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چکیده
تحلیل  تلفیقی  ازروش  استفاده  با  تا  می شود  سعی  مقاله  این  در 

و  کارایی سنجی  به  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند  داده ها-  پوششی 

همکاری  سازمان  اقتصادی  نهاد  دو  به  ایران  پیوستن  اولویت بندی 

از  استفاده  شود.  پرداخته  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  شانگهای 

کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت  روش 

را  مراتبی  سلسه  تحلیل  فرایند  همچون  کیفی  مدل های  در  خبرگان 

آمده سازمان همکاری شانگهای  به دست  نتایج  رفع می کند. طبق 

حجم  کار،  نیروی  جمعیت  جغرافیایی،  مساحت  گرفتن  نظر  در  با 

نیز  و  اقتصاد  ورودی های  به عنوان  تورم  و  داخلی  ناخالص  تولید 

بودن  باز  درجه  و  تجاری  بودن  باز  درجه  جهان،  با  تجارت  حجم 

کارایی بهتری طی سال های 2018-2000  مالی به عنوان سه خروجی 

پیشنهاد  لذا  است.  داشته  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  نسبت 

سازمان  در  دائم  عضویت  جهت  مذاکرات  و  ظرفیت ها  می شود 

کشور  همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی 

گیرد. ایران قرار 
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1. مقدمه: طرح مسأله 
گذشته شاهد تغییراتی اساسی  دهکده جهانی طی دو دهه 

کشورها  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاست های  در 

از  بسیاری  اقتصادی  اصلی  اهداف  از  یکی  است.  بوده 

کشورهای در حال توسعه، دستیابی به  کشورها، به خصوص 

رشد اقتصادی با ثبات است. باز بودن تجاری و متنوع سازی 

توجه  مورد  همواره  که  هستند  مسائلی  از  صادراتی  بازارهای 

معتقدند  آنها  گرفته اند.  قرار  سیاست گذارن  و  اقتصاددانان 

کالن  متغیر های  عملکرد  بهبود  باعث  تجاری  بودن  باز 

اقتصادی و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی می شود. این امر 

کشورهای در حال توسعه به دلیل تک محصولی  در اقتصاد 

هرچه  است.  بوده  روبه رو  مشکل  با  آنها  صادرات  بودن 

صادراتی  کاالهای  تعداد  افزایش  صادرات؛  متنوع سازی 

آن  باشد،  بیشتر  درآمدی،  منبع  یک  به  وابستگی  کاهش  و 

تولید  فرایند  در  افزوده  ارزش  افزایش  طریق  از  می تواند  کشور 

کاالهای ساخت  یابی و همچنین از طریق جایگزینی  و بازار

نهایت  در  و  ارزی  درآمدهای  رشد  واردات،  به جای  داخل 

کند. ایران نیز از این قائده مستثنی  رشد اقتصادی را تجربه 

به دلیل  غرب  اردوگاه  اقتصادی  تحریم  تحت  و  نیست 

آن،  از  درآمدهای حاصل  و  نفتی  به صادرات  باال  وابستگی 

مفهوم  طرفی  از  است.  کرده  تجربه  را  منفی  اقتصادی  رشد 

بین الملل  تجارت  و  شدن  جهانی  پی  در  که  منطقه گرایی 

به وجود آمده است، یکی از موضوعات مهم برای تعامل مؤثر 

عضویت  به  کشورها  گرایش  زیرا  است.  بین الملل  سطح  در 

در سازمان های تجاری و منطقه ای به منظور گسترش تجارت 

بهبود  و  عضو  کشورهای  اقتصادی  رفاه  افزایش  اعضا،  بین 

بازارهای  در  حضور  و  بوده  افزایش  حال  در  اقتصادی  رشد 

اتحادیه  است.  بین المللی  مشارکت  نیازمند  بین المللی 

اساس  بر  شانگهای  همکاری  سازمان  و  اوراسیا  اقتصادی 

خارجی  تجارت  آزاد سازی  بحث  در  مختلف  معیارهای 

هستند.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  منطقه گرایی،  و  ایران 

