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 چكيده
 جاديرا در اقتصاد کالن ا يفراوان يالملل، پرسشها ينحجم مبادالت ب يشعوامل اثرگذار برافزا شدن و يمرتبط با جهان محورهاي

 يادکالن اقتص يرهايمتغ بازبودن تجارت و ينرابطه ب ي، بررسينهزم يندراموضوعات مورد بحث  يناز مهم تر يكيکرده است. 

العه مط ينا ي. هدف اصلشدن اقتصاد است يجهان يندفرا يابزارها ينمهم تر يكيتجارت  يآزادساز. مانند نوسانات تورم است

 ي. براباشد يم 8111-8182دوره  يمنتخب ط ي)نوسانات تورم(، درکشورها يداريپا اثر درجه بازبودن تجارت بر ثبات و يبررس

است  ينا ريانگحاصل از برآورد مدل ب يجاست . نتا هاستفاده شد يقمدل تحق ينتخم يبرا ييتابلو يداده ها يکمنظور از تكن ينا

آن  يقتحق ينا ياستيس يهتوص ينرو، مهم تر ين. از ابر نوسانات تورم داشته است يمنف يربودن تجارت تاث باز درجه يرکه متغ

داده  و  همزمان  اهشموجود  بر واردات را ک يها يت، موانع  ومحدود يتجار يکشورها با آزادساز ينکالن ا ياستگذاراناست که س

، درجه باز بودن تجارت يشبا افزا يرا. زبه خود اختصاص دهند يزرا  ن يجهان ياز بازارها يشتري، سهم بصادرات يشبا افزا

،  تيمصون خواهند ماند. که در نهاها  يمتق يليتحم ييراتگذار بوده و از تغ يرتاث يجهان يها و بازارها يمتمنطقه بر ق يکشورها

 . مله تورم را به دنبال خواهد داشتازجکالن  يشاخص ها يرو سا ياقتصاد يتوضع باتث
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 مقدمه
در  0در اقتصاد میزان انجام مبادالت خارجی )صادرات و واردات( و تأثیر آن بر اندازه و رشد یک اقتصاد ملی به عنوان باز بودن اقتصاد

د. این وشگیری میی واقعی واردات و صادرات یک اقتصاد ملی اندازهی اندازهی باز بودن اقتصاد بوسیلهشود. درجهنظر گرفته می
ر یک های اجتماعی و اقتصادی دمعیار اخیرا در اغلب مطالعات تجربی مربوط به تجزیه و تحلیل تأثیر و پیامدهای تجارت بر وضعیت

 ,Hummelمند هستند )کشور مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه اغلب اقتصاددانان به یک روند آرام رو به افزایش برای تورم عالقه

ی زمانی خاص های کاالها و خدمات در یک کشور و در یک دورهی سطح عمومی قیمتدر اقتصاد به افزایش پیوسته تورم(.2007
ی افزایش هزینهان از تومیتواند تأثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد داشته باشد. از تأثیرات منفی تورم بر اقتصاد تورم می شود.اطالق می

، و انداز را در پی داشته باشدگذاری و پسعدم اقبال به سرمایهممکن است در مورد تورم آتی که فرصت نگهداری پول، نااطمینانی 
تورم  اثرات مثبت از های احتکاری یاد کرد.دلیل فعالیتکنندگان بهدر صورت وجود تورم شدید کمبود کاالهای در دسترس مصرف

ی اسمی در سطحی باالتر از صفر به ، حفظ نرخ بهرهدر طول زمان های عمومی و خصوصیتوان به کاهش بار واقعی بدهینیز می
تثبیت وضعیت اقتصادی باشد، و کاهش بیکاری با توجه به چسبندگی دستمزد  هایاجرای سیاست ای که بانک مرکزی قادر بهگونه

 .(Mankiw, 2012) نمودره ااسمی اش
ودهای شدت رکاز  ،تر در هنگام رکودبازار کار به هماهنگی سریعختن تورم پایین )در مقابل تورم صفر یا منفی( از طریق قادر سا

 دهدبه دلیل قرار گرفتن در دام نقدینگی را کاهش می پولی تثبیت اقتصادی هایخطر ممانعت از تأثیر سیاستو  کاهداقتصادی می
(Svensson, 2003). 

اه سیاست اقتصادی کالن به موضوع نگاه کرد. یک رژیم اقتصادی توان از دیدگبرای بررسی عوامل به وجود آمدن نوسانات تورمی می
 ی آثار ادوار تجاری، احتماال با تورم پر نوسان همراه و مشخصهای پولی و مالی، مثال در نتیجهدرپی در وضعیت سیاستبا تغییرات پی

ن میزان هدف بستگی خواهد داشت. این امکاگذاران نسبت به انحراف آن از های سیاستخواهد بود. بکارگیری نوع سیاست به نگرش
ی اجرای سیاست پولی انضباطی را به ی نوسانات تورمی را افزایش دهد و انگیزههای ادراک شدهوجود دارد که آزادی تجارت هزینه

یل اینکه به دل ها باشندوجود آورد. در اقتصادهای نسبتاً باز اگر تولیدکنندگان محصوالت منقول مجبور به تغییر متوالی قیمت
توانند کاالهای تولید شده در خارج را که از ثبات قیمت باالتری برخوردارند جانشین این کاالها کنندگان داخلی و خارجی میمصرف

تصاد کالنی های اقتوانند از طریق اتخاذ سیاستهای باز میگذاران در اقتصادیابد. سیاستکنند، سهم بازار آنها به سرعت تقلیل می
 Cavelaars 0بار دوری گزینند. در یکی از مطالعات اخیر تری که به نوسانات تورمی کمتری بیانجامد از این پیامد زیانمنضبط

از بودن تر است. وقتی که بگذار از مثال فوق پیچیدههای سیاستهد که تأثیر افزایش باز بودن اقتصاد بر انگیزه( نشان می0228)
ری شوند بدست آمده باشد، انضباط سیاستی بهتی تکنولوژی تعیین میهای تجارت شناوری که بوسیلهنهدر هزی اقتصاد از کاهش

تواند سبب تحلیل رفتن ها و عوارض واردات ناشی شود میتواند به وجود آید. در عوض باز بودن اقتصادی که از کاهش تعرفهمی
های ی مخارجِ کاهشهای واردات )منتج از اثر تغییر دهندهاز تعرفه انضباط سیاستی شود. علت آن است که کاهش درآمدهای ناشی

ها مرتبط تواند به عنوان مانعی در برابر سیاست پولی انبساطی عمل کند. اگر باز بودن بیشتر با برداشته شدن کامل تعرفهبهای ارز( می
رخوردار که بکارگیری سیاست پولی از انضباط کمتری ب ایشود، به گونهشود، این مانع برای مداخالت سیاستی احتیاطی تضعیف می

 خواهد بود و نوسانات تورمی افزایش خواهد یافت.
گذار و پیامدهای نوسانات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد های سیاستتواند انگیزهمکانیسم دیگری که از طریق آن آزادی تجارت می

تواند این شیب مبادله ( به خوبی نشان داد که بازبودن بیشتر می0880) omerRباشد. می 0تورم-ی محصولمبادلهعبارت از شیب 
های انبساطی غافلگیر کننده کاهش ای که انگیزه برای سیاستکوتاه مدت را هموارتر سازد( به گونه 4را کاهش دهد )منحنی فیلیپس

