
اقتصادیملهمایشنیاول
1388،شهرخمینیواحداسالمیآزاددانشگاهایران،

آزادسازي تجارت خارجی وتاثیرآن بررشداقتصادي کشورایران

دکترحسین کریمی هسنیجهرخساره حضرتی 
دانشگاه اصفهان -استادیارگروه اقتصادنجف آبادآموزشکده فنی و حرفه اي سماء واحد -مدرس 

hazrati_e86@yahoo.comhkarimih@econ.ui.ac.ir

چکیده
اهـداف مهمتـرین ازاقتصـادي توسـعه ورشـد بهدستیابیاینکهبهتوجهبا

برنامهتوجهموردهموارهشاخصاینوباشدمیایراندولتاقتصاديکالن
مـوثر عواملبهبایدمتغیراینبهترشناختبراياست،بودهاقتصاديریزان

علمیلحاظازاقتصاديرشدبهرسیدنگوناگونراهکارهايوبردپیآنبر
پایـدار رشـد بـه رسیدنبرايراهکاربهترینتاشودقرارگرفتهبررسیمورد
واقعـی رشـد پایداروباالهاينرخبهرسیدنبرايضمنا.شودانتخابکشور

بسـیاري اهمیـت کـالن اقتصـاد ثبـات بامحیطیکحفظوایجاداقتصادي
اقتصـادي پایداررشدحیاتیپیشنیازیکعنوانبهمحیطیچنینیک.دارد

میـان ارتبـاط شـده سـعی مقالـه ایندرراستادرهمین.استشدهشناخته
مباحثمرکزيهستهکهاقتصاديرشدوخارجیتجارتآزادسازيسیاست

تجـارت گسـترش آنهـا ازبرخـی عقیدهبهودهدمیراتشکیلاقتصاددانان
بااستفادهدهد،میافزایشتوسعهدرحالکشورهايدررارشد،نرخخارجی
بـدین .شـود بررسـی رشداقتصـادي وتجـاري آزادسـازي موضوعیازادبیات
کــه،شــدهدادهنشــانمعمــولیمربعــاتحــداقلازروشبااســتفادهمنظــور

رشداقتصاديبرهاتعرفهوهامحدودیتکاهشمعنايبهتجاريآزادسازي
آهنـگ شـدن کنـد سببتجاريهايمحدودیتوداشتهتاثیرمثبتکشور

.شدخواهدآنرشداقتصادي
-اقتصـاد بودنبازدرجه-تجارتسازيآزاد-اقتصاديرشد:کلیديکلمات
انسانیسرمایه

مقدمه
.باشـد مـی کشـور هـر اقتصاديکالنمهماهدافازاقتصاديتوسعهورشد
واقتصـادي هايشاخصبایدکشورهرافرادزندگیسطحافزایشبرايزیرا

کشـور اقتصـادي توسـعه ورشدسایهدرجزمهماینیابند،بهبوداجتماعی
روزونیسـت راضیهاحداقلبهدیگرویکمبیستقرنانسان.نیستمیسر

.استبیشترپیشرفتسمتبهحرکتخواهانروزبه
راتوسـعه درحـال ویافتـه توسـعه کشورهايبینشکافکهامروزدنیايدر

درعظیمیجنبشاند،کردهدركخوبیبهتوسعهدرحالکشورهاي

آمده بوجوداقتصاديشکافاینبردنازبینبرايسومجهانکشورهاي
بـراي امـا .شـود مـی دادهزیـادي اهمیـت اقتصـادي رشدبهبنابراین،است

تمامبهبایدکهباشندمیتاثیرگذاربسیاريعواملتوسعهورشدبهرسیدن
همچنـین .آیـد بوجودمتعادلومدتبلندرشدیکتاشودکافیتوجهآنها

بـراي کـه داردوجـود اقتصـادي رشـد بـه رسیدنبرايمتفاوتیراهکارهاي
آنهـا ازهرکـدام بـراي بایـد، توسـعه استراتژيعنوانبهآنهاازیکیانتخاب
سیاستیتاشودبررسیخوبیبهنیازموردهايزمینهوهاضعفها،توانایی
ازیکـی .باشـد داشـته جامعهشرایطباراهماهنگیبیشترینکهشوداتخاذ

آندرکـه باشـد مـی رشـد موتـور عنـوان بهتجارتسیاستسیاستها،این
.شودکشوراقتصاديرشدباعثتواندمیتجارتحجمافزایش
.باشدمیتجارتآزادسازيوتجارتامروزدنیايدراقتصاديارتباطوسیله

چنـدان نـه آیندهدرتجارتافزایشوتجارتآزادسازيکهرسدمینظربه
روزبنـابراین ندارندرارشدتواناییبستهجوامعزیراباشداجباريامريدور،

.شدخواهندحلجهاناقتصاددرناخودآگاهروزيوشدهضعیفترروزبه
ازتـر سـریع بـاز اقتصادهايکهدهندمینشانتجربیمطالعاتتمامتقریبا

