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 چکیده
بر روی رشداقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح  به بررسی اثرات جهانی شدن اقتصاد و تجارت خارجیدر این مطالعه 

رابطه با استفاده از تعریف این پرداخته شده است. برای بررسی فکیک آثار کوتاه مدت و بلند مدت به منظور ت (VARبرداری )

تجزیه و تحلیل به  0931-0931واردات و تولید ناخالص داخلی طی دوره  داده های ساالنه صادرات، ،شاخص باز بودن اقتصاد

العمل ( و توابع عکسFEVDsبینی )های ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیشاثرات متقابل پویا از تکانه

اثر ناچیزی بر  دهد که در کوتاه مدت جهانی شدن اقتصادنتایج حاصل از این تحقیق نشان می ( انجام گرفته است.IRFsآنی )

در کوتاه مدت جهانی شدن  درصد( می باشد. 10)حدود  گذارد ولی در بلند مدت اثر آن بر رشد اقتصادی رشد اقتصادی می

 می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. ما با گذشت زمان جهانی شدناقتصاد تاثیر ناچیزی بر اقتصاد دارد ا
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     مقدمه -1

رود. بین ميیکند و این مرزها در نهایت از کم رنگ میاقتصادی را جهانی شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و 

اقتصاد باشد. ی فرهنگی و سیاسی و حقوقی ... میها جهانی شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت

کند به عبارت دیگر اقتصاد تنظیم کننده کلیه رفتارها و در جهان امروز بیشترین نقش را در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایفا می

 دهد.ها رخ میو دولت جوامع هایی است که در ارتباطات بینحتی برخوردها و چالش

بيه عليت افيزایش و  به یکدیگر ( عبارتست از وابستگی روز افزون کشورها0331جهانی شدن از نظر صندوق بین المللی پول )  

ميا بعييی از فنياوری. ا سرمایه و همزمان با آنها، توسعه سریع یمبادالت کاالها و خدمات بین کشورها، گردش جهان تنوع حجم

 ( جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهان تعریف کرده است.0393بالزد ) نهپژوهشگران همانند ور

 دهد عبارتست از :اقتصاد را تحت تأثیر قرار می مهمترین ویژگی جهانی شدن که

 جهانی شدن رفتارهای اقتصادی -0

 اقتصادیبکار گیری تجارت جهانی به عنوان محرکه توسعه  -1

 تمرکز اقتصادی و رقابت پذیری  -9

باشد که جهانی شدن و پیوستن ایران به سيازمان تجيارت جهيانی چيه آثياری بير رشيد اما مسئله بسیار مهم این مقاله این می

 اقتصادی و توسعه اقتصادی دارد.

های ارتبيا  از راه دور را هزینيهکه سازد، پیشرفت فناوری اطالعات است که جهانی شدن اقتصاد را محقق می یاصلشاید عامل 

و در نهایت باعث افزایش داده اقتصادی به حداقل رسانده است و تولید را افزایش های کاهش داده و اهمیت فاصله را در فعالیت 

 . شودرشد اقتصادی می
 

 نظری مبانی -2

باشد که تجارت این می انان کالسیکی در خصوص رابطه بین تجارت خارجی و رشد و توسعه اقتصادیدتفسیر اقتصاد

اول نظریه  ،شودالمللی به سه دسته تقسیم مینظریه تجارت بینهالمینت . از نظر استبرای رشد اقتصادی  عاملیخارجی 

های صنعتی و کشاورزی کشورهای در حال توسعه به طور کامل و بهینه مورد بدین معنی که بخش ؛ای برای بازار استروزنه

این کشورها خواهند توانست تولید را افزایش دهند و یک مازاد تولید  ،است پس با گسترش و رابطه تجاری استفاده قرار نگرفته

نیروی کار و زمین مورد استفاده قرار استفاده نشده شود منابع ند. جهانی شدن اقتصاد باعث مینکوآن مازاد را صادر  کنندایجاد

های تولید در ظرفیتتجارت نگرش دوم این است که  د.ناین مازاد را صادر کند و نبگیرد و با آن کاالهای مازاد تولید کن

را صادر کنند.  کاالهای تولید شدهمازاد  و بخش های اقتصادیافزایش دهد بدون کاهش مصرف داخلی های ذکر شده را بخش