 تواندهند که این تأثیر میتئوریکی جدید نشان می ( مورد مالحظه قرار داده است، مطالعات0228) Badinger 5یابد. همانطور که 

                                              
1 Economic Openness 
2 Cavelaars 
3 Output-Inflation Trade-off 
4 Phillips Curve 
5 Badinger 
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ی اصلی آن است که بازبودن اقتصاد انگیزه برای تعدیالت های بناشده بر اساس اقتصاد خرد در جهت مخالف عمل نماید. ایدهدر مدل
نظور در بدین م اید.نمتورم بیشتر را تحمیل می-ی محصولنماید و چسبندگی سطح عمومی قیمت و مبادلهقیمتی را خنثی می

این کشورها  0های پانلرا با استفاده از داده (نوسانات تورمیثبات و پایداری )تأثیر میزان بازبودن اقتصاد بر  بررسی موردکشورهای 
 دهیم. مورد آزمون قرار می 0222-0200ی برای دوره

  

 پژوهشپيشينه  مباني نظري و
زاد موجب ارتقای سطح تولید وصادرات کاالها شده و نظام اقتصادی رابرمبنای مزیت های براساس نظریه های  اقتصادی ، تجارت آ

رقابتی شکل می دهد . بسیاری از محققین بر این عقیده اند که تجارت آزاد مزایای عمده ای را از قبیل بهبود فضای رقابت ، ارتقای 
 ارگیری نیروی کار متخصص در پی دارد . از سوی دیگر نیز تورمکیفیت کاالها وخدمات ، تسریع دستیابی به رشد اقتصادی و به ک

به دلیل ایجاد نا اطمینانی های گسترده در اقتصاد همواره مورد توجه سیاستگذاران نظام های اقتصادی بوده است . باالرفتن سطح 
فشار آن روی اقشار کم درآمد مورد  عمومی قیمت ها نه تنها به دلیل تاثیرات آن در ناپایداری های اقتصادی بلکه اغلب به جهت

 .(Hanif and batul  ،2006بحث و تبادل نظر بوده است ) 
از  ، تخصیص بهتر منابع ، استفاده بهترت از طریق افزایش کارایی درتولیدهمچنین براساس نظریه های جدید رشد ، بازبودن تجار

. در همین راستا برخی (Jane  ،2000) نرخ تورم می شود ظرفیت ها و افزایش جذب سرمایه گذاری های خارجی موجب کاهش
دیگر نیز اعتقاد دارند که عدم وجود رقابت کامل در بازارهای داخلی و ثبات قیمت ها در بخش های غیربازرگانی منجر به بروز رابطه 

های اخیر اقتصاد کالن در سال ی کارکردویژگی برجسته .(Jane  ،1997ای معکوس بین تورم و درجه بازبودن تجارت خواهد شد ) 
به این سو دو سوم نوسانات تورمی در ایاالت متحده ناپدید شده و  0892ی ی دههکاهش اساسی نوسانات تورم بوده است. از میانه

 & Blanchardاست ) ( مشاهده گردیده0OECDی اقتصادی )های مشابهی در سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعهروند

Simon, 2001کنند، افت (. حتی در کشورهای در حال توسعه که نوسانات تورمی بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی تجربه می
های اخیر شود که پژوهشخورد. اهمیت درک چنین روندهایی از آنجا ناشی میبه چشم می 0882ی نوسانات تورمی از اوایل دهه

( اثر منفی 0224) Elder0سازد. به عنوان نمونه عملکرد اقتصاد کالن را متأثر میهای کنند نوسانات تورمی سایر جنبهپیشنهاد می
د. ان( تأثیر منفی نوسانات تورمی بر رشد اقتصادی را گزارش نموده0224) Bayer4 and Davies5گذاری نوسانات تورمی بر سرمایه

استی بالقوه برای کنترل این نوسانات مخرب در کشورهای به عنوان سی ی تأثیرات باز بودن اقتصاد بر نوسانات تورمیلذا مطالعه
 یابد.میاهمیت  مختلف

-Adams 0 (0220 )کشورهای با سطح درآمد پایین، باعث کاهش نابرابری  برای پاسخ به این سوال که چه مقدار رشد اقتصادی در
شـده  گیـری ط معنی دار بین رشد اقتصادی اندازهنتایج برآورد مدل بیانگر ارتباتحقیقی انجام داد و در این کشورها خواهد شد، 

اری متوسط درآمد، به عنوان معی های آدامز، با درنظر گرفتن متوسط درآمد )مصرف( و کاهش نابرابری است. بر اساس یافته بوسـیله
با سطح  کشورهای تصریحی فوق برای کشورهای با سطح درآمد پایین، اقتـصادی، کـشش رشـد در الگـوی گیری رشد برای اندازه

معکوس بین رشد  باشـد کـه بیـانگر رابطـه مـی -27280و  -27245، -27009 ترتیـب پایین، و کل نمونه بـه درآمـد متوسـط و
 باشد.اقتصادی و ضریب جینی یا نابرابری می

در مطالعه ای به  Romer (0880)ه . به طور نموندهد تورم را مورد بررسی قرار می تحقیقات متعددی رابطه میان بازبودن اقتصاد و
.  یافته های وی نشان می دهد که به بعد می پردازد 0800ور از سال کش 004بررسی اثر بازبودن تجاری بر تورم در نمونه ای شامل 

باز بودن کشور ارتباط بین  004( با به کارگیری روش رومر برای 0889)Tera. ، کمتر استک تررهای بازتر و کوچنرخ تورم در کشو
. وی نشان می دهد که نتایج به دست آمده توسط رومر تنها برای همان نتایج را به دست آورده است تجاری و تورم را بررسی کرده و
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دسته از کشورها مشاهده کشورهای با بدهی باال در دوران بحران بدهی ها صادق است و آن رابطه منفی و معنادار قوی تنها در این 
( به این 0880) Romerکشور و به کارگیری روش  050( با استفاده از داده های ترکیبی 0220) Salsida and et alشده است .

 .نتیجه رسیده اند که رابطه ای منفی و معنادار بین بازبودن تجاری و تورم وجود دارد

Blini (0222 با تحلیل نمونه ای از )کشور عضو  00OECD دوره و رهیافت داده های تابلویی در 
ارتباط معنی داری بین بی ثباتی نرخ واقعی ارز و درجه باز بودن اقتصاد برقرار نمود و نتیجه گرفت کشورهای با نسبت  0225-0892

 .ت نرخ واقعی ارز پایین تری هستند، دارای نوسواناGDPباالتر تجارت بر 
Stansik and Prax (0220در مطالعه ای عوامل موثر بر بی ثباتی نر ) خ واقعی ارز را در کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا طی

. آنها در این مطالعه به این نتیجه می رسند که درجه باز بودن تجارت ، تاثیر منفی و معنی بررسی می نمایند 0888-0224ل های سا
بودن بازب منحنی فلیپس ، به بررسی اثر ( با استفاده از شی0220)Badler دار بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز در این کشورها داشته است .

