگي در خطاهـا، بـردار ضـرايب را                    
 يافته كه يك برآوردگر متغير ابـزاري اسـت،           هاي تعميم   توان با استفاده از روش گشتاور       مي

 ١ .برآورد كرد
) ۵(و  ) ۴( در تخمين معادالت رشـد صـادرات         هايي كه   در هنگام تخمين، مجموعه ابزار    

نتايج ناشـي  . هاي اول متغيرهاي توضيحي است مورد استفاده قرار خواهند گرفت شامل وقفه     
 .ارائه شده است) ۴( در جدول GMMاز دو گروه تخمين زننده با اثرات ثابت و 

شــد بيــانگر آن اســت كــه تمــامي ضــرايب در تــابع ر) ۱( نتــايج اثــرات ثابــت در ســتون
هـاي   امـا كشـش  . باشـد  گار با انتظارات نظري مـي  صادرات داراي عالمت مورد انتظار و ساز   

اي   وابسـته باوقفـه بـه انـدازه     و ضـريب متغيـر   باشـند  قيمتي تقاضاي صادرات بسيار پايين مـي 
مـدت و   هـاي قيمتـي و درآمـدي در كوتـاه        كوچك بوده كـه تفـاوت انـدكي ميـان كشـش           

 مجــازي  و متغيــر) -۲۱/۰( ضــريب متغيــر تعرفــه صــادراتي .گــردد مــدت مشــاهده مــي بلنــد
هــاي  دار بــوده و حــاكي از آن اســت كــه كــاهش تعرفــه  معنــي) ۹۸/۱(ســازي تجــاري آزاد

 شديدي بر عملكرد صادرات     تأثير  صادراتي و همچنين اصالحات در رژيم سياست تجاري         
تعرفـه  كـه كـاهش يـك درصـدي          بـه طـوري   ). تعرفه تجاري بر حسب درصـد اسـت       ( دارد

 درصــد رشــد صــادرات را افــزايش خواهــد داد و همچنــين بــا آزادســازي ۲۱/۰صــادراتي، 
 .يابد  درصد رشد صادرات افزايش مي۲۰۰در حدود )  درصد۱۰۰( كامل تجاري

هـاي    امكان آزمون اين فرضيه كه  بـا آزادسـازي تجـاري كشـش             ) ۴( ستون دوم جدول  
گـردد   طورکـه مالحظـه مـي    همان. سازد يقيمتي و درآمدي افزايش خواهد يافت را فراهم م        

 بطـور   ي تجـار  يهـا   ي نظري با آزادسـاز     هاي درآمدي و قيمتي هر دو مطابق با انتظار          كشش
بـوده  ) -۰۶/۰(اتي برابـر    ضريب عوارض وارد  . يابند يافزايش م ) بطور قدر مطلق  ( يدار  يمعن

____________________________________________________________________ 
 

1. Greene (1997). 
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نسـبت بـه    بيـانگر آن اسـت كـه واكـنش صـادرات            ) ۷۹/۰(و ضريب انتقـال متغيـر مجـازي         
 .باشد دار مي سازي تجاري از شدت بااليي برخوردار نبوده اما اين اثر معني آزاد

هـاي سـوم و    ، كه نتـايج آن در سـتون  GMMهاي روش  اكنون به تجزيه و تحليل برآورد  
ي و قيمتـي هماننـد نتـايج     هاي درآمد كشش. پردازيم ارائه شده است، مي  ) ۴(چهارم جدول   

دار هسـتند، امـا همچنـين از مقـدار پـاييني       داري بـااليي برخـور    نـي روش اثرات ثابـت، از مع     
هـاي صـادراتي داراي اثـر     گردد، تعرفه    ستون سوم مشاهده مي    درهمانگونه كه   . برخوردارند

