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 مقدمه

باه ما     یک نظام اقتصااد ی یریگ الملل منجر به شکل نیتوسعه اقتصاد و تجارت ب
حرکت  یجهانة کپارچیل شدن به اقتصاد یتبد یسو بهشده است که  یوابسته جهان

و  یاقتصااد  یالمللا  نیبا  یت و نقا  نهادماا  یشدن، امم یجهان فرایندکند. در  یم
 ینی  است و به ممراه خود مجموعاه ناو  یوسته رو به افزایچندجانبه، پ یما مانیپ

 یکناد. جهاان   یرا به جهان عرضاه ما   یو اقتصاد یما و اصول تجار هیاز قواعد، رو
 یاسا یو س ی، اجتماعیمختلف اقتصاد یما جنبه یدارا و یچندبعد یا دهیشدن، پد

اد یا  «ن کشاورما یبا  یع اقتصااد یادغام سار  یندفرا» عنوان بهشدن،  یاست. از جهان
رات ییا ن تغیو ممچنا  یگااار  هیان سارما یا ، جریتجار یشود که شامل آزادساز یم

کام  در موانع اعا  از فناوراناه   »شدن با عنوان  ی. از جهانی استمربوط به فناور
ده یا پد آنکاه است. با وجاود   یاد شده «ما ملتان یم یاقتصادة مبادل یبرا یا قانونی

رات مرباوط باه   ییا ، تغیتجاار  ی، اعا  از آزادسااز  یمختلف یما شدن جنبه یجهان
تجارت  یشتر رویب ی، در متون اقتصاددارده یسرما ییجا جابه، مهاجرت و یفناور

 شود. یتمرکز م ی آنتجار یو آزادساز
 یاز کشاورما  یاریتوسعه در بس یما یکانون توجه استراتژ یتجار یآزادساز

 یسااز  کسانیا یاغلب با کام  )که  یتجار یاما آزادساز؛ استبوده  توسعه درحال
 یاتیمالدرآمدمای  کام  (ممراه است یا ر تعرفهیان برداشتن موانع غیتعرفه و از م

 یماا  یژگا یل ویا ن کشاورما باه دل  یا را ایز ؛ن کشورما به دنبال داشته استیرا در ا
ق یا از طر یا تعرفاه درآمادمای   کاام   نیتامم اقتصااد خاود، قاادر باه      یسااختار 

و  یسانت  یل داشتن اقتصاادما یگر، به دلیبه عبارت د و اند نبوده یداخل یما اتیمال
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باه   یا قابل مالحظه طور بهد ارزش افزوده باال، یمدرن جهت تول ینداشتن تکنولوژ
ه وابساته مساتند،   یا از صاادرات ماواد اول   یناشا درآمادمای   ات بر تجاارت و یمال
 یجاا  به یداخل یما اتین کردن مالیگزیقادر به جا یتجار یبا آزادساز که یطور به
سارانه  درآماد   )باا  افتهی توسعه یگر، کشورمایستند. از طرف دیات بر تجارت نیمال

درآمادمای   ات بر تجارت، عمادتا  کاام   یمالدرآمدمای  کمتر به یباال( با وابستگ
 Khattry)اند  کردهجبران  یداخل یما اتیرا با مال یتجار یاز آزادساز یناش یاتیمال

& Rao, 2003.)   در جهات   یار قاو یبسا  یماا   یگارا  ،ن مشاکالت یا باا وجاود ا
نسابت باه    گرا برون یرا در عمل اقتصادمایوجود داشته است، ز یتجار یآزادساز
 یاناد. از آنجاا کاه آزادسااز     را تجربه کارده  یی، نرخ رشد باالگرا درون یاقتصادما

جاه  ینسبتا  بااز اسات، در نت   یانتقال از اقتصاد نسبتا  بسته به اقتصاد ازین  یپ یتجار
یاان،  پوریو عل یاست )گرج یاز رشد اقتصادین  یپ یشتر کشورما آزادسازیب یبرا

از  یق برخاوردار ی، از طریتجار ین کشورما با آزادسازیا (؛ به عبارت دیگر1385
د یکارآماد مناابع، تشاد    صیق تخصا یا از تجاارت از طر  یناش یایستا و پویمنافع ا

ع انباشات  یرشاد سار   سارانجام و  یگااار  هیان دانا  و سارما  یجر یرقابت، ارتقا
و  یشام یاناد )ابر  را تجرباه کارده   ی، جه  در رشد اقتصادیشرفت فنیه و پیسرما

 (.1385ممکاران، 
 یا ممواره مقوله ی  از آن، تجارت خارجیپ یو حت یاز دوران انقالب صنعت

 یمبارم بارا   یازیز به نیو امروزه ن رفته یجهان به شمار م یمه  در اقتصاد کشورما
ه کاه معتقاد   یا ن نظریا ا بارخالف ل شده است. یشرفت و تکامل اقتصاد تبدیادامه پ

 یکشاورما  یداخلا  یبار بازارماا   یاقتصااد  یما شوک منشم یجهان یاست بازارما
ق انطباا  باا باازار    ینند از طرتوا یم یداخل یبازارما ،و کوچک است توسعه درحال
 یت آزادسااز یا ان اممیا ن میا را برطرف ساازد. در ا  یداخل یما عدم تعادل یجهان
آن  یالملل و نحوه اجارا  نیدر تجارت ب یاز موضوعات اساس یکی عنوان به یتجار

شه آشاکار  یشتر از ممیگاارد، ب یکه بر اقتصاد کشورما م ین اثرات مختلفیو ممچن
 گردد. یم

دار به مفهوم یرشد و توسعه پا یاقتصاد در مر کشور یمدف اساس یطورکل به
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متقابال بخا     ریتمثن با در نظر گرفتن یبنابرا؛ است یو تعادل خارج یتعادل داخل
ن ارتبااط  یا د باا توجاه باه ا   یبا یاست اقتصادیاقتصاد مرگونه س یو خارج یداخل

 یتجاار  یاقتصاد با آزادسااز  که در سطح کالن ید. از جمله عواملشومتقابل اتخاذ 
و ساختار بودجه دولات اسات.    یرد، درآمدما و مخارج دولتیگ یقرار م ریتمثتحت 
درآمدمای  موجود و اتکا به یا ت اقتصاد و ساختار بودجهیل مامیز به دلیران نیدر ا
بودجاه(   یرات در بودجه دولات )از جملاه کسار   ییما تغ از سال یاری، در بسینفت

در دست  یاقتصاد یما تیاز فعال یا گر بخ  عمدهید یمشامده شده است. از سو
کشاور   یاقتصاد یما تیفعال یمال یبا در نظر گرفتن وابستگ رو نیااز  ؛دولت است

اثارات   ین درآمادما بررسا  یتجارت بر ا یاثرگاار یو از طرف یدولتدرآمدمای  به
 یبرناماه اصال   عناوان  باه اختار بودجاه  س خصوص بهبر اقتصاد و  یتجار یآزادساز

 خوامد بود. یابیار مه  و قابل ارزیبس یدولت، امر
 و ییشناساا » حاضار  مطالعه یاصل مدف ،ت موضوعیبا توجه به امم بنابراین

 از حاصال  راتیتمث آن از استفاده با که است «کالن یاقتصادسنج یالگو کی برآورد
 قارار  یبررس بودجه مورد و دولتدرآمدمای  ریسا بر یا تعرفهدرآمدمای  نوسانات

معادله و اتحااد(  رابطه ) 19 شامل رانیا کالن اقتصاد یالگو ابتدا راستا نیا در. ردیگ
 تقاضاا  و عرضاه  طارف  دو از متشکل معادالت ست یس سپس و یبررس و ییشناسا
 ارائاه  یا شده خالصه معادالت ،الگو برآورد از پس. شود یم ران برآوردیا اقتصاد در
 یبررسا  دولات  بودجاه  در یسااختار  راتییتغ ،مختلف یومایسنار از استفاده باو 
 ارائه خوامد شد. یاستیس یما هیو توص یریگ جهی، نتبخ  پایانیو در گردد  می