درمطلوبیـت قـوي گـرایش ایـن دلیـل .کننـد مـی رشـد بسـته اقتصادهاي
استاستوارتجربیمطالعاتداردامنهنتایجبرپایهحديتاتجاريآزادسازي

رشدنرخنگر،دروناقتصادهايبهنسبتنگربروناقتصادهايبراینکهمبنی
بـاز سیاسـت بـین مثبـت رابطهیکوجودامکانواندکردهراتجربهباالتري
سـابقه بـی مـوج تحریـک وتهیـیج درمهـم عامـل یـک نیزرشدوتجاري

بـه راآزادسـازي انواعازبرخیکشور100ازبیشکهبودهتجارياصالحات
وبستهچشمانیباشودکه،نمیبرآندلیلمسائلایناما.اندآوردهدراجرا

وهـا توانـایی اولبایـد بلکـه آوردرويتجـارت آزادسـازي بـه تفکـر بدون
واردبرنامهباوآهستهآهستهوسپسبسنجیمراخودماناقتصاديضعفهاي

ایـن اجـراي تـاثیر شـده سـعی مقالـه ایندربنابراین.شویمجهانیاقتصاد
همـین وبـر کنـیم بررسـی ايتازهنگاهازایراناقتصاديرشدبرراسیاست

رشـد وتجـارت آزادسـازي موضـوعی ادبیاتمقدمه،ازپسادامهدراساس
ــادي ــروراقتص ــدهم ــپس،ش ــدلس ــتفادهم ــیودادهمورداس هاموردبررس
گیرينتیجههمپایاندروشدهاشارهمدلبرآوردنتایجبهوآنگاهقرارگرفته

اسـتفاده بااقتصاديسیاستگذارانکهآنستانتظار.استآمدهعملبهکلی
زرگانیباهايسیاستدرتنظیمحاضر،درمقالهآمدهبدستنتایجاز

،
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1-General Agreement on tariff and trade

.رندیدرنظربگيکمتریفیوکیکميت هایمحدود

آزادسازي تجارت :توسعه تجارت خارجی 
توجه به چـه  باآنست که هرکشورسوال مهمی مطرح می شوداین مورددر

چگونـه  هـا دولـت انتخـاب مـی کنـد؟   رامعیارهایی سیاست بازرگانی خود
بـر راسهمیه هـا وضع نمایند؟حذف یاراتعرفه هاکه آیاتصمیم می گیرند

توجـه بـه اهـداف    بـا پاسخ این است که هرکشورحذف کنند؟یاسازندقرار
زمینه هاي مختلف ودرنظر، سیاست هاي خاصی رابین المللی موردملی و

.ازجمله تجارت بین الملل اتخاذ می نماید
عین حال حتی اگـر در.مغایرندهم گاهی باومتعدد،هدفهاي کشورهاغالبا

انجـام  هیچ کشوري برايهم باشند، بازیکدیگرهماهنگ باهااینگونه هدف
بـه  بایـد سیاست تجـاري کشـور  ندارد، لذااختیارکافی در، ابزارهمه اهداف

راهـاي خـود  تعـارض میـان هـدف   که حتی المقدورگونه اي انتخاب گردد
اقتصـادي  روابـط تجـاري و  کشورهاسایرباکشوري که بخواهد.نمایدکمتر

اصول بـین  قاعده ومسائل مبادالت بین المللی ازنظم ودرداشته باشد، باید
مقطعی خود، به نفـع  هاي کوتاه مدت وتعقیب هدفازوالمللی پیروي کند

.نمایدهاي بلندمدت صرفنظرهدف
گردیـده  که بین کشورهاي جهان تنظـیم 1تعرفه وتجارتموافقتنامه عمومی

ــی باهــدفهاي اقتصــادي    ــان اهــداف مل ــه اي ازســازش می ــود، نمون شــده ب
این موافقتنامـه بـه طـورکلی اصـولی رامطـرح مـی       .سایرکشورهاي عضوبود 

ساخت که برمبناي آنهاآزادسازي تجـارت خـارجی ودسترسـی آسـان تربـه      
بازارهاي خارجی میسرمی نمود واین مهـم ازطریـق لغوموانـع غیرتعرفـه اي     

.نی نظام تعرفه هادربازرگانی بین المللی به دست می آمدوجایگزی
همچنین ازآنجاکه ارتقاي زندگی مردم وکمک به توسعه اقتصادي کشورهاي 
کمترتوسعه یافته مدنظرگات بود ،کشورهاي توسعه یافته متعهدشدند که بـه  

اول کـاهش  .سه طریق به توسعه اقتصادي کشورهاي درحال رشدکمک کنند
سـرراه صـادرات محصـوالت کشـورهاي کمترتوسـعه یافتـه       وحذف موانـع بر 

