
 

  

  

  

  1400، زمستان 116ة ، شمار29سال كشاورزي و توسعه،  اقتصاد

DOI: 10.30490/AEAD.2022.353489.1313 

  

٥٣  

  مقاله پژوهشي

 کاربرد ران:اي کشاورزی تجارت و رشد بر تجاری آزادسازی اثر بررسی

  نگسوئيچي - مارکوف الگوی

  

  3راد كياني علي ،2مقدسي رضا ،1عباسي فريبا

  9/4/1400 پذيرش: تاريخ     6/12/1399 دريافت: تاريخ
  

  چكيده

 تجارت و رشد عملكرد ات كند آزاد را خود يتجار ميرژ كه است تالش در 1995 سال از رانيا

 رشد صادرات از ترعيسر هم هنوز واردات ،يآزادساز يطوالن دوره وجود با باشد. داشته يباالتر

 آزادسازي اثرات بررسي هدف با حاضر پژوهش رو،اين از د.دهيم شيافزا را تجارت يكسر و دكنيم

 و نگيچيسوئ -ماركوف گويال كرديرو از استفاده با كشاورزي محصوالت تجارت و رشد بر تجاري

                                                                                                                                               
گروه اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد ، اقتصاد كشاورز ي دانشجوي دكتري -1

 اسالمي، تهران، ايران.

گروه اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه مدير مسئول و  دانشيار اقتصاد كشاورزي،  -2

 (r.moghaddasi@srbiau.ac.ir)                                                                                 ران.آزاد اسالمي، تهران، اي

 ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعة روستايي، تهران، ايران.هاي برنامهاستاديار مؤسسة پژوهش -3

https://dx.doi.org/10.30490/aead.2022.353489.1313


 116شمارة   ،29اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

54 

 قیطر از ،یآزادساز که داد نشان جینتا د.ش انجام (2018 تا 1979از) ساالنه یزمان یسر یهاداده

 در اما ؛دهدیم شیافزا درصد 56/1 زانیم به را راتصاد ،مدت کوتاه در ،واردات تعرفة نرخ کاهش

 نشان رشد الگوی تخمین نتایج ،ینهمچن د.یابیم کاهش درصد 65/7 حدود واردات زانیم ،مدتبلند

 که معنی بدین دارد، کشاورزی رشد بر دار معنی و مثبت اثر رژیم دو هر در آزادسازی شاخص که داد

 بخش رشد بر مثبت ریتأث درصد 98/1 میزان به مطالعه مورد دوره در تجاری آزادسازی سیاست اعمال

 و شود می صادرات در رشد به منجر مدت وتاهک در تجاری آزادسازی بنابراین، .است داشته کشاورزی

 رشد به رو، این از و واردات کاهش و صادرات حجم افزایش به تولید، افزایش با نیز بلندمدت در

 ،کشاورزی بخش در تجارت توان افزایش منظور به و آمده دست به نتایج به توجه با د.انجام می اقتصادی

 با مطابق و همگام تجاری آزادسازی خصوص در ایرفهتع هایسیاست تنظیم که شودمی پیشنهاد

انجام شده و شرایط الزم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات  انداز چشم سند هایبرنامه اهداف

 تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

 .ایران سوئیچینگ، -مارکوف اقتصادی، رشد کشاورزی، تجارت تجاری، آزادسازی ها: کليدواژه

  JEL : F4, F15, F41, Q17 بندی هطبق

 

 مقدمه

 توسعه و رشد ،یفن یهاشرفتیپ و شدن یتخصص قیطر از تجاری آزادسازی

 کیتحر با تا سازدیم قادر را کشورها المللنیب تجارت که ،کندیم تیتقو را یاقتصاد

 خدمات و کاالها در ،«یرقابت و یاسهیمقا تیمز» بر یمبتن یفناور راتییتغ جیترو و رقابت

 بهتر تیفیک با یشتریب محصوالت توانندیم کنندگانمصرف ،جهینت در باشند. داشته تخصص

 Monjurul Hoque) ابدییم شیافزا انسان رفاه ،نیبنابرا و کنند مصرف ترارزان متیق با و

and Zulkornain, 2010.) 

 در کشورها داقتصا یافتگیتوسعه ارزیابی در مهم اصول از یکی اقتصادی آزادسازی

 هر در کلیدی جزء عنوان به آن از توانمی ،رو این از .(Fetros et al., 2013) است جهان سطح
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 آزادسازی اصطالح (.Friedman, 1962) برد نام اجتماع و اقتصاد شدن بهتر سمت به تالش

 بترقا نیروهای و بازار از اریبردبهره ممکن حد بیشترین بر مبتنی بینشی گویای اقتصادی

 ،کلی مفهوم در .(Moridi, 1993) است اقتصادی هایفعالیت کردن هماهنگ منظور به

 معموالً که سدهایی و هایتمحدود ها،تخریب کلیه برداشتن میان از به اقتصادی آزادسازی

 در اقتصادی کالن متغیرهای طبیعی حرکت راه سر بر زمان طی سیاست اربابان و گذاران سیاست

 هدف رو، این از (.Rahimi Boroujerdi, 2017) دوشمی گفته ،کنندمی ایجاد دیاقتصا بازارهای

 هایتعادل عدم حذف برای تالش از برآمده هایتعادل عدم بردن بین از اقتصادی آزادسازی از

 با بلکه خود حال به اقتصاد کردن رها با هن اقتصادی آزادسازی باید ترتیب، بدین ؛است دیگر

 Hozar) پذیرد صورت اقتصادی متغیرهای و اقتصاد حرکت رب نظارت و تصحیح

Moghaddam and Abdoli, 2013.) ،واحدهای از دولت مالکیت حذف بر آزادسازی بنابراین 

 ,Zahedi Mazandarani) رددا داللت بازار نظام و اقتصادی امور در آن مداخله عدم و تولیدی

 قیمتی، آزادسازی جمله از متفاوتی های حیطه اقتصادی آزادسازی تجربی و ینظر ابعاد (.1993

 آزادسازی و گذاریسرمایه آزادسازی ارز، نرخ آزادسازی تجاری، آزادسازی مالی، آزادسازی

 آزادسازی .(Rahimi Boroujerdi, 2017) شودمی شامل را مالی امور بخش و سرمایه حساب

 ،تعریف این در الملل.نبی تجارت در تجاری موانع کاهش یا حذف از است عبارت تجاری

 در ،وسیع سطح در که صادراتی یها ارانهی و هاتعرفه از ندعبارت تجاری موانع ترینعمده

 تا شودمی وضع وارداتی کاالهای روی تعرفه رو، این از شوند.می برده کاربه المللی بین مبادالت

 داخلی صنایع از ،بیترت نیدب و دیابافزایش  واردکننده کشور در هاکاال گونه این داخلی قیمت

 مختلف اهداف اساس بر که رود می شمار به تجاری موانع جمله از نیز بندیسهمیه شود. حمایت

 اعمال در شود. می بسته کار به داخلی صنایع از حمایت و مصرف کنترل قبیل از دولت اقتصادی

 کمتر ای تعرفه شده نتعیی حد در شده بندیسهمیه کاالهای واردات برای دولت بندی،سهمیه

 Salem and) است همراه باالتر مراتب به ای تعرفه با سهمیه از بیش قدارم و شود می قائل

Yousefpour, 2012.) در کمّی و مقداری هایمحدودیت از استفاده گات، 11 ماده موجب هب 
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 نظیر ییهاابزار از استفاده با که ندارند اجازه اعضا و است ممنوع صادرات و واردات برابر

 را آن یا شده کاال ورود مانع ،تشریفاتی و اداری تدابیر سایر یا ورود هایممنوعیت بندی،سهمیه

 واردات، ممنوعیت شامل ایغیرتعرفه هایمحدودیت .(Zahed-Talaban, 2006) سازند محدود

 ،عواق در .است واردات در خاص استانداردهای و فنی های محدودیت و واردات یبند هیسهم

 ممنوع را کاال یک واردات قوانینی، باوضع ای،غیرتعرفه های محدودیت ةحیط در تواندمی دولت

 وضع با یا و بپردازد کاال یک واردات محدودسازی و کنترل به ی،بند هیسهم ایجاد با یا کند

 ,Zamanzadeh) کند کنترل را کاال یک واردات خاص، فنی هایمحدودیت و استانداردها

 کاهش و ایغیرتعرفه موانع حذف شامل تجارت تدریجی آزادسازی اصل ،بنابراین (.2010

 است معنی بدین ایغیرتعرفه موانع حذف است. وارداتی هایتعرفه ةشد  ریزی برنامه و تدریجی

 Tilabi and) کنند حمایت اخلید صنایع از ،وارداتی هایتعرفه وضع با تنها مجازند کشورها که

Asghari, 2016.) و آزاد بازار که است آن از حاکی کاربردی اربتج و اقتصادی های نظریه 

 و تولید به رسیدن برای راهی ،تجارت ایغیرتعرفه و ایتعرفه موانعِ بین از ،تجاری آزادسازی