 Danliz .تورم در کوتاه مدت برعکس می باشد. نتایج وی نشان می دهد که ارتباط بین باز بودن تجاری و تجاری بر تورم می پردازد

and Wanhoz (0224 به بررسی ارتباط بین بازبودن تجاری ، تورم و نسبت درآمد از دست رفته می پردازد و نشان )ه می دهد ک
 .ری به کاهش در تورم منتهی می شودباز بودن تجا

Cook (0224 با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی در یک اقتصاد کوچک باز ارتباط بین باز بودن تجاری و تورم را مورد بررسی )
. تتورم و بازبودن تجاری برعکس اس قرار داده و نشان می دهد که اگر تورم تنها تابعی از تراز حقیقی در نظر گرفته شود رابطه بین

 اما اگر تورم را تابعی از تراز حقیقی و مصرف فرض کنیم در این صورت این رابطه به تقاضای خارجی نیز بستگی خواهد داشت .
Alfero (0225 به آزمون نتایج حاصل از مطالعه )Romer (0880 با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به )ره کشور در دو 002

Barbo and Felardo (0220 ). بر تورم در کوتاه مدت اثری نداردمی پردازد و نشان می دهد که بازبودن تجاری  0800-0889
. آنها با توجه به کاهش نرخ تورم و باثبات تر شدن آن در سالهای اخیر در بیشتر هانی شدن بر روی تورم می پردازندبه بررسی اثر ج

یرند که عالوه بر سیاست های پولی ، عامل هم پارچگی و جهانی شدن نیز بر روی کاهش تورم در کشورهای دنیا نتیجه می گ
   Tayyeb Nia andکشورهای مختلف تاثیر داشته است .در خصوص رابطه میان باز شدن اقتصاد و تورم ، طیب نیا و زندیه 

Zandieh(0099به بررسی مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و س ) پس آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن پرداخته
رای برآورد مدل ( بVARو روش برآورد خودرگرسیون برداری ) 0020-0094اند . برای این منظور از داده های فصلی در دوره 

رپذیری تورم از سیکل های . انتظار می رود اثه هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد. یافته های آنها نشان می دهد ککرده انداستفاده 
، افزایش قیمت نسبی کاالهای وارداتی مانند . افزون بر اینن تری داشته باشدتجاری داخلی کاهش یافته و تورم مسیر کم نواسا

، رونق و رکود شرکای تجاری ایران از طریق تجارت به ایران . همچنینتورم را افزایش می دهد شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و
 .داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد نیز منتقل شده و تورم

 

 روش پژوهش
الت الزم از مقا هایی. پس از انجام مطالعات و بررسباشدیم ایینهو زم یمورد یقو روش تحق یکاربرد یقاتمطالعه از نوع تحق این

و  یهروابط مشخص شده با استفاده از تجز یتجرب یمدل مورد نظر استخراج خواهد شد و پس از بررس یو داخل یخارج یاتو نشر
 .شودیها پرداخته مداده یلبه تحل 0ویوزیاو نرم افزار  یاقتصادسنج هاییلتحل
 ینتخم یآمار و اطالعات برا ینشده و همچن یآورجمع ینظر یمبان ینترنتو ا یاابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه یقتحق ینا در

 واهد شد.استفاده خ یبانک جهان زمانییسر یهااز داده

 مدل اقتصادسنجي -
مدل اقتصاد سنجی زیر را  (Bowdler & Malik, 2017)جهت بررسی تأثیر باز بودن اقتصاد بر نوسانات تورمی به تبعیت از 

 ن در نظر گرفت:توامی

                                              
1 Eviews 
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(0) 𝑉𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑉𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡−1 + 𝛾𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

ضرایب برآورد  𝛾و  𝛼 ،𝛽باز بودن اقتصاد،  یدرجه 𝑂𝑃𝐸𝑁نوسان تورمی،  𝑉𝐼𝑁𝐹به ترتیب نشانگر کشور و زمان،  tو  iکه در آن 
متغیر وابسته با یک دوره تأخیر در سمت راست  باشند.یی خطا مجمله 𝜀𝑖𝑡اثرات تصادفی مقاطع و زمان و  𝜆𝑡و  𝜂𝑖شده در مدل، 

به منظور کنترل پایداری نوسانات تورمی، که ممکن است ذاتی باشد و یا به عنوان پروکسی برای سایر عوامل تعیین  (2)ی رابطه
ی از رابطه (𝑉𝐼𝑁𝐹)اند بکار گرفته شده باشد. همچنین متغیر نوسانات تورمی مدل نشدهنوسان تورمی که در این سطح وارد ی کننده

 گردد:یزیر استخراج م
𝑉𝐼𝑁𝐹 = 𝑙𝑛[1 + 𝑠𝑑(𝐼𝑁𝐹)] 

 دهد.را نشان می 0انحراف معیار 𝑠𝑑لگاریتم طبیعی و   𝑙𝑛، ی تورمنشان دهنده 𝐼𝑁𝐹جایی که 

 يرهامتغ يفتعر-
ل سال را شام یکدر عضو سازمان اوپک  یشده در داخل کشورها یدکاالها و خدمات تول یهکل ی: ارزش دالریاخلناخالص د یدتول -
 .استخراج شده است یبانک جهان یزمان یها یباشد. اطالعات از سر یم
 تورم استفاده شده است.  یرمتغ یکننده برا مصرفیاز شاخص بها یقتحق ینتورم: در ا -
شاخص به صورت نسبت تجارت  یناز ا حاضر یقبوده و در تحق یمختلف هایشاخص یکه دارا :(𝑂𝑃𝐸𝑁)صاد اقتدرجه بازبودن  -

 .شود یاستفاده م یناخالص داخل یدبه تول

       (0)                                                  
GDP

IMEX
OPEN

)( 
 

 یرتاث بررسی.باشدیم یناخالص داخل یدتول GDPواردات کاالها و خدمات و  IMصادرات کاالها و خدمات،   EX(، 0در رابطه )
 0200تا  0222به صورت ساالنه از سال  یزمان ی باز بودن اقتصاد بر نوسانات تورمی در کشورهای عضو سازمان اوپک دردورهدرجه

ت، ی استوایی، گابن، ایران، عراق، کویوادور، گینهالجزایر، آنگوال، اک)عضو سازمان اوپک  یکشورها یقتحق ینا در ،باشدیم میالدی
  .گیردیقرار م ی( مورد بررسلیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئال 

ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش در این تحقیق برای آزمون فرضیه:هاوش تجزيه و تحليل دادهر

های پانل و آزمونهای مربوط به آن تشریح باشد. در ادامه ابتدا روش دادههای پانل میرد استفاده در این تحقیق روش دادهآماری مو
شود. در آخر نیز دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده میبودن کل مدل و معنی دار های مربوط به معنیگردد. سپس آزمونمی

گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق ه مفروضات رگرسیون کالسیک، نحوه تصمیمپس از تشریح آزمون های مربوط ب
 بهره گرفته شده است.  Eviews ها از نرم افزارهای گردد. الزم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل دادهبیان می

 :فرضیه های تحقیق-

 اثیر معنا داری دارد.در کشورهای منتخب ت رشد اقتصاديبر روی واردات 

 در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری دارد. رشد اقتصاديبر روی صادرات 