وخودداري ازایجادیاافزایش این موانع بدون انتظارکسـب امتیـازات متقابـل ،    
دوم کاهش وحذف تدابیرمالی که رشدمصرف محصوالت صادراتی کشورهاي 
یادشده رامحدودکندوسوم درنظرگرفتن سودتجاري درحدمنصفانه درتعیـین  

.داتی ازکشورهاي درحال توسعه قیمت فروش محصوالت وار
گات همچنین کشورهاي درحال توسـعه رادرنـدادن امتیـازات تعرفعـه اي ،     
محدودکردن واردات براي حفظ تعادل درترازپرداخت هاونیزحمایت ازصنایع 

براین مبناکشورهاي درحـال توسـعه مـی توانسـتند     .داخلی مجازمی دانست 
ه بگیرنـد، اماامتیـازات متقابـل    امتیازات تعرفه اي ازکشـورهاي توسـعه یافتـ   

وضـع  )سـهمیه واردات  (محدودیت هاي تجاري بـه صـورت مقـداري    .ندهند
.کنندوازصنایع داخلی خودحمایت کنند

پــس همانطورکــه قبالنیزاشــاره شــدهدف کلــی ایــن ســازمان آن بــود کــه  
تاحدامکان موانع گوناگون موجودبرسرراه تجـارت آزادکاالوخـدمات برطـرف    

اوخدمات هرچه بیشترجنبه بین المللی پیداکندوتبعیضات شودوگردش کااله
تجاري که منجربه واردشدن خسارت به برخی ازطرفهاي تجاري مـی شـود،   

.برداشته شود
مبناي تجارت برراسیاست بازرگانی خودکشورهاعموماحال حاضرنیزدر

درامروزه پذیرفته شده است که نظام تجارت آزاد.وضع می کنندآزاد
کارآیی وزمینه ایجاد، درکنندهمحدودیک نظام تجاري بسیارمقایسه با

موانعی اندك وهمراه بااقتصادي آزاد.استبرتري برخورداررشداقتصادي از
اقتصادي که داراي مدت بادرازراه واردات ، درسربدون هرگونه مانعی بریا

مزایاي یکوجه به بات.بودمتفاوت خواهدتعرفه هاي سنگین است بسیار

دود، مسئله آزادسازي تجارت در دهه هـاي  باز نسبت به اقتصادي محاقتصاد 
اخیر مورد توجه بسیاري از کشورها به خصـوص کشـورهاي درحـال توسـعه     

راسـتاي آزادسـازي تجـارت    یکی از سیاست هـایی کـه در   .قرار گرفته است 
آزادسـازي  . اتخاذ می شود، رفع موانع گوناگون برسر راه تجـارت مـی باشـد   

کرده اند، به طورمثالختلف تعریف تجارت را به صورتهاي م
هرگونه تغییري است که سیسـتم تجـاري کشـور را غیـر     "آزادسازي تجارت 

غیـر  "یک سیستم تجاري درصورتی کـامال  . "نماید)خنثی تر(تبعیض آمیزتر
است که عملکرد آن همانگونـه باشـد کـه درغیـاب     ) بیطرف ("تبعیض آمیز

راهی که تحت بی هر چه یک سیستم تجاري کمتر از . مداخله دولت می بود
از . طرفی کامل می پیمود منحرف شود، آن سیستم غیر تبعیض آمیزتر است

این رو هرگونه حرکت به سمت بیطرفی، به عنوان آزادسازي تجارت تعریـف  
می شود، حال آنکه هرتغییري که انحراف از بی طرفـی را افـزایش دهـد بـه     

]1.[صورت عکس آزادسازي مد نظر قرار می گیرد
اما منظور از آزادسازي تجارت در این مقاله کـاهش محـدودیت هـا و تعرفـه     
هاي تجاري است که سبب می شود موانع تجارت براي کشورها کاهش یابـد  
و از این مسیر حجم تجارت خارجی آنها افزایش یابد این آزادسازي براسـاس  
شاخص درجه باز بودن سنجیده مـی شـود بـه طـوري کـه شـاخص درجـه        

تولید ناخـالص داخلـی  نیز با استفاده ازمجموع صادرات و واردات به بازبودن 
الزم بـه ذکراسـت افـزایش تجـارت خـارجی      2.موردمحاسبه قرارمی گیرد

ناشی از آزادسازي تجارت به معناي افزایش درصادرات و واردات کشورهاست 
که سبب می شود منافع بسیاري در مسیر رشد و توسـعه اقتصـادي نصـیب    

.رددکشورها گ

:آزادسازي تجاري و رشداقتصادي 
برخـی  . رابطه آزادسازي تجاري و رشداقتصادي موضوعی بحـث برانگیزاسـت  

محـدودیت تجـاري   (اقتصاددانان و سیاستگزاران معتقدند باز بـودن تجـاري   
ــر ــی    ) کمت ــریعتر م ــادي س ــر و رشداقتص ــادي بهت ــردکالن اقتص ــه عملک ب
نهادهاي بـین  .گاه حمایت می کنندمطالعات تجربی فراوانی ازاین دید.انجامد