 و کارگری حقوق ر،بیشت ثروت از آزاد یبازار دارای کشورهای رو، این از است. توسعه

 برعکس، ند؛برخوردار ترمناسب گذاریسرمایه هایفرصت و بهتر یطیمح ستیز استانداردهای

 وضع در را کشور ،تینها در اما شوند، مدت کوتاه رسانیسود باعث است ممکن تجاری موانع

 نابعم ،جهینت در و داد خواهند قرار ترآهسته رشد و رفته ازدست ثروت لحاظ از بدی بسیار

 (.Zaroki et al., 2016) داشت خواهند اریاخت در جامعه ضروری مشکالت رفع برای کمتری

 در مهم عامل یک ،«رشد» و «تجاری باز سیاست» بین مثبت رابطه یک وجود امکان ،واقع در

 است بوده اخیر یهاسال طی کشورها از بسیاری در تجاری اصالحات سابقةبی موج تحریک

(Azizi et al., 2015.) اصالحات هایبرنامه درآوردن اجرا به برای منطقی و عقالیی مبنای 

 اقتصاد یک به بسته اقتصادنسبتاً یک از انتقال ازین شیپ آزادسازی که است اعتقاد این تجاری،

 یآزادساز ،بنابراین و داشته رشد با مثبت ای رابطه اقتصاد بودن باز ،واقع در است. باز نسبتاً

 که ندباور این بر اقتصاددانان از بسیاری (.Zaroki et al., 2016) است اقتصادی درش ازین شیپ
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 رشد افزایش به کمک -الف کنند:می دنبال را اساسی هدف دو تجاری آزادسازی هایسیاست

 بهبود به کمک -ب و ؛اقتصادی کارآیی و منابع تخصیص در بهبود طریق از اشتغال و اقتصادی

 و صادراتی اقالم تنوع و رشد صادرات، بخش پذیریرقابت تقویت ریقط از هاپرداخت تراز

 آثار ،ینابنابر (.Najarzadeh et al., 2012) واردات جانشین کاالهای بخش دنش ترکارآ

 ,Salem) دشومی منعکس اقتصادی متغیرهای از بسیاری در ،منفی و مثبت از اعم ،آزادسازی

 جهانی تجارت سازمان به عضوبت برای را خود ستدرخوا 1996 جوالی 19 در ایران (.2012

 ایران درخواست بررسی منظور ، کارگروهی در این سازمان به2005 می 26 در و کرد ارسال

 اعمال دلیل به ایران، و گذردمی کارگروه این تشکیل از سالشانزده  اکنون شد. تشکیل

زمان تجارت جهانی، همچنان ه ساب الحاق برای الزم شرایط از برخورداری عدم و ها تحریم

 تجارت، قانونی مشکالت و موانع رفع بر عالوه شود.می تلقی سازمان این ناظرضو ع عنوان به

 شود، برداشته جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق برایباید  که یهایگام نیتر مهم از یکی

 تعرفه نرخ جهانی، تجارت سازمان گزارش اساس بر است. کشور تجاری هایتعرفه دهیسامان

 صنعتی محصوالت درصد شصت از بیش و کشاورزی محصوالت درصد هفتاد حدود واردات

 وضع کشور تعرفه برای باالیی ارقام چنین که مادامی ت.اس باالتر از میانگین جهانی ایران به

 هدف این تحقق. داشت نخواهد وجود جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق امکان شود،

 و فناوری صنعتی، تجاری، هایزیرساخت سازی فراهم ای و نیزتعرفه هایسیاست تغییر ممستلز

 که اقتصادی ریپذ بیآس هایبخش است بهتر این، بر افزون بود. خواهد الزم گذاریسرمایه

 مورد جهانی تجارت سازمان قوانین مطابق و شوند شناسایی دارند، پایین نسبتاً پذیریرقابت

 الحاق، روند در تأخیر یا جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت عدم یرند.گ قرار تیحما

 اقتصاد کنونی شرایط در عضویت عدم مدیریت و داردنمی نگه مصون منفی اثرات از را کشور

 به تحمیل عدم عضویت ایران در این سازمان احتماالً رو، این از ؛است دشوار بسیار جهان

 هایفرصت از برداریبهره امکانات از محرومیت کشور و ایران اقتصاد بر ریناپذ  جبران های زیان

 تجارت سازمان گزارش ةپای بر (.Ara Research Center, 2017انجامید ) خواهد محتمل
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 صدرد سی از بیش که بود، دالر میلیارد 43 برابر با 2020در سال  ایران به کاال واردات جهانی،

 آثار بررسی گفته، پیش مطالب به توجه با رو، این از د.شیم مربوط کشاورزی محصوالت به آن

 بخش در تجارت و رشد جملهاز  اقتصادی کالن متغیرهای بر آزادسازی مدتبلند و مدتکوتاه

 رشد و تجارت الگوی ،حاضر پژوهش ، درساسا این بر د.نمایمی ضروری و الزم کشاورزی

که  سوئیچینگ -مارکوف مدل رویکرد با تجاری آزادسازی بر تأکید با کشاورزی محصوالت

 در است.روابط غیرخطی میان متغیرها را میسر می سازد، مورد توجه بوده  بررسیامکان 

 و اقتصاددانان در کانون توجه اقتصادی هایفعالیت در تجاری آزادسازی ،اخیر های سال

در این  مختلف هایروش با ای که تحقیقات تجربی و نظری متعدد گونه ، بهبوده سیاستمداران

 بخش رشد و تجارت بر تجاری آزادسازی فرآیند تأثیر اما .است گرفته صورت زمینه

 بیشتر و بررسی نشدهدر سطح کشور چندان  سوئیچینگ -مارکوف مدل از استفاده با کشاورزی

 هایمدل سایر از استفاده با و مجزا صورت به رشد و صادرات واردات، تجاری، تراز بر مطالعات

 .بوده است متمرکز اقتصادی

 بر تجاری آزادسازی ریتأث بررسی به (Abrishami et al., 2005) همکاران و ابریشمی

 )از منتخب توسعه درحال کشورهای از برخی هایپرداخت تراز یجارت حساب و تجاری تراز

با توجه به  ،تجاری یآزادساز با که بوده آن از حاکی تحقیق هاییافته و پرداختند ایران( جمله

 تراز و تجاری تراز وضعیت ،صادرات رشد نسبت به واردات رشد افزایش بیشتر شدن

 ,Gorji and Alipourian) پوریانعلی و گرجی همچنین، .است شده تر میوخ ها پرداخت

حداقل  روش و 1ثابت اثرات روش از گیری بهره و پانل های داده رگرسیون از استفاده با ،(2006

 ، به بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک2ولیمربعات معم

کشورهای عضو  اقتصادی رشد بر تجاری آزادسازی آمده، دست به نتایج اساس بر .پرداختند

 شده کشورهااین  اقتصادی رشد یکند سبب تجاری هایمحدودیت و داشته مثبت ریتأث اوپک

                                                                                                                                               
1. Fixed Effects 

2. Ordinary Least Squares (OLS) 
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 تقاضای بر تجاری آزادسازی ریتأث» عنوان با پژوهشی ، در(Mohseni, 2006) محسنی .است

 کشورهای در کاالیی واردات عملکرد و تجاری آزادسازی رابطه تبیین به ،«ایران در واردات

 تمامی در واردات تقاضای تجاری، آزادسازی با که داد نشان نتایج و پرداخت توسعه درحال

 ترکیب ،تجاری آزادسازی از بعد اما یابد؛می شافزای برابر 5/1 از بیش منتخب، کاالیی هایگروه

 Esmaeili and) رحمتی و اسماعیلی کند.می میل ایسرمایه کاالی سمت به بیشتر واردات

Rahmati, 2008) کردند. بررسی را کشاورزی بخش افزوده ارزش بر تجاری آزادسازی اثر 

 اقتصاد با مثبت کنش برهم در نایرا کشاورزی اقتصاد که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

 اثرپذیریدر زمینه  ایران اقتصاد با کشاورزی بخش بودن همسو دهنده نشان امر این است. جهانی

 ,Esmaeili and Moghaddasi) مقدسی و یلیاسماع همچنین، است. جهانی فرآیند این از مثبت

-یافته و پرداختند تصنع و کشاورزی یها بخش در تجاری آزادسازی روند مطالعه به (2009

 آزادسازی لحاظ به تغییری گونه چیه ،مطالعه مورد دوره در که بود آن بیانگر تحقیق های

 در دولت هایسیاست افزون بر این، .است نگرفته صورت خام محصوالت مورد در تجاری

 69/8 معادل نرخی با آزادسازی راستای در حرکت گویای شده فرآوری محصوالت مورد

 حمایت اصل بر عمدتاً دولت هایسیاست نیز صنعتی محصوالت بخش در و هبود درصد

 است. داشته درصد 45/3 معادل منفی رشدی آزادسازی شاخص ،بنابراین و بوده متمرکز

 خطای تصحیح الگوی از استفاده با ،(Sharifi Renani et al., 2013) همکاران و رنانی شریفی