 ینظر ی. مبان1

تبعای  موجاود   است کاه   یرییمرگونه تغ «یتجار یآزادساز»ات موضوع، یدر ادب
ر یا کاامال  غ  یدر صاورت  یست  تجاریک سید. کنکمتر کشور را  یست  تجاریس در
باود.   اب مداخله دولات  یباشد که در غ گونه مماناست که عملکرد آن  زیآم  یتبع

کمتار   ،ماود یپ یکامال ما   یطرفا  یکه تحات با   یاز رام یست  تجاریک سیمر چه 
مرگوناه حرکات باه     رو نیا ااسات. از   زتریآم  یتبع ریغست  یمنحرف شود، آن س

 یرییا شود، حال آنکه مار تغ  یف میتعر یتجار یآزادساز عنوان به، یطرف یسمت ب
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قارار   مادنظر  یرت باا آزادسااز  ی  دماد در مغاا  یرا افازا  یطرفا  یبکه انحراف از 
 (.1389نژاد،  یرد )مصریگ یم

برداشاتن   منظاور  باه  یشاامل مجموعاه اقادامات    یگار، آزادسااز  یبه عباارت د 
آن  یو واگاار یخدمات و بخ  خارج، کاال و یمال یاز بازارما یدولت یما کنترل
 ین اقادامات عباارت اسات ازه رماسااز    یا ا نیتار  مها  سا  باازار اسات.    یبه مکان

نیرومای بازار، حااف یاراناه و   مت به ین قییتع یتحت کنترل و واگاار یما متیق
ای، گارای  باه سیسات  ارزی شاناور مساتقل یاا شاناور         مای یاراناه  تعدیل قیمت

ارزش پاول و آزاد شادن تجاارت خاارجی از طریاق      شاده، تغییار رسامی     نظارت
مشاارکت   مای مقاداری، اساتفاده از   مای تجاری و محدودیت برداشتن انواع تعرفه

 یباانک  یماا  نرخ ساپرده  آزاد شدنت یو در نها یگااران و استقراض خارج هیسرما
و  ی  رشاد اقتصااد  یما، کمک به افزا استین سین مدف از اتخاذ انخستیمستند. 
، دوم مادف  .اسات  یاقتصااد  ییص منابع و کاارا یق بهبود در تخصیاز طراشتغال 

 یبخا  صاادرات   یت قدرت رقابتیتقو از طریق ما تراز پرداختکمک به بهبود در 
ن یجانشا  یاقتصاد و رشد و گساترش صاادرات و کااراتر نماودن بخا  کاالماا      

مختلف  ین امداف در کشورمایک از ایت مر یاست که امم یهیواردات است. بد
 (.1389نژاد،  یمصراست )مشخص، متفاوت  یاقتصاد یما یژگیط و ویبا شرا
 از یادیا ن رفاتن بخا  ز  ی، از با یتجاار  یمسائل آزادسااز  نیتر مه از  یکی

 توساعه  درحاال  یاز کشاورما  یاریرا در بسا یا ز ؛ما اسات  دولت یاتیمالدرآمدمای 
ن یا اسات کاه بعًاا  ا   دولات  درآمدمای  بع مه امن ی ازکیات بر تجارت منوز یمال

ن یا گار، ا ید یمساتند. از طرفا   یادیا ز یماا  ناه یحج  بزرگ و مز یما دارا دولت
 یتجاار  یرش آزادسااز ید، مجباور باه پاا   یرشد جد یما هیکشورما بر اساس نظر

 یع صاادرات یصنا ژهیو به، یع داخلیرقابت در صنا یتجار یرا با آزادسازیز ؛مستند
شاود.   یز وارد ما ین یخارج یتکنولوژ ی،ارجخ یابد و با ورود کاالمای ی  میافزا

دماد،   یص منابع و رقابت را کاام  ما  یتخص ییکارا یتجار یما مداخلهممچنین 
 یساتا یا و ایا پو ریتامث ت یا کناد و در نها  ید میاقتصاد کالن را تشد یما عدم تعادل

ات بار  یا مال لهیوس بهجادشده ین، اختالالت ایبنابرا؛ برد ین میتجارت بر رشد را از ب
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دارد. در  یمخاارج دولات فزونا    یماال  نیتامم د آن، از جملاه  یگر فوایتجارت بر د
ات یا شاود، سااختار مال   یتجاار  یباعا  آزادسااز  درآمدی  که مالحظات یصورت
شاود  ات بار تجاارت اصاال     یا مالدرآمدمای  کام  اتکا به صورت بهد یبا یداخل
 (.1397گران، یو د یاحمد)

تنهاا از کاناال    یتجاار  یکاه آزادسااز   ن استیبر ا ین، تصور کلیعالوه بر ا
ن یشود و باه مما   یم یاتیمالدرآمد  ر درییات بر تجارت موجب تغیبر مال یاثرگاار

درآمادمای   تنها بار کال   یتجار یآزادساز ریتمثگرفته،  ل در اکثر مطالعات انجامیدل
و  گشاته  یررسا بات بار تجاارت   یا مالدرآمد  آن بر ریتمثموارد  یو در برخ یاتیمال

ی است که اجزا ین موضوع در حالینشده است. ا یاتیمال یما هیگر پایبه د یتوجه
ر یماا توساط ساا    از آن یکا یر در ییگر مستند و تغیکدیدر ارتباط با  یاتیمالدرآمد 

 (.Agbeyegbe et al, 2006) شود یت میا تقویف یاجزا تًع
 آزادساازی  اثار  ناپایر جدایی بخ  ارزی، سیاست در اصالحات است، گفتنی
 نارخ  تواند یم تجاری آزادسازی طریق از اصالحات تجاری زیرا ؛دشو یم محسوب

. نمایاد  تنظای   مورد نظر اقتصادی رشد جهت در را آن ،داده قرارر یتمث تحت را ارز
 لهیوس به تجاری آزادسازی بارما از کشورما، یاریکرد در بس توجه بایدضمن اینکه 

 از بسایاری  تجرباه  زیارا  است؛ دهشحمایت  ارز نرخ افزای  و پول ارزش کام 
درآماد   کاه  داده نشاان  آمیاز  موفقیات  تجاری آزادسازی باتوسعه  درحال کشورمای

 ارزش کاام   لهیوسا  باه  ماا،  تعرفه کام  جهت بهرفته  ازدست تجارت بر مالیات
 ایان  کاه  داشات  نظار  در بایاد  ولی ؛است دهش جبران نرخ ارز افزای  و ملی پول

 چنین شناور یما سیست  یبرا و کند یم صد  شده تیتثب سیست  یک یبرا سیاست
 توقاف  موجاب  واقعای  مقادار  از بااالتر  ارز نارخ  تخماین  به این دلیل کاه  نیست

 البتاه . دشاو  یما  مالیااتی  درآمدمای کام  موجب و ممین امرواردات  و صادرات
 کاام   موجاب  ، یرمستقیغ یک اثر لهیوس به واقعی مقدار از باالتر ارز نرخ تخمین
. گاردد  یماا ما   پرداخات  تاراز  تًاعیف  ممچناین  و صاادرات  بارای  تولیاد  انگیزه

 عماده طاور   باه  تجااری،  آزادساازی  بودن آمیز موفقیت که گفت توان یم یطورکل به
 ارز نارخ  مناساب  ماای  سیاسات  ژهیا و باه  و کاالن اقتصاادی   ماای  سیاسات  توسط
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 .(1389و ممکاران،  یصامتاست ) پایر امکان
  و یدو دساته مساتق  در  یاتیا مالدرآمادمای   رات نرخ ارز برییتغ ریتمث بنابراین

 هاستک یتفکقابل   یرمستقیغ
ه با افزای  نرخ ارز ناشای از آزادساازی تجااری و کاام      مستقیم راتیتأث. 1
و افازای    ما و در نتیجه انتقال تقاضای داخلی به سامت کاالماای وارداتای    تعرفه

تقاضا برای ارز، قیمت نسبی واردات افزای  و به دنبال آن حجا  واردات کاام    
کند، بستگی به کش  قیمتای   یابد. اینکه در کل ارزش واردات چگونه تغییر می می

اما آنچه مشخص است با تغییر در حج  واردات، در ساطح ترکیاب   ؛ واردات دارد
ی مالیاتی تغییر خوامد کارد؛ در  مبناما و تقاضای کل تغییراتی به وجود خوامد آمد

مالیااتی  درآمادمای   گیرند. میزان تغییر قرار می تمثیرمالیاتی تحت درآمدمای  نتیجه
ی ماا  بخا  ، ساختار تولید و نرخ مالیااتی در  کنندگان مصرفبستگی به ترجیحات 

 مختلف تقاضای کل دارد.