المللی همانندبانک جهانی ، صـندوق بـین المللـی پـول وسـازمان همکـاري       
اقتصادي وتوسعه اقتصادي به کشورهاي عضواین باورراتوصـیه مـی کنندکـه    
آزادســازي تجــارت وســرمایه گــذاري خــارجی بررشداقتصــادي تاثیرمثبــت 

ــازبودن تجــاري ورشداقتصــادي ان .دارد ــدمثبت ب ــراي پیون ــزه مناســبی ب گی
ی بیست سال گذشـته بوجـودآورده   اصالحات تجاري یک جانبه بی سابقه ط

]3.[نوعی آزادسازي تجاري متعهدشده اندکشورجهان به 100کهطوریب.است
تئوریهاي جدیدرشدنیزدیدگاه مهمی رادررابطه بـادرك رابطـه بـین تجـارت     

R&Dورشد، مطرح می کنندمبنی براینکـه اگررشدبوسـیله فعالیـت هـاي     

دنبال شود، تجارت امکان دسترسی یـک کشـوربه دانـش    ) تحقیق وتوسعه (
بعـالوه تجـارت ، توسـعه    . تکنولوژي شرکاي تجـاري اش رافـراهم مـی کنـد    

R&Dافزایش نوآوري ها، تشویق می کندوبویژه سبب می شودکه راازطریق
کشورهاي درحال توسعه به کاالهاي سرمایه اي وواسطه اي که براي پروسـه  

امـادرهمین  .توسعه حیاتی واساسی هسـتند، دسترسـی پیداکننـد   ) جریان (
میان ، گروهی ازاقتصاددانان به تاثیرسیاسـت تجـاري آزادتربررشداقتصـادي    

ــدونظ ــی  تردیددارن ــات تجرب ــه مطالع ــده استواراســت ک ــابراین عقی ریات آنه
موجودباتنگناهاي روش شـناختی روبروهسـتند، بـه طـوري کـه نتـایج ایـن        
مطالعات نسبت بـه تصـریح مـدل ، انتخـاب نمونـه ودوره زمـانی اسـتحکام        
نداردوبنابراین نتایج آنهادربهترین حالت ضعیف ودربـدترین وضـعیت گمـراه    

جادله درباره تاثیرسیاسـت تجـاري بررشداقتصـادي    به هرحال م.کننده است 
سیاست هايمرکانتی لیست هااتخاذ.ازپیشینه طوالنی برخورداراست 



درقرن هجـدهم الکسـاندرهامیلتون   .محدودکننده واردات راتشویق می کردند
درآمریکاودرقرن نوزدهم فریدریک لیست درآلمان وضع تعرفه هـاي وارداتـی   

رابـراي رشدصـنایع   ) قدرت اقتصادي آن زمـان  (برواردات کاالهاي انگلیسی 
نوزدهم برجانشینی واردات دراواخرقرن .کارخانه اي داخلی توصیه می کردند

.تاکیدمی شد
اما پس ازجنـگ جهـانی دوم دیـدگاهی بـین اقتصـاددانان ، سیاسـتگذاران       
وبرخی نهادهاي بین المللـی شـکل گرفـت کـه براسـاس آن اتخاذسیاسـت       
جانشینی واردات سریع ترین راه صـنعتی شـدن ورشداقتصـادي تلقـی مـی      

، 1960، 1950هـاي  بدین ترتیب سیاست جانشـینی واردات طـی دهـه    .شد
بـااین وجـود، گـروه کـوچکی     .محورراهبردهاي توسعه اقتتصادي شـد 1970

ازپژوهشگران رابطه جهت گیري تجاري بـرون نگروعملکـردکالن اقتصـادي    
همچنـین  .رابررسی واتخاذسیاسـت جانشـینی واردات راموردانتقادقراردادنـد   

هبردجهـت  را) تایوان ،کره جنوبی وسنگاپور(برخی کشورهاي درحال توسعه 
ــد  ــري درون نگرکردنـ ــت گیـ ــایگزین راهبردجهـ ــرون نگرراجـ ــري بـ . گیـ
یعملکردضعیف کالن اقتصادي کشورهاي آمریکاي التـین باراهبردجانشـین  

واردات ورشداقتصادي سریع کشورهاي شرق آسیاباراهبردتوسعه صادرات بـه  
تدریج باعث توجه به جهت گیـري تجـاري بـرون نگردرکشـورهاي درحـال      

ن مبنایی براي توجه نظري وتجربی به رابطه مثبـت آزادسـازي   ای.توسعه شد
.تجارت خارجی ورشداقتصادي شد

دراین میان کشورهاي صادرکننده منابع طبیعی نیزنمونه خوبی براي بررسی 
مطالعات تجربـی نشـان مـی دهدکـه کشـورهاي      .این رابطه به شمارمی روند
) معــدنی صــادرکنندگان محصــوالت کشــاورزي و(صــاحب منــابع طبیعــی 