سـازي    اثـر مسـتقل آزاد    .  اسـت  -۱۸/۰منفي بر صادرات بوده و ضريب بـرآوردي آن برابـر            
 داده شـده اسـت از لحـاظ آمـاري           نشـان ) ۸۶/۱(تجاري كه توسـط ضـريب متغيـر مجـازي           

سازي صادرات، رشـد صـادرات        هاي آزاد   به عبارت ديگر اجراي سياست    . باشد  دار مي   معني
 . درصد افزايش خواهد داد۱۹۰را حدود

 هاي در حال توسعه منتخب درات در كشورصا عملكرد ـ۴جدول 

 xt رشد صادرات:  وابسته  متغير

 Fixed effects هاي توضيحي متغير
)۱)                      (۲( 

GMM 
)۳)                    (۴( 

px ۰۹/۰- 
) **۷۵/۲-( 

۱۰/۰- 
) *۶۲/۲-( 

۱۳/۰- 
 &)۳۳/۱-( 

۱۴/۰- 
) *۴۲/۲-( 

W ۴۳/۱ 
) *۹۸/۱( 

۱۳/۲ 
) *۵۱/۲( 

۴۹/۱ 
) **۲۴/۳( 

۳۸/۱ 
 &)۵۳/۱( 

dx ۲۱/۰- 
) **۱۷/۳-( 

۰۶/۰- 
) *۳۴/۲-( 

۱۸/۰- 
) *۲۵/۲-( 

۱۵/۰- 
) **۷۵/۳-( 

Lib ۹۸/۱ 
 &)۷۴/۱( 

۷۹/۰ 
) *۱۰/۲( 

۸۶/۱ 
) *۵۵/۲( 

۴۳/۱ 
) *۲۷/۲( 

xt-1 ۰۳/۰ 
 &)۸۷/۱( 

۰۴/۰ 
) *۴۲/۲( 

۱۲/۰ 
)**۲۲/۵( 

۱۳/۰ 
)**۱۶/۴( 

lib× w  ۵۰/۰ 
) *۳۵/۲( 

 ۶۱/۲ 
) *۱۸/۳( 

lib× px  ۰۷/۰- 
 &)۸۳/۱-( 

 ۰۸/۰ 
) *۴۱/۲-( 

 WLR ۴۷/۱ ۲۱/۲ ۶۹/۱ ۵۹/۱کشش درآمدي بلند مدت 

 -PxLR ۰۹/۰- ۱۰/۰- ۱۵/۰- ۱۶/۰ متي بلند مدتکشش قي

   R2 ۵۸/۰ ۶۵/۰ضريب تعيين 
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 xt رشد صادرات:  وابسته  متغير

 Fixed effects هاي توضيحي متغير
)۱)                      (۲( 

GMM 
)۳)                    (۴( 

۱۵/۱ ۴۸/۱   

 ۲۵/۴  **۳۶/۴۵ 

  ]۰۰۰/۰[ ]۰۰۰/۰[ 

 آزمون هاسمن
 هاي حاصلضربي حذف متغير آزمون

  آزمون والد
 ۴۳۸ ۴۳۸ ۴۵۷ ۴۵۷ تعداد مشاهدات

ــاره   * ــز آم ــين . باشــند  مــيP-Valueو اعــداد داخــل كروشــه  t اعــداد داخــل پرانت **    درصــد، ۱داري در ســطح  معنــي *همچن
ــي ــطح  معن ــد و ۵داري در س ــي&   درص ــطح  معن ــي  ۱۰داري در س ــان م ــد را نش ــد  درص ــر  .ده ــذف متغي ــون ح ــت آزم ــاي  جه ه

 .ها استفاده شده است  و از آزمون والد جهت معني داري همزمان رگرسورFه  حاصلضرب از آمار

سازي تجاري     را بر اساس اثرات تعاملي آزاد      GMM روش نتايج) ۴(ستون چهارم جدول    
، )-۱۵/۰(ضريب عوارض صادراتي   با توجه به  . دهد  هاي درآمدي و قيمتي، نشان مي       كشش و