نسابت   عنوان به، به نرخ ارز راتیتمثه در بررسی این نوع میرمستقیغ راتیتأث. 2
شاود. از ایان    تجاارت نگااه مای    رقابال یغقیمت کاالمای قابل تجارت به کاالمای 

دیدگاه، با افزای  نرخ ارز ترکیب تقاضای کل از بابات کاالماای قابال تجاارت و     
چون باا افازای  نارخ ارز مصارف کاالماای قابال        کند؛ غیرقابل تجارت تغییر می

شاده   تار  گران اتجایگزین واردات و کاالمای قابل صادر کاالمای ، اع  ازتجارت
است. تقاضای کل از سمت کاالمای قابال تجاارت باه سامت کاالماای غیرقابال       

 ناشی از مالیات بار تجاارت کاام  و   درآمد  کند و در نتیجه تجارت انتقال پیدا می
نارخ  ناشی از مالیات داخلی افزای  خوامد یافت. افزون بر این باا افازای    درآمد 
یاباد و از ساوی دیگار     تقاضای خارجی برای صادرات افازای  مای   سو کارز از ی

ید کاالمای قابل جه تولشود و در نتی می سودآورترتولید کاالمای جایگزین واردات 
ناشی از مالیات بر تولیاد کاالماای قابال تجاارت     درآمد  یابد و تجارت افزای  می

 .(Khattry & Rao, 2003)افزای  خوامد یافت 
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 پژوهش نهیشیپ. ٢

 ی. مطالعات داخل1-٢

مختلاف   یماا  شاخص ریتمث یبه بررس یا (، در مطالعه1397) «و ممکاران یاحمد»
و  افتاه ی توساعه  یدر کشاورما  یاتیا مختلاف مال  یماا  هیا بار پا  یتجاار  یآزادسااز 
ن یا پاردازد. در ا  یما  2015تاا   2000 یدر دوره زماان  «WTO»عًاو   توسعه درحال
نشاان   یتجاارت بارا   یتجارت، نرخ تعرفه و آزاد باز بودناز سه شاخص  یبررس
متفااوت مار    ریتمثاز  یج حاکیاستفاده شده است. نتا یتجار یزان آزادسازیدادن م

 در ماورد مار دو دساته کشاورما     یاتیمالدرآمدمای  بر یآزادساز یما ک از شکلی
ن اسات کاه باا    ایانگر یب توسعه درحال یست. برآورد معادالت مربوط به کشورماا

زان یا و بار م  ات بار تجاارت کاساته   یا ، از ساطح مال یتجار یما ی  آزادسازیافزا
بار   اتیما و مال ات بر شرکتیات بر کاال و خدمات، مالیمانند مال یداخل یما اتیمال

رات در کاام  نارخ تعرفاه    یین تغیزان ایم که یطور به ؛اشخاص افزوده شده است
اسات کاه    ین موضوع در حالیاست. ا یتجار یسازگر آزادی  از دو شاخص دیب

شاتر  یمر چاه ب  یآزادسازو  کامال  متفاوت است برآیندما افتهی توسعه یدر کشورما
نشاان  این مطالعه ج یشود. نتا یمنجر م یاتیمالدرآمدمای  کشورما به کام این در 
بساته باه ساطو  توساعه      یاتیا مالدرآمدمای  بر یتجار یآزادساز ریتمثدمد که  یم

 کامال  متفاوت است.
 یتجاار  یاثر آزادساز» یا (، در مطالعه1391) «یو پورغفار دستجرد یسلطان»

باا   یح باردار یخودتوضا  یباا اساتفاده از الگاو   را  «رانیا در ا یاتیمالدرآمدمای  بر
اناد   گرفتاه   و نتیجاه  هکرد یبررس «1352-1385» یبازه زمان یگسترده برا یما وقفه
 طاور  باه   ،شدن( ضمن معنادار باودن  یشاخص جهان عنوان بهتجارت ) باز بودن که

ن مقادار  ین شکاف موجاود با  ی. ممچناست رگااریتمث یاتیمالدرآمدمای    بریمستق
تاازه   یساه باا متوساط شااخص کشاورما     یران در مقایا ا یاقتصاد یشاخص آزاد

ران در نظاام  یا ییممگراکه عدم  دمد یمنشان  یشده به سازمان تجارت جهان ملحق
و سااختار و   یاقتصااد  یما استین سید شکاف بیکه باع  تشد یچندجانبه تجار

ن شااخص  یا ا ین جهانیانگیتر بودن م نییکشور شده است، باع  پا ینهاد تیفیک
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در  یریکار چنادان چشامگ   یاتیمالی درآمدمای مثبت آن رو ریتمث رغ  علیبوده و 
 نه صورت نگرفته است.ین زمیا

و  یداخلا  یماا  اتیا مال»باا عناوان    یا (، در مطالعه1391) «و ممکاران یبیط»
 سااهیبااه مقا «افتااهی  یتعماا یروش گشااتاورما»بااا اسااتفاده از  «یتجااار یآزادساااز

بعاد از   شاده  حااف  یگمرکا  یما با تعرفه یداخل یما اتیحاصل از مالدرآمدمای 
 و پرداختاه  ،2009تاا   1985 مای طی سال، ییایآس یدر کشورما یتجار یآزادساز
از باه تحاول در   یا ل نیا ن کشاورما باه دل  یا در ا یداخل یما اتیند که مالا دادهنشان 

در  گارا  بارون  یباه سامت اقتصااد    گرا درون اقتصادو حرکت از  یساختار اقتصاد
 یاباد و در اداماه آزادسااز   ی یات بر تجاارت، کاام  ما   یه حاف مالیاول یما سال
 داشته است. یشیروند افزا یداخل یما اتیمال

در  یاتیمالدرآمد  و یتجار یآزادساز»(، در مقاله 1390) «و ممکاران یمیسل»
درآماد   بار  یتجاار  یآزادساز ریتمث ،«تر از متوسط نییپادرآمد  منتخب با یکشورما

تاا   1992 یماا  ساال  یطا  را تر از متوساط  نییپابا درآمد کشور منتخب  12 یاتیمال
ج مطالعااه ی. نتاااانااد ی نمااودهبررساای، قاایتلف یاماا بااا اسااتفاده از روش داده ،2006
یانگر و ب یاتیمالدرآمدمای  و یتجار باز بودنن شاخص یرابطه مثبت ب دمنده نشان

  یدولات افازا   یاتیا مالدرآماد   ،ی  درجه بااز باودن تجاار   ین است که با افزاای
 یاتیمالدرآمدمای  ن نرخ تعرفه بر واردات وین وجود رابطه مثبت بیابد. ممچنی یم

ق کاام  نارخ   یا از طر یتجاار  یکه بر اساس آن آزادسااز  هد قرار گرفتییمورد تم
 د.شو ین کشورما میدولت در ا یاتیمالدرآمد  تعرفه واردات باع  کام 