ایران می تواند با عضویت در این دو مجمع اقتصادی ایجاد 

تحریم های  فشار  از  نتیجه  در  و  نموده  منطقه ای  همگرایی 

مطالعات  توجه  وجود  با  بکاهد.  خود  علیه  غرب  اقتصادی 

بزرگی   ،)1387( الوند  و  یوسفی  حاجی  همچون  پیشین 

و  کوشکی   ،)1394( میرفخرایی   ،)1389( حسینی  و 

مسأله  به   ،)1397( مهکویی  و  راوندی  و   )1396( حسینی 

نویسندگان  منطقه ای،  اقتصادی  مجامع  به  ایران  پیوستن 

اولویت بندی  پیرامون  شده  ای  انجام  تحقیق  حاضر  مقاله 

اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اقتصادی  مجمع  دو  به  پیوستن 

از  مقاله  این  لذا  نیافتند.  شانگهای  همکاری  سازمان  و 

لحاظ نوآوری، یافته های نوین و قابل استفاده برای محققان 

داشت.  خواهد  ایران  خارجی  تجارت  خط مشی گذاران  و 

بود: بخش  زیر خواهد  به صورت  ادامه  این مقاله در  ساختار 

اقتصادی  اتحادیه  حوزه  در  موضوع  ادبیات  به  مقاله  دوم 

خواهد  اختصاص  شانگهای  همکاری  سازمان  و  اوراسیا 

می شود.  ارایه  تحقیق  نظری  مبانی  سوم،  بخش  در  داشت. 

سپس پیشینه تحقیق ارایه می شود و در بخش پنجم، روش 

فصل  در  تحقیق  یافته های  می شود.  داده  توضیح  تحقیق 

تحقیق  نتیجه گیری  آخر  بخش  در  و  می شود  عنوان  ششم 

بیان خواهد شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا به پیشنهاد نور سلطان نظربایف، 

تشکیل  خصوص  در   1994 سال  در  قزاقستان  رئیس جمهور 

گرفت. در سال 2000 بالروس،  بلوک تجاری منطقه ای شکل 

جامعه  تاجیکستان  و  قرقیزستان  روسیه،  قزاقستان، 

برای  مشترک  بازار  ایجاد  هدف  با  را  اوراسیا  اقتصادی 

سال  در  نیز  ازبکستان  که  آوردند  به وجود  عضو   کشورهای 

و  قزاقستان  روسیه،   ،2007 سال  در  پیوست.  آن  به   2006

گمرکی میان خود به توافق  بالروس درباره ایجاد یک اتحادیه 

رسیدند. در سال 2009، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و 

کد  گمرکی مشترک )ایجاد  مینسک در خصوص ایجاد تعرفه 

مشترک به جای قوانین داخلی( صورت پذیرفت و در نهایت، 
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کشور رسید  توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه 

گمرکی در سال 2010 میان این سه  و به این ترتیب، اتحادیه 

والدیمیر   ،2011 سال  در  نهایتا  کرد.  فعالیت  به  شروع  کشور 

توسط  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  تأسیس  ایده  از  پوتین 

کرد و رئیس جمهوران بالروس، قزاقستان  نظربایف استقبال 

اقتصادی  اتحادیه  تأسیس  هدف  با  توافقنامه ای  روسیه  و 

به امضا رساندند.  را  آن  تا سال 2015  و  نموده  ایجاد  اوراسیا 

به   2015 اوت   6 در  قرقیزستان  و   2015 ژانویه   2 در  ارمنستان 

کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند. در حال  عضویت 

قزاقستان،  بالروس،  روسیه،  اتحادیه  این  اعضای  حاضر، 

گمرکی  اتحادیه  عضو  که  هستند  ارمنستان  و  قرقیزستان 

ازبکستان،  گرجستان،  تاجیکستان،  هستند.  نیز  اوراسیا 

یتنام  و و  چین  ایران،  ترکیه،  کستان،  پا اوکراین،  ی،  مولداو

اتحادیه  این  در  عضویت  احتمالی  گزینه های  دیگر  از  نیز 

قفقاز،  فرومنطقه  اوراسیا سه  ]1[. در منطقه  اوراسیا هستند. 