های کالن و بلندمدت آزادسازی تجاری بر شاخصمدت ، به بررسی اثرات کوتاهداریبر

 سیاست برقراری که داد نشان نتایج .دپرداختن 1368-1387 زمانی دوره طی اقتصادی در ایران

 و تولید حجم افزایش به منجر اتی تحقیقمحاسب الگوی قالب در و بلندمدت در آزادسازی

 منفی اثر ،همچنین .ندارد ثیریتأ تجاری تراز بر ولی شود، می تورم کاهش نیز و وری بهره

 Ahmadian) همکاران و یزدی احمدیان .نیست دار معنی کشور در پول حجم بر آزادسازی

Yazdi et al., 2015 )آزادسازی اثرات با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، نیز 

 را 1360-1391 زمانی دوره طی چین و ایران غیرنفتی تجاری جریان بر اقتصادی رشد و تجاری
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 بلندمدت، و مدتکوتاه در چین و ایران تجاری آزادی افزایش با که داد نشان نتایج و دندکر بررسی

 دارای مدتکوتاه و بلندمدت در اقتصادی رشد ،همچنین .شودمی کسری دچار کشور تجاری تراز

 ,.Azizi et al) نهمکارا و عزیزی .است چین و ایران دوجانبه غیرنفتی تجاری تراز بر منفی اثر

، به مطالعه آثار آزادسازی تجاری بر 1گسترده هایوقفه با خودتوضیح روش از استفاده با ،(2015

 این نتایج اساس بر .پرداختند 1361-1391 زمانی دوره طی تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

 مدتکوتاه در ارز نرخ و واردات قیمت شاخص کشاورزی، بخش افزوده ارزش متغیرهای تحقیق،

 و نفت بخش یارز درآمدهای متغیر و هبود تجاری تراز با دار و معنی مثبت رابطه دارای بلندمت و

 رابطه دارای و غیر معنادار بلندمدت در ولی دار معنی مدت کوتاه در نیز صادرات قیمت شاخص

 شدن تریموخ باعث تجاری آزادسازی بدین ترتیب، است. کشاورزی بخش تجاری تراز با منفی

 Barghi Oskouei) همکاران و اسکویی برقیهمچنین،  .ه استشد کشاورزی بخش تجاری تراز

et al., 2017) را واقعی مؤثر ارز نرخ و انداز پس نرخ به نسبت تجاری تراز نامتقارن اثرات 

 مثبت اثر دوم رژیم در و منفی اثر اول رژیم در انداز پس نرخ که داد نشان نتایج .کردند بررسی

 تجاری تراز بر دوم و اول هایرژیم در واقعی مؤثر ارز نرخ ضرایبتأثیر  و رددا تجاری تراز بر

  .شدمنفی 

 نرخ (Gonzalo and Ataman, 2006) اتمن و گنزالو کشور، از خارج مرتبط مطالعات از

تا  1974 دوره طی رگرسیون تخمین و با کردند بررسی را تجاری آزادسازی از بعد و قبل رشد

 ساالنه داخلی ناخالص تولید رشد نرخ پس از اصالحات تجاری، که دندبدین نتیجه رسی ،2004

 گذاری،سرمایه در شتاب دنبال به یتجار آزادسازی همچنین، است. یافته افزایش درصد 6/2 تا

 بیرونی گیریجهت رایج، تصور برخالف و بوده تولید صادرات و خدمات و کاالها صادرات

 در و داده رخ سرانه درآمد از نظر صرف شتاب این .است نشده توجه قابل شکل تغییر به منجر

 از کوچک کشورهای و ه استبود توجه قابل کامالً ،آفریقا صحرای جنوب در ،واقع

                                                                                                                                               
1. Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) 
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 Monjurul Hoqueذوالقرنین ) و هوک منجورالهمچنین،  ند.ا هبرد را بهره بیشترین اصالحات

and Zulkornain, 2010) با بنگالدش در کل واردات بر تجاری آزادسازی اثراتررسی به ب 

 تجربی نتایج .پرداختند 1972-2005 هایسال زمانی سری های داده و ARDL الگوی رویکرد

 در را واردات کل وارداتی، تعرفه نرخ کاهش طریق از تجاری آزادسازی که داد نشان

 است.آزادسازی ناچیز تغییرات بلندمدت، رد اما ؛دهد می افزایش ای چشمگیر گونه ، بهمدت کوتاه

 در واردات کل بر دار معنی و مثبت ریتأث نیز ای غیرتعرفه موانع کاهش از استفاده با تجاری

 ،جهینت در دهد و می کاهش اندکی را واردات ،قیمت افزایش با یآزادساز تعامل .دارد بلندمدت

 شده تجاری تعادل شدن بدتر باعث درآمد اب تعامل که حالی در بخشد، می بهبود را تجاری تعادل

 به نیز (Zakaria, 2014) یازکر شود. می تحریک درآمد افزایش با عمدتاً واردات افزایش و

 نتایج .پرداخت پاکستان تجاری تراز و واردات صادرات، بر تجاری آزادسازی اثرات بررسی

 اما شود، می کشور این تواردا و صادرات افزایش به منجر تجاری آزادسازی که داد نشان

 تراز شدن بدتر به منجر ،تینها در رو، این از و بوده صادرات از بیش واردات افزایش میزان

 و قیمت افزایش باعث واردات و صادرات آزادسازی ،همچنین .است شده کشور این تجاری

 با (،Varghese, 2014ورقیس ) است. شده تجاری تراز و وارداتی صادراتی، درآمد افزایش

 اساس بر به سه دوره مطالعه دوره بندی و با تقسیم نگیچیسوئ -مارکوف مدل از استفاده

هند  کشاورزیآزادسازی تجاری بر صادرات  ریتأث، تجاری آزادسازی مورد در دولت استیس

 بادام واردات ،آزادسازی از قبل یزمان دوره یط که داد نشان تحقیق وی نتایج بررسی کرد. را

 نیتر مهم از یآزادساز از قبل دوره در هلند و سیانگل که یحال در است. کرده رییتغ دهن زمینی

یت در سازمان تجارت وعض از پس دوره در هاآن سهم ند،اهبود هند زمینی بادام واردکنندگان

 سیارب یاندونز به هند صادرات اگرچه که کرد ینیب شیپ وی است. هگذاشت کاهش به روجهانی 

 هند از نخود صادرات ،همچنین .ابدییم کاهش ، سهم آندهه انیپا تا احتماالً اام ،ستا ادیز
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 آزادسازی تأثیربه بررسی  (Hozouri, 2017) حضوری .است شیفزاا حال در مداوم طور به

 المللیبین تجارت ترکیبی اثرات و همچنین 1منا منتخب کشورهای در اقتصادی رشد بر تجاری

ای از دوازده ، نمونه2002-2013 دوره طی ،منظور یندب پرداخت. ادیاقتص رشد برو نرخ تعرفه 

ی اقتصاد رشد بر تجاری آزادسازی تأثیر ،پویا پانل هایداده مدل از استفاده با و انتخابکشور 

 معکوس و دارمعنی رابطه تعرفه تغییرات با اقتصادی رشد که داد نشان نتایج د.آنها برآورد ش

 (Emrah et al., 2019. امره و همکاران )است مثبت تجارت حجم با نآ ارتباط اگرچه دارد،

رابطة  بررسی تحلیل و به ،2014تا  1950با استفاده از آزمون علیت گرنجر در دوره زمانی  نیز

آزادسازی  که داد نشان تحقیق هاییافته پرداختند. ترکیه در اقتصادی رشد و آزادسازی تجاری

منجر  ترکیه در به تجارت آزادتر نیز اقتصادی رشد و صادیاقت واقعی رشد باعث تجاری

 شده و ارزی هایفشکا رفتن بین از و ارز نرخ کاهش موجب صادرات افزایش .شود می

 مدت کوتاه در باالتر بازده به منجر ای(واسطه و ای سرمایهکاالهای  ویژه)به واردات افزایش

 د.بینجام کارآیی افزایش به است ممکن آزادسازی تجاری مدت نیزمیان دره است و شد

 برخیبه  استناد و موضوع آزادسازی تجاری ادبیات بررسی به توجه باسرانجام، 

 Eslamloueyan et al., 2010; Salem and Yousefpour, 2012; Fathi and)دیگر مطالعات

Yousefi, 2018; Sharifi Renani et al., 2013; Li et al., 2011)، مشخص ؤثرم متغیرهای 

 توجه موردموضوع بهبود تجارت و رشد کشاورزی کشور همواره  کهاز آنجا  .شد

 اثرگذاری ،تجاری یسازآزادهای پیشین در زمینة  گذاران بوده ولی در بیشتر پژوهش سیاست

 افزوده ارزش ارز و نرخ اقتصادی، رشد جمله از کالن مؤثر متغیرهای سایر با آن زمان هم

 تجاری، آزادسازی شاخص زمان هم اثرگذاری حاضر به بررسی پژوهش بررسی نشده است،

 توضیحی متغیرهای عنوان به افزوده ارزش و حقیقی ارز نرخ کشاورزی، بخش اقتصادی رشد

 د.پردازمی کشور کشاورزی محصوالت رشد و تجارت بر اثرگذار

                                                                                                                                               
1. Middle East and North Africa (MENA) 
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 تحقيق روش

 و تجاری موانع بر اثر تجاری، آزادسازی زمینة در تجربی و نظری دیدگاه از

 د.یاب می کاهش آن ةبالقو وضعیت از ترپایین تا صادرات رشد صادراتی،ضد های سیاست

 کارآیی ،حال عین در اما ،پردازدمی هاپرداخت تراز حمایت به چهراگ نیز وارداتی هایکنترل

 تصادرا و واردات بر میزان تجاری آزادسازی ،نظری لحاظ از ،بنابراین دهد.می کاهش را

 بستگی ارز نرخ تغییرات به ،همچنین و واردات و صادرات نسبی اثرات به بیشتر و دافزای می

 دیدگاه از و اقتصادی رشد به منجر تجاری آزادسازی عرضه، دیدگاه از فزون بر این،ا دارد.