 یرابطه آزادسااز  یبررس»با عنوان  یا ( در مطالعه1386) «ان و ممکارانیاکبر»
باا اساتفاده از    یتجاار  یآزادسازر یتمث یبه بررس «رانیدر ا یاتیمالدرآمد  و یتجار

ل وجود ین به دلیما ممچن اند. آن ران پرداختهیدر ا یاتیمالدرآمد  نرخ تعرفه مؤثر بر
که عملکارد   ینهاد یما تی، محدودیساختار یما تیمانند محدود ییما تیمحدود

باه   ،دارد یرا در پ یداخل یما اتیاخا مال یما  نهیو مز یاتیمال یما ست یمتناق  س
ح باا  یروش خودتوضا  اساتفاده از با  یاتیمالدرآمدمای  ما بر تین محدودیا یرسبر

کاه  اناد   و نتیجاه گرفتاه    پرداختاه  1384تاا   1345 یماا  سال یگسترده ط یما وقفه
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به کام   ی،ع داخلیاز صنا یا بودن قسمت عمده یل دولتی، به دلیتجار یآزادساز
دولات منجار    یاتیا کال مال درآماد   ات بار تجاارت دولات و   یمالدرآمد  قابل توجه

 شود. یم
بر رشد صادرات و  ی راتجار یر آزادسازی(، تمث1385) «و ممکاران یشمیابر»

 2002تااا  1972ی دوره زماان  یمنتخااب، طا  توساعه  درحاال کشاور   23واردات در 
رابطاه   ینساب  یماا  متیما، صادرات با ق ج مطالعه آنیاند. بر اساس نتا هکرد یبررس
بار   ین عاوارض صاادرات  یرابطه مثبت داشته است. ممچنا  یجهاندرآمد  و با یمنف

و  یوارداتا  یما گر، کام  تعرفهیاشته است. از طرف دگا یرشد صادرات اثر منف
د یا بار رشاد واردات داشاته اسات. تول     یدار یاثر مثبات و معنا   یتجار یآزادساز

بر رشد واردات  یدار یو معن یاثر منف ینسب یما متیاثر مثبت و ق یناخالص داخل
 واساطه  به یمتیو قی درآمدی ما   کش یه افزاین پژوم  فرضیداشته است. در ا

 د شده است.ییتم یتجار یآزادساز
بار رشاد    یتجاار  یل اثار آزادسااز  یا (، باه تحل 1385) «انیپوریو عل یگرج»
ند. بر اسااس  ا هپرداخت 2001تا  1988ی زمان بازهعًو اپک در  یکشورما یاقتصاد

 باوط حجا  تجاارت مر   باه کاه   یتجار یاز آزادساز ییارماین پژوم ، معیج اینتا
 یبا رشد اقتصااد  یمعنادار( رابطه مثبت و GDPبوده )سه  صادرات و واردات از 

 یتجاار  یآزادسااز  یارماا یاماا آن دساته از مع  ؛ داشته استعًو اپک  یکشورما
در  یبا رشد اقتصاد یو معنادار یرابطه منفدارای ، یتجار یما تیمحدود مرتبط با

 است.  هبودن کشورما یا
بار مخاارج    ی راتجاارت خاارج   یر آزادسازیتمث (،1379) «یو شجر یتوکل»

کارده و نشاان    یناه( بررسا  یران )روش کنتارل به یا دولت و مصرف خانوارما در ا
 یاز شادت مخاارج دولات )کسار     یتجاارت خاارج   یکه در اثر آزادسازاند  داده

ر نخواماد  یپاا  به توازن بودجاه امکاان   یامکان دسترس یول ،شود یم کاستهبودجه( 
ز باه مماراه دارد. از طارف    یدولت را نی درآمدمای ، کام  کلیرا آزادسازیز شد؛
 یر واقعا ین مقادیمدت ب ما( مر چند در کوتاه )کام  تعرفه یگر، در اثر آزادسازید

ن اخاتالف باا گاشات زماان در     یا ا ،افتاد  یو مطلوب مخارج خانوارما فاصاله ما  
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 د.شو یبلندمدت محو م

 ی. مطالعات خارج٢-٢

درآمادی   ا را بر اساس ساطح یکشور دن 104 یا (، در مطالعه2015) 1«سوکولوسکا»
درآماد   تجاارت و  ین شااخص آزاد یرابطه ب ی  کرده و به بررسیبه دو گروه تقس
. رداختاه اسات  پ 2012ن دو دساته کشاور در ساال    یات بر تجارت ایحاصل از مال

در حاال گااار )کاه از     یکشورما یاتیمال یما ست یکه س دادهنشان  اوج مطالعه ینتا
ک یا بااال و متوساط نزد  درآماد   باا ساطو    افتاه ی توسعه یکشورمابه درآمدی  نظر

. اسات  باوده  رتریپاا  انعطااف  توساعه  درحاال  یر کشاورما یمستند( نسبت باه ساا  
ن کشاورما اجاازه   یا در حال گاار به ا یکشورما یاتیمال یما ست یس یریپا انعطاف

 کارآمدتر عوض کنند. یا گونه بهخود را درآمدی  دمد که منابع یم
و  یتجاار  یآزادسااز »باا عناوان    یا ( در مطالعه2015) «و ممکاران 2یمیکر»

بار سااختار    یتجاار  یر آزادسااز یتامث  «توسعه درحال یدر کشورما یاتیساختار مال
و از دو  یرا بررسا  2012تاا   1993در دوره  ساعه تو درحاال کشاور   97در  یاتیمال

 .اند استفاده کرده یآزادساز یما شاخص عنوان بهتجارت و تعرفه  بودنشاخص باز 
بار   یتجاار  یاثار آزادسااز  »عناوان   باا  یا (، در مطالعه2009) 3«سک پاپونگ»

تاالش   یک الگاو یبا استفاده از را  گااریاثراین  «دولتدرآمد  ات ویپرداخت مال
متوساط  درآماد   ،درآمد ک  چهار گروه یتا برایپانل د یما داده یریکارگ بهو  یاتیمال

 1980 یما سال یباال طدرآمد  با یمتوسط رو به باال و کشورمادرآمد  ن،ییرو به پا
 یدر کشاورما  یاتیاصالحات مال ،ج مطالعهینتا بر طبق .کرده است یبررس 2003تا 

، یات داخلا یا به مال یات تجاریدور شدن از مال با توسعه درحالو  افتهی توسعهکمتر 
از  شادت  باه  یات داخلا یا مال یاا  یرقابال کااربرد باشاد   ممکن است نامناساب و غ 

 متحمل مشکل شود. یآزادساز

                                                                                                                                 

1. Sokolovska 
2. Karimi 
3. Pupongsak 
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 و یتجاار  یان آزادسااز یارتباط م ی(، به بررس2006) 1«و ممکاران گبیب اگ»
 1980-1996 یمااا سااال یدر طاا ییقااایکشااور آفر 22در  یاتیاامالدرآماادمای 

 یاتیا مالدرآمدمای  بر یتجار ینشان داده که آزادسازاین تحقیق ج یاند. نتا پرداخته
به شکل نسابت   یکه شاخص آزادساز یزمان یاستثنا به ؛اشته استدن یر چندانیتمث

ن یج تخما ین حالت نتایدر ا؛ ف شده استیبه ارزش واردات تعر یعوارض واردات
 ات بار یا حاصال از مال درآماد    یباع  افزاشتر یب یآزادسازاز آن بوده که  یحاک

 ارزباا نظاام نارخ     ین کشاورما یاا م یچ تفاوت معنادارین می. ممچنشود یمدرآمد 
ج یرثابت مشامده نشده اسات. حسااس باودن نتاا    یارز غ نظامبا  یثابت و کشورما
دمناده لازوم    شاود، نشاان   یاستفاده م یتجار یآزادساز یکه برا ینسبت به شاخص