  .قیمتی)عدم ثبات(در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری دارد نوسانات بر روی  باز بودن اقتصاد

  .در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری دارد رشد اقتصاديبر روی  تورم

 

 منطقه موردمطالعه
 Organisation des pays exportateurs) (OPEPاوپپ  ) یااوپک  یصادرکننده نفت با نام اختصار یسازمان کشورها 

de pétrole ،)قطر، ریه،یجن یبی،ل یت،کو عراق، یران،ا یر،الجزا یاست که متشکل از کشورها ینفت المللیینکارتلب یک 

در سال  یساوپک از بدو تأس المللیینونزوئال و کنگو است. مقر ب اکوادور،آنگوال، ی،امارات متحده عرب ی،عربستان سعود

                                              
1 Standard Deviation 
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 .یافتانتقال  یشدر کشور اتر ینبه شهر و ۹۳۱۱در ژنو بود و در سال  ۹۳۳۱
ظت از منافع خود اقدام به تأسیس سازمان واحدی موافقت کردند که به نفت با هدف محاف کشورهای صادرکننده 0822سپتامبر  00

 نامیده شد. این توافق در پایان مذاکرات نمایندگان این کشورها در بغداد حاصل شد.« اوپک»اختصار 
سازی هماهنگی و یکپارچه»هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: 

ین ثبات هایی برای تضمکشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه نفت هایسیاست

المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده بین بازار نفت قیمت نفت در
ننده به کنفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت؛ تأمین نفت کشورهای مصرف

 [0]«کنند..گذاری میکارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه صورت
عی در تأثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای اوپک در دهه نخست عمر خویش سعی در تداوم بقا و در دهه دوم س
و  است تأثیرات مثبتی در جهت جلوگیری از سقوط ناگهانیتولیدکننده داشت. اکنون اوپک با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته

 نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.

زبان  نیجریه است و انگلیسی تنها در عربی این سازماناست، هرچند که زبان رسمی اکثر کشورهای عضو  انگلیسی اوپک زبان رسمی

ت، زبان اس اسپانیایی ونزوئال و اکوادور ی اوپک از میان کشورهای عرب هستند، زبان رسمیشود. هفت عضو فعلرسمی شمرده می

، ویتک ،عراق ،ایران ن بهاولین کشوری بود که با نزدیک شد ونزوئالاست.  فارسی ایران و زبان رسمی پرتغالی آنگوال رسمی

 نزدیک تر و همیشگی ها به تبادل نظر بپردازند و برای برقراری روابطو ارائه این پیشنهاد که آن 0848در سال  عربستان سعودی و
، 0822های جدیدی کشف کنند، در راستای تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( گام برداشت. در سپتامبر بین خود راه

دعوت کرد تا در مورد کاهش قیمت مواد  بغداد را به اجالسی در ونزوئال ، وعربستان سعودی ،کویت ،ایران کشورهای عراق دولت
کردن سازی و هماهنگخام تولید شده توسط کشورهای متبوع خود به مذاکره بپردازند. در نتیجه این مذاکرات، اوپک با هدف یکپارچه

وئال اعضای اولیه اوپک های ناظر بر نفت کشورهای عضو تأسیس شد. ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزسیاست
 بودند.کشورهای عضو اوپک قریب به دوسوم ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. 

 

 و بحث يافته ها
 تحليل هاي آماري

، همخطی یقبلبرای شناسایی رابطه همخطی از فرمول ضریب همبستگی استفاده شده است. بر اساس توضیحات : آزمون هم خطي

 02جود داشته باشد. هم خطی ضعیف، متوسط و قوی یا شدید. اگر رابطه همبستگی بین دو متغیر بیشتر ازدر سه حالت ممکن است و
دهنده  عدم نتایج آزمون همبستگی نشاندرصد باشد نشان دهنده هم خطی شدید بین آن متغیرهاست و بایستی از مدل حذف شود. 

 خطی شدید بین متغیر های مورد استفاده  است. وجود هم

 توضیح داده شد، نتایج آزمون مانایی به روش لوین لین چو گزارش می شود. قبلیبر طبق آنچه در قسمت  مون مانايي متغيرها:آز

 که غیرهاییمت بودن مانا از ابتدا بایستی نشویم کاذب رگرسیون دچار مدل تخمین در اینکه برایآزمون مانايي متغيرهاي مدل:

 ولی. شتدا نخواهند را ساختگی رگرسیون مشکل هاتخمین باشند، مانا متغیرها چنانچه. کنیم صلحا اطمینان ایمکرده وارد مدل در
 مانایی سنجش برای. کنیم بررسی را مستقل متغیرهای و وابسته متغیر بین انباشتگیهم رابطه باید نباشند، مانا متغیرها چنانچه

 به که است هاییآزمون از یکی LLC آزمون. نمود خواهیم استفاده( LLC) چو و لین لوین، آزمون ریشه واحد از مدل متغیرهای
واحد متغیرهای مدل به روش نتایج حاصل از آزمون ریشه .گیردمی قرار استفاده مورد سنجی اقتصاد مطالعات در ایگسترده طور

LLC .در جدول زیر گزارش شده است 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ي متغيرهاي مدلبرا  LLC: نتايج آزمون ريشه واحد آزمون مانايي .8جدول 

 سطح
 متغير

 عرض از مبدأ عرض از مبدأ و روند زماني

0074-  
(27222)  

0740-  
(27222)  

VINF 

0729-  
(82272)  

27020 
(0272)  

VINFt-1 

2074-  
(27222)  

0470-  
(27240)  

OPEP 

 باشند.اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون می

 در زمانی، روند و مبدأ از عرض گرفتن نظر در با و سطح در مدل، متغیرهای تمامی که شودمی مشاهده ،0جدول  نتایج به توجه با
 از آمده دست هب نتایج اساس بر. شودمی رد واحد ریشه وجود بر مبنی صفر فرضیه باشند بنابراینمی مانا درصدیک داری معنی سطح

 باشندمی مانا سطح در مدل متغیرهای همه که کرد بیان توانمی ،LLC واحد ریشه آزمون از ستفادها با مدل متغیرهای مانایی بررسی

گي آزمون هم انباشت.شد نخواهیم ساختگی رگرسیون مشکل دچار هامدل تخمین در که گرفت نتیجه توانمی اساس این بر و

های سری زمانی بایستی با استفاده وجه به نامانایی متغیرها در داده( با ت0انباشتگی استفاده شده است. به دو دلیل از آزمون هم:کائو

از این  شود. برای جلوگیریگیری نسبت به مانا نمودن متغیرها اقدام نمود. ولی این روش باعث از دست رفتن داده میاز روش تفاضل
روش به جای بررسی متغیرها، اجزای اخالل را  دهیم. در اینمسئله مدل را به صورت همجمعی از حیث مانایی مورد آزمون قرار می

شود که مدل به صورت هم انباشته مانا از نظر مانا بودن مورد بررسی قرار می دهیم. اگر اجزای اخالل مانا بودند، چنین تفسیر می
های انتخاب شده برای تشخیص وجود روابط بلندمدت در بین متغیر (0 گیری از تک تک داده نیست.است و دیگر نیازی به تفاضل

شود. فرضیه صفر این آزمون عدم وجود هم انباشتگی است و فرضیه یک بر وجود های همجمعی یا هم انباشتگی استفاده میاز آزمون
 هم انباشتگی داللت دارد.