آسیای مرکزی و حوزه بالتیک قرار دارند. هدف از همگرایی 

لحاظ  به  مناطق  این  دوباره  اتحاد  و  هماهنگی  اوراسیایی 

اقدامات اخیر  از  با یکدیگر است. ولی  اقتصادی و سیاسی 

یعنی  بالتیک  حوزه  کشور  سه  که  برمی آید  اینچنین  روسیه 

اتحادیه  در  آنها  عضویت  به دلیل  لیتوانی  و  لتونی  استونی، 

این  هدف  نیستند.  همگرایی  این  موضوع  ناتو،  و  پا  ارو

اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک 

و مردم در  کاال، سرمایه، خدمات  آزاد  و دستیابی به حرکت 

کاهش  با  کاالها  کاهش قیمت  کشورهای عضو،  بازار واحد 

در  سالم  رقابت  یج  ترو خام،  مواد  نقل  و  حمل  هزینه های 

انرژی،  کشاورزی،  در  مشترک  سیاست های  مشترک،  بازار 

فناوری و حمل و نقل اعالم شده است. برای روسیه اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا بیشتر معنی و ارزشی سیاسی دارد تا اینکه 

اقتصادی  کلی  سودهای  و  باشد  داشته  اقتصادی  مفهومی 

کامل مشخص نشده است.  برای روس ها هنوز به شکل  آن 

هر  تا  دارد  تمایل  اوکراین  تجربه  به  توجه  با  همچنین  روسیه 

پا  ارو با  که بخواهد به سوی اتحاد  کشور دیگری در منطقه را 

اوراسیایی  اتحادیه  همین  ابزارهای  به وسیله  کند،  حرکت 

روسیه  و  ایران  سیاسی  روابط  یافتن  گسترش  کند]2[.  تنبیه 

برقراری  به  کشور  دو  بیشتر  تمایل  باعث  اخیر  سال های  در 

اقتصادی شده است. در  و  گسترش فعالیت های تجاری  و 

پنج  هر  و  ایران  میان  دوجانبه ای  توافقات  چارچوب  همین 

کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد شده است. در 

تمایل  کشور  این  روسیه،  علیه  پا  ارو و  غرب  تحریم های  پی 

متوقف  پا  ارو اتحادیه  از  که  کاالهایی  واردات  تا  کرد  پیدا 

داده های  اساس  بر  گیرد.  سر  از  ایران  طریق  از  بود،  کرده 

اتحادیه  اعضای  از  ایران  واردات  حجم   Trademap سایت 

اقتصادی اوراسیا طی سال های 2001 الی 2018 میالدی رشد 

یافته است. طبق جدول )1(، حجم واردات ایران از اعضای 

در  دالر  میلیون   1154 حدود  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

 2018 سال  در  دالر  میلیون   1487 رقم  به  میالدی   2001 سال 

میالدی رسیده است. هر چند این روند در سال های 2010 و 

کاهشی داشته است.  2015 میالدی حرکت 

جدول 1- حجم واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، 2001- 2018 میالدی، هزار دالر

2018 میالدی2015 میالدی2010میالدی2001 میالدیکشور

56965113033102110158990ارمنستان

160599540222762بالروس

3164568500137864131403قزاقستان

16448401852205033739قرقیزستان

60161330576173149280517روسیه

165379558289439195607411جمع کل

Trade map منبع: نویسندگان تحقیق از داده های

طبق  اتحادیه،  این  اعضای  به  ایران  صادرات  مورد  در 

که در جدول   Trade map گردآوری شده از سایت  داده های 

کشورهای  )2( نمایش داده شده اند، حجم صادرات ایران به 

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رشد مثبت داشته است و از 
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رقم 165 میلیون دالر در سال 2001 میالدی، به 439 میلیون 

میلیون   607 از  بیش  به  سپس  و  میالدی   2010 سال  در  دالر 

دالر در سال 2018 میالدی رسیده است.