 بوده است. یتجار یآزادساز یبرا یف شاخصیر در تعرشتیاعمال دقت ب
 «یتجار یو آزادساز یاتیساختار مال»با عنوان  یا ( در مطالعه2005) 2«توسان»

 تاا  1980 یماا  کشاور در طاول ساال    65 یو آمارما «تایپانل د»با استفاده از روش 
 یچگوناه باه آزادسااز    یاتیا مال ین مسئله پرداخته است که سااختارما یبه ا 1997
 یگر کشاورما یبرخالف د طبق نتایج این تحقیق، . بردمند یواکن  نشان م یتجار
 یری، تامث یتجاار  ی، آزادساز3(OECD) «سازمان ممکاری و توسعه اقتصادی» عًو
گار  ید یما برا افتهی که یدرحال؛ ندارد 4«منا»منطقه  یکشورمادرآمدی  بر منابع یقو

دماد   یصاد  است و نشاان ما   ستندین OECD که عًو  ای توسعه درحال یکشورما
ن یا ا یاتیا مال یدر سااختارما  یرات قابل تاوجه ییمنجر به تغ یتجار یکه آزادساز
 اثرگاار بوده است. یاتیمال یما هیپا گریدبهبود رفاه شده و بر و کشورما 
و اصاالحات   یتجاار  یآزادسااز »باا عناوان    یا ( در مطالعاه 2004) 5«پلزمن»

را  ین آزادسااز یبه ا یداخل یما اتیتعرفه و واکن  مال ین آزادسازیرابطه ب، «یمال
 یبررس« CGE» یتعادل عموم یکا با استفاده از الگویمراک  و جامائ یدر کشورما

                                                                                                                                 

1. Agbeyegbe et al. 
2. Tosun 
3. The Organisation for Economic Co-operation and Development 
4. MENA - Middle East and North Africa 
5. Pelzman 
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باوده  ن کشورما یا ی درتجار یما یآزادساز دورهاست. این تحقیق مربوط به کرده 
درآماد   بار  یر منفیتعرفه تمث یسازکه در مر دو کشور آزاد داده است ج نشانینتا و

درآمادمای   جباران  منظاور  باه  یداخلا  یما اتی  مالیافزا که یطور به ؛دارد یداخل
 کند. یف میما را تًع اتین نوع مالی، عملکرد ایا تعرفه
درآمدمای  بر یتجار یر آزادسازیتمث ی(، به بررس2003) 1«و ممکاران یختر»

 1998تاا   1970ی در طول دوره زماان  یو صنعت توسعه درحالکشور  80در  یاتیمال
باه   یا تعرفاه و حاف موانع  یتجار یند که آزادسازا هدیجه رسین نتیبه ا و پرداخته
مگر آنکه، کشاورما بتوانناد باه     ؛دولت منجر خوامد شد یاتیمالدرآمدمای  کام 
 یماا  اتیا مالات بر صادرات و واردات به سمت یاز سمت مال یزیآم تیموفقشکل 
 نیتامم  یرا از کانال منابع داخل رفته ازدستدرآمدمای  وبدمند ر جهت ییتغ یداخل
 کنند.
 جباران  یبارا  یعملا  یاساتراتژ  ی(، به طر  و بررس2002) 2«تارتین والیک»
اند  کرده یریگ جهینت و پرداخته یتجار یاز آزادساز یدولت ناش رفته ازدستدرآمد 
دولات   رفتاه  ازدسات درآماد   جبران منظور بهات بر مصرف یمال یما   نرخیکه افزا

در  ین دگرگاون یا ر ایتامث  نیسات و ز یا آم تی، لزوما  موفقیتجار یاز آزادساز یناش
 .دارد یبستگ یط اقتصادیدولت به شرادرآمد  بر رفاه جامعه و یاتیط مالیشرا

کاام  تعرفاه کاام      یمال راتیتمث» ی با عنوانا (، در مطالعه2002) 3«ترزیپ»
باااز کوچااک  یاقتصاادما در  یتجااار یآزادسااز ، ممااراه بااا یوارداتا  یمااا تعرفاه 
نشاان   یمطالعاه و  جینتاا  ه اسات. کرد یبررسرا  «بیکارائ یایحوزه در یکشورما

از  یاریبه عوامل بسا  یطورکل به یاتیمالدرآمدمای  بر یتجار یاثر آزادسازکه  داده
اما  ی دارد؛واردات بستگ ینیما و کش  جانش تعرفه هیط کشور، نرخ اولیجمله شرا
ات بار  یا افات مال ین کشورما معماوال  منجار باه کاام  در    یدر ا یتجار یآزادساز

 شده است. یاتیمالدرآمدمای  ت کام  در کلیتجارت و در نها

                                                                                                                                 

1. Khattry et al. 
2. Keen,M & ligtharta,J.E 
3. Peters 
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ر یتامث  یباه بررسا   یتعاادل عماوم   یک الگاو ی(، با استفاده از 2001) 1«لوک»
ن یا ج حاصال از ا ینتاا و  داختهه پریدر سور یاتیمالدرآمدمای  بر یتجار یآزادساز

ه در اثار  یساور  یاتیا مالدرآمدمای  آمده در  یکه کام  پ داده است پژوم  نشان
 دولت قابل کنترل نباشد. ینبوده است که برا یبه حد یآزادساز
ه یا ناح یدر کشاورما  یتجاار  یاثارات آزادسااز   ی(، به بررس1998) 2«عابد»

پرداختااه اساات. بخاا  اعظاا   2000تااا  1975 یترانااه در دوره زمااانیجنااوب مد
ن دوره یا مرتبط بوده که در ا ین کشورما با قراردادیداده در ا ی رختجار یآزادساز

حااف   تحقیق،ن یج اینتابر طبق ه اروپا بسته شده است. ین کشورما و اتحادین ایب
ه اروپاا،  یا عًاو اتحاد  یاز کشورما واردشده یدر مورد کاالما یواردات یما تعرفه
 «درصاد  4تاا   1»زان یا را باه م  یتحت بررسا  یکشورما یاتیمالدرآمدمای  متوسط

 یمورد بررس یمر کشور کام  داده است. در واقع کشورما ید ناخالص داخلیتول
درآمادمای   در کال  یدرصد 35تا  9نامه ماکور شامد کام   وستن به موافقتیبا پ
 یاتیمالدرآمدمای  ما بر تعرفه حافکه  یریزان تمثین میاند. ممچن خود بوده یاتیمال

ات یاز مال یناشدرآمد  هیسه  اول -1دارد بهه  ینمونه داشته است، بستگ یکشورما
ی واردات تقاضاا بارا   واکان   -2؛ مر کشاور  یاتیمالدرآمدمای  در کل بر واردات

 .یتجار یر شرکایو سا اروپاه یسه  واردات از اتحاد -3ما؛  نسبت به کام  تعرفه
در  شاده  انجاام ن مطالعاات  یجمله نخسات  از (1990) 3«یجر و چستبل»مطالعه 
ن مطالعاه  یا . در ااسات  یاتیا مالدرآمادمای   بار  یتجاار  یر آزادسازیخصوص تمث

مجازا   طاور  بهو بلندمدت  مدت کوتاه یدر دو افق زمان یتجار یآزادساز یامدمایپ
درآماد   بر ری، تمثیتجار یجه آزادسازینت نیتر مه مدت  است. در کوتاهشده  یبررس

 و یمتا یر باه پانج عامال کشا  ق    ین تامث یا شده اسات، ا  یابیات ارزیحاصل از مال
 ، سااختار یوارداتا  یان کاالماا یا م ینیگزیواردات، کش  جاا  یتقاضا برادرآمدی 
دولت  یآزادساز یما   از موعد برنامهیا عدم اعالم پیواردات، اعالم  یبازار تجار

اناد کاه    کارده  یریا گ جاه یماا نت  دارد. آن ینارخ ارز بساتگ   یریپاا  و درجه انعطاف
                                                                                                                                 

1. Lucke 
2. Abed 
3. Blejer, M & Cheasty 
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ص ی، اشاتغال، رفااه و تخصا   یملا درآمد   یدر بلندمدت به افزا یتجار یآزادساز
 ییدن باه اماداف نهاا   ی  از رسا یاما پ ؛گردد یمنجر م یدینه منابع و عوامل تولیبه

ر یناپاا  اجتنااب  «دوران گااار »موساوم باه    یا ، پشت سر گااشاتن دوره یآزادساز
 خوامد بود.