دار و از مقدار كمتـري در مقايسـه بـا     گردد كه اين ضريب از لحاظ آماري معني      مشاهده مي 
همچنـين بـرآورد كشـش    . دباشـ  دار مـي    برخـور )-۱۸/۰(ضريب متنـاظر آن در سـتون سـوم          

دهـد،    ها بر رشد صادرات را مورد تأييد قـرار مـي            اثر منفي  تعرفه   ) ۱۵/۰(عوارض صادراتي   
 بيانگر آن اسـت كـه       بوده و  ۴۳/۱سازي تجاري برابر      ضريب آزاد .  آن ضعيف است   تأثيراما  

 .انجامد  درصدي رشد صادرات مي۱۰۰حذف موانع سياست تجاري به افزايش بيش از 

   آزادسازي تجاري و واردات.۳-۳

  الگوي نظري.۳ -۱-۳
در اين بخش با پيروي از الگـوي جانشـيني نـاقص بـه تخمـين و تجزيـه و تحليـل توابـع                        

گونـه توابـع،     در ايـن  . پـردازيم   ات سـنتي مـي      دات در قالب توابـع تقاضـاي وارد         تقاضاي وار 
و ) اخلـي بـه جانشـين   هـاي د  قيمـت ( هـاي نسـبي   صورت تابعي از قيمت ه  دات، ب   تقاضاي وار 

هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي       با فرض ثابت بودن كشش    . درآمد داخلي تصريح شده است    
 :توان نوشت واردات، مي

)۸(                      π
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هـاي     قيمـت  pd نـرخ ارز اسـمي،       Eهاي خارجي،      قيمت Pf درآمد داخلي،    Yكه   طوري هب
ــي، . ات اســت  درآمــدي تقاضــاي وارد  كشــشπدات و قاضــاي وار قيمتــي ت كشــشψداخل

بـا  . انتظارات نظري حاكي از آن است كه كشش قيمتي منفي و كشش درآمدي مثبت باشـد      
 :صورت زير نوشت هتوان ب معادله رشد واردات را مي) ۸(گيري از معادلة  لگاريتم و تفاضل

)۹(                       π(y))peΨ(pm df +−+= 

 از فرايند تعديل جزئي در      ،ات و شرايط تعادلي آن      جهت لحاظ نمودن پويايي ميان وارد     
 :گردد، لذا خواهيم داشت مدل استفاده مي

)۱۰(                   t1t32m10t mypm µ+β+β+β+β= − 

 و درآمـدي  مـدت قيمتـي   هـاي كوتـاه   بـه ترتيـب كشـش   π=β2 و ψ=β1كـه    طـوري  هب
مدت قيمتـي   هاي بلند  جمله خطاي مدل است،كششtµهاي نسبي و   رشد قيمت pmهستند؛

ترتيب عبارتند ازه و درآمدي مدل ب
3

1

3

2

1
و

1 β−
β

β−
β.  

كه در بخش قبلي بيان گرديد مطالعات متعـددي بـه تخمـين توابـع تقاضـاي                طوري همان
جهـت بررسـي اثـر    . انـد  ي توسـعه يافتـه و در حـال توسـعه پرداختـه     هـا  دات براي كشـور    وار
هـاي تقاضــاي   دات و همچنـين تحليــل رفتـار كشـش    سـازي تجـاري روي عملكـرد وار    آزاد
هاي متعـددي مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار              ات در طول دوره اصالحات تجاري، روش        وارد

 را مورد توجه قرار دارنـد،        در اين رابطه دو فرضيه جالب      ١)۱۹۸۴( ملو و وگت  . گرفته است 
 درآمـدي تقاضـاي      كشش  يابد،  ات افزايش مي    سازي وارد   طوركه درجه آزاد   اول اينكه همان  