شود. این همان نظریه مزیت ایجاد میاین مازاد  ات،های مورد نیاز در مقابل صادرکاالهای صنعتی و دیگر فرآورده با واردات

گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله بهبود در تکنولوژی و  واقع نگرش دوم بیشتر به در .مطلق آدام اسمیت است

باشد که وری پویا میشود. اما نگرش سوم بهرهمی های بازار داخل حل مشکل ناکاملیو شود  می منجر تخصص در تولید

و نوآوری در  شودو ماشین آالت موجود استفاده بیشتری  هایق توسعه بازار و تقسیم کار باعث می شود از ظرفیتتجارت از طر

های فزآینده و توسعه شود تا آن کشورها از بازدهو در کل تجارت سبب میوری نیروی کار نیز افزایش داده و سپس بهرهتولید 
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نماید. اثر مستقیم و غیر مستقیم تفکیک میدو اثر ت میل اثر تجارت را به جان استوار د.نمند گردگسترده اقتصادی بهره

شود. اما اثر غیر مستقیم آن استفاده بیشتر از عوامل تولید و کارایی بیشتر در سطح بین المللی می منجر بهمستقیم تجارت 

در خصوص کینگ  .شودنباشت سرمایه میوری و افزایش اعات و بهرهاگسترش بازار کاالها و خدمات و افزایش ابدبه  مربو 

کشورها در تولید  کند کهت این فرصت را ایجاد میمنافع حاصل از تجارت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی معتقد است که تجار

تخصص کسب نماید. همچنین تجارت برای کشورهای در حال توسعه که بازارها در  را دارندکاالهایی که عوامل تولید آن کاالها 

نماید و با استفاده از های مقیاس اقتصادی مواجه میبا صرفهآنها را  ،باشندهای تولیدی باال میآنها کوچک است و دارای هزینه

 توان گفتدهد. به طور کلی میها را کاهش میهای اقتصادی هزینهو صرفه دهد صادرات را افزایش می ،روابط تجاری

های توان به دو مدلهای رشد اقتصادی را میدانند. اما نظریهل اصلی در رشد اقتصادی میتجارت را عام ،کالسیک اقتصاددانان

 آید:از رابطه ذیل بدست میتابع تولید ها زا تفکیک نمود و دراین مدلزا و برونرشد درون
y = A . f (K,L) 

( با استفاده از تابع 0331) 1سولو باشد.تولید می yدانش و تکنولوژی و  Aموجودی سرمایه،  Kنیروی کار،  L( 0در رابطه )

بنابراین رشد اقتصادی را در این تولید کاپ داگالس، تغییر تکنولوژی را مهمترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. 

ی است و پایداری رشد دانند. تاکید این مدلها بر اثر گذاری رشد تکنولوژی بر رشد اقتصادها وابسته به رشد تکنولوژی می مدل

را در رشد اقتصادی  )R&D(( نقش تحقیق و توسعه 0393) 2رومر یر است.مدت نیز در اثر تغییرات این متغ اقتصادی در بلند

کند و رشد شود و از یک بنگاه به بنگاه دیگر سرایت پیدا میداند. زیرا آن باعث ایجاد اثرات خارجی مثبت میبسیار موثر می

با  ،«والراس»و « اچ ورث»ی تکنولوژی و رشد اقتصادی نیز از نظر د. در خصوص رابطهدهر نهایت افزایش میقتصادی را دا

و  اند در شرایط ایستا است توجه داشته کههای خود به عواملی کنار گذاشتن فرض غیر واقعی رقابت کامل در نظریهاز استفاده 

ند. ه ایر اقتصادی )علم، تکنولوژی، جمعیت و عوامل طبیعی( را حذف کردعامل زمان، متغیرهای بلند مدت و نیز متغیرهای غ

 های خود برخی عناصر پویا مانند تاثیرات پیشرفت تکنولوژیک را وارد کرده است.البته مارشال در تئوری

 

 مطالعات انجام شده: -3
 داخلی مطالعات(  1-3

به « تجاری بر رشد اقتصادی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقااثر الگوی تخصص » با عنوان ای همایون رنجبر، در مقاله  

با استفاده از روش   1113  -1110وزه منا برای سال های بررسی اثر الگوی تخصص تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ح

گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت شاخص های تمرکز صادرات بر رشد اقتصادی و اثر منفی 

 شاخص های عدم تجانس تجاری و تجارت بین صنعتی بر رشد اقتصادی است.