 آزمون هم انباشتگي کائو .8جدول 

 متغير آماره تي احتمال آماره تي
 لر تعمیم یافته )کائو(آزمون دیکی فو 27.1810 0.2625

 
ن ونتایج از هم انباشتگی متغیرهای مدل حکایت دارد و این موضوع ما را از وجود رابطه بلند مدت و مانایی مدل مطمئن می سازد. آزم

 قابل خواهد بود. آزمون طبق مفاهیم بصورت م فرض: معناداری مقاطع یا اثرات ثابت
 

{𝐻0=Pooled model 
{𝐻1=Panel  model 

 
 )ليمر   F)آزمون آزمون تشخيص داده هاي ترکيبي يا پولينگ .9جدول 

 اثرات ثابت آماره احتمال

 Fآزمون  19.3273 2222/2

 
که بیانگرعدم وجود اثرات ثابت است، رد می شود. یعنی مدل در مقاطع متفاوت از همدیگر   𝐻0، فرضیهFل آماره باتوجه به احتما

 می باشند و بایستی به صورت پانل تجزیه و تحلیل شوند. 

ردد. ها مشخص گها در این قسمت بپردازیم ابتدا باید روش مناسب برای تخمین مدلآنکه به تخمین مدلقبل از  :آزمون هاسمن

 راتاث بودن دارمعنی آزمون آزمون، این به. گرددمی آزمون مدل برآورد برای پانلی هایداده روش از استفاده لزوم ابتدا در این قسمت
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سازد تا در مورد همگن بودن یا نبودن کشورهای مورد بررسی قضاوت ن ما را قادر میشود. به عبارت دیگر این آزمومی گفته گروه
 این از و بوده بررسی مورد هایکشور بودن همگن صفر، فرضیه -گیردمی صورت F آزمون آماره وسیله به که -آزمون این کنیم. در

 عمولیم مربعات حداقل روش از استفاده بیانگر صفر ضیهفر رد عدم و پانلی هایداده روش از استفاده معنی به صفر فرضیه رد رو
 برای مدل بکار گرفته شده در این تحقیق در جدول زیر گزارش شده است. آزمون این نتایج. باشدمی 0شده تجمیع

 
 دار بودن اثرات گروهنتايج آزمون معني  .9جدول 

 نوع آماره مقدار آماره درجه آزادي احتمال مربوطه

 F 0450 (00و  050) 272222

272222 00 922 𝜒
2

 
 

یکی انتخاب شود. برای   0و روش اثرات تصادفی 0اثرات ثابت های پانلی یعنی روشبین دو روش تخمین دادهی بعد باید از در مرحله
شود. بر اساس این استفاده می 4آماره آزمون هاسمنهای پانلی )با اثرات ثابت و یا با اثرات تصادفی(، از تعیین روش تخمین در داده

باشد. نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل در جدول زیر آمده آزمون، رد فرضیه صفر، بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت می
 است:

 نتايج آزمون هاسمن .3جدول 

 نوع آماره مقدار آماره درجه آزادي احتمال مربوطه

27205 5 00720 𝜒
2

 
 

به عبارت دیگر  درصد مدل باید به روش اثرات ثابت برآورد گردد. 85تایج آزمون هاسمن حاکی از آن است که در سطح اطمینان ن
دو اثر، ثابت  ابعد از اینکه وجود ناهمگنی در مقاطع تایید شد باید منشا خطاهای ناشی از تخمین نیز تعیین شود. در چنین خطاهایی،  ب

مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد می  𝐻0و تصادفی مواجه خواهیم بود.که نتیجه آزمون هاسمن نشان می دهد که فرضیه 
شود. و استفاده از اثرات ثابت دارای رگرسیون مناسب تری خواهد بود. در مدل طراحی شده در طی زمان مورد بررسی شوک های 

نوان شد که در ع قبلی در قسمتست بر تغییرات تولید ناخاص داخلی سرانه )رشد اقتصادی( اثر چندانی بگذارد.تصادفی نتوانسته ا
یکی از این  خطی امکان پذیر نیست.تایید نشود استفاده از رگرسیونکالسیک مهم است. اگر این فروضرگرسیون خطی تایید فروض

 اخالل می باشد.واریانس اجزایفروض همسانی
بر روی مقاطع مختلف باید مدنظر قرار گیرد ناهمسانی  یکی دیگر از مواردی که در انجام رگرسیون :3ون واريانس ناهمسانيآزم

 باشد. اگر مدل دچار ناهمسانی واریانسهای مقطعی بسیار شایع میباشد. این مشکل در مورد دادهواریانس اجزای خطای رگرسیون می
زن اریب و ناکارآ خواهد بود و از تخمین OLSهای دن واریانس خطاها نقض گردیده و تخمینباشد در این صورت فرض ثابت بو

GLS هایی که به طور  گسترده در تشخیص واریانس ناهمسانی مورد کنیم. یکی از آزمونزن کارآ استفاده میبه عنوان تخمین
بر همسانی واریانس و فرض مخالف حاکی از وجود ناهمسانی در این آزمون فرض صفر دال  است. 2گیرد آزمون وایتاستفاده قرار می

 باشد. مقادیر آماره آزمون وایت برای مدل برآورد شده در این پژوهش به قرار زیر است.واریانس می
 
 
 

                                              
1 Pooled Least Square 
2 Fixed Effect 
3 Random Effect 
4 Hausman 
5 Heteroskedasticity 
6 White’s Heteroskedasticity Test 
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 (آزمون همساني واريانس) نتايج آزمون وايت .6جدول 

 نوع آماره مقدار آماره احتمال مربوطه

27222 4740 F 

27222 4829 𝜒
2

 
 
درصد با مشکل واریانس ناهمسانی مواجه است. به همین  88، مدل در سطح اطمینان شود که براساس نتایج آزمون وایتمالحظه می

ستفاده اهای مقاطع برای خنثی کردن تأثیر واریانس ناهمسانی در مدل استفاده خواهیم نمود. پس های نهایی از وزندلیل در تخمین
 توصیه می شود. GLSاز روش حداقل مربعات خطای وزنی 

ادفری گبروش  منظور از آزمون باشد. بدین خودهمبستگی می وجود عدم کالسیک دیگر فروض از :آزمون عدم خودهمبستگي

 استفاده می شود. 
 

 آزمون عدم وجود خود همبستگي .2جدول 

 مون عدم وجود خودهمبستگيآز آماره کاي دو احتمال آماره کاي دو

 بروش گادفری 20/000 2222/2

 
 با توجه به احتمال آماره کای دو میان اجزای اخالل ، در مدل  خود همبستگی وجود ندارد. 