كــار  هــا بطــور خــود بــه عبــارت ديگــر، بــا كــاهش كنتــرل. ات افــزايش خواهــد يافــت وارد
 تعديل و توسعه اقتصادي، كشـش   ثانياً در فرآيند. هاي درآمدي افزايش خواهد يافت   كشش

ات افـزايش   عنوان معيـاري بـراي جانشـيني توليـد داخلـي بـا وارد         ه  دات ب   قيمتي تقاضاي وار  
در مطالعه حاضر عـالوه     . تر خواهد شد   خواهد يافت و يا به عبارت ديگر اين جانشيني آسان         

ات همچنـين اثـر    جهـت بررسـي اثـر آزادسـازي تجـاري بـر وارد       بر رويكـرد ملـو و وگـت   
سازي تجـاري از طريـق متغيـر     اتي و اثر آزاد     يق اثر عوارض وارد   سازي تجاري را از طر      آزاد

____________________________________________________________________ 
 

1. Melo & Vogt (1984) ندا هاي را براي كشور ونزوئال مورد بررسي قرار داد لف در اين رابطه مطالعهؤاين دو م. 
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Dummy     لذا . گيرد  ات سنتي تعميم داده شده، مورد بررسي قرار مي           كه به مدل تقاضاي وارد
ه را بـ   تـوان مـدل تعمـيم يافتـه آن          مـي ) ۱۰( ات  با استفاده از تصريح پويـاي تـابع رشـد وارد          

 :صورت زير ارائه نمود
)۱۱           (                    tit5it41it3it2it1iit libdmypmm ε+β+β+β+β+β+α= − 

هـاي پانـل اسـتفاده        كـه از داده     بـراي زمـاني    ١هاي كشوري    اثرات مشخصه  iαكه در آن  
  اسـت ي مجازي بـراي آزادسـاز    متغيرlibit داتي و    عوارض وار  dit .گردند  كنيم، تفسير مي    مي

). باشـد   اري رخ داده اسـت ايـن متغيـر برابـر يـك مـي              سـازي تجـ     هايي كه در آن آزاد     سال(
همچنـين  . β5 > 0 و β1 < 0 ، β2 > 0 ،β3 > 0 ،β4 < 0 انتظارات نظري حاكي از آن اسـت كـه  

هـاي   تواند كشش   كند، مي   اشاره مي )  ۱۹۸۴( كه ملو و وگت    طوري سازي تجاري همان    آزاد
تـوان بـه وسـيله      تعـاملي را مـي  يك چنين اثـرات .  قرار دهدتأثير  قيمتي و درآمدي را تحت      

ايـن  . هاي قيمت و درآمد تببيين نمـود        حاصلضرب متغير مجازي آزادسازي تجاري در متغير      
ــات وارد  ــرات مشــترك حــذف انحراف ــر اث هــاي درآمــدي و قيمتــي   ات را روي كشــش ام

 .صورت زير باز نويسي نموده توان مدل را ب بنابراين مي. کند گيري مي اندازه

)۱۲(     
tit7itm6

it5it41it3it2itm1iit

)liby()libp(

libdmypm

ε+×β+×β+
β+β+β+β+β+α= − 

   تخمين و تجزيه و تحليل.۲-۳-۳

قبل از ورود به بحث تخمين و تجزيه و تحليـل هماننـد الگـوي صـادرات الزم اسـت در         
. شود مورد آزمون قرار گيـرد       له كه چرا مطالعه حاضر به صورت پانل انجام مي         ئابتدا اين مس  

كه كشـورها   در صورتي. شند يا خيربا به عبارت ديگر آيا كشورهاي مورد بررسي همگن مي    
در ايـن رابطـه آمـاره      . گـردد   همگن بوده باشند ضرورت استفاده از روش پانـل ايجـاب مـي            

 : عبارت خواهد بود ازFآزمون 

42.0F = 
گـردد فرضـيه صـفر مبتنـي بـر لـزوم               مشاهده مـي   F محاسباتي فوق با جدول      Fبا مقايسه   