به بررسی اثر سیاست های  « در حال توسعه بررسی رابطه تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای» ابریشمی در مقاله ی     

مبتنی بر  1112-0330کالن آزادسازی از دیدگاه اقتصاد بین الملل بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی

اخته فرهادی به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران پرد روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته است.

انجام گرفته نشان  می دهد که تجارت بین  0991-0923برای دوره   ARDL نتایج این پژوهش که با استفاده از روش .است

                                           
1- Solow  

2 - Romer 
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  بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبت دارد.« باز بودن اقتصاد» الملل در قالب شاخص 

رشد اقتصادی ایران پرداختند نتایج برآوردها نشان می دهند طی  مرادی  در مقاله خود به بررسی اثر تجارت خارجی بر    

، رشد موجودی سرمایه فیزیکی سرانه، رشد سرمایه انسانی، رشد واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه ای  0991-0999دوره

بررسی  ، به(0999)میجانی سرانه و تغییرات درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سرانه کشور دارد. مطالعات ک

پرداخته اند. در این مقاله، مدلی  0919 -0991بر رشد اقتصادی ایران، در مقطع زمانی  R&Dاهمیت کیفیت نیروی انسانی و 

برای رشد اقتصادی ایران ساخته و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده، برآورد و نشان داده شده است. نتایج 

دهد نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد نشان می 

 اقتصادی دارد.

 

 خارجی مطالعات (2-3

تاثیر صادرات مواد اولیه و واردات کاالهای سرمایه ای بر رشد اقتصادی کشور چین طی دوره  (1113)و دیگران  1هرز

مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که صادرات صنعتی و واردات سرمایه ای موجب  0391-1110

را ارتقا داده و بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و  یدانتشار دانش علوم و تکنولوژی های پیشرفته شده، سطح بهره وری عوامل تول

 معناداری داشته است، اما صادرات  مواد خام و اولیه تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.
رابطه رشد اقتصادی با توسعه مالی و تجارت را با استفاده از مدل سری زمانی برای بولیویا در دوره  (1101) 2بوجانیک    

رابطه بین بازبودن تجارت « باز بودن تجارت و رشد اقتصادی» در مقاله  3مورد بررسی قرار داده است. خوری 0321-1101

 4نیوالسا خدمات و رشد اقتصادی را از طریق مدل رگرسیون آستانه بین کشورها با درآمد باال و درآمد پایین بررسی می کند.

را با استفاده از مدل بیزین مورد  1111-0391اقتصادی بلندمدت در دوره زمانیدر مطالعاتش رابطه بین بازبودن تجارت و رشد 

 مطالعه قرار داده است. 

نقش تجارت با تکنولوژی باال و سرمایه « تجارت بین الملل، رشد اقتصادی و حقوق مالکیت معنوی» در مقاله  5یدراسچن

العه قرار داده و با استفاده از داده های پانل برای مجموعه گذاری مستقیم خارجی در تعیین نوآوری و رشد اقتصادی مورد مط

به این نتیجه رسیده که واردات با تکنولوژی باال در هر  0331-0311کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره  21ای از 

خلی سرانه، تکنولوژی دوکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نوآوری داخلی موثر است. برای رشد تولید ناخالص  دا

 خارجی اثر بیشتری نسبت به تکنولوژی داخلی دارد. 

                                           
1 -Herse 

2 -Bojanic 

3 -Khoury 

4 -Ulasan 

5 -Schneider 
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کند. از آنجا که باز بودن تجاری یکی از در مقاله خود، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی را بررسی می (0331) 1دیوید دالر

باشد با استفاده از رگرسیون، رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری را مورد های مهم برای جهانی شدن میشاخص

 تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. کند این دوگیری میدهد و در نهایت نتیجهمطالعه قرار می

رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای درحال توسعه را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که  (0390) 2تیلر

با استفاده از برآورد الگویی  (0333) 3سارجریک رابطه معنادار بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد. 

است. این تحقیق  رابطه مثبت و معنادار بین باز بودن تجاری و رشد بلند مدت کشورها دست یافتهبه ین کشوری، رگرسیونی ب

و نسبت سرمایه گذاری به  GDPهای مصرف دولتی به ، نسبت هزینهGDPبا استفاده از متغیرهای باز بودن اقتصاد، لگار تیم 

GDP نماید. ها و ... رابطه مذکور را بررسی میها و جنگدر کنار متغیرهای مجازی برای کودتا 

با استفاده از پانل دیتا وآزمون علیت گرنجر و با تکیه بر تحلیل حساسیت، وجود رابطه مستقیم بین  (0339) 4آن هاریسون

آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای در  (0111) 5دالروکرای دهد.باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی را نشان می

دهد و سپس متوسط نرخ رشد اقتصادی این زمانی مورد مطالعه قرار می (with-without)حال توسعه را با استفاده از روش 

 باالتری دارند.اند، رشد اقتصادی کند. نتایج حکایت از این دارد که کشورهایی که جهانی شدهکشورها را با هم مقایسه می
 

 مدل و داده ها -4
ها خواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار دهیم الزم است به ارتباطات متقابل این متغیرهنگامی که می

ی ساختاری شامل متغیرهای با وقفه نیز باشد توجه کنیم. اگر معادالت یک الگودر قالب یک الگوی سیستم معادالت همزمان 

شوند و تعدادی نامند. در چنین الگویی برخی از متغیرها درونزا تلقی میرا الگوی سیستم معادالت همزمان پویا می اصطالحاً آن

های وقفه( هستند. رویکرد معادالت ساختاری برای مدلسازی سریهای با نیز برونزا یا از پیش تعیین شده )برونزا بعالوه درونزا

کند. متاسفانه تئوری اقتصادی در اغلب موارد از ادی به منظور مدلسازی روابط مابین متغیرها استفاده میاز تئوری اقتص زمانی،

وقتی  برخوردار نیست. عالوه بر این، استغنای کافی برای یک تصریح پویا که بتواند تمامی این روابط را شناسایی کند،

سازد. مهمترین انتقاد ار تخمین و استنبا  از نتایج را دچار مشکل میشوند، کمتغیرهای درونزا در دو طرف معادالت ظاهر می

باشد که بر روی پارامترهای الگو به منظور های صفر( میهای غیر معتبری )مانند محدودیتمحدودیت از الگوهای ساختاری،

مدت یا ای روابط کوتاههای اقتصادی اطالعاتی در خصوص پارامترهگردد. در واقع تئوریحصول به شناسایی وضع می

 سازند. ها را مشخص میمدت یا ایستا میان متغیرروابط بلند، هاتئوری دهند. معموالَهای الگو ارائه نمیپویایی

                                           
1 -David Dollar 

2 -Taylor 

3 -Sarjer 

4 - Harrison  

5 - Delarocry 
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ها( در تصریح معادالت ساختاری کند که به هنگام استفاده از این روش )انتخاب محدودیت( بحث می0391) 0سیمز

یابی آحاد اقتصادی های اقتصادی کالسیک مبنی بر بهینههای کارشناسی جایگزین تئوریو قياوتانگشتی همزمان، قواعد سر

بندی بازخور میان بندی متغیرها به درونزا و برونزا اختیاری و غیر قابل قبول است. این نوع طبقهگردد. به عالوه طبقهمی

الگو در رویکرد سنتی  دد. همچنین عدم تصریح صحیح پویاییگرمتغیرها را لحاظ نکرده و منجر به تخمین نادرست ضرایب می

مربو  به نحوه برخورد با انتظارات در  ،های اقتصادی گردد. دومین انتقادهای ضعیف و رد تئوریبینیممکن است منجر به پیش

ای یقی به طور گسترده( شهرت یافت. در این الگوها از انتظارات تطب0391) 2های ساختاری بود که به ایراد لوکاسالگوی

گردید. انتظارات تطبیقی متيمن های توزیع شده متغیر وابسته در معادالت ساختاری میاستفاده شده که منجر به حيور وقفه

یابی شوند، اما این نتیجه با نظریه انتظارات عقالیی و رفتار بهینهآن است که آحاد اقتصادی به طور سیستماتیک دچار خطا می

سازی تنها یک روش آسان برای الگو صادی سازگاری ندارد. در واقع استفاده از متوسط موزون مقادیر گذشته یک متغیر،آحاد اقت

دانان را بر آن داشت که از رویکرد غیرساختاری برای مدلسازی روابط بین چند انتظارات بوده است. این مشکالت اقتصادسنج

برداری توسط  باشد. رویکرد خودتوضیحها، رویکرد خودتوضیح برداری میداین رویکر متغیر سری زمانی استفاده نمایند. یکی از

 سنجی معرفی گردید. الگوهای خودتوضیحبه عنوان جایگزینی برای الگوهای کالن 0391و  0391، 0311سیمز در سالهای 

گذاری شده است و به صورت فرم خالصه شده سیستم معادالت ها نهفته است پایهبرداری، بر اساس روابط تجربی که بین داده

های متغیرهای دیگر در سیستم های خود و وقفهگیرند، که هر کدام از متغیرهای درونزا بر روی وقفههمزمان مد نظر قرار می

های اقتصاد مدل سایر برداری به دلیل استفاده از متغیرهای کمتر نسبت به خودتوضیحاستفاده از الگوهای  شود.رگرس می

سادگی ساخته شده و در استفاده از آنها نیازی به اطالعات قبلی در خصوص ه باشد. چنین مدل هایی بسنجی بسیار مفید می

 ،ینی یک سری زمانی با استفاده از مدل ساختاریبروابط علی میان متغیرها وجود ندارد. بعالوه در بسیاری از موارد که پیش

 های الگوهای خودتوضیحتواند بسیار مفید باشد. بطور کلی مدلبرداری می غیر ممکن یا دشوار است الگوهای خودتوضیح

د. لذا در این ها، در تجزیه و تحلیل روابط پویای متغیرها نتایج بهتری ارائه می دهنبرداری با استفاده از ساختار پویای داده

مدت یا دانش در این الگوها نیازی به تصریح روابط ساختاری کوتاهتشریح چارچوب نظری نمی باشد. پس مطالعه نیازی به 

باشد. به خصوص زمانی که اطالعات دقیقی از چگونگی کارکرد فرآیند دنیای های الگو نمیساختاری از روابط علی میان متغیر

باشد. در این ناپذیر میبرداری اجتناب توسل به الگوهای خودتوضیح ننده متغیرهای الگو وجود ندارد،کواقعی یا عوامل تعیین

گردد. نمایش ریاضی یک رویکرد از تئوری و دانش قبلی محقق تنها برای تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شود استفاده می

 باشد: برداری به صورت زیر می سیستم خودتوضیح

 
  

yt = A1yt-1 + … + APyt-p + ut                           u ≈ ( 0 ,∑ )
 

 

 tu ضرایب الگو هستند. k×kماتریس  (i = 1, … ,p) ها  iA و k×1بردارهای  tuهای آن و همچنین و وقفه  ty که در آن

برداری از جمالت اخالل است که ممکن است به صورت همزمان همبستگی داشته باشند ولی با مقادیر با وقفه خود و 

 باشند. ای سمت راست معادالت، ناهمبسته می متغیره

                                           
. Sims1  

2 - Lucas 
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معرفی و توسعه داده شد در ابتدا به الگوهای غیرتئوریکی شهرت  زیرمقید که توسط سیمبرداری غ خودتوضیح مدلاین 

ای از اقتصاددانان از جمله خود سیمز قرار گرفت. مشکل اصلی از آنجا یافتند. اما رویکرد مذکور در سالهای بعد مورد چالش عده

برداری غیرمقید به  توضیحهای ساختاری در دستگاههای خودبه عنوان روش شناسایی تکانه 1چولسکیآغاز شد که تجزیه 

باشد. در واقع تجزیه چولسکی نوعی ساختار بازگشتی ویژه را به الگو تحمیل ترتیب قرار گرفتن متغیرهای دستگاه حساس می

کند. به عالوه ترتیب قرار گرفتن متغیرها بر اساس دیدگاههای مختلف اقتصادی معموال متفاوت است. بجز در مواردی که می

برداری شناسایی شود، در بقیه موارد جمالت اخالل در تجزیه  بتواند از شکل خالصه شده مدل خودتوضیح مدل ساختاری

  .2باشدچولسکی دارای تفسیر مستقیم اقتصادی نمی

های های ایجاد شده در الگو با استفاده از روشبرداری تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه در مدلهای خودتوضیح 

بینی قدرت گیرد. روش تجزیه واریانس خطای پیشصورت می 2و توابع عکس العمل آنی 9 بینییه واریانس خطای پیشتجز

توان علیت کند. لذا تجزیه واریانس را میگیری میاندازه را ماوراء نمونه ینسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برونزایی متغیرها

های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای ر این روش سهم تکانهگرنجر خارج از نمونه نام گذاری کرد. د

گردد. به طور مثال اگر متغیری مبتنی بر مقادیر با وقفه خود به طور مدت مشخص میمدت و بلندبینی یک متغیر در کوتاهپیش

شود. توابع نه وارد بر آن متغیر شرح داده میبینی تنها بر اساس تکابینی باشد، آنگاه واریانس خطای پیشبهینه قابل پیش

دهد. نشان میرد به اندازه یک انحراف معیار به هنگام تکانه وارا در طول زمان  ، رفتار پویای متغیرهای دستگاهالعمل آنیعکس

گردد. ها مشخص میبا استفاده از توابع عکس العمل آنی پاسخ پویای دستگاه به تکانه واحد اعمال شده از سوی هریک از متغیر

و  5، کوپمتغیرها در مدلهااما با توجه به انتقاد مذکور در باال که در مورد تجزیه چولسکی در مورد اهمیت ترتیب قرار گرفتن 

و توابع عکس العمل آنی  1بینی تعمیم یافته( رویکرد تجزیه واریانس خطای پیش0339و شین ) 6( و پسران0339همکاران )

تجزیه چولسکی آن است که توابع تجزیه واریانس و توابع عکس العمل به را معرفی کردند. مزیت این روش نسبت  9تعمیم یافته

آنی به ترتیب قرار گرفتن متغیرها حساس نیستند. توابع تجزیه واریانس تعمیم یافته و توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته هر 

(. اما قبل از برآورد مدل 0331 ،پسرانشوند )اری خالصه شده حاصل می برد دو از نمایش میانگین متحرك مدل خودتوضیح

تعمیم یافته بایستی تصمیم گرفت که تفاضل مرتبه اول متغیرها مورد استفاده قرار گیرد یا سطح متغیرها. اگر متغیرهای مدل 

نشود، در اینصورت تصریح مدل برآورد و بردار هم انباشتگی مرتبط در تصریح مدل لحاظ  داشته باشند 3با یکدیگر هم انباشتگی

هم انباشتگی می توان از دو  شده بر اساس تفاضل مرتبه اول نتایج قابل اعتمادی را ارائه نخواهد داد. برای تعیین وجود رابطه

                                           
1 - Choulesky  

 (0992نیکی اسکویی، کامران) - 1

3 . Forecast Error Variance Decomposition Functions (Fevds( 
4 . Impulse Response Functions (Irfs) 

5 -Coop 

6 - Pesaran - Shein  

7 . Generalized Impulse Response Functions 

8 . Generalized Variance Decomposition Functions 
9 . Cointegrated 
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 ( استفاده کرد. 1110پسران و همکاران ) 1( و رویکرد آزمایش مرزی0331) 1وهانسون جوسیلیوسروش ی

ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم می نماید. بین مجموعهانباشتگی وجود هم

عمده ترین دلیل شهرت این الگوها آن است که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت شان ارتبا  می 

که در آنها با وارد نمودن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای  دهد. این مدلها در واقع نوعی از مدلهای تعدیل جزئی اند،

مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شوند. این مدلها با لحاظ نمودن تغییرات 

دن به تعادل کار می کنند، کوتاه مدت، که بصورت تفاضل متغیرها ظاهر می شوند و عوامل بلندمدتی که در جهت رسی

تصویری همه جانبه ارائه داده و برای تشریح پویائی کوتاه مدت متغیرهائی که در بلندمدت با یکدیگر ارتبا  دارند، مفید است. 

 برآورد این مدل شامل دو مرحله است:

توان با استفاده از الگوی اتو رگرسیو با اطمینان از کاذب نبودن آن است. این کار را می برآورد یک رابطه بلندمدت و مرحله اول:

 انجام داده و به یک رابطه بلندمدت رسید.  9وقفه های گسترده

مرحله دوم: در این مرحله، از وقفه پسماند رابطه بلندمدت به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده و رابطه زیر را برآورد می 

 نمائیم:
∆Yt = α + b ∆Xt + c Ut-1 + et 

 

نشانگر  -که انتظار می رود چنین باشد-در صورتیکه با عالمت منفی ظاهر گردد Cضریب تصحیح خطا، یعنی برآورد ضریب 

های اقتصاد سنجی به تکنیک در این بخش با استفاده از الگوها و سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود.

  .پردازیماقتصادی می رشد و بررسی ارتبا  بین جهانی شدن اقتصاد

کنیم. اما رابطه این دو متغیر را بررسی می، که در باال توضیح داده شددر این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح برداری 

ی زیادی وجود هاخصوص جهانی شدن اقتصاد، شاخص رای بررسی رابطه بین آن دو نیاز به کمی کردن در متغیر داریم. درب

توانند معیاری از جهانی شدن اقتصاد باشند. بنابراین شاخص آزادی اقتصادی د و میشونبه آزادی اقتصادی می که مربو د ندار

  باتوانیم و باز بودن اقتصادی در کشورمان را می
𝑿+𝑴

𝑮𝑫𝑷
  Xترین شاخص برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم.به عنوان مناسب 

شود صادرات غیر نفتی را وارد نمی  WTOدر به علت اینکه بازار نفت  است )ارزش صادرات غیر نفتی بر حسب میلیون دالر 

ارزش تولید ناخالص داخلی بر حسب میلیون دالر  GDP ،باشدارزش واردات بر حسب میلیون دالر می Mو  (در نظر گرفتیم

 (Liot)و شاخص باز بودن اقتصادی  ((Ln GDPباشد. حال به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی )تفاضل مرتبه اولمی

واردات و ارزش تولید ناخالص داخلی از سال  ،های صادرات غیر نفتیبانک مرکزی ارزش هایاز داده پردازیم.باشد(، میمی

 .در نظر گرفته شده است 0931تا  0931

 

 برآورد الگو و تحلیل نتايج: -5

                                           
1 -Johansson - Juselius 

2 . Bounds Testing Approach 

1. Auto Regressive Distributed Lag(ARDL)  
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بینی  ها برای مدل خودتوضیح برداری به منظور برآورد توابع تجزیه واریانس خطای پیشما از تفاضل مرتبه اول متغیر

بینی ( توابع تجزیه واریانس خطای پیش0العمل آنی تعمیم یافته استفاده کردیم. جدول شماره )تعمیم یافته  و توابع عکس

 دهد در دورهیافته برای رشد اقتصادی در مقابل شاخص باز بودن اقتصادی را نشان می دهد. نتایج به صراحت نشان میتعمیم

انه های شاخص بازبودن اقتصاد از تغییرات رشد اقتصادی ناچیز است و در دوره دوم حدود درصد توضیح دهندگی تکهای اول 

اما در دوره های  درصد از نرخ رشد اقتصادی توسط جمله اخالل ناشی از شاخص باز بودن اقتصاد توضیح داده می شود. 1/1

توضیح نوسانات تولید در تجارت خارجی  یعنی نقش بخش ؛درصد افزایش می یابد 10بعدی میزان توضیح دهندگی به حدود 

این مسئله نشان می دهد در کوتاه مدت جهانی شدن اقتصاد تاثیر ناچیزی بر اقتصاد  درصد است. 10ناخالص داخلی حدود 

دارد اما همانطور که مالحظه می شود با گذشت زمان جهانی شدن اقتصاد می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته 

 د.باش

: تجزيه واريانس تفاضل مرتبه اول لگاريتم تولید ناخالص داخلی1جدول شماره  

Variance Decomposition of D(LGDP): 

Period D(LGDP) D(LOTI) 

1 11101 101 

2 3.03 20. 

3 3203 1.0. 

4 .307 2104 

5 .303 210. 

7 .302 2103 

. .302 2103 

3 .301 2103 

3 .301 2103 

11 .301 2103 

 منبع: محاسبات محقق

یافته برای تفاضل مرتبه اول شاخص باز بودن اقتصاد بینی تعمیمتوابع تجزیه واریانس خطای پیش (1در جدول شماره )

توضیح داده می  GDPدرصد تغییرات شاخص جهانی شدن توسط تغییرات  09گزارش شده است. مالحظه می گردد که حدود 

 شود

  

 

تجزيه واريانس تفاضل مرتبه اول شاخص باز بودن اقتصاد: 2جدول شماره  

Variance Decomposition of D(LOTI): 

Period D(LGDP) D(LOTI) 

1 1303 3702 

2 1303 3702 
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3 130. 3703 

4 130. 3703 

5 130. 3703 

7 130. 3703 

. 130. 3703 

3 130. 3703 

3 130. 3703 

11 130. 3703 

 

نشان می دهد. یک تکانه مثبت در را )در ضمیمه مقاله( توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته برای مدل  0نمودار شماره  

باعث می شود تا نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط در بلند  درصد( 12شاخص باز بودن اقتصاد به اندازه یک انحراف معیار )

 درصد افزایش بیابد. 3مدت حدود 

فولر  )نتایج در ضمیمه( که از طریق آزمون ریشه واحد دیکی ایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدلنتهمچنین  

باشند. می I(1(دهد تمامی متغیرها دارای ریشه واحد و انباشته از درجه یک، یعنی انجام گرفته است نشان می 0تعمیم یافته

ها به صورت مانا مورد استفاده گردند، تفاضل مرتبه اول آنها در الگو غیرکاه، باید تمامی مت -ازآنجایی که در رویکرد بالنچارد

 شود.لحاظ می

 

 جايگاه ايران از نظر شاخص باز بودن اقتصادی: -6

ای برسد. کشور ایران از جهت کمبود سرمایه گذاری و کم بودن سطح تولید نتوانسته است به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه

باشد. شاید یکی از مشکالتی که به عنوان مانع بر سر راه اقتصادی تولید بیشتر و سرمایه گذاری باالتر میاز آنجا که الزمه رشد 

شود. شاید بتوان گفت ای میهای مبادلهباشد که فقدان آن سبب باال رفتن هزینهجهانی شدن اقتصاد قرار دارد حق مالکیت می

اقتصاد ایران  های اقتصادی است که مانع جهانی شدنمالکیت، بحث تحریکه در شرایط کنونی در صورت در نظر نگرفتن حق م

 است.

 

 نتیجه گیری: -7

 10تاثیر قابل توجه )و توانسته نتایج حاصل نشان می دهد که جهانی شدن اقتصاد بر رشد بلند مدت اثر معناداری دارد 

علت . تأثیر ناچیزی بر رشد اقتصادی داشته استجهانی شدن در کوتاه مدت در حالی که بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ ( درصد

 فقدان امنیت اقتصادی، بسته بودن بازار سرمایه، مرتبط بااینکه در کوتاه مدت رابطه مذکور معنادار نیست را می توان 

                                           
Fuller Unit Root Test-. Augmented Dickey1  
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 دانست. محدودیت ارزی و اقتصاد وابسته به نفت محدودیت صادرات و واردات،

باعث ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد می شود و در کوتاه مدت برای  از موارد باال بگوییم که مورد اخیر یمشاید بتوان

 صادرات محدودیت ایجاد می کند.

از یک طرف تولید و از طرف دیگر  پیشنهاد می شود کهد اقتصادی قابل توجه داشته باشد رش قتصاد ایرانااینکه  برای

ت لذا دولت ها باید در جهت تقوی .قابت پذیری کاالهای داخل افزایش بیابدکیفیت کاالهای تولیدی به منظور باال رفتن توان ر

از قبیل اصالح قوانین مربو  به تجارت واجرای حق مالکیت  بخش تولید و حذف موانع ساختاری بر سر جهانی شدن اقتصاد

 گام بردارند.
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