 جدول 2- حجم صادرات ایران به اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، 2001-2018 میالدی، هزار دالر

2018 میالدی2015 میالدی2010میالدی2001 میالدیکشور

38194401361327622281ارمنستان

25282497922497123943بالروس

27003912395510623787068قزاقستان

1489312142174511375قرقیزستان

8056944329015765521342654روسیه

11541026589267227811487321جمع کل

Trade map منبع: نویسندگان تحقیق از داده های

جدول 3- حجم واردات ایران از اعضای سازمان همکاری 
شانگهای، 2001-2018 میالدی، هزار دالر

2018 میالدی2015 میالدی2010میالدی2001 میالدیکشور

470005127059122946242650200هند

71987057883161047309110248562چین

27003912395510623787068قزاقستان

1489312142174511375قرقیزستان

8056944329015765521342654روسیه

58467381826225886330237پاکستان

1215287342318726097تاجیکستان

51189966224436546999ازبکستان

239137281350871374568714743192جمع کل

Trade map منبع: نویسندگان تحقیق از داده های

سازمان همکاری شانگهای 

بین المللی  سازمان  اولین  شانگهای  همکاری  سازمان 

زمینه  است.  چین  در  آن  مقر  که  است  جمعی  امنیت  و 

شکل گیری سازمان همکاری شانگهای به سال 1989 و سفر 

کراتی در سطوح  که مذا گورباچف به چین باز می گردد زمانی 

مقامات عالی برای حل و فصل اختالف های مرزی میان آن 

امنیتی  تی  تشکیال شانگهای  پیمان  واقع،  در  شد.  آغاز  دو 

پیمان های  از  یکی  همانند  که  است  سیاسی  اتحادیه ای  و 

 2001 تابستان  در  یافت.  موجودیت  منطقه  در  اعتمادساز 

پیمان شانگهای با هدایت والدیمیر پوتین و جیانگ زمین، 

رؤسای جمهور وقت روسیه و چین، ازبکستان را به عضویت 

همکاری  سازمان  به  رسمی  شکل  به  پیمان  نام  و  پذیرفت 

شانگهای تغییر یافت و اعضا هدف خود را تشویق همکاری 

مرکزی  آسیای  در  جمعی  امنیت  به  رسیدن  و  خود  میان 

کردند]3[. اعضای این سازمان متشکل از سه دسته  عنوان 

می باشد: 1- اعضای اصلی شامل: روسیه، چین، قزاقستان، 

کستان  پا و  هند  ازبکستان،  تاجیکستان،   قرقیزستان، 

و  بالروس  ایران،  مغولستان،  شامل:  ناظر،  اعضای   -2

گفتگو شامل: سریالنکا، ترکیه،  افغانستان. 3- اعضای مورد 

کامبوج، آذربایجان وارمنستان. نپال، 

از لحاظ روابط تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری 

شانگهای، جدول )4( قابل مشاهده هستند. 

جدول 4- حجم صادرات ایران به اعضای سازمان همکاری 
شانگهای، 2001-2018 میالدی، هزار دالر

2018 میالدی2015 میالدی2010میالدی2001 میالدیکشور

180158182169824971852042922هند 

173975457096672303859217702چین

3164568500137864131403قزاقستان

16448401852205033739قرقیزستان

60161330576173149280510روسیه

795165509246391351247234پاکستان

3588818989815119878315تاجیکستان

8168367474237562140950ازبکستان

65947476402211108852813172775جمع کل

Trade map منبع: نویسندگان تحقیق از داده های
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این  اعضای  از  ایران  واردات  حجم   ،)3( جدول  طبق 

 2001 سال  در  دالر   میلیون   2391 از   بیش  رقم  از  سازمان 

رسیده   2018 سال  در  دالر  میلیارد   14 از  بیش  به  میالدی 

به  ایران  صادرات  حجم  که  است  حالی  در  این  است. 

اعضای این سازمان نیز طی سال های 2001 الی 2018 میالدی 

کرده است. به گونه ای که کشور ایران به  نیز رشد فراوانی تجربه 

اعضای سازمان همکاری شانگهای صادراتی به مبلغ بیش 

از 659 میلیون دالر در سال 2001 میالدی و 13 میلیارد دالر 

در سال 2018 میالدی داشته است.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

در این قسمت رابطه بین باز بودن تجاری با رشد اقتصادی، 

تورم و بیکاری را به طور خالصه مورد بررسی قرار می دهیم.