توابـع رشـد واردات كـه در        . گيـرد   رت پانل مورد تأئيد قرار مي     صوه  بررسي مطالعه حاضر ب   
____________________________________________________________________ 

 

1. Counrty –Specific. 
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داتـي و     معرفي شده است امكان بررسي اثرات انحرافات سياسـت وار         ) ۱۲(و  ) ۱۱(معادالت  
روش . سـازد  ات را در قالب دو نوع رويكرد، فـراهم مـي            سازي تجاري بر عملكرد وارد      آزاد

هـاي    مبتنـي بـر متغيـر   ١ اثـرات ثابـت    يز الگـو  ها اسـتفاده ا     اول براي مدل ديناميك پانل داده     
هـاي    مـدل يروش دوم بـرا . کنـد  هاي كشـوري را کنتـرل مـي        مجازي است كه اثر مشخصه    

در هنگـام  . ٢اسـت (GMM)  يافتـه  هاي پانل، استفاده از روش گشـتاورهاي تعمـيم   پوياي داده
مورد استفاده  ) ۱۲(و  ) ۱۱(ات    هايي كه در تخمين معادالت رشد وارد        تخمين، مجموعه ابزار  

نتـايج ناشـي از دو گـروه    .  استيهاي اول متغيرهاي توضيح قرار خواهند گرفت شامل وقفه   
نتـايج اثـرات ثابـت در       . ارائه شده اسـت   ) ۵( در جدول    GMMزننده با اثرات ثابت و       تخمين
ات داراي عالمـت مـورد        بيانگر آن است كـه تمـامي ضـرايب در تـابع رشـد وارد              ) ۱(ستون

اي كوچك   وابسته با وقفه به اندازه     ضريب متغير . باشد  گار با انتظارات نظري مي      ازانتظار و س  
مـدت    مـدت و بلنـد      هـاي قيمتـي و درآمـدي در كوتـاه           بوده كه تفاوت اندكي ميـان كشـش       

ســازي   مجــازي آزاد و متغيــر) -۳۲/۰(اتــي  ضــريب متغيــر تعرفــه وارد. گــردد مشــاهده مــي
اتي و همچنـين      هاي وارد   ي از آن است كه كاهش تعرفه      دار بوده و حاك     معني) ۸۹/۲(تجاري

سـتون  . ات دارد    بـر عملكـرد وارد     يا   قابل مالحظه  تأثير  اصالحات در رژيم سياست تجاري      
هـاي   كشـش . سـازد   را فراهم ميMelo & Vogt (1984)امكان آزمون فرضيه ) ۵(دوم جدول

دار   از لحـاظ آمـاري نيـز معنـي     نظـري و  مدت درآمدي و قيمتي هر دو مطابق با انتظار        كوتاه
سـازي     مجـازي آزاد    همچنين اين موضوع براي ضرايب عوارض وارداتي و متغيـر         . باشند  مي

بوده و ضريب انتقـال متغيـر       ) -۳۵/۰(اتي برابر   ضريب عوارض وارد  . تجاري نيز صادق است   
ت سـازي تجـاري از شـد    ات نسبت بـه آزاد  بيانگر آن است كه واكنش وارد     ) ۹۳/۵(مجازي  

  فرضــيهDummyهــاي  بــا توجــه بــه ضــريب متغيــر. باشــد دار مــي داري برخــور بــاال و معنــي
Melo & Vogt (1984)داري مشترك هر دو  گيرد؛ به عالوه آزمون معني  مورد تأئيد قرار مي
هـا از صـفر در تمـامي سـطوح      دار آن  نيـز حـاكي از تفـاوت معنـي     Fضريب مبتني بر آمـاره      

، كـه نتـايج آن در       GMMهـاي روش       تجزيـه و تحليـل بـرآورد       اكنـون بـه    .باشـد   اهميت مي 
ي و  هـاي درآمـد   كشـش . پـردازيم   ارائه شده اسـت مـي     ) ۵(هاي سوم و چهارم جدول        ستون