اده از رگرسیون خطی نرمال بودن توزیع پسماندها می باشد. از دیگر فروض کالسیک برای استف :آزمون نرمال بودن داده ها

 برا استفاده می شود. -برای این منظور از آزمون جارکیو

توان ادعا نمود که مدل تمامی اطالعات مفید را از اگر توزیع فراوانی خطاها نرمال باشد می آزمون نرمال بودن توزيع خطاها:

وانی خطاها از توزیع نرمال پیروی نکند دیگر مدل کامل است. اما از طرف دیگر اگر توزیع فراکند و یا به عبارت ها استخراج میداده
-کی جارتوزیع خطاها در این پژوهش آماره توان ادعا نمود که مدل کامل نیست. آزمون مورد استفاده برای تشخیص نرمال بودنمی
ا از توزیع نرمال برخوردارند و رد فرض صفر نشانگر غیرنرمال بودن دهد که خطاهخواهد بود. فرض صفر در این آزمون نشان می 0برا

 دهد که شواهد کافی برای رد نرمال بودن توزیع خطاها وجود ندارد.برا نشان می-توزیع خطاها خواهد بود. مقدار آماره آزمون جارک
 با توجه به نتایج بدست آمده اجزای اخالل مدل دارای توزیع نرمال می باشند.

با بررسی فروض کالسیک و آزمون های مربوط به داده های ترکیبی در نهایت رگرسیون بدست آمده که از : ن نهايي مدلتخمي

 لحاظ علمی و آماری مورد تایید می باشد به شرح زیر گزارش می شود.
 

 تخمين نهايي مدليا  آزمون نهايي .1جدول 

 متغير ضريب بتا انحراف استاندارد tآزمون  tاحتمال آزمون 
0.0005 3.526066 0.154920 0.546258 C 
0.0000 142.6508 0.006740 0.961432 VINFT_1 
0.0032 -2.990027 0.005092 -0.015226 D(OPEN) 

0.0000 P  F-statistic 1.610982 :D.W 0.988378 R-squared 

 
 بندی می شود.در نهایت مدل رگرسیونی به صورت زیر فرمول 

𝑉𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 = 0.546258 + 0.961432𝑉𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡−1 +−0.015226𝐷𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡  
(0) 

 به خود اختصاص داده است.  0.546258عرض از مبدا مثبت می باشد و عدد - :بررسي متغيرهاي توضيحي

، آن دردهد که با افزایش یک درصد نشان می 0.961432 با ضریب باوقفه (مصرفیکننده متغیر تورم )شاخص بهای مصرف -

                                              
1 Jarque-Bera 
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 درصد افزایش خواهد یافت.   0.961432 به میزانکننده مصرفی متغیر تورم )شاخص بهای مصرف

اشد. بمیننده مصرفی( کمتغیر تورم )شاخص بهای مصرف  دارای اثر منفی بر 0.015226- با ضریبمتغیر درجه بازبودن اقتصادی -
-زان می به کننده مصرفی(م )شاخص بهای مصرفمتغیر تور ، درجه بازبودن اقتصادیدرصد  دهد که با افزایش یکنشان می و

 درصد کاهش خواهد یافت.  0.015226

وسانات ندرت توضیح دهندگی باالیی نسبت به نشان می دهد که متغیرهای  توضیحی انتخاب شده ق 898/2 ضریب تعیین با مقدار -
 داشته اند. تورم

 باشد. این موضوع نشان دهنده رفع خودهمبستگی است.می 0720آماره دوربین واتسون -

نیز نشان می دهد که کل رگرسیون تشکیل شده درست و صحیح است. این موضوع از پایین بودن احتمال این آماره از  Fآماره -
 باشد.مشخص می  25/2

رت ازمنظر توسعه تجا یداریعوامل موثر بر ثبات و پا  ارزیابیکه عبارتست از  با توجه به هدف کلی تحقیق بخش از مقاله در این 
ایی از پژوهش و خالصه ،ابتدا با بررسی فرضیه های تحقیق می باشد، (یتاپانل د یافت)ره ساختارمشترک با یکشورها یندر ب یامنطقه
 اند.ارائه شده نتیجه گیری و دستاوردهای  علمی پژوهشی بطور مفصل  ست آمده از آن آورده شده و پس از آنگیری بدنتیجه

اول ابراز گردید در این فصل با توجه به نتایج بدست آمده، به بررسی صحت و  قسمتهایی که در با توجه فرضیه :هابررسي فرضيه

 سقم آنها پرداخته می شود.

 با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه مورد تاثیر معنا داری دارد. در کشورهای منتخب  رشد اقتصاديبر روی  اتصادرفرضیه: 

 تایید است. این اثر مثبت و معنی دار می باشد.

بودن  باز دهد که نتایج نشان می تاثیر معنا داری دارد   در کشورهای منتخبنوسانات تورم بر روی  باز بودن اقتصادفرضیه: 

 واقع نمی شود. تایید منفی  دارد. پس فرضیه دوم مورد  تاثیر نوسانات تورم بر روی اقتصاد

ج بدست با توجه به نتای. در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری دارد رشد اقتصاديبر روی  (کنندهمصرفبهای  شاخص) تورم:فرضیه

 ر مثبت و معنی دار می باشد.آمده این فرضیه مورد تایید است. این اث
 

 نتيجه گيري 
 این است که: نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر
 دارد. تاثیر مثبته )رشد اقتصادی( لید ناخالص سرانمتغیر مخارج  مصرفی دولت  بر تو

 باشد. ارای اثر منفی میمتغیر درجه بازبودن اقتصادی بر تولید ناخالص سرانه )رشد اقتصادی(  د

 دارد. تاثیر مثبتلید ناخالص سرانه )رشد اقتصادی( متغیر نرخ ارز  برتو

 دارد. تاثیر مثبتمتغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برتولید ناخالص سرانه )رشد اقتصادی(  

 دارد. ر مثبتتاثیید ناخالص سرانه )رشد اقتصادی( کننده( بر  تولمتغیر تورم )شاخص بهای مصرف

لید برتو متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیبا بررسی ضرایب تاثیر گذاری متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق مشخص می شود که  
شود. یهای اقتصاد مگذاری باعث به حرکت درآمدن چرخهر گونه سرمایه  را دارد. بیشترین تاثیر مثبتناخالص سرانه )رشد اقتصادی( 

باشند. کار میگذاری داخلی و خارجی هر کدام به نوعی برای تولید نیازمند نیرویاز مزایای آن پایین آمدن نرخ بیکاری است. سرمایه یکی
 جهت کنندگان خارجی است. بدینلیدنیروی ارزان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته یک عامل انگیزشی بسیار قوی برای تو

 پول( و چاپ با الزم سرمایه تأمین )عدم تورم کاهش کشور، به سرمایه مناسب ورود حجمکه منجر به  ریسرمایه گذا جلب برای

 ورود با جدیدمشاغل ایجاد آن، توزیع و تولید از حمایت در بلکه تولید فرایند در تنها نه انتقال دانش کارایی اقتصادی، افزایش

نهایت  موجب رشد اقتصادی می شود. نتیجه دیگری که از این تحقیق به دست آمد رابطه و در اشتغال افزایش و جدید هایتکنولوژی
 این  نمایان می کند که تاثیر واردات بر صادرات غالب بوده و به عبارت دیگر و منفی درجه باز بودن اقتصادی بر رشد اقتصادی است،

ای تغییر جهت و یا افزایش صادرات، ضروری می نماید تولیدات بر واردات اکثر کشور های مورد بررسی بیشتر از صادراتشان بوده است.
الزم برنامه های مدونی برای افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و کیفیت محصوالت  ،ورها تقویت شود وبرای همین منظورداخلی کش
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 داخلی تنظیم شود.
رف  و هم اینکه این کشورها  به دنبال اهداف مشترک در حال توسعه از یک ط اقتصادی مشابه در بین کشورهای منتخببنابر ساختار 

از جمله رعایت عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و رسیدن به رشد و رفاه اقتصادی متوازن وهمگون در جامعه می باشند، و با 
های مینهدولتی چابک گردد و زعنایت بر پایین بودن بهره وری  در بخش دولتی و تاثیر بسیار اندک آن در رشد، ضروری می نماید بخش 

د متناسب دستیابی عموم افراد به درآم وهر منطقه تقویت و توسعه گردیده  فعالیت بخش خصوصی به فراخور قابلیت ها و پتانسیل های
 و متعادل با نقش خویش در شکل گیری رشد، میسر باشد.