رشداقتصادي پایین تري رادرمقایسه باکشورهایی که ازمنابع طبیعی بی بهره 
کشورهاي نفتی مثال بارزي ازاقتصادهاي مبتنی برمنابع .اند ، تجربه کرده اند

طبیعی هستندکه عملکـردکالن اقتصـادي آنهانشانگررشداقتصـادي کنـدتر،     
ساالنه امارات متحده براي مثال نرخ رشد.بانوسان ودرمواردي منفی می باشد

ــی  ــی دوره (عربـ ــت )1998-1973طـ ــی دوره (، کویـ ) 2001-1962طـ
ــوال ــی دوره (وآنگ ــب  ) 2001-1985ط ــه ترتی -936/0، -11/3، -45/3ب
کشورایران نیزدرگروه کشـورهاي درحـال توسـعه بـوده کـه داراي     .درصدبود

ــی سرشــاري اســت وازصــادرکنندگان موادخــام ، محصــوالت    ــابع طبیع من
ومعدنی محسوب می شـوددرحالیکه درمقایسـه باکشـورهایی کـه     کشاورزي 

ازمنابع طبیعی بی بهره اند، رشداقتصادي پایین تري راتجربـه نمـوده اسـت    
کشورایران جهـت دسـتیابی بـه رشداقتصـادي باالترسیاسـت هـاي تعـدیل        .

اقتصادي خودرابرمبناي کاهش کنترل ومحدودیت هـاوگرایش هابـه سـمت    
غـازنموده اسـت اماازآنجاکـه شـرایط اقتصـادي آن      آ1368ازسالآزادسازي

درشــرایط رقــابتی قرارنداردآزادســازي بایددرشــرایط کامالمحتاطانــه انجــام 
پذیردتاتاثیرمثبت ومناسبی بررشداقتصادي داشته باشد

:مبانی نظري مدل 
مطالعات تجربی رشد بین کشوري براي ارزیابی و آزمون 1990در دهه 

از آن پس هر دو زمینه نظري و تجربی . شروع شد رشدتجربی نظریات 
همزمان مورد توجه قرار گرفت و اقتصاددانان رشد اقتصادي را از جنبه هاي 

چارچوب این مطالعات اگرچه ترکیبی از . مختلف مورد بررسی قرار دادند
مدلهاي نئوکالسیک و درونزا بود ولی بیشتر متمایل به چارچوب 

. نئوکالسیک بود
وي از رگرسیون هاي بین کشوري . یشرو مطالعات تجربی رشد بودبارو پ

براي یافتن عوامل موثربررشد استفاده میکرد و باپیروي از بارو ادبیات تجربی 
اخیر رشد اقتصادي شمار زیادي متغیر را که با نرخ رشد اقتصادي همبسته 

.اند تشخیص داده اند
اقتصاديزي تجاري بررشدبه منظوربررسی تاثیرآزادسانیز دراین مطالعه 

= β + β ln gdp + β ln open + β ln shc + β ln tot + u

کشورایران مدل گسترش یافته نئوکالسیک اسـتفاده مـی شـودکه آن رامـی     
]4:[توان بایک معادله ساده به صورت زیرخالصه کرد

)1(Dy= F(y,y*)

سطح جاري محصول سـرانه و  , yنرخ رشد سرانه محصول، Dyبه طوري که 
y*سطح محصول سرانه هدف و بلند مدت است.

را به صورت یک معادله رگرسیون به شکل زیر ) 1(در مطالعات تجربی رابطه 
:بر آورد می کنند

)2(
tititi eXg ,,,  

:به طوریکه 

tig کشور ناخالص داخلیتولید نشانگر نرخ رشد ,

tiX .بردار متغیرهاي موثر بر رشد است,
Xاگر یکی از متغیرهاي بردار ) 2(در چارچوب نظریه توضیح دهنده معادله 

باشد آنگاه سایر متغیرهـا  ) براي بررسی همگرایی شرطی(سطح اولیه در آمد 
.در نظر گرفت*yرا می توان به عنوان معیار هاي جایگزین 

را می توان به صورت زیر نوشت ) 2( معادله 
)3(= + ln( ) + +

:ه طوریکه ب
gناخالص داخلی واقعی سرانه تولیدد نرخ رش

gdp تولیدناخالص داخلی واقعی سرانه درابتداي دوره
Zنشانگر بردار سایر متغیرهاي موثر بررشد است.