____________________________________________________________________ 
 

1. Fixed Effects. 
2. Arellano (1993); Arellano & Bond (1998). 
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گونـه در   همـان . دار اسـت  داري بااليي برخور قيمتي همانند نتايج روش اثرات ثابت، از معني       
دات بـوده و ضـريب        اثر منفي بـر وار    اتي داراي     هاي وارد   گردد تعرفه   ستون سوم مشاهده مي   

سـازي تجـاري كـه توسـط ضـريب متغيـر        اثـر مسـتقل آزاد  .  است -۴۷/۰برآوردي آن برابر    
ستون چهارم جدول   . باشد  دار مي   نشان داده شده است از لحاظ آماري معني       ) ۷۵/۱(مجازي  
هـاي    سـازي تجـاري و كشـش         را بـر اسـاس اثـرات تعـاملي آزاد          GMM نتـايج روش   مذكور

با توجه . دهد نشان مي) كند  اشاره ميMelo & Vogtطور كه فرضيه  همان(مدي و قيمتي درآ
گردد كه ايـن ضـريب از لحـاظ آمـاري               مشاهده مي )  -۵۸/۰( به ضريب عوارض وارداتي       

ــا ضــريب متنــاظر آن در ســتون ســوم   معنــي ) -۴۷/۰(  دار و از مقــدار بيشــتري در مقايســه ب
 ١.باشد دار مي برخور

 هاي در حال توسعه منتخب  در كشوروارداتعملكرد  -۵جدول 
 mtرشد واردات :  وابسته  متغير

 Fixed effects هاي توضيحي متغير
)۱)                      (۲( 

GMM 
)۳)                    (۴( 

pm ۱۱/۰- 
) *۴۷/۲-( 

۱۷/۰- 
) **۱۵/۳-( 

۱۹/۰- 
 &)۸۵/۱-( 

۱۵/۰- 
) *۴۳/۲-( 

Y ۵۸/۱ 
) **۷۸/۳( 

۸۶/۱ 
) *۱۵/۲( 

۲۶/۱ 
) **۶۲/۲( 

۴۸/۲ 
) *۳۲/۱( 

dm ۳۲/۰- 
 &)۸۵/۱-( 

۳۵/۰- 
) *۶۵/۲-( 

۴۷/۰- 
 &)۴۳/۳-( 

۵۸/۰- 
) *۸۴/۲-( 

Lib ۸۹/۲ 
) **۱۲/۳( 

۹۳/۵ 
) *۱۰/۲( 

۷۵/۱ 
) *۰۵/۲( 

۳۸/۸ 
) **۷۱/۳( 

mt-1 ۰۲/۰ 
) **۳۲/۳( 

۱۱/۰ 
 &)۵۰/۱( 

۰۵/۰ 
) *۶۴/۲( 

۰۹/۰ 
 &)۷۶/۱( 

lib× y  ۶۲/۰ 
) **۹۲/۲( 

 ۸۶/۰ 
) *۱۱/۲( 

lib× pm  ۲۸/۰- 
 &)۷۴/۱-( 

 ۴۸/۰- 
) *۳۰/۲-( 

 yLR ۶۱/۱ ۰۹/۲ ۳۳/۱ ۷۳/۲کشش درآمدي بلند مدت

 -PmLR ۱۱/۰- ۱۹/۰- ۲۰/۰- ۱۷/۰کشش قيمتي بلند مدت

____________________________________________________________________ 
 

 .نمايد ها پيروي مي راز پرداختنتايج از شواهد تجربي پيرامون تعادل تجارت و ت اين .1
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 mtرشد واردات :  وابسته  متغير