 رشد بر معکوس اثر که شودمی منجر هاپرداخت تراز شدن تروخیم به سیاست این ،تقاضا

 کنترل غیرقابل تجاری آزادسازی از ناشی هاپرداخت تراز کسری زیرا داشت، واهدخ اقتصادی

 و جبران قابل تعادلی، شرایط حصول برای ارز نرخ در تغییرات توسط سادگی به و است

 آزادسازی ،تجربی و نظری دیدگاه از ،بنابراین (.Khan and Zahlar, 1985یست )ن تصحیح

یست ن مشخص دقیق ورطبه آن میزان اما د،انجاممی رشد و تجارت وضعیت بهبود به تجاری

(Azizi et al., 2015.) 

 بر اثرگذار عوامل از یکی وارداتی و صادراتی کاالهای قیمت نسبی سطوح تغییر

 کاالهای فروش حجم به تنها نه صادراتی هایدریافتی کل ارزش کهای  گونه است، به تجارت

 باید یابد، کاهش صادراتی کاالهای قیمت چنانچه .دارد ستگیب نیز آنها قیمت به بلکه صادراتی

 این ،دیگر سوی از و ؛بماند ثابت هادریافتی کل تا شود فروخته صادراتی کاالی بیشتری مقدار

 ارز نیز واردات طرف در شود. منجر صادرات افزایش و جدید بازارهای ایجاد به تواندمی تغییر

 قیمت افزایش رو، این از دارد.بستگی  وارداتی کاالهای تقیم و میزان به شده مصرف خارجی

 Nematollahiشود ) منجر کشور یک تجارت در بهبود و واردات کاهش به تواندمی واردات

and Mojedzadeh Tabatabaei, 2009.)  

 در بلندمدت دوره یک در سرانه واقعی ملی تولید مستمر افزایش مفهوم به اقتصادی رشد

 امکان صورت دو به اقتصادی رشد که گفت توان می ،مفهوم این اساس بر است. کشور یک
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 و اجزا و ارکان همه در ،هماهنگ و موزون شکل به که متعادل اقتصادی رشد :دارد تحقق

 رشد گیرد؛ ومی صورت روستایی و شهری مختلف مناطق در جامعه اقتصادی هایبخش

 یا و ییجغرافیا مناطق یا اقتصادی هایبخش از کیی بر تنها ،رشد مسیر در که نامتعادل اقتصادی

 و مستمر ای پدیده اقتصادی رشد که گفت توانمی ،مجموع در .تکیه دارد اجتماعی ارکان

 رشد تا دشو سپری مختلف مراحل ، بایدآن مسیر در و است راوانف پیچیدگی با طوالنی

 (.Mehnatfar et al., 2015) دتحقق یاب اقتصادی

 کاالهای داخلی ارزش تعیین در سزا ، نقشی بهنسبی هایقیمت گرنشان عنوان به ،ارز نرخ

 توجه در کانون همواره آن های نوسان و ددار کشورها بین تجارت نتیجة در خارجی

 واقعی عبارت است از ارز رخن .(Akbari , 2016) است هبود اقتصادی فعاالن و گذاران سیاست

 نسبت که داخلی پول حسب بر تجاری طرف کشورهای در کاالیی سبد قیمت از وزنی میانگین

 معین پایه سال یک اساس بر توان می را مؤثر ارز نرخ آید.می دست به کشور در آن قیمت به

 صد عدد در آن ضربحاصل یا یک عدد با پایه سال مقدار با متناسب را آن روند و تعدیل

 از تر بزرگ مقادیر به آن افزایش ک،ی عدد با نرخ ارز مؤثر مقایسه صورت در کرد. تحلیل

 پول تضعیف یمعن به یک از کمتر مقادیر به آن کاهش و داخلی پول تقویت یمعن به یک،

 پایه سال خرید قدرت داخلی پول یک، عدد با شاخص برابری صورت در بود. خواهد داخلی

 به نسبت داتوار هزینه کاهش یمعن به واقعی مؤثر ارز نرخ شاخص افزایش داشت. خواهد را

 جایگزینی برای داخلی ةکنند مصرف تمایل افزایش باعث و است داخل تولید کاالهای

 زمان طول در مؤثر ارز نرخ صعودی روند و بوده داخل تولید کاالهای جای به خارجی کاالهای

 (. Akbari , 2016) است صادراتی رقابت قدرت کاهش معنی به

 جریان دو اقتصادی، شدن یجهان روند یبررس در (KOF) تجاری آزادسازی شاخص

 مستقیم هایگذاریسرمایه تجارت، روند به نگاهی ، باشاخص این کند.می بررسی را اصلی

 روند و واقعی جریان تا کندمی تالش ،خارجی اتباع درآمدهای همچنین و خارجی و داخلی

 سوی از .دهد قرار شسنج مورد را جهانی های جریان با سرزمین هر اقتصاد شدن همگام جاری
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 و المللیبین تجارت بر مالیات ها،تعرفه نرخ متوسط بررسی واردات، موانع به پرداختن با دیگر،

 گام شدن یجهان مسیر اقتصادی هایمحدودیت تحلیل راستای در ،سرمایه حساب محدودیت

 جنبه است. سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مهم بسیار جنبه سه شامل شاخص این .دارد یبرم

 مستقیم گذاریسرمایه تجارت، قبیل از تجارت واقعی هایجریان شامل KOF شاخص اقتصادی

 هامحدودیت قبیل از تجارت موانع ،همچنین و پرتفوی )سبد سهام( در گذاریسرمایه و خارجی

 و تبیین در باالیی قدرت دارای شاخص این رو، این از است. یواقع هایجریان بر هاتعرفه و

 تنوع و حجم افزایش طریق از جهان سراسر در کشورها اقتصادی متقابل وابستگی رشد اسانعک

 جهان مختلف بازارهای از حصار رفع همچنین و ... و سرمایه جریان و خدمات کاالها، مبادالت

  (.Golkhandan, 2016است )

 و لی همچون هاییپژوهش از پیروی با و موضوع نظری مبانی اساس بر ،بنابراین

 الگوی ،(Cologni and Manera, 2009) رامان و کولوگنی و (Li et al., 2011) همکاران

 زیر صورت هب تجاری آزادسازی شاخص بر تأکید با ایران کشاورزی بخش رشد و تجارت

  است: شده تصریح زیر روابط در قالب و شناسایی

(1)   

(2)   

(3)    

 IN ،کشاورزی بخش محصوالت صادرات ریالی ارزش EX ،تغییرات ∆این روابط،  در که

 بخش افزوده ارزش نرخ RVAA کشاورزی، بخش محصوالت واردات یالیر ارزش
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 آزادسازیشاخص  KOFو کشاورزی بخش رشد نرخ GR ،ارز واقعی نرخ RER ،کشاورزی

 نظر در اول درجه از مارکوف فرآیند یک رژیمی است که یا وضعیت متغیر  بوده و تجاری

 اخالل ءجز  است؛ همچنین، خود گذشته مقادیر از تابعی ة گسست متغیر .. شود یم گرفته

 α،β،θ و متغیرها یها وقفه حداکثر O, p, q, r, s بوده و نرمال توزیع دارای یخطا جمله یا

،γ،δ است الگو یپارامترها.  