در اغلاب مطالعاات    گفات، د یا با یو خاارج  یمطالعات داخلا  یبند در جمع
 ماا  اسات یس یبررسا  ی،دولتدرآمدمای  و یتجار یاثرات آزادساز درباره شده انجام

در  کاه  یدرحال ؛انجام شده است یتعادل عموم یالگویا  یا معادله در چارچوب تک
 یک الگاو یا بارآورد   ی، پاس از تجاار  یاثرات آزادساز یبررس ین پژوم  برایا

اسات کاام    یباا انتخااب س   یاران، کالن مطابق با سااختار اقتصااد ا   یاقتصادسنج
دولات  درآمادمای   ، اثارات آن بار  یتجاار  یآزادسااز  یابزار اصل عنوان بهما  تعرفه
 شده است. یبررس

 روش پژوهش. 3

سات  معاادالت   یران سیا اقتصااد ا  ید بارا یپژوم  ابتدا بامای  پرس  یبررس یبرا
 یتجاار  ی، اثرات آزادسازیوسازیسپس با استفاده از سنار گردد و برآورد زمان م 

دولت( بر بودجاه در اقتصااد    یا تعرفهدرآمدمای  )کام  ما تعرفهبا اعمال کام  
 یه الگاو یا بار پا  زماان  ما  ست  معاادالت  یک سین اساس ی. بر امطالعه شود رانیا
 1395تااا  1357 یازه زمااانف و در باایاارابطااه تعر 12شااامل  1«نااگیفلم -مناادل»
 پژوم  استخراج شده است. یما داده یفصل صورت به

 9معادلاه و   10ران شاامل  یا ا اقتصااد  ینگ برایفلم -مندل یالگو یساختار کل
کال اقتصااد را در بار     یر است که سمت عرضه کال و تقاضاا  یز صورت بهاتحاد 

 هردیگ یم
 

                                                                                                                                 

1. Mundell-Fleming 
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 زمان همستم معادالت یاز س یکل ینما .١ جدول

 اتحادها معادالت
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 انده شده یمعرف 2شماره ز در جدول یمورد استفاده در الگو ن یرماین متغیممچن

 مورد استفاده در الگو یرهایمتغ یمعرف. 2 جدول

 رینام متغ رینماد متغ رینام متغ رینماد متغ

DM1 عرضه پول C مصرف 

DM1* یعرضه پول خارج r یقینرخ بهره حق 

BP  یبازرگان یها پرداختتراز IM واردات 

M/P پول یتقاضا Yd درآمد قابل تصرف 

i ینرخ بهره اسم Pi یگذار هیسرما 

Tid میرمستقیغ یها اتیمال Y یدرآمد مل 

Td میمستق یها اتیمال K هیسرما یدوموج 

Pnt یواردات یمت کاالهایشاخص ق Gi  دولت یگذار هیسرمامخارج 

(M/P-M/Pid) پول یبلندمدت برا یواقع یتقاضا Dcp/p یبخش خصوص یاعتبارات داخل 
GAP دیشکاف تول X صادرات 

L کار یرویتعداد ن (ep*)/P یقینرخ ارز حق 

Tariff یا تعرفه یدرآمدها Y* یدرآمد جهان 

 منبعه محاسبات پژوم 

 برآورد الگو .4

 سیسات   ران از نوعیر اقتصاد کالن ایتصو یبرا شده فیتعر یالگو کهنای به توجه با
 یجاا  باه  تخماین  منگاام  ضارایب  از تاورش  دوری برای است،زمان  م  معادالت
 با تخمین سازگار مای روش از یکی ، بایدیروش حداقل مربعات معمول از استفاده
 روش حاضر پژوم  در ن اساسیشود، بر ا گرفته کاره بزمان  م  معادالت سیست 

 مورد استفاده قرار گرفته است. «3sls»ن یتخم
انتخااب   3slsروش  بهزمان  م  معادالت سیست  تخمین در مه  نکات از یکی

 اقتصادسانجی  مبناای  اسااس  بار  آنجاا کاه  در برآورد اسات و از   یابزار یرمایمتغ
 رفتااری  معاادالت  در موجاود  شاده  نیای تع از پای   متغیرمای ابزاری متغیر بهترین
 ن روال استفاده شده است.یاز مم زیالگو ن این در مستند زمان م معادالت  سیست 
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 3slsب الگو با روش یج برآورد ضراینتا. ٣ جدول

 برازش الگو یها شاخص یب برآوردیضر رینماد متغ رینام متغ
 Cتابع مصرف 

C(1)  تابع مصرف مبدأعرض از 
0/006 

(0/034) 
R-squared99/0= 

Adjusted R-

squared99/0= 

Durbin-Watson92/1= 

C(-1) مصرف دوره قبل 
0/971 

(0/013) 

YD درآمد قابل تصرف 
0/147 

(0/025) 

YD(-1) درآمد قابل تصرف دوره قبل 
-0/121 

(0/025) 

 PI یگذار هیسرماتابع 

C(5)  یگذار هیسرماتابع  مبدأعرض از 
2/96 

(0/302) 

R-squared86/0= 
Adjusted R-

squared86/0= 

Durbin-Watson52/1= 

r یقینرخ بهره حق 
-0/001 

(0/0002) 

Y یدرآمد مل 
0/092 

(0/048) 

K هیسرما یموجود 
-1/277 

(0/074) 

Gi  دولت یگذار هیسرمامخارج 
-0/106 

(0/045) 

DCP/P یخصوص بخش یداخل اعتبارات 
0/227 

(0/023) 

 Xتابع صادرات 

C(11)  تابع صادرات مبدأعرض از 
-1/252 

(0/172) 
R-squared98/0= 

Adjusted R-

squared98/0= 

Durbin-Watson93/1= 

EP/P ینرخ ارز واقع 
0/028 

(0/024) 

Y* یدرآمد جهان 
0/120 

(0/017) 

X(-1) صادرات دوره قبل 
0/832 

(0/020) 

 IMتابع واردات 

C(15)  تابع واردات مبدأعرض از 
-1/79 

(0/487) 

R-squared95/0= 
Adjusted R-

squared95/0= 

Durbin-Watson78/1= 

EP/P یقینرخ ارز حق 
-0/173 

(0/031) 

YD درآمد قابل تصرف 
0/286 

(0/084) 

Tariff  یا تعرفهدرآمد 
-0/009 

(0/015) 

IM(-1) دوره قبل واردات 
0/788 

(0/034) 

 EP/P یتابع نرخ ارز واقع

C(20)  تابع نرخ ارز مبدأعرض از 
0/084 

(0/149) 
R-squared93/0= 

Adjusted R-

squared93/0= 

Durbin-Watson99/1= 

EP/P(-1) دوره قبل ینرخ ارز واقع 
0/893 

(0/027) 

DM پول حجم شکاف 
-0/014 

(0/068) 

DY یجهاندرآمد  ازدرآمد  وقفه 
-0/055 

(0.013) 
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BP  یبازرگان یها پرداختتراز 
-1/30E-07 

(1/42E-07) 

 M/Pپول  یتابع تقاضا

C(25)  تابع عرضه پول مبدأعرض از 
-0/510 

(0/240) 
R-squared99/0= 

Adjusted R-

squared99/0= 

Durbin-Watson52/2= 

i ینرخ بهره اسم 
-0/001 

(0/001) 

Y یدرآمد مل 
0/101 

(0/043) 

M/P(-1) حجم پول دوره قبل 
0/972 

(0/010) 