ارتباط بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی 

در متون اقتصادی در خصوص تأثیر مثبت تجارت خارجی 

پذیرفته  صورت  متعددی  مطالعات  اقتصادی  رشد  نرخ  بر 

که  معتقدند  صادرات  توسعه  استراتژی  طرفداران  است. 

به  نهایت  در  و  بهره وری  بهبود  باعث  صادرات  در  افزایش 

گران در قرن 16 معتقد  رشد اقتصادی منجر خواهد شد. سودا

آن  قیمتی  فلزهای  ذخیره  شامل  ملت  یک  ثروت  که  بودند 

در  که  کید داشتند  تأ تراز تجاری مثبت  بر  آنها  کشور است. 

تجاری  تراز  باشد.  واردات  از  بیش  صادرات  میزان  باید  آن 

کشورها  از سایر  فلزات قیمتی  ورود  افزایش در  باعث  مثبت 

کشور می شود. با توجه  و در نتیجه افزایش در ثروت ملی یک 

که اقتصاد در شرایط  گران بر این باورند  که سودا به این نکته 

کامل فعالیت می کند، در نتیجه افزایش در  کمتر از اشتغال 

و باعث رشد محصول  کرده  را تحریک  اقتصاد  عرضه پول، 

گران، مهم ترین  کالسیک ها، بعد از سودا می شود ]4[. نظریه 

رشد  بر  تجاری  بودن  باز  و  تجارت  مثبت  اثر  طرفدار  نظریه 

اعتقاد  کالسیک  نظریه  طرفداران  بود.  بهره وری  و  تولید 

افزایش  باعث  کشورها  بین  در  تجارت  گسترش  که  داشتند 

افزایش  نتیجه  در  و  خدمات  و  کاالها  تولید  در  تخصص 

کارایی در بخش های صادرات محور شده و بنابراین موجب 

به  کم تر  بهره وری  با  بخش های  از  منابع  مجدد  تخصیص 

گردیده و در نهایت، از این طریق  بخش های با بهره وری باالتر 

باعث افزایش در محصول و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد 

بازار  توسعه  به  بین الملل  که تجارت  کرد  بیان  شد. اسمیت 

باعث  تجارت  دیگر،  بیان  به  می شود.  منجر  کار  تقسیم  و 

که در  کاالها و خدمات شده  تخصصی شدن افراد در تولید 

نهایت به بهبود بهره وری و رشد تولید منجر خواهد شد]5[. 

چارچوب  در  را  بین الملل  تجارت  یکاردو  ر اسمیت،  از  پس 

کار خود مطرح نمود و نظریه معروف مزیت نسبی  نظریه ارزش 

یکاردو مزیت نسبی زمانی وجود دارد  کرد. از نظر ر خود را ارائه 

کشور  کاالها در دو  کار نسبی مورد نیاز برای تولید  ی  که نیرو

نسبی  مزیت  از  ناشی  صادرات  علت  به  باشد]6[.  متفاوت 

کار در بخش های صادر کننده  ی  کشور، بهره وری نیرو در یک 

افزایش یافته و باعث افزایش تولید می شود.

خصوص  در  کالسیک  رشد  نظریه  در  موجود  نواقص 

کشورها باعث شکل گیری  توضیح پدیده های مربوط به رشد 

و  ابتدایی  الگوهای  در  شد.  نئوکالسیک  رشد  نظریه های 

می شود  فرض  سلو  الگوی  مانند  نئوکالسیکی  رشد  ساده 

تکنولوژی  و  کار  ی  نیرو سرمایه،  عامل  سه  با  محصول  که 

نرخ  کار،  ی  نیرو رشد  نرخ  اولیه  الگوهای  در  می شود.  تولید 

پس انداز و پیشرفت تکنولوژی برون زا فرض می شود. به دلیل 

نئوکالسیکی،  رشد  اولیه  مدل های  در  موجود  کاستی های 

رومر  مانند  اقتصاددانان  برخی  توسط  درون زا  رشد  الگوهای 

]7[ و لوکاس ]8[ مطرح شد. در این الگوها دانش و پیشرفت 

برای درون زا نمودن  گرفته می شود.  تکنولوژی درون زا در نظر 

فرض  برون زا  نئوکالسیکی  ساده  الگوهای  در  که  عواملی 

اقتصاددانان  توسط  مختلفی  روش های  و  یکردها  رو می شود 

که خارج از حوصله این نوشته می باشد. اما در  انتخاب شده 

کلی می توان با استفاده از الگوهای رشد درون زا برای  حالت 
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اقتصاد باز نشان داد که آزاد سازی از طریق ایجاد تنوع و بهبود 