 از دو هر یا و ضرایب یا و مبدأ از عرض که داد انجام ای گونه به توانمی را سازیمدل

 وضعیت متغیر به δو  α، β، θ فوق الگوهای در رو، این از باشند. متفاوت دیگر رژیم به رژیمی

 یکشاورز بخش رشد و تجارت برای خطا تصحیح سازوکار تعیین برای .اند وابسته رژیم یا

 :شد استفاده زیر صورت به معادله سه از ایران،

 بخش افزوده ارزش نرخ از و وابسته متغیر عنوان به کشاورزی صادرات از اول، مدل در

 شد. استفاده مستقل متغیرهای عنوان به ارز واقعی نرخ و تجاری آزادسازی شاخص و کشاورزی

 بخش افزوده ارزش نرخ از و وابسته متغیر عنوان به کشاورزی واردات از دوم، مدل در

 شد. استفاده مستقل متغیرهای عنوان به ارز واقعی نرخ و تجاری آزادسازی شاخص و کشاورزی

 ارزش ارز، واقعی نرخ از و وابسته متغیر عنوان به کشاورزی بخش رشد نرخ از نیز سوم مدل در

 شد. استفاده لمستق متغیرهای عنوان به تجاری آزادسازی شاخص و کشاورزی بخش افزوده

 خودتوضیح فرآیند از طریق را آن مقدار توان می ، ایستای متغیر رفتار برای مطالعة

 د:دست آور به زیر صورت به t =1,2,…,Tة دور طی اول مرتبه

(4)   

 ورتص به توان یم را مدل دو این ،D مجازی متغیر از استفاده با .که در آن 

 :است مشاهده قابل زیر مدل در  متغیر تغییرات فرآیند نوشت. معادله یک

(5)   
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 مقدار T1<t یها دوره برای و صفر مقدار ،T1>t یها دوره برای D مجازی متغیر

 متغیر مقدار به که دهد یم نشان را مختلف پویای ساختار دو مدل این .دگیر یم را یک

 tة دور برای و یک مقدار t =1,2,…,T دورة برای  وقتی دارد. بستگی  وضعیت

=T+1,T+2,…T زمان در ساختاری متغیر یک با مدلی مدل، این د،بگیر را دو مقدار T1 .است 

 2تصادفی انتقال مدل دهنده نشان مدل این باشد،1برنولی تصادفی مستقل متغیر  که زمانی

 مقدار ای که گونه به شود، گرفته نظر در 3شاخص متغیر عنوان به  اگر است. (1972) تکوان

 است(، یا آستانه مقدار c) باشد ( =2) با دو برابر > c برای و (=1) با یک برابر c برای آن

 مدل را مدل این کند، دنبال را مارکوف فرآیند  وقتی .نامند یم یا آستانه مدل را مدل این

 m با و p مرتبه خودتوضیح فرآیند با  متغیر اینکه فرض با نامند. می سوئیچینگ -مارکوف

 داشت: خواهیم MS(m)-AR(P) شود، یساز مدل رژیم

(6)   

(7)   

 است: زیر صورت به ماتریس دارد، رژیم دو تنها که ،ساده مدل در

(8)  

                                                                                                                                               
1. Independent Benoulli Random Variables 

2. Random Switching Model 

3. Indicator Variable 
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ای که  گونه به ،است  انتقال احتماالت دهندة نشان  آن، در که

 ماتریس محاسبه و مدل ضرایب تخمین از بعد .است  و 

 1 لعات)مطا نمونه کل اطالعات اساس بر زمانی دوره هر در را j وضعیت احتمال توانمی انتقال،

 شناخته 1هموارشده احتماالت عنوان به احتماالت از مجموعه این که ،کرد محاسبه (T تا

 اینکه به بسته باشد، وقفه P و رژیم m شامل قبلی بخش در شده یمعرف مدل اگر شوند. می

 آیدمی پیش کلی حالت چند ،است وضعیت متغیر به وابسته معادله اجزای از کی کدام

(Pishbahar et al., 2015). کدام اینکه به توجه با توانمیرا  مارکوف انتقال مدل عمل، در 

 مختلف انواع به یابد، انتقال آن ربر اث و باشد رژیم به وابسته نخودتوضیحی مدل قسمت

 حالت چهار شامل است، توجه مورد بیشتر ،اقتصادی مطالعات در آنچه .کرد یبند طبقه

 جمالت ضرایب (،MSI) مبدأ از عرض (،MSM) انگینمی در سوئیچینگ -مارکوف یها مدل

 حالت در .ستهاآن ی ازترکیب یا و (MSH) خطا جمالت واریانس و (MSA) نخودتوضیحی

 مدل از استفاده با را سوئیچینگ-مارکوف خودتوضیح هایمدل مختلف انواع توانمی ،کلی

 توانمی ،سوم و دوم هایمدل با دوم و اول هایحالت ترکیب با .کرد تبیین خطی خودتوضیح

 هارژیم به معادله مختلف اجزای بودن وابسته امکان آن، در که آورد دست به را تریجزئی مدل

 2 و 1 جداول در آن خالصه و سوئیچینگ -مارکوف مدل مختلف های حالت دارد. وجود

 .است دهآم
 MS-AR هایمدل مختلف هایحالت -1 جدول

 مدل نام اخالل جمالت توزیع رژیم به وابسته جزء

 میانگین
 MSM (m)-AR (p) 

 مبدأ از عرض
 MSI (m)-AR (p) 

 خطا جمالت واریانس
 MSH (m)-AR (p) 

 نخودتوضیحی جمالت ضرایب
 MSA (m)-AR (p) 

 (Krolzig, 1997) کرولزیگ ،(Pishbahar et al., 2015) همکاران و بهار پیش :مأخذ

                                                                                                                                               
1. Smoothed Probabilities 
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 MS-AR هایمدل مختلف هایحالت خالصه -2 جدول

 

MSM MSI 

 ثابت ميانگين متغير ميانگين
  مبدأ از عرض

 متغير

  مبدأ از عرض

 ثابت

A ثابت 
 خطی MSI-AR AR خطی MSM-AR MAR ثابت واریانس

 MSMH-AR MSH-MAR MSIH-AR MSH-AR متغیر واریانس

A متغیر 
 MSMA-AR MSA-MAR MSIA-AR MSA-AR ثابت واریانس
 MSMAH-AR MSAH-MAR MSIAH-AR MSAH-AR متغیر واریانس

 (Krolzig, 1997) کرولزیگ ،(Pishbahar et al., 2015) همکاران و بهار پیش :مأخذ

 بخش رشد و تجارت الگوی برآورد برای نیاز مورد هایداده ة حاضر،مطالع در

 ثابت قیمت به (1979-2018) 1357-1397 زمانی دوره طی ساالنه صورتبه ایران کشاورزی

 ریال، میلیون حسب بر کشاورزی بخش محصوالت صادرات و واردات ارزش شامل 1395 سال

 روش به ریال اردمیلی حسب بر کشاورزی بخش افزوده ارزش و غیررسمی ارز نرخ شاخص

 ایران و آمار مرکز ،کشاورزیجهاد وزارت ایران، اسالمی جمهوری گمرک از ،اسنادی مطالعه

 سسهمؤ از KOF تجاری آزادسازی شاخص نیز و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ،سوئیچینگ -مارکوف الگوی برآورد برای همچنین، شد. گردآوری KOF جهانی تحقیقات

 .شد استفاده EViews8 افزار نرم از

 برای ؛ سپس،گرفتند قرار آزمون مورد ایستایی نظر از متغیرها نخست، ،ة حاضرمقال در

 الگوی از ،کار نیا برای و شد پرداخته بلندمدت رابطه برآورد به، غیرخطی و خطی ارتباط بررسی

ARDL آورد بر نظیر هاییروش به نگیچیسوئ -مارکوف مدل تخمین ،تینها در .شد استفاده

 .گرفت انجام 3گیبس یگیر نمونه و 2انتظار سازیحداکثر ،1نمایی درست نسبت

                                                                                                                                               
1. LikeLihood Ratio (LR) 

2. Expectation Maximization (EM) 

3. Gibbs sampling approach 
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 ،،سوئیچینگ -مارکوف مختلف هایمدل بین از انتخاب مدل بهینه برای ،یکل طور به

 :برداشته شده است گام چهار ،ترتیب به

 هاداده در غیرخطی رابطه وجود آزمون -
χ آماره از ،ندارد( وجود رژیم )تغییر صفر فرضیه با تحلیل در

2
 (q) شده و استفاده (q) 

 (.Ang and Bekaert, 1998) ها می باشد محدودیتتعداد  ةدهند نشان

 هارژیم یا حاالت تعیین -
 پارامترهای وجود به توجه با شود. تعیین استفاده مورد MS مدل در رژیم بهینه تعدادباید 

و از  بود نخواهد استاندارد توزیع دارای LR آزمون صفر، فرضیه در انتقال( )احتماالت مزاحم

 (.Krolzig, 1997) کرد استفاده هبهین رژیم تعداد تعیین برای آزمون این از توان رو، نمی این

 برای نیز آکائیک و شوارتز کوئین، هنان اطالعات معیارهای از توانمی ،LR آزمون بر عالوه

 مطالعه، در این زمینه .(Garcia, 1988; Hansen, 1992) کرد استفاده هارژیم تعداد تعیین

 تعداد کفایت موارد در که دهدمی نشان (Spagnolo et al., 2005) همکاران و اسپاگنولو

 ها رژیم تعداد ،آکائیک معیار از استفادهبا  ،پارامترها در تغییرات و یبررس مورد مشاهدات

 از محقق شناخت اساس بر رژیم تعداد ،تجربی مطالعات بیشتر در همه،  نیا با د.شومی تعیین

 زده تخمین مختلف مِیرژ سه و مِیرژ دو مدل ابتدا ة حاضر،مطالع در شود.می تعیین متغیرها

 .گردید مشخص بهینه مدل ،آکائیک آماره از استفاده با ،سپس و شود می

 بهینه وقفه تعیین -
 اجزاء هایدرجه (،LR) نمایی درست نسبت آزمون و آکائیک هایآماره از استفاده با

 در و شده زده تخمین مختلف MS هایمدل شود.می تعیین متحرک میانگین و خودتوضیح

 بهترین ،باشد داشته را آکائیکمقدار آماره  حداقل که مدلی ،مختلف هایمدل بین از ،جهینت

 شود.می نامیده انتخاب مدل
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 پارامترها در تغییر ازلحاظ شده انتخاب هایمدل انواع مقایسه -
 تشخیصی آزمون با یک مجموعه سوم گام در شده  زده تخمین هایمدل از کدام هر

 نمایی، درست تابع مقدار ،شده  زده تخمین مدل از اند عبارت که ،دگیرمی قرار آزمون مورد

 و ضرایب داری معنی ف،مختل اقتصادی هایرژیم در تخمینی مبدأ از عرض یا و میانگین مقدار

  رژیم. تغییر احتماالت بین ارتباط

 

 بحث و نتایج

 گرفته بهره افتهی میتعم فولر -دیکی آزمون از ،تحقیق متغیرهای ایستایی بررسی برای

 آزادسازی، شاخص واردات، صادرات، متغیرهای که است آن از حاکی (3) جدول جینتا شد.