 TID میرمستقیغ یها اتیمالتابع 

C(29)  میرمستقیغ یها اتیمالتابع  مبدأعرض از 
0/050 

(0/031) R-squared99/0= 
Adjusted R-

squared99/0= 

Durbin-Watson01/2= 

IM واردات 
-0/004 

(0/011) 

TID دوره قبل میرمستقیغ یها اتیمال 
0/996 

(0/006) 

 TD میمستق یها اتیمالتابع 

C(32)  میمستق یها اتیمالتابع  مبدأعرض از 
-30/47 

(1/099) R-squared83/0= 
Adjusted R-

squared83/0= 

Durbin-Watson08/2= 

Y یدرآمد مل 
4/578 

(0/714) 

Y(-1) دوره قبل یمد ملدرآ 
0/767 

(0/711) 

 PNT یواردات یمت کاالهایتابع ق

C(35)  یواردات یمت کاالهایتابع ق مبدأعرض از 
2/757 

(0/577) R-squared98/0= 
Adjusted R-

squared98/0= 

Durbin-Watson39/1= 

DM شکاف حجم پول 
0/941 

(0/018) 

GAP دیشکاف تول 
-1/070 

(0/108) 

 دیتابع تول

C(39)  دیتابع تول مبدأعرض از 
1/88 

(0/4780) R-squared87/0= 
Adjusted R-

squared87/0= 

Durbin-Watson12/1= 

L کار یروین 
0/325 

(0/105) 

K هیسرما یموجود 
1/627 

(0/075) 

 منبعه محاسبات پژوم 

 در الگو مستند. یب برآوردیار ضریانحراف مع دمنده نشان( ...در ) شده ارائهاعداد 

 یتخمین حداقل مربعات معمول روش انتخاب به توجه با، 3شماره  جدول بر طبق
ب یاغلب ضارا  که شود یممشامده  ،الگو تخمین با ابزاری و متغیرمای یا مرحله سه

الزم  یآماار  یاز معناادار  «درصاد  5» یالگو در سطح معناادار  یرمایمربوط به متغ
 دمند. ینشان م یمطابق با تئور یو رفتار مستند برخوردار

ده ی برآوردشا ب و تطابق الگاو یضرا یدار یمعن یپس از برآورد الگو و بررس
 یومایباه اماداف مقالاه، سانار     یابیران، الزم است جهات دسات  یط اقتصاد ایبا شرا
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 و اثارات آن بار سااختار    یا تعرفاه درآماد   راتییا مختلف مربوط به نوساان در تغ 
د دقات الگاو و   یا اما قبل از آن با یرد؛قرار گ یابیدولت مورد ارز یاتیمالدرآمدمای 

الگاو در   یسااز  هیشاب . در اداماه دقات   مطالعاه گاردد   زین یساز هیآن در شب ییتوانا
 شود. یج آن ارائه میو نتا یبررس یوسازیسنار

 ن دقت الگویی. تع4-1

 آن دقات  است الزم یساز هیشب نتایج یریکارگ به از قبل ،گفته مطالب پی بر اساس 
 باا  را متغیرماا  بارای شده  واقع مقادیر تفاوت میزان باید دیگر بیان به گردد؛ ارزیابی
 وجاود  متفااوتی  ماای  روش مقایساه  این برای .نمود مقایسه شده یساز هیشبمقادیر 
 (،rmseخطاا )  مربعاات  میاانگین  مجااور  مای ، آمارهیمقایسه مندس جمله از ؛دارد

قادر   درصد نیانگی( و مmse) خطا ورمجا میانگین(، maeخطا ) مطلق قدر میانگین
 از روش مندسای  ،ماا  ن روشیا ان ایا ن پاژوم  از م یا کاه در ا  (mpeخطا ) مطلق

 ارائه شده است. 1در نمودارمای شماره ج آن یاستفاده و نتا

 الگو یساز هیشبن دقت ییتع. ١ نمودار
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 دقات  واقعی و شده یساز هیشب مقادیر مندسی گونه که مشخص است، مقایسه ممان
 باه  توان یم اساس اینبر  .کند ید مییمورد استفاده را تم یالگو یساز هیو شب تخمین

باا   یتجاار  یاسات آزادسااز  یس یاثار اجارا   بررسی به و کردهاتکا  یساز هیشب این
 پرداخت. یا تعرفهدرآمدمای  کرد کام یرو

 و اثرات آن یا تعرفهدرآمدهای  ر درییتغ یوهایل سناری. تحل٢-4

 بار دو  یتجاار  یآزادسااز  یما استیس یدر راستا یا تعرفهدرآمدمای  راتییتغ اثر
 اعماال  طریق از پژوم  این در  یرمستقیغ یما اتی  و مالیمستق یما اتیمال متغیر
 ایان  برای قرار گرفته است. مطالعه مورد یا تعرفهدرآمدمای  کام  طرف از شوک
درآمادمای   جاز  باه  الگاو  یزا بارون  متغیرماای  مماه  بر این بوده کاه فرض  منظور
درآمادمای   ج حاصال از کاام   ینتا .کنند می پیروی خود گاشته روند از یا تعرفه
 ارائه شده استه 2نمودار در  یا تعرفه

 (یا تعرفهی درآمدهای درصد ١0کاهش اول ) یویسنار .2 نمودار

  
ی درآمادمای  درصاد  10نشان داده شده است، کاام    2که در نمودار  گونه ممان
  یرمستقیغ  و یمستق یما اتیبر مال یا ر قابل مالحظهیتواند تمث یدولت، نم یا تعرفه

سااختار بودجاه در اقتصااد     یدگیا چیبار پ  یادین موضوع تا حد زیداشته باشد و ا
تمکیاد  ران یا ساالنه اقتصااد ا  یزیر در بودجه یرنفتیغدرآمدمای  زیر ناچیران و تمثیا

 .دارد
دولات در   یاتیا مالدرآمدمای  عدم نوسان یعنی ی نخست،ویسنار مطابق آنچه
باه   یتجاار  یاست آزادسازیس یرامون اجرایپ یا تعرفهدرآمدمای  اثر شوک کام 
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ی درصاد  50و  20کاام    یعنا یو دوم و سوم ی، در ادامه، سناره استما نشان داد
در  ماا  شاوک ن یا ا یج اجارا یرد، نتاا یا گ یقرار ما  یمورد بررس یا تعرفهدرآمدمای 
 قابل مشامده است. 4و  3 ینمودارما

 (یا تعرفهدرآمدهای  یدرصد 20کاهش دوم )ی ویسنار .٣ نمودار

  

 (یا تعرفهدرآمدهای  یدرصد 50کاهش سوم ) یویسنار .4 نمودار

  

 ها شنهادیپو  یریگ جهیتن

دولت  یاتیمالدرآمدمای  بر یتجار یما اثر کام  تعرفه ین مقاله بررسیمدف از ا
ن منظور از یا یبرابوده که کالن  یاقتصادسنج یک الگوی لهیوس بهران یا اقتصاددر 
ک رشاته  یا ناگ اساتفاده شاد و بعاد از     یفلم -کاالن منادل   یاقتصادسانج  یالگو
ک شاوک از طارف   یا ن اثار توساط   یا ، ا3SLSو برآورد الگو به روش  یساز ساده

 قرار گرفت. یو مورد بررسیدر چند سنار یا تعرفهدرآمدمای  کام 
 یر چندانیتمث یا تعرفهدرآمدمای  ن پژوم  نشان داد که شوک کام یج اینتا
و  نادارد   یرمساتق یغ  و یمستق یما اتیدولت شامل مال یاتیمالدرآمدمای  بر سطح