 Fixed effects هاي توضيحي متغير
)۱)                      (۲( 

GMM 
)۳)                    (۴( 

۵۲/۰ ۶۳/۰   

۸۵/۱ ۴۳/۱   

 **۴۶/۸  **۴۳/۱۲ 

  ]۰۰۰/۰[ ]۰۰۰/۰[ 

 R2ضريب تعيين 
 آزمون هاسمن

 هاي حاصلضربي آزمون والد حذف متغير آزمون
 تعداد مشاهدات

۴۰۰ ۴۰۰ ۴۳۹ ۴۳۹ 

ــاره    * ــز آم ــل پرانت ــداد داخ ــه   t اع ــل كروش ــداد داخ ــيP-Valueو اع ــند  م ــين . باش ــي *همچن ــطح  معن ــد،۱داري در س    درص
هــاي  رجهــت آزمــون حــذف متغيــ. دهــد  درصــد را نشــان مــي۱۰داري در ســطح  معنــي&   درصــد و ۵داري در ســطح  معنــي **  

 .ها استفاده شده است داري همزمان رگرسور  و از آزمون والد جهت معنيFه  حاصلضرب از آمار

 مقايسه تطبيقي اثرات آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات  . ۴-۳
عنوان يـك پـيش درآمـد اكنـون در مـوقعيتي قـرار         ه  بندي مطالب ب   قبل از ورود به جمع    

. اثر آزادسازي تجـاري بـر رشـد صـادرات و واردات بپـردازيم             توان به مقايسه      داريم كه مي  
گـردد، اثـر    كه از نتايج مشـاهده مـي   طوري همان. دهد اي را نشان مي      چنين مقايسه   )۶(جدول

. طور قدر مطلق بزرگتر از اين اثر بر رشد صادرات اسـت   هكاهش عوارض بر رشد واردات ب     
ر محسوسـي از ايـن اثـر بـر صـادرات          اما در كل اثر آزادسـازي تجـاري بـر واردات بـه طـو              

هاي درآمدي واردات و صادرات برآوردي        اثر آزادسازي تجاري بر كشش    . تر است  بزرگ
، اثر آزادسازي تجاري    GMMباشد اما در الگوي       در الگوي اثرات ثابت چندان متفاوت نمي      

اري اثر آزادسازي تج . باشند  تر مي  هاي درآمدي صادرات نسبت به واردات بزرگ        بر كشش 
لذا با توجه به نتـايج مـذکور و    . بر كشش قيمتي واردات در مقايسه با صادرات بزرگتر است         

توان اين پيش فرض كه با آزادسازي تجاري وضعيت           ميزان اثرات آزادسازي بر تجارت مي     
گذارد را پذيرفت مگر اينكه تغييرات قيمتـي          ها رو به وخامت مي      ترازتجاري و ترازپرداخت  

 .بودي در خالص انتقاالت در جهت مخالف ايجاد گرددمطلوب و يا به

  مقايسه اثرات آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و رشد واردات -۶جدول 
 روش تخمين 
 GMMالگوي  الگوي اثرات ثابت 

حاصل ضرب  بدونحاصل ضرب  بدونحاصل ضرب  باحاصل ضرب متغير  بدون 
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Dummy  متغيرDummy  متغيرDummy  متغيرDummy 
 :بر  تجاري اثرعوارض

 رشد صادرات
 رشد واردات

 
۲۱/۰- 
۳۲/۰- 

 
۰۶/۰- 
۳۵/۰- 

 
۱۸/۰- 
۴۷/۰- 

 
۱۵/۰- 
۵۸/۰- 

 :بر  تجاري اثرآزادسازي
 رشد صادرات
 رشد واردات

 
۹۸/۱ 
۸۹/۲ 

 
۷۹/۰ 
۹۳/۵ 

 
۸۶/۱ 
۷۵/۱ 

 
۴۳/۱ 
۳۸/۸ 

 :بر تجاري اثرآزادسازي
 صادرات كشش درآمدي

 كشش درآمدي واردات

 
- 
- 

 
۵۰/۰ 
۶۲/۰ 

 
- 
- 

 
۳۵/۱ 
۸۶/۰ 

 :بر تجاري اثرآزادسازي
 كشش قيمتي صادرات
 كشش قيمتي واردات

 
- 
- 

 
۰۷/۰- 
۲۸/۰- 

 
- 
- 

 
۰۸/۰- 
۴۸/۰- 

  و مالحظاتبندي جمع

هـاي جـامع و سيسـتماتيك، توابـع رشـد صـادرات و واردات را          اين مطالعه در قالب متد    
عالوه بـر ايـن   . دهد سي قرار ميهاي در حال توسعه منتخب مورد برر     كشوراز  براي گروهي   