 95 سطح )در گیریتفاضل باریک با کشاورزی شبخ افزوده ارزش نرخ و واقعی ارز نرخ

 واحد ریشه دارای کشاورزی بخش رشد نرخ متغیر ،منطق همین اساس بر ؛ وهستند پایا درصد(

 از محاسباتی آماره مطلق قدر بودن بزرگ به توجه با ،اول مرتبه تفاضل در اما .است )در سطح(

 واحد ریشه یک وجود دهندة نشان که ،نشده رفتهیپذ صفر فرضیه ،نانیک مک آماره مطلق قدر

  دارد. سطح( )در متغیرها این در
 مبدأ از عرض با ADF واحد ریشه آزمون نتایج -3 جدول

 احتمال سطح t آماره نماد نام متغيرها

 LEX 826668/6- 0000/0 کشاورزی محصوالت صادراتلگاریتم 

 LIN 726426/6- 0000/0 کشاورزی محصوالت وارداتلگاریتم 

 KOF LKOF 921512/4- 0003/0آزادسازی شاخصلگاریتم 

 LGR 082709/6- 0000/0 رشد نرخلگاریتم 

 LRVAA 827643/7- 0000/0 افزوده ارزش نرخلگاریتم 

 LRER 531970/4- 0008/0 واقعی ارز نرخلگاریتم 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 ایران کشاورزی محصوالت تجارت بر آزادسازی اثرات بررسی نتایج

 مدل در و 161970/5 با برابر LR آزمون آماره مقدار صادرات، مدل در ،نتایج اساس بر

 داریمعنی سطح در آن بحرانی مقدار از که ،است 88192/34 با برابر آماره این مقدار ،واردات

 سطح آن در خطی الگوی که گرفت نتیجه توانمی رو، این از است، تر بزرگ درصد 95

 غیرخطی الگوی از که است بهتر ،خطی هایمدل یجا به و نیست مناسب ییالگو ،اطمینان

  د.شو استفاده سوئیچینگ -مارکوف

 مشاهدات تعداد اول ستون است. دهآم 5 و 4 جداول در هارژیم از کدام هر هایویژگی

دهندة  نشان نیز سوم ستون دهد؛می نشان را نظر مورد رژیم در ماندن تمالاح دوم ستون و

 برای دارند. قرار نظر مورد رژیم در پیاپی طور به مشاهدات که است ایدوره طول میانگین

 83/0 احتمال با شود، بررسی صادرات الگوی مشاهدات از یکی ،تصادفی طور به اگر ،نمونه

 صادرات اگر ،دیگر سخن به دارد؛ قرار یک رژیم در شاهدهم این که گفت توانمی ،درصد

 رژیم این در سال شش حدود ،میانگین طور به شود، منتقل دو رژیم به یک رژیم از کشاورزی

 ماند. خواهد باقی
 صادرات مدل در هارژیم از کدام هر ویژگی -4 جدول

 دوره قرار گرفتن  ميانگين

 نظر مورددر رژیم 

 احتمال قرار گرفتن 

 مورد نظردر رژیم 

  قرارگرفتهتعداد مشاهدات 

 در هر رژیم
 

 رژیم یک 18 835940/0 095320/6

 رژیم دو 17 812248/0 326184/5

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 واردات مدل در هارژیم از یک هر ویژگی -5 جدول

 ميانگين دوره قرار گرفتن

 مورد نظردر رژیم 

 احتمال قرار گرفتن

 مورد نظردر رژیم 

 قرارگرفتهتعداد مشاهدات 

 در هر رژیم
 

 رژیم یک 16 803132/0 079549/5

 رژیم دو 18 946857/0 81709/18

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 ناپایداری و پایداری میزان و به دیگر سخن، دیگر رژیم به رژیم یک از انتقال احتماالت

 .است شده داده نشان 7 و 6 ولاجد در دیگر رژیم به نسبت رژیم هر

 صادرات مدل در دیگر رژیم به رژیم یک از انتقال احتمال -6 جدول

  رژیم یک رژیم دو

 رژیم یک 835940/0 164060/0

 رژیم دو 187752/0 812248/0

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 واردات مدل در دیگر رژیم به رژیم یک از انتقال احتمال -7 جدول

  رژیم یک رژیم دو

 رژیم یک 803132/0 196868/0
 رژیم دو 053143/0 946857/0

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 با برابر واردات درو 16/0 با برابر صادرات در دورژیم  به یک رژیم از انتقال احتمال

 05/0 واردات، برای و 18/0 ،صادرات برای یک رژیم به دو رژیم از انتقال احتمال .است 19/0

 ، پایداریواردات در و دوم رژیم به نسبت اول رژیم ، پایداریصادرات در، اساس این .براست

  .است بیشتر اول رژیم به نسبت دوم رژیم

 و 83/0 با برابر یک )رژیم( وضعیت در ماندن احتمال صادرات، مدل در ،همچنین

 ماندن احتمال ،واردات مدل در که حالی در ،است 81/0 با برابر دو وضعیت در ماندن احتمال

 ،بنابراین .است 94/0 با برابر دو وضعیت در ماندن مالاحت و 80/0 با برابر یک وضعیت در

 ،ترتیب به دو، و یک های رژیم صادرات، مدل در ،است شده مشخص ولاجد در که گونه همان

 احتمال با ،ترتیب به دو، و یک های رژیم نیز واردات مدل در و 18/0 و 16/0 پایداری احتمال با

 از انتقال احتمال ،صادرات در رو، این از برخوردارند. البا نسبتاً ثبات از ،05/0 و 19/0 پایداری

 یک رژیم به رژیم دو از انتقال احتمال و (164060/0) درصد 84 حدود رژیم دو به رژیم یک
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 ،صادرات مدل در که دهدمی نشان احتمال مقادیر ؛ ایناست (187752/0) درصد 82 باًیتقر

 احتمال ،واردات مدل در است. برخوردار شتریبی نسبتاً ثبات از رژیم دو به نسبت رژیم یک

 به رژیم دو از انتقال احتمال و (196868/0) درصد 81 حدود رژیم دو به رژیم یک از انتقال

 رژیم دو که دهدمی نشان احتمال مقادیر است؛ این (053143/0) درصد 95/0 باًیتقر یک رژیم

 ت.اس برخوردار بیشتری نسبتاً ثبات از رژیم یک به نسبت

 اساس بر شده ی تعیینهاوقفه و رژیم تعداد ،نیچنهم و ایران اقتصاد ساختار به توجه با

 وقفه شش با مِیرژدو  الگوی ، سرانجام،سوئیچینگ -مارکوف بهینه حالت در آکائیک آماره

 معیارهای گرفتن نظر در با .شد برآورد و انتخاب واردات برای وقفه هفت با و صادرات برای

 برای و 8 جدول در MSMH(2)-AR(6) کشاورزی صادرات برای بهینه حالت نتخابا شده،یاد

 مدل برای بهینه حالت برآورد نتایج ،نهایت در و 9 جدول در MSMH(2)-AR(7) واردات

  است. آمده 11 جدول در واردات مدل برای و 10 جدول در صادرات

 دراتصا مدل سوئيچينگ –مارکوف الگوی بهينه حالت تعيين -8 جدول

44/12 MSM-AR 

44/1 MSH-AR 

002/0 MSAH-AR(1) 

36/0- MSAH-AR(2) 

33/0 MSAH-AR(3) 

30/0- MSAH-AR(4) 

13/0- MSAH-AR(5) 

39/0- MSAH-AR(6) 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 واردات مدل در سوئيچينگ –مارکوف الگوی بهينه حالت تعيين -9 جدول
97/12 MSM-AR 

19/1 MSH-AR 

61/0 MSAH-AR(1) 

08/0- MSAH-AR(2) 

17/0- MSAH-AR(3) 

24/0- MSAH-AR(4) 

12/0- MSAH-AR(5) 

19/0 MSAH-AR(6) 