 ، سااطحیا تعرفااهدرآمادمای   کااام  یدرصااد 50و  20، 10و یدر مار سااه سانار  
جاه  ین نتیا بر ا دیتمک یرد. در راستایگ یر قرار نمیتحت تمث یدولت یاتیمالدرآمدمای 
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 5داشته باشد، در نماودار   رانیا یاقتصاد یزیر تواند در برنامه یکه م یو اثرات مهم
 یماا  بخا  ن ساه   یو ممچنا  1357-95 یماا  ساال  یدولات طا  درآمدمای  روند

 است.شده  یبررس یدولتدرآمدی  بیمختلف در ترک

 (١٣57 -١٣٩5ران )یمختلف در ساختار بودجه ادرآمدهای  سهم .5 نمودار

 
دولات در اقتصااد   درآمدمای  د به آن اشاره شود مربوط به ساختاریکه با یموضوع

کاه  اسات   ینق  مهما و ما  توسط دولت یو مال یت انًباط پولیرعاران و عدم یا
نشاان داده شاده    5 کاه در نماودار   گوناه  ممان. بودجه دارد یکسرن موضوع در یا

داشاته و  چشامگیری  ران نقا   یا دولت ادرآمدمای  بیاست، نفت ممواره در ترک
 نیتامم در  ینفتا درآمادمای  ن پاژوم   یا در ا یمورد بررس یما سالدر اکثر  با یتقر

ه کا  ییماا  ساال است، مگار در   ی داشتهتیو حائز اممفراوان  سه  یدولتدرآمدمای 
ن یگزیبا مشکل مواجه بوده و مجباور باه جاا    یدولت در فروش و کسب منابع نفت

  یب یانقالب اسالم یروزیپ ییابتدا یما سالر درآمدما شده است. در یسا ساختن
 یماا  ن موضاوع در ساال  یشده و ا نیتمم یاز منابع نفت یدولتدرآمدمای  از یمیاز ن

 اماا  کرده،را تجربه  ینوسانات مختلفبا اینکه و  است مشهود بوده کامال ز یمختلف ن
 ییما سالدر  یدر بودجه را حت ینفتدرآمدمای  دولت مرگز نتوانسته است تا سه 

 25مواجاه باوده باه کمتار از     آن  در فاروش  یمت نفت و دشواریکه با نوسانات ق
 یط فروش نفت برایمت و شرایکه ق ییما سالدر با وجود این  .درصد کام  دمد
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درصاد   60  از یدر بودجه دولت به ب یاتیمالدرآمدمای  سه  ،مناسب بوده کشور
ر یتحت تامث طور کامل  بهساختار بودجه را  ینفتدرآمدمای  عمال و  افتهی  یز افزاین

 .است قرار داده
نفات از بودجاه   درآماد   ساه   1395ساال   یعنیمورد پژوم   یانیدر سال پا

درآمادمای   ریساا  ات ویسه  مال که یدرحالده است، یرسدرصد  25 به رانیکشور ا
کاام    ی آن بارای ماا  یریا گ فاراوان و جهات   دیا تمکن سال با وجود یدولت در ا

حات ین توضا یا ده اسات. باا ا  یرسدرصد  38و  37به  بیبه ترت ،به نفت یوابستگ
 یاد و وابساتگ یا ز یدگیچیران پیتوان عنوان نمود که ساختار بودجه در اقتصاد ا یم

الوصاول   ساهل  یمنبع نفت گریه عبارت دب داشته است؛ ینفتدمای درآم بهشدیدی 
صاورت   یتالش رویه از آن مای بی جبران برداشت برایمعموال  بوده که  نهیمز و ک 
ن نکتاه باشاد کاه    یبر ا یدیتمکتواند  ین پژوم  میج اینتا بر این اساس د.ریگ ینم

تواناد   یدولات نما  درآمادمای   در کال  یاتیا و مال یا تعرفاه درآمدمای  سه  اندک
 یماا  استیس ی، اجرارو نیاو از مد ر قرار دیرا تحت تمث یتجار یاست آزادسازیس

دولات را در  درآمادی   ، ساختاریدر جهت بهبود اوضاع اقتصاد یتجار یآزادساز
کند و با توجاه باه مناافع قابال تصاور از       یدچار نوسان و چال  نم یط کنونیشرا
 یماا  تواناد در برناماه   یبه آن م یابیران، دستیاقتصاد ا یبرا یتجار یجاد آزادسازیا

 رد.یدولت قرار گ
 



 

 

 منابع
بودجه دولته روش کنتارل   بر ساختار یتجار ی. اثرات بلندمدت آزادسازی، مصطفیرجب

 .160 -131ص  (، ص17) 5، یپژومشنامه اقتصادنه. یبه
بر مخارج دولات   یتجارت خارج یر آزادسازی(. تمث1379) وشنگ، میشجر کبر.، ایتوکل

، یاقتصااد  یماا  مجلاه پاژوم   ناه.  یروش کنترل به هرانیو مصرف خانوارما در ا
 .60-31ص ، ص57شماره 

 یآزادسااز  (.1390) دیفرشا ، یپورشاهاب  .داود ،ایا ن یمحمود .احسان ،یسودرجان یمیسل
تار از متوساط.    نییپاا درآماد   منتخاب باا   یدر کشاورما  یاتیمالدرآمد  و یتجار

 .180-148ص  (، ص1) 1، یقات توسعه اقتصادیفصلنامه تحق
بار رشاد    یتجار یر آزادسازی(. تمث1385) ضارحسن. محسنی، مهرآرا، م مید.، حیشمیابر

 .126 -95ص  (، ص40) 10، یپژومشنامه بازرگان .ارداتصادرات و و
بار رشاد    یتجاار  یل اثار آزادسااز  یا (. تحل1385) عصاومه ان، میپوریعل برامی .، ایگرج

 -187ص  (، ص40) 10، یپژومشانامه بازرگاان   .عًو اوپاک  یکشورما یاقتصاد
203. 

ر یتامث  (.1397) بااس معماار ناژاد، ع   حسان. مهارآرا، م  مشاید. ان، جیپژو عیده.، سیاحمد
ساه  یه مقایاتیا مال مختلاف  یماا  هیا بار پا  یتجاار  یمختلف آزادساز یما شاخص

 یکااربرد  یماا  هیا فصالنامه نظر . توساعه  درحاال و  افتهی توسعه یکشورما یقیتطب
 .270-237ص  (، ص1) 5 ،اقتصاد

درآماد   و یتجاار  یآزادساز رابطه بررسی .(1386) ضار ومام،لی. ع ی،ئدضا. قار ان،یاکبر
 .22 -1ص  ص ،(12) ،یاقتصاد یما یبررس فصلنامه. رانیا در اتییمال

 بار  آن ریتمث و شدن جهانی فرایند (.1391واد )ج ،یدستجرد پورغفار مهدی. سلطانی، قیت
 20 ،یاقتصااد  یماا  اسات یو س ماا  پاژوم  فصالنامه  ران. یدر ا یاتیمالدرآمدمای 

 .169 -143 ص ص ،(62)
 ارز نارخ  و تجاری آزادسازی ریتمث(. 1389) میر، ایجانیعل یرین.، شانیارباب .دی، مجیصامت

 ناماه کارشناسای ارشاد.   . پایاان D8عًاو   کشورمای مالیاتی درآمدمای بر واقعی
 .یاصفهان ید اشرفیشه یه آموزش عالمؤسس

و  داخلای  یماا  اتیا (. مال1393) اجرم ی،یمصطفا رضیه.م کرمی، حاجی میل.کسید  بی،یط
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 .100-79 ص ص ،(18) 9 ،کالن اقتصاد پژومشنامهی. تجار یآزادساز
 یدر کشاورما  یتجاار  یاثار آزادسااز   ی(. بررسا 1391) فیساه پور، ن وسفی هنام.سال ، ب

ص  (، ص1) 12 ،یاقتصااد  یماا  اسات یمسائل و س یمامنامه بررس. توسعه درحال
93- 104. 

 ینیگزیجاا  کارد یروه رانیا ا یسنج کالن اقتصاد (. مدل1387طیبی، کمیل. یزدانی، مهدی )
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