، درمطالعات تجربی از متغیرهاي گوناگونی چون سرمایه گذاري فیزیکی 
بازبودن تجاري ، مخارج دولت ، سرمایه گذاري مستقیم خارجی ، وفور منابع 

استفاده Zدر بردار .... طبیعی ، نهادها و کیفیت سیاست کالن اقتصادي و
.می شود

متغیرهاي موردنظررا پژوهشگران برمبناي مطالعه در کشورهاي مورد بررسی 
.انتخاب و وارد مدل می کنند

استفاده شده است و با ) 3( براي برآورد تجربی این مقاله نیز از معادله 
توجه به اطالعات از طریق تجربی یک رابطه بین رشد و اختالالت ایجاد 

.کرده ایم 
ه رد استفاده در این مطالعه در چارچوب ساده شده و براساس معادلالگوي مو

نمایش ) 3( طراحی شده است و سپس آنرا به شکل معادله رگرسیونی ) 1(
در اینجا عبارتند از درجه Zالزم به ذکراست متغیرهاي بردار . داده ایم

) 3( بنابراین از بسط رابطه . بازبودن تجاري ، سرمایه انسانی و رابطه مبادله 
در قسمت هاي قبل را خواهیم داشت که در آن همانطور که) 4( ، رابطه 

نیز به این نکته اشاره شد منظور از آزادسازي تجارت در این مقاله کاهش 
محدودیت ها و تعرفه هاي تجاري است که براساس شاخص بازبودن 
سنجیده می شود و شاخص بازبودن نیز با استفاده از مجموع صادرات 

.وواردات به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می گیرد

)4(
:که در آن

ig میزان رشد اقتصادي در سالiام
gdpتولید ناخالص داخلی

open درجه باز بودن تجاري
shc که در این مدل از نرخ باسـوادي اسـتفاده مـی    (سرمایه گذاري انسانی
) شود
tot  باشدمی رابطه مبادله.



ــارتین   ــاالي م ــته س ــات گذش ــیش ) 2001(ودورالف ) 2002(ازنظرمطالع ب
ــن    ــه ایـ ــوده اندکـ ــایی نمـ ــی رشدشناسـ ــدمتغیررادرمطالعات تجربـ ازصـ

.متغیرهامتناسب باشرایط هرکشوردرمدل به کارمی رود
ازآنجاکه حضورمتغیرسرمایه انسانی دراین مدل ازنکات ویژه آن می باشد، اما 
دابه تعریف سرمایه انسانی پرداخته وسپس به چگـونگی تاثیرگـذاري ایـن    ابت

درضمن الزم به ذکراست ازآنجایی که تاثیراین .متغیربرروي رشدمی پردازیم 
ــزاي    ــدازمعادالت درون ــی باش ــل م ــل تام ــراي ماقاب ــادي ب متغیربررشداقتص

.نئوکالسیک هاکه این تاثیرگذاریهارابهترنشان می دهداستفاده نموده ایم
سرمایه انسانی عبـارت اسـت ازسـرمایه گـذاري روي منـابع انسـانی جهـت        
افزایش بازدهی آنهاوازآنجاکه این نوع هزینه ها باهدف بهره برداري درآینـده  

اماازلحــاظ .انجــام مــی شودلذاآنراســرمایه گــذاري درمنــابع انســانی گوینــد 
وبخشـی  تاثیرسرمایه انسانی بررشداقتصادي نیزمی توان آن رادردوسطح خرد

.بررسی نمود
بـازدهی اقتصـادي سـرمایه    (ازمنظرخردتاثیرسرمایه انسانی برافزایش درآمـد 

ارزیابی می شودوازلحاظ تاثیرگذاري بخشی نیزمـی  ) گذاري درمنابع انسانی 
توان تاثیراین سرمایه گذاري رابرتغییرات ارزش افزوده بخش صنعت ارزیـابی  

.نمود
نـوع سـرمایه گـذاري تـاثیرات قابـل      همچنین باتوجه به این نکته کـه ایـن  

توجهی بربازدهی نیروي انسانی وارزش افزوده بخـش صـنعت درکشـورهاي    
درحال توسـعه داردوهـردوي ایـن عوامـل نیزازفاکتورهـاي مهـم دربررسـی        
رشداقتصادي است لذاسرمایه گذاري انسـانی ازجملـه متغیرهـاي مسـتحکم     

.ومعنی داردرمطالعات تجربی به شمارمی رود
برآورددراین مقاله روش حداقل مربعات معمولی مـی باشـدوازنظردوره   روش 

مـی باشـدوداده هـاي موردنیازشـامل     1358-86زمانی نیزدوره موردبررسی 
واردات، صادرات ،سرمایه انسانی ، تولیدناخالص داخلی ، رابطه مبادله ودرجه 

ازرگانی بازبودن اقتصاد به صورت سالیانه می باشدکه عموماازسالنامه آماري ب
خارجی وترازنامه هاي بانک مرکـزي وسـالنامه هـاي آمـاري مرکزآمـارایران      
بدست آمده اندوازنظرجغرافیایی نیزقلمرواین مطالعـه محدودبـه کشـورایران    

.می باشد
:نتایج تجربی وآزمون ها

نتایج حاصل ازبرآوردمدل مورداسـتفاده درجـدول شـماره یـک آمـده اسـت       
وایت به ترتیب والد وآزمون همچنین نتایج آزمون متغیرهاي اضافی وآزمون .