31/0- MSAH-AR(7) 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
 SMH(2)-AR(6) صادرات مدل سوئيچينگ –مارکوف الگوی پارامترهای برآورد نتایج -10 جدول

 رژیم یک

 احتمال معيار انحراف ضریب متغير

LKOF 56/1 52/0 0028/0 

LRER 66/0 04/0 0001/0 

LRVAA 46/1 13/0 0001/0 

 رژیم دو

LKOF 01/2 68/0 0035/0 

LRER 75/0 03/0 0001/0 

LRVAA 17/1 13/0 0001/0 

 مشترک و خودتوضيحی ضرایب

AR(1) 002/0 18/0 9887/0 

AR(2) 36/0- 16/0 0303/0 

AR(3) 33/0 14/0 0226/0 

AR(4) 30/0- 10/0 0047/0 

AR(5) 13/0- 11/0 2140/0 

AR(6) 39/0- 12/0 0012/0 

LOG (SIGMA) 53/2- 15/0 0001/0 

 رژیم تغيير /انتقال احتمال بر مؤثر متغيرهای

P11-C 62/1 74/0 0297/0 

P21-C 46/1- 76/0 0564/0 

ACI 28/0- 

SC 38/0 

Hannan-Quinn criter 05/0- 
LR-Test 16/5 

Normality test 29/8 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 واردات مدل در سوئيچينگ –مارکوف الگوی پارامترهای برآورد نتایج -11 جدول
MSMH(2)-AR(7) 

 احتمال معيار انحراف ضریب متغير

   رژیم یک 

LKOF 65/7- 58/4 0953/0 

LRER 47/1- 53/0 0061/0 

LRVAA 84/4 26/1 0001/0 

 رژیم دو

LKOF 02/3 15/1 0085/0 

LRER 59/0 07/0 0001/0 

LRVAA 11/1 29/0 0002/0 

 مشترک و خودتوضيحی ضرایب

AR(1) 61/0 17/0 0004/0 

AR(2) 08/0- 25/0 7470/0 

AR(3) 17/0- 21/0 4144/0 

AR(4) 24/0- 16/0 1454/0 

AR(5) 12/0- 09/0 1973/0 

AR(6) 19/0 09/0 0502/0 

AR(7) 31/0- 13/0 0183/0 

LOG (SIGMA) 22/2- 16/0 0001/0 

 رژیم تغيير /انتقال احتمال بر مؤثر متغيرهای

P11-C 40/1 33/1 2908/0 

P21-C 88/2- 01/1 0046/0 

ACI 05/0- 

SC 66/0 

Hannan-Quinn criter 19/0 

LR-Test 88/34 

Normality test 34/1 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 که دهدمی نشان تخمینی مدل دو هر در رژیم دو در شدهبرآورد معیار انحراف بررسی

 بر دار معنی اثر رژیم دو هر در آزادسازی شاخص .است رژیم یک از بیش رژیم دو واریانس

 افزایش درصد یک تجارت آزادسازی اخصش چنانچه ،اساس این بر دارد. واردات و صادرات

 واردات و درصد 01/2 دو رژیم در و درصد 56/1 یک رژیم در صادرات ،بلندمدت در یابد،

 سخن، گرید به یابند.می افزایش درصد 02/3 دو رژیم در و کاهش درصد 65/7 یک رژیم در

 56/1 حدود در کشاورزی صادرات دار یمعن بهبود به صادراتی عوارض در کاهش درصد یک

 صادرات وارداتی عوارض در کاهش درصد یک مقابل، در که یحال در شود،می منجردرصد 

 افزایش درصد یک که است حالی در این سازد. می تروخیم درصد 01/2 حدود را کشاورزی

 در که یحال در شود،می واردات کاهش درصد 02/3حدود  به منجر گمرکی هایتعرفه در

 درصد 65/7 حدود کشاورزی واردات گمرکی، هایتعرفه در کاهش ددرص یک با مقابل،

 سیاست اعمال که دهدمی نشان های یک و دو رژیم در برآورد نتایج د.یابمی افزایش

، دهانجامی ارزی پول حجم و تجارت بر مثبت ریتأث ی بهبررس مورد دوره در تجاری آزادسازی

 است. کمتر اثر این ،دو رژیم در اگرچه

 بر دار معنی و مثبت اثر تخمینی مدل دو هر در و رژیم دو هر در کشاورزی افزوده شارز

 رژیم دو هر در صادرات و واردات ،افزوده ارزش افزایش با و گذاشته صادرات و واردات

 در و وریبهره بهبود صادرات، در افزایش به واردات کاهش ؛ به دیگر سخن،است افتهی بهبود

 دو و یک های رژیم در آمده دست به نتایج رو، این از انجامید. خواهد اقتصادی رشد به ،تینها

 .دارد صادرات به نسبت واردات میزان کاهش از نشان

 این بر دار معنی اثر واردات و صادرات هایمدل رژیم دو هر در واقعی مؤثر ارز نرخ

 ؛ با این همه،است یک رژیم از بیش دو رژیم در ،صادرات در اثر این که است، گذاشته هامدل

 نرخ افزایش با ای که گونه ، بهدارد واردات بر منفی اثر یک رژیم در ارز نرخ واردات، مدل در

 کشاورزی بخش واردات ارز نرخ کاهش با و رژیم دو هر در کشاورزی بخش صادرات ،ارز
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 بر ؤثرم عامل بلندمدت در ارز واقعی نرخ تغییرات آنکه نشانگر ،یابدمی بهبود یک رژیم در

  .است ایران کشاورزی تجارت

 یک های رژیم در بهینه مدل قرار گرفتن زمانی هایدوره توانمی ،هامدل نتایج اساس بر

 .است دهآم 13 و 12 ولاجد در یبند دسته این که ،کرد محاسبه نیز را دو و

 صادرات مدل در دو و یک های رژیم هایدوره -12 جدول

 1363-1375 رژیم یک

 1380-1395 رژیم دو

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 واردات مدل در دو و یک های رژیم هایدوره -13 جدول

 1364-1371 رژیم یک

 1372-1395 رژیم دو

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 کشاورزی محصوالت رشد بر آزادسازی اثرات

 از است؛ 23240/19 با برابر LR آزمون آماره مقدار ،کشاورزی رشد مدل نتایج اساس بر

 مشاهدات مجموع از کرد. استفاده غیرخطی روش از ،خطی هایمدل یجا به توانمی رو، این

 به یک رژیم از کشاورزی بخش درش اگر است. شده برآورد مشاهده 37 ،هارژیم در شده سیبرر

 14 جدول ماند. خواهد باقی رژیم این در سال یازده حدود ،میانگین طور به شود، منتقل دو رژیم

 دهد.می نشان کشاورزی درش مدل در را رژیم هایویژگی این
 رشد مدل در هارژیم از یک هر ویژگی -14 جدول

 ميانگين دوره قرار گرفتن 

 مورد نظردر رژیم 

 احتمال قرار گرفتن 

 مورد نظردر رژیم 

  قرارگرفتهتعداد مشاهدات 

 در هر رژیم
 

 رژیم یک 17 915598/0 84803/11

 رژیم دو 20 523954/0 100635/2

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 برابر دورژیم  به یک رژیم قالانت احتمال شود،می مشاهده 15 جدول درگونه که  همان

 به نسبت یک رژیم ،پس است 47/0 یک نیز برابر با رژیم به دو رژیم از انتقال احتمال و 08/0 با

 و 91/0 با برابر یک وضعیت در ماندن احتمال ،همچنین .است بیشتر پایداری دارای دو رژیم

 با ،ترتیب به دو، و یک ایه رژیم ،بنابراین .است 52/0 برابر دو وضعیت در ماندن احتمال

رژیم  به رژیم یک از انتقال احتمال برخوردارند. باال نسبتاً ثبات از 47/0 و 08/0 پایداری احتمال

 درصد 53 باًیتقر یک رژیم به رژیم دو از انتقال احتمال و (084402/0) درصد 92 حدود دو

 است. برخوردار بیشتری ثبات از رژیم دو به نسبت رژیم یک ،بنابراین است. (476046/0)

 رشد مدل در دیگر رژیم به رژیم یک از انتقال احتمال -15 جدول

  رژیم یک رژیم دو

 رژیم یک 915598/0 084402/0

 رژیم دو 476046/0 523954/0

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 آمده، دست هب وقفة و رژیم تعداد به توجه با ،کشاورزی رشد برای بهینه مدل

MSMH(2)-AR(4) شود.می مشاهده 16 جدول در آن نتایج که ،شد برآورد  

 رشد مدل در سوئيچينگ –مارکوف الگوی بهينه حالت تعيين -16 جدول

57/0 MSM-AR 

56/0 MSH-AR 

14/0- MSAH-AR(1) 

86/0- MSAH-AR(2) 

13/0- MSAH-AR(3) 

63/0- MSAH-AR(4) 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 استخراج منظور به ،MSMH(2)-AR(4) الگوی به مربوط پارامترهای برآورد نتایج
 طالعهم مورد زمانی دوره که است آن از حاکی ،کشاورزی رشد بر مؤثر تجاری هایسیکل