خصوصی در های تقویت بخشزمینهالزم است  رشد اقتصادير روی بمخارج دولتي مثبت  و اما درجه تاثیر  کمتر با توجه  به تاثیر-

بخش  رانیمچنین زمینه اثر جانشینی یا برونو ه به رشد بیشتر هموار گردد.رسیدن و و ارتقای بهره وری  در راستای افزایشکشورها 
 خصوصی محدود گردد.

مرکزی شرایطی را به وجود آورند د دولت و بانکالزم است ورت پذیرد.ریزی های انگیزاننده صبرای جذب سرمایه گذاران خارجی برنامه -
 .کاهش یابدگذاری در کشورتا ریسک سرمایه

که تولید  رفیباالخص واردات کاالهای مص ،دی الزم است جلوی واردات بی رویهبا توجه به تاثیر منفی باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصا -
 هایی برای باال بردن مهارت درد و صادرات افزایش یابد و برای همین منظور ضروری است که برنامهکامال گرفنه شوداخلی مشابه دارند 

 نیروی کار و ارتقای کیفیت محصول اجرا شود.

است زم ال، تورم بسیار جزیی الزم است و به عبارتی یک سیگنال و عالمت مثبت تلقی می گردد، توجه به اینکه برای رشد اقتصادی با -
 و از افزایش بی رویه تورم جلوگیری شود. ونق اقتصادی دستمزدها همگام با تورم در جامعه افزایش یابد.ر در

نظیم صحیح آن در تبنابرین  باتوجه به اینکه نرخ ارز و تکانه های این متغیر یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی است، -
 .د بسیار راهگشا و اثرگذار باشدقالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می توان

 ات تورم نوسان در این رابطه شاخص. است منتخب کشور های  نوسانات تورم درتجارت و تاثیر آن بر  توسعه بررسی هدف تحقیق حاضر 
ت مصرف قیم )شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی ونرخ تورم ،ا اعم از صادرات، واردات، اشتغالبه عنوان متغیر وابسته ومابقی متغیره

  .به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است با وقفه کننده(
سرمایه غال، تاثیر معناداری دارد و اشت منتخبدر کشورهای نوسانات تورم تجارت بر  ن داد که فرضیه اصلی یعنی توسعهنتایج برآورد نشا

 د ناخالص داخلی در کشورهای منتخب تاثیر معناداری دارد.و شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم نیز بر تولی گذاری مستقیم خارجی

)تورم(، روی متغیر تولید ناخالص داخلی می توان به این نتیجه رسید که  باتوجه به تاثیر معنی دار و منفی شاخص قیمت مصرف کننده
یرهای به اثر تغییرات نرخ ارز بر روی متغدولت برای رشد اقتصادی باید نسبت به کنترل نقدینگی اقدامات الزم را انجام دهد و با توجه 

اقتصادی و وجود نااطمینانی در این بخش، بر متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر منفی دارد لذا به نظر می رسد تثبیت نرخ ارز با اتخاذ 
ت را به فرصتی های مثبکسیاستهایی برای کنترل شوک های بوجود آمده بسیار مفید باشد. دولت می تواند با اتخاذ سیاستهای موجود شو

های مثبت اثر مثبتی در بلند مدت بر روی متغیرهای اقتصادی اقتصادی کشور قرار دهد. با توجه به نتایج بدست آمده، شوک برای رونق
 مورد مطالعه، در این تحقیق دارد. لذا اتخاذ سیاستهای مناسب می تواند موجب رشد این متغیر )نرخ ارز( وکاهش تورم شود.

ارز روی متغیرها  نرخ ات آنها و همچنین نوسانواردات و اثرات گوناگونی که نوسان صادرات و عنایت به وابستگی باالی اقتصاد کشور بهبا 
شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دایمی و جهشی ارزش پول و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می

واردات و در  ،افزایش اشتغال، صادرات موجب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تا ذاری پولی، مورد تأکید قرار گیردملی در سیاستگ
 یک کالم افزایش تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی شود.

 انسانی منابع ند،ک می تعیین ار کشور یک اجتماعی و اقتصادی توسعه روند نهایت در آنچه که دارند توافق امر این در اقتصاددانان بیشتر
 سرمایه نقش و اهمیت. نیست فیزیکی ازسرمایه کمتر اقتصادی توسعه و رشد فرایند در انسانی سرمایه نقش و اهمیت و است کشور آن

 اکشوره این باغل گردد و تر شفاف تواند می منطقه کشورهای برخی توجه وقابل برجسته رکوردهای به توجه با اقتصادی بررشد انسانی
 توسعه و رشد که کرد بیان توان می رو این از و. کنند تجربه را شتابانی رشد که اند شده موفق طبیعی منابع از برخورداری وجود با

 تا کشور این که اردد این به بستگی کشور یک موفقیت. نیست پذیر امکان قدرتمند انسانی سرمایه جمله از زیربناهایی بدون اقتصادی
رشد  تنها هن سرانه درآمد افزایش که کرد بیان توان می کلی طور به بنابراین .نماید استفاده جامعه آن افراد واناییت از تواند می حد چه
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 شورک یک هرحال به. دهدمی کاهش را اجتماعی های زیان طریق این واز کرده کم رانیز نابرابری بلکه کندمی تشویق را وری وبهره
 و نسانیا روسرمایه این از و .رشد نماید درآنها ...و توسعه خالقیت و کوشی سخت انگیزه نماید تا ریگذا سرمایه جامعه افراد روی باید

 روندی گرفته صورت که مختلف های-تحریم پی در 0200-0222 سالهای طی منطقه کشورهای و ایران در آن مختلف های شاخص
 همچنین. دارد ارید معنی و مثبت تاثیر منتخب کشورهای بین در اقتصادی رشد بر سرانه درآمد داد نیزنشان تحقیق نتایج داشته صعودی
 و مختلف مطالعات در که توجهی قابل نکته .دارد منتخب کشورهای دربین اقتصادی رشد بر منفی تاثیر تحصیالت نرخ شد مشخص

 انسانی وهبالق های سرمایه دنکر بالفعل و انسانی نیروی در گذاری سرمایه اهمیت که است دارد، آن وجود اقتصادی صابنظران نظر اظهار
 در ذاریگ سرمایه توفیق عدم دالیل از اتفاقا یکی و نبوده اقتصادی هایسایرطرح در گذاری سرمایه از کمتر عنوان هیچ به جامعه افراد
 .دباش اقتصادی توسعه رشد و فرایند در انسانی نیروی اهمیت و نقش گرفتن نادیده از گرفته نشأت تواند می کشور یک