تکنولوژی،  و  دانش  ارتقای  واسطه ای،  نهاده های  کیفیت 

کار و توسعه بازار می تواند بر رشد  بهبود اثرات یادگیری ضمن 

مقاله  در   ،]9[ یانگ  مثال  به طور  باشد.  تأثیرگذار  اقتصادی 

با  را  خود  فعالیت های  که  کشورهایی  که  می کند  بیان  خود 

در  می دهند،  انجام  تجارت  و  کار  ضمن  یادگیری  بر  تکیه 

با  و  کرده  پیدا  تخصص  خدمات  و  محصوالت  این  تولید 

کارآمدتر  آزادسازی تجاری به دلیل ورود نهاده های واسطه ای 

اقتصادی  رشد  به  تولید،  بهره وری  در  افزایش  آن  پی  در  و 

کرد. باالتری دست پیدا خواهند 

ارتباط بین درجه باز بودن تجاری و تورم 

در یک اقتصاد بسته، سیاست پولی انبساطی می تواند تحت 

نتیجه  در  و  شده  منجر  اقتصاد  در  تقاضا  مازاد  به  شرایطی 

باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. در یک اقتصاد 

و  واردات  طریق  از  می تواند  قیمت ها  افزایش  برای  فشار  باز، 

در  یابد.  کاهش  پرداخت ها  تراز  در  تغییر  توسط  نتیجه  در 

را  تورمی  فشار  از  بخشی  است  ممکن  تجاری  بازبودن  واقع، 

افزایش متوسط  نتیجه،  و در  کرده  تراز پرداخت ها منتقل  به 

اقتصاد  از  کمتر  بازتر  اقتصاد  در  قیمت ها  عمومی  سطح  در 

بسته تر باشد. به بیان دیگر، هر چه اقتصاد بازتر باشد، میزان 

تغییر در تراز پرداخت ها برای از بین بردن فشار تورمی بیشتر 

تورم  بازتر،  اقتصادهای  در  که  می رود  انتظار  لذا  بود،  خواهد 

کمتری وجود داشته باشد]10[.

اساس  بر  می توان  را  تورم  و  تجاری  بودن  باز  بین  ارتباط 

افزایش  که  به گونه ای  نمود،  بررسی   ]11[ گوردون  بارو-  مدل 

غیرقابل پیش بینی در حجم پول باعث افزایش تورم می شود. 