  كشور مورد مطالعه در طـي دوره زمـاني  ۲۳هاي عمده تجاري در  به تجزيه و تحليل سياست 
هـاي نـوآوري      هاي پانل كه يكي از مهمتـرين جنبـه           مبتني بر روش پوياي داده     ۲۰۰۲-۱۹۷۱

هـاي   كشش.گردد، پرداخته شده است     سازي تجاري محسوب مي     اين مطالعه در ادبيات آزاد    
هايي كه در مطالعـات قبلـي مشـاهده           اي از كشش    درآمدي و قيمتي تقاضا درون يك فاصله      

مدت قيمتي و درآمـدي  داراي عالمـت مـورد انتظـار و        هاي بلند   كشش. گيرد  شده، قرار مي  
 .باشد دار مي طور كلي از لحاظ آماري معني هب

هـاي    ، بـر اسـاس معيـار       صـادرات   و ات  به هر حال  اين مطالعه به بسـط توابـع رشـد وارد             
 در  GMMرا در قالـب روش  هاي در حال توسـعه پرداختـه و آن   مرتبط با تجارت در كشور

هاي مـورد اسـتفاده جهـت     يكي از شاخص. دهد هاي پانل مورد تجزيه و تحليل قرار مي      داده
. داتـي اسـت     ات، سـطح عـوارض وار        انحرافات سياست تجاري بـر رشـد وارد        تأثير  ارزيابي  

دات منجـر     داتـي بـه كـاهش رشـد وار          برآوردي حاكي از آن اسـت كـه عـوارض وار          نتايج  
ريـزي    هـاي مـورد بررسـي جهـت پايـه           كه اشاره گرديد تمامي كشور     طوري همان. گردد  مي
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ــد آزاد ــاده   فرآين ــاهش و س ــه ك ــازي ب ــه   س ــازي تعرف ــاي وار س ــين حــذف   ه ــي و همچن دات
يـد ايـن فرضـيه كـه        ي مبني بـر تأ    يد قو نتايج شواه . هاي غيرمقداري اقدام نمودند    محدوديت

در . سـازد  ات دارد، فـراهم مـي       حذف انحرافات تجاري اثر مثبـت و شـديدي بـر رشـد وارد             
يابـد در ايـن      هـاي درآمـدي افـزايش مـي        سازي تجاري كشـش     نهايت اين فرضيه كه با آزاد     

يش در  سـازي، افـزا     د  هاي درآمدي بـاالتر پـس از آزا         كشش. مطالعه مورد تأييد قرار گرفت    
 .دهد هاي مورد بررسي را نتيجه مي درجه باز بودن تجارت خارجي كشور
دات و  اي از اصــالح وار عنــوان نتيجــهه هــاي قيمتــي بــ همچنــين فرضــيه افــزايش كشــش

سـازي   هـاي آزاد  به معيار) صادرات( دات  رشد وار  واكنش. صادرات مورد تأييد قرار گرفت    
هاي مورد بررسي قبـل از اصـالحات       ثريت كشور آور نبوده چرا كه اک      تجاري چندان تعجب  
  ات تمركـز    هاي محـدوديت تجـاري نظيـر اسـتراتژي جـايگزيني وارد             بيشتر بر روي سياست   

 .ات افزايش خواهد يافت سازي تجارت بطور حتم رشد وارد د داشته لذا با آزا
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