طورکـه  همـان .نمـایش داده شـده اسـت    و چهـار  سـه  ودرجدول هاي دو
ــک مشــاهده  ــی درجــدول ی ــولی  م ــات معم شــودنتایج روش حــداقل مربع

.یب معنی داري راارائه می دهد، ضراtازنظرآماره 

متغیرضریبtمقدار آماره احتمال
03./18/205/21Lngdp

01./62/225/10Lnopen

04./07/244/19Lnshc

001./55/376/10Lntot

R2=0.52 D.W=1.44

نتایج برآورد مدل): 1(جدول شماره 

به عبارت دیگردراین روش متغیرهاي تولیدناخالص داخلی ، درجـه بـازبودن   
اقتصادي ، سرمایه انسانی وهمچنـین رابطـه مبادلـه ، ضـرایب معنـاداري را      

همگی % 5واین ضرایب درسطح .دربرآوردحاصل کرده است 
معنادارهستندوازنظرعالمت نیزافزایش هریک ازمتغیرهاي یادشده سبب 

رشداقتصادي کشورخواهدشدوهمه متغیرهاداراي اثرمستقیم بررويافزایش 
خلی مقداررشداقتصادي کشورمی باشندامامتغیرتولیدناخالص دا

.بزرگتروتاثیرگذارتري رانشان می دهد
(Redundant Variable Test)نتایج آزمون متغیرهاي اضافی 

توان تشخیص داد که متغیرهاي مستقل درون مـدل  از طریق این آزمون می
داري بر روي متغیر وابسته دارد یا خیر، بنابراین فرضیه زیر مـورد  تاثیر معنی

. گیردآزمون قرار می
0H: داري بر روي متغیرهاي وابسته ندارندمتغیرهاي موجود تاثیر معنی

1H:  داري بر روي متغیرهاي وابسته دارندمتغیرهاي موجود تاثیر معنی

. آورده شـده اسـت  ) 2(نتایج حاصل از آزمون متغیرهاي مستقل، در جـدول  
دهد،نمایی نشان میو مثبت لگاریتم درستFهمانطور که مقادیر 

تمامی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته تاثیر دارند و این نشان از این دارد 
دسـت  اند و نتایج بهکه متغیرهاي انتخابی براي مدل به درستی انتخاب شده

. آمده از تخمین مدل با واقعیت بیشتر نزدیک است
نتایج تاثیرمعنی داري متغیرهاي موجودبرروي متغیروابسته ):2(جدول شماره 

استفاده ازآزمون متغیرهاي اضافیبا
متغیرFمقدار آماره احتمال

03/62/7Lngdp

01./87/6Lnopen

04./29/4Lnshc

001./67/12Lntot

:نتایج آزمون والد
با استفاده از آزمون والد این فرضیه که آزادسازي تجاري تاثیري بررشد 

H:آزمایش قرار می گیرد اقتصادي ایران ندارد را به صورت زیر مورد  : = 0H : ≠ 0
زمون والدنتایج آ): 3(جدول شماره 

متغییرF-statistic%)95(مقدار بحرانی
3.446.87Ln open

محاسبه شده حاکی از رد شدن λهمانطور که مالحظه می شود آماره 
فرضیه صفر و به معناي تاثیرگذار بودن آزادسازي تجاري بررشد اقتصادي 
ایران طی دوره مورد بررسی است که این موضوع را نسبت درست نمایی و 

.احتمال موجود نشان می دهد 

: تایج آزمون ناهمسانی واریانسن
آزمـون وجـود همسـانی    جهـت ) آزمون وایـت (از آزمون ناهمسانی واریانس 

.واریانس میان اجزاء اخالل در معادله ها استفاده شده است
واریانس ناهمسانی جمالت اختالل با استفاده از آزمون وایـت مـورد بررسـی    

. گیردقرار می
:باشد به عبارت دیگر فرضیه هابه صورت زیر می

0H: عدم وجود ناهمسانی واریانس

1H: وجود ناهمسانی واریانس

شود، آمارههمانطور که مالحظه می. آورده شده است) 4(نتایج در جدول 
2 و احتمال مربوطه حاکی از این واقعیت هست که فرضیه صفر مبنی بر

بنابراین مـدل مـورد بـرازش    . شودعدم وجود ناهمسانی واریانس پذیرفته می
باشددچار ناهمسانی واریانس نمی

نتایج آزمون عدم وجودناهمسانی واریانس بااستفاده ازآزمون وایت):4(جدول شماره 
آماره آزمونمقدارآماره آزموناحتمالمقدار بحرانی
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:گیري نتیجه 
نظریات اقتصادي و تجربیات کاربردي حاکی از آن است که بازار آزاد و 

راهی -ازبین بردن موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي تجارت–آزادسازي تجارت
کشورهایی که بازار آزادي . اثبات شده براي رسیدن به تولید و توسعه است 

دارند از ثروت بیشتر و جمعیت سالم تر ، سطح باالتري از آموزش وسواد، 
مناسب استانداردهاي زیست محیطی بهتر و فرصت هاي سرمایه گذاري