فرضیه  این  بررسی  به  مدل،  این  اساس  بر   ،)1993( رومر 

کشورهای بزرگ تر و بسته تر بیشتر است.  که تورم در  می پردازد 

ناخالص  تولید  به  واردات  نسبت  در  افزایش  الگو،  این  در 

گرفته می شود.  داخلی به عنوان معیار باز بودن تجاری در نظر 

بینی در حجم  افزایش غیرقابل پیش  که  رومر نشان می دهد 

ی  و می شود.  محصول  و  قیمت ها  در  افزایش  باعث  پول، 

از  استفاده  با  بخواهند  پولی  مقامات  گر  ا که  می دهد  نشان 

افزایش غیرمنتظره و پیش بینی نشده در حجم پول بر اقتصاد 

متوسط  هستند،  بازتر  که  کشورهایی  در  بگذارند،  تأثیر  خود 

کمتر و در نتیجه نرخ های متوسط تورم  افزایش در حجم پول 

کمتر است. نیز 

ارتباط بین درجه باز بودن تجاری و اشتغال 

استفاده  با  متعددی  نظریات  بین الملل  تجارت  متون  در 

تفاوت  تولید،  عوامل  نسبی  و  مطلق  فراوانی  در  تفاوت  از 

و  صنعتی  درون  تجارت  استراتژیک،  تجارت  یک،  تکنولوژ

بین صنعتی برای توضیح علت تجارت و جریان تجاری]12[ 

تفاوت  بر  سنتی  دیدگاه  است.  گرفته  شکل  کشورها  میان 

شکل گیری  علت  به عنوان  تولید  عوامل  نسبی  فراوانی  در 

دیدگاه،  این  در  می نماید.  کید  تأ تجاری  جریان  و  تجارت 

و  نهاده ها  نسبی  قیمت  در  تغییر  باعث  خارجی  تجارت 

تقاضای  تغییر در  و  کشورهای طرف مبادله  تولید در  عوامل 

اصلی ترین  شد.  خواهد  کشورها  این  در  تولید  عوامل  نسبی 

که به بررسی ارتباط بین تجارت و قیمت نسبی  نظریه سنتی 

کشورها  کاالها و همچنین قیمت نسبی عوامل تولید در بین 

می پردازد، نظریه هکچرو اوهلین است. در ساده ترین حالت 

کاالیی را صادر می کند  کشور  طبق نظریه هکچر و اوهلین هر 

بیشتر  نسبی  به طور  تولید  فراوان تر  عامل  از  آن  تولید  در  که 

استفاده شده باشد. بنابراین، تجارت باعث افزایش قیمت 

که دارای فراوانی نسبی  کشورهایی خواهد شد  کار در  ی  نیرو

کار هستند )کشورهای در حال توسعه(. در نظریه استولپر - 

ساموئلسون فروض استاندارد هکچر و اوهلین استفاده شده 

کار  تولید،  کشور و دو عامل  کاال، دو  که دو  و فرض می شود 

کشور  دو  در  کاال  هر  برای  تولید  توابع  دارد.  وجود  سرمایه،  و 

و  کامل  رقابت  که  می شود  فرض  همچنین،  است.  یکسان 

کامل عوامل تولید وجود دارد ]13[. تجارت بین الملل  تحرک 

که به طور نسبی  کاالیی  کشور تولید  که در هر  باعث می شود 
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تولید  و  یافته  افزایش  فراوان تر استفاده می کند  تولید  از عامل 

بیشتر  تولید  کمیاب تر  عامل  از  نسبی  به طور  که  کاالیی 

سمت  به  تمایل  نهایت،  در  یابد.  کاهش  می کند  استفاده 

کشور،  دو  در  تولید  عوامل  قیمت   ]14[ جزیی  برابر سازی 

عامل  قیمت  به  نسبت  کمیاب تر  عامل  قیمت  کاهش  به 

فراوان تر تولید منجر خواهد شد.

کنش  وا روش  به کارگیری  و  پیش گفته  موارد  به  توجه  با 

ضربه ای جین ]15[ )2006(، الگوهای زیر برای بررسی ارتباط 

میان بازبودن تجاری و سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و رشد 

گرفت: اشتغال مورد استفاده قرار خواهند 

GDP= f )EMP, CPI, OPEN( 

EMP = f )GDP, CPI, OPEN( 

CPI = f )EMP, GDP, OPEN( 

OPEN = f )EMP, GDP, CPI(

شاخص   CPI داخلی،  ناخالص  تولید   GDP آن،  در  که 

و  تجاری  بازبودن  شاخص   OPEN مصرف کننده،  قیمت 

اثرات  بررسی  برای  مشخص  به طور  است.  اشتغال   EMP

تغییر در درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی، تورم و رشد 

کنش ضربه ای استفاده می شود. اشتغال از توابع وا

منطقه گرایی و جهانی شدن به عنوان فرایندهای موازی 

منطقه گرایی و جهانی شدن متضاد یکدیگر نیسـتند. جهـانی 

که  همان گونه  نیست،  برگشت ناپذیر  فراینـد  یک  شـدن 

کید دارنـد. همچنـین  تأ بـر  آن  لیبـرال  اقتصاددانان  از  برخی 

کرده اند، با  که برخی از نومرکانتلیست ها استدالل  همان گونه 

تبدیل  رقیب  اقتصادی  بلوکه ای  به  جهان  سرد  جنگ  پایان 

نشد. بنابراین جهانی شدن و منطقـه گرایی دو فراینـد مـوازی 

و  می گیرند  شکل  هم زمان  به طور  که  هستند  یکدیگر  