 رشد و باال کشاورزی رشد یا و رکود و رونق رژیم دو به کیتفک قابل کشاورزی رشد
 درصد -93/32 رشد میانگین با یک رژیم کهای  گونه به است، شده تقسیم پایین کشاورزی

 بررسی .است رکود دورة نشانگر درصد -44/29 رشد میانگین با دو رژیم و رونق دورة نشانگر
 است. دهآم 17 جدول در رشد بر مؤثر تجاری هایسیکل از امکد هر ثبات میزان

 رشد مدل در سوئيچينگ –مارکوف الگوی پارامترهای برآورد نتایج -17 جدول
MSMH(2)-AR(4) 

 حتمالا معيار انحراف ضریب متغير

   رژیم یک 

LKOF 98/1 70/0 0050/0 

LRER 14/0- 05/0 0059/0 

LRVAA 37/0- 18/0 0388/0 

 رژیم دو

LKOF 20/7 33/2 0021/0 

LRER 38/0- 08/0 0000/0 
LRVAA 98/1- 67/0 0032/0 

 مشترک و خودتوضيحی ضرایب

AR(1) 14/0- 153/0 3359/0 

AR(2) 86/0- 151/0 0000/0 

AR(3) 13/0- 144/0 3575/0 

AR(4) 63/0- 146/0 0000/0 

LOG (SIGMA) 34/1- 147/0 0000/0 

 رژیم تغيير /انتقال احتمال بر مؤثر متغيرهای

P11-C 38/2 75/0 0016/0 

P21-C 09/0- 21/1 9370/0 

ACI 54/1 

SC 11/2 

Hannan-Quinn criter 74/1 
LR-Test 23/19 

Normality test 69/10 

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 دار معنی و مثبت اثر رژیم دو هر در آزادسازی شاخص که دهدمی نشان تخمین ضرایب

 در یابد، افزایش درصد یک آزادسازی شاخص چنانچه ،اساس این بر دارد. کشاورزی رشد بر

 درصد به میزان هفت دو رژیم در و درصد دو حدود یک رژیم در کشاورزی رشد ،بلندمدت

 آزادسازی سیاست اعمال که دهدمی نشان های یک و دو رژیم در برآورد نتایج یابد.یم افزایش

، داشته کشاورزی بخش یارزآور و کشاورزی رشد بر مثبت ریتأث یبررس مورد دوره در تجاری

 اعمال با دیگر سخن، به است. بوده بیشتر دو رژیم در و کمتر یک رژیم در اثر این که

 و دولت یها نهیهز مالیاتی، های زیربخش در و کشاورزی بخش کل در تجاری آزادسازی

 رشد و افزایش دوره دو هر در کشاورزی بخش در صادرات خالص و تولید حجم پولی، بخش

  یابد.می بهبود کشاورزی بخش

 بخش اقتصادی رشد بر دار معنی لیو منفی اثر رژیم دو هر در واقعی مؤثر ارز نرخ

 کاهش رژیم دو هر در کشاورزی بخش رشد ،ارز نرخ فزایشا با ،یعنی دارد؛ کشاورزی

 به دوره یک در ارز نرخ تغییر اگر ارز، نرخ های نوسان وجود فرض با دیگر سخن، به یابد. می

 ،سود کاهش این بر اثر شود.می کاسته بنگاه سود از و شده متضرر بنگاه باشد، بنگاه ضرر

 نوآوری کند، جذب اعتبار بازار از را نوآوری رایب ازین مورد نقدینگی بنگاه نتواند هچنانچ

  شود.می کاسته بنگاه تولید میزان از ،تینها در و گیردنمی صورت

، گذاشته کشاورزی رشد بر دار معنی و منفی اثر هارژیم در کشاورزی افزوده ارزش نرخ

 کاهش مرژی این در کشاورزی رشد کشاورزی، افزوده ارزش نرخ افزایش با بدین معنی که

 ارائه 18 جدول صورت به توانمی را رژیم دو زمانی هایدوره مدل، نتایج اساس بر است. افتهی

 داد.
 رشد مدل در دو و یک های رژیم هایدوره -18 جدول

 1361-1377 رژیم یک

 1378-1397 رژیم دو

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 پيشنهادها و گيری نتيجه

 طی کشاورزی محصوالت رشد و تجارت بر تجاری آزادسازی اثرات ،حاضر پژوهشدر 

 مدلبرآورد  و گسترده های وقفه با ضیحخودتو روش از استفاده با 1397تا  1354 هایسال

 رب KOF آزادسازی شاخص متغیر که داد نشان تحقیق نتایج شد. بررسی سوئیچینگ -مارکوف

 شارزو  اشتهددار معنی و منفی اثر یک رژیم در واردات بر و دار معنی و مثبت اثر رشد و صادرات

 با ؛ به دیگر سخن،است گذاشته واردات و صادرات بر مثبت اثر رژیم دو هر در کشاورزی افزوده

 ادراتص توسعه راهبرد طرفداران است. افتهی بهبود رژیم دو هر در صادرات ،افزوده ارزش افزایش

 اقتصادی رشد به ،تینها در و شود می وری بهره بهبود باعث صادرات افزایش که بر این باورند

 بیش صادرات میزان باید بر اساس آن، که ندردا تأکید مثبت تجارت بر ،همچنین ؛شد خواهد منجر

 هنظری این با حاضر پژوهش صادرات و واردات مدل در آمده دست به نتایج باشد. واردات از

 بر دار معنی و مثبت اثر رژیم دو هر در صادرات مدل در واقعی مؤثر ارز نرخ د.همخوانی دار

در  واقعی مؤثر ارز نرخ است. یک رژیم از بیش دو رژیم در مثبت اثر این که ،گذاشته صادرات

 هبود منفی اثر یک، این رژیم در ولی دارد، واردات بر دار معنی اثر رژیم دو هر در مدل واردات

های  رژیم در کشاورزی صادرات بر ارز نرخ مثبت اثرات و آمده دست به نتایج اساس بر ،یعنی ؛است

 است، داشته کاهش دو رژیم در ،سپس و افزایش ارز نرخ اثر یک، رژیم در که آنجا از ،یک و دو

 مطالعه اب ،نتیجه این .ستین صادق ایران در J منحنی ،مطالعه دمور زمانی دوره در که گفت توانمی

 برقی ،(Azizi et al., 2015) همکاران و عزیزی ،(Rasekhi et al., 2014) همکاران و راسخی

 ,.Irhan et al) همکاران و ایرهان، (Barghi Oskouei et al., 2017) همکاران و اسکویی

 با ولی بوده، سازگار (Kennedy, 2013) کندی و (Yaya and Lu, 2012) لو و یایا ،(2011

 (Ray, 2012) یر تحقیق هاییافته و (Pedram et al., 2011) همکاران و پدرام لعهمطا

 و منفی اثر رژیم دو هر در واقعی مؤثر ارز نرخ ،رشد مدل در افزون بر این، است. ناسازگار

 به اقتصاد کل سطح در مسئله این ،حقیقت در دارد. کشاورزی بخش اقتصادی رشد بر دار معنی

 ارز نرخ های نوسان اگر ،کشاورزی بنگاه یک در ،اساس این بر است. کمتر یاقتصاد رشد یمعن
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 رشد کاهش به منجر کشاورزی هایبنگاه در تولید کاهش شود، ها بنگاه سود کاهش باعث

 زیر شرح به پیشنهادهایی ،تحقیق نتایج اساس بر ،بنابراین د.شومی کشاورزی بخش در اقتصادی

 د:شومی ارائه

 بسیار اقتصادی رشد و تجارت روی صادراتی هایمحدودیت کاهش ثارآ که آنجا از -

 شناخت به نسبت شایسته است که نخست، است، وارداتی هایآزادی افزایش از تر بزرگ

 رشد نرخ افزایش منظور به ،سپس شود و اقدام صادراتی هایمحدودیت برداشتن و دقیق

 اتخاذ جدید های محدودیت ،رفیمص واردات بخش در تجاری هایآزادی برای ،اقتصادی

  د.شو

 هرچه و است مثبت اقتصادی رشد با صادرات بخش در تجاری آزادسازی بین رابطه -

 ،شود کاسته آن هایمحدودیت یابد و از گسترش صادرات بخش در تجاری هایآزادی

 ،اقتصادی رشد بهبود منظور به الزم است که رو، این از شد. خواهد بیشتر اقتصادی رشد

 شود. گرفته نظر در برای صادرات بیشتری هایمشوق و هازادیآ

 کشاورزی بخش در تجاری کسری کاهش منظور به ارز نرخ افزایش تحقیق، نتایج اساس بر -

درست  پولی و مالی هایسیاست اتخاذ نیازمند سیاستی چنین ترموفق اجرای است، اما موثر

 .است

 آزادسازی بر زیادی تأکید ،انداز چشم سند و هتوسع ششم تا سوم ةسال پنج های برنامه در -

 ایتعرفه های سیاست اتخاذ ، بایدبنابراین است؛ شده اقتصادی مختلف هایبخش در تجاری

 باشد. برنامه اهداف با مطابق و همگام تجاری آزادسازی خصوص در
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