سودرسانی کوتاه به عکس ، موانع تجاري ممکن است باعث. تري برخوردارند
مدتی از طریق رقابت شوند امادرنهایت کشور را در وضع بسیاربدي از لحاظ 
ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتیجه منابع 

.کمتري براي رفع مشکالت ضروري جامعه در اختیار خواهند داشت 
از این دیدگاه در یک رویکرد کلی نتایج بدست آمده در این مطالعه نیز

حمایت می کند و حکایت از تاثیرپذیري مثبت ومستقیم رشد اقتصادي 
.کشور از سیاست آزادسازي تجارت خارجی دارد

نشان می دهد تولدناخالص داخلی ، سرمایه) 1( نتایج برآوردي در جدول 
انسانی ، بازبودن تجاري ورابطه مبادله تاثیر مثبتی برر شد اقتصادي کشور 

) 3(همچنین نتایج برآوردي حاصل از آزمون والد که در جدول .  داردایران
و به صفرحاکی از رد شدن فرضیه 2آورده شده نشان می دهد آماره

که از شاخص درجه بازبودن سنجیده ( معناي تاثیرگذاري آزادسازي تجاري 
است ، ضمنا بر رشد اقتصادي ایران طی دوره مورد بررسی) می شود 

. عالمت مثبت این پارامتر نیز حکایت از تاثیر مثبت آن بررشد اقتصادي دارد
افزون بر این نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی نیز که در این مطالعه به 

تاثیر مثبت و معناداري ) به دلیل آزادسازي ( معناي نرخ باسوادي است 
. بررشد اقتصادي کشور دارد

الذکر مطالعات نظري دراین مقاله  نیزبراهمیت تجارت فارغپیرومطالب فوق 
ازمحدودیت هاي تجاري کـه توسـط مقامـات اقتصـادي وضـع مـی گـردد،        
ــل   تاکیدداشــته ومحــدودیت هــاي تجــاري ازجملــه تعرفــه راســدي درمقاب

مبانی نظري درکنارتبیین مدل نئوکالسـیکی بـرنقش   .رشداقتصادي می داند
نموده ونتایج به دست آمده ازمدل موردبررسی دراین تجارت آزادتاکیدفراوان 

الزم بـه  .پژوهش ، رابطه فوق الـذکررابراي اقتصـادایران تقویـت مـی بخشـد     
ذکراست دربررسی که توسط یکی ازاقتصاددانان صندوق بـین المللـی پـول    
انجام شده ، تـاثیراختالالت تجـاري بررشداقتصـادي بااسـتفاده ازداده هـاي      

موردبررسی قرارگرفته 1960-1985درفاصله سالهاي کشور81مقطعی روي 
]5.[است  

ــه        ــاي تعرف ــرخ ه ــاثیرمنفی ن ــات برت ــن مطالع ــده ازای ــت آم ــایج بدس نت
نتـایج تجربـی   .بررشداقتصادي اکثرکشورهامن جمله ایران حکایت مـی کنـد  

مطالعات مزبوراین نکته راتصدیق می کنند، که نرخ هاي تعرفـه روي واردات  
، درمقایسه باتجارت آزاد، تاثیرات منفی قابـل مالحظـه اي   مواداولیه خارجی

بدین سان بامقایسه نتایج این مقالـه کـه شـرح    .روي نرخ رشداقتصادي دارند
آن درقسمت هاي پیشین آمده باسایرمطالعات کاربردي مـی تـوان برصـحت    
نتایج به دست آمده دراین پژوهش اطمینان داشت ویک باردیگرخاطرنشـان  

یندسیاستگذاریهاي تجاري ، آزادسازي تجارت خارجی وتنظیم نمودکه درفرآ
وکاهش صحیح نرخ هاي تعرفه ازاهمیت باالیی برخورداراست وپایه واسـاس  
رشداقتصادي ، رفاه ، باالبردن استانداردهاي زندگی وایجادزنـدگی بهتربـراي   

است کنندمیلیونها نفرکه درکشورهاي جهان زندگی می
ن مـی دهدکـه اخـتالالت تجـاري یـک عامـل       ایـن پـژوهش نشـا   در پایـان  

ونشـان مـی دهـددریک    .تاثیرگذاردرایجاداثرات منفی بررشداقتصادي اسـت  
مدل نئوکالسیکی که اقتصاددرآن براي تولیدداخلی هـم ازمـوادداخلی وهـم    

دولتموادوارداتی استفاده می کند، اختالالت تجاري ازطریق سیاست هاي 

همچون استفاده ازتعرفه ها، نـرخ رشداقتصـادي رادربلندمـدت کـاهش مـی      
هاي پرداختـی  بنابراین می توان ادعانمودکه سیاست هاي تجاري ورژیم.دهد

بانرخ هاي رشداقتصادي مرتبط هستندکه ازطریـق مسـیرکارایی بیشـترقابل    
.رویت می باشند
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