تصـادی یکـی از مهمتـرین مسـائل مـورد بررسـی اقتصـادانان و نظریـه پـردازان حـوزه اقتصـاد بـوده و همـواره دسـتیابی بـه                رشد اق
گـذاران اقتصـادی قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو، مطالعـه رشـد اقتصـادی و عوامـل مـوثر            رشد اقتصادی باالتر مـورد توجـه سیاسـت   

ادبیـات گسـترده ای را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ایـن رابطـه بازارهـای           ای برخـوردار بـوده و   بر آن همواره از اهمیـت ویـژه  
 )شامل بازار پول و بازار سرمایه( یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود.  مالی

 یموسسات مال قیاعتبارات از طر شیافزا هایاستیتوجه به س -
 صی اقتصاد در مسیر رشد و توسعه قتصادی  های جدید در جهت توسعه بخش خصوتدوین سیاست -

ریزی در جهـت کـاهش هزینـه هـای دولـت و بـه عبـارتی کـاهش انـدازه دولـت در جهـت بهبـود رشـد و              گذاری و برنامهسیاست -
 توسعه اقتصادی

، بـر اسـاس نتـایج    ادی کشـورهای منتخـب.  بازبینی در مسـیر صـادرات و واردات و جلـوگیری از اثـر منفـی آن بـر وضـعیت اقتصـ         -
بی ثبـاتی نـرخ واقعـی ارز در اقتصـادهای بـا درجـه بـازبودن بـاال ، کـاهش مـی یابـد . بـه عبـارت دیگـر بـا ثبـات سـایر شـرایط ،                   

 اقتصادهای باز دارای تغییرات کمتری در نرخ واقعی ارز می باشند .
و معنی  ه وری نیروی کار ( دارای تاثیر منفیعالوه بر این متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه )متغیر جایگزین برای نرخ رشد بهر

 صدار بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز می باشد . در مورد تاثیر منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه می توان بیان کرد که متغیر تولید ناخال
ه بازار وسیع تر باشد زمینه ورود به بازارهای شاخص های نشان دهنده اندازه بازار به شمار می رود و هر انداز داخلی سرانه به عنوان یکی از

ثباتی  دلیل رابطه معکوس بین بی .می یابد، بی ثباتی نرخ واقعی ارز کاهش با ورود کشور در تجارت بین المللجهانی فراهم گردیده و 
صورت کشور قدرت رقابتی پایین  ، در آندر درجه باز بودن تجارت کمتر شودنرخ واقعی ارز و درجه بازبودن تجارت این است که هر ق

تری در عرصه بین الملل داشته و ناگزیر پذیرنده قیمت بازارهای جهانی خواهد بود و قدرتی در افزایش یا کاهش قیمت های جهانی 
ایش ، افزلی در صورت باال بودن قیمت جهانی، همواره برون زا بوده و قیمت های داخfFنخواهد داشت در این حالت قیمت جهانی 

ا کاهش ، بعد از تورم وارداتی ب. زیرا کشور پذیرنده قیمتی یابد. در نتیجه این وضعیت بی ثباتی نرخ واقعی ارز افزایش مخواهد یافت
 .ا ارزش پول داخلی را کاهش می دهدتقاضا از سوی بازار جهانی روبرو خواهد شد و برای حفظ صادرات خود نرخ ارز را باال برده و ی

ابت پذیری قاثر مثبت نرخ تورم بر بی ثباتی نرخ واقعی نرخ ارز می توان چنین استدالل کرد که با افزایش تورم و کاهش قدرت ر در مورد
 ،یک میزان باشدو کاهش صادرات به  . هرگاه افزایش وارداتکاالهای وارداتی افزایش می یابد ، تقاضا برایکاالها و خدمات داخلی
، اما با توجه به وجود قوانین و مقررات حمایتی از تولیدات داخلی و نیز موانع و بودن تجاری تغییر نخواهد کرد حجم تجارت و درجه باز

رت منجر شده و که همین امر به کاهش حجم تجا ،اهش صادرات بسیارناچیز خواهد بودتعرفه های گمرکی افزایش واردات در مقابل ک
 .د می شودنرخ واقعی ارز تشدیدر نتیجه نوسانات 

در مورد رابطه منفی به دست آمده بین درجه باز بودن تجاری و بی ثباتی نرخ واقعی ارز در کشورهای منتخب می توان بیان کرد که 
هانی های ج، پذیرنده قیمتنوان کشورهای کوچک در عرصه تجارت، به عا از تجارت بین الملل پایین باشدچنان چه سهم این کشوره

، قیمت داخلی نیز در این کشورها افزایش خواهد و اگر قیمت های جهانی باال باشندبرون زا بوده  ffیعنی قیمت های جهانی ، خواهد بود
فزایش درجه باز ، با ات دیگر براساس مباحث اقتصاد پولی. به عباررخ واقعی ارز افزایش پیدا می کندیافت که در نتیجه آن بی ثباتی ن

 وک های طرفی داخلی انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان داده و کمترتحت تاثیر شوک های حقیقی )ش، قیمت هابودن تجارت
 .( قرار می گیرندعرضه



 68                                                  ميرباقري هير -...منظر از يتوسعه منطقه ا يابيو ارز يلتحل 

، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق برای کشورهای منتخب آن است که با توجه به نقش به یافته های حاصل از این مطالعهبا توجه 
، با اعمال سیاست آزادسازی تجاری ا، الزم است سیاست گذاران کالن این کشورهبی ثباتی نرخ واقعی درجه باز بودن تجارت در کاهش

. به خود اختصاص دهند در زمینه واردات را کاهش داده و همزمان با افزایش صادرات سهم بیشتری از بازارهای جهانی راموجود  موانع
، لذا پیشنهاد می شود تقویت صادرات صنعتی مورد تاکید های قیمت نفت قرار دارند ، بیشتر این کشورها در معرض شوکاز طرف دیگر

 . نرخ واقعی ارز و تورم کاسته شود قرار گیرد تا از شدت بی ثباتی
های سیاست هداف، پیشنهاد می شود اسرانه بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز، با توجه به تاثیر منفی تغییرات تولید ناخالص داخلی عالوه براین

اقتصاد کالن در این گروه کشورها در راستای تقویت بنیه و توان تولیدی باشد که دراین زمینه می توان از مزیت نسبی و از ظرفیت های 
 .کاهش بی ثباتی نرخ واقعی ارز بودراکد و بال استفاده بهره جست تا در نهایت شاهد گسترش صادرات غیر نفتی و در نتیجه 

قتصاد این ا اثر مثبت و معنی دار نرخ تورم بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز در این گروه کشورها که از موانع جدی رقابت پذیریبا توجه به 
های تب و رعایت انضباط در اجرای سیاس، شایسته است سیاست گذاران اقتصادی با بکارگیری تمهیدات مناسکشورها محسوب می شود

 .نمایند پولی و مالی نرخ تورم را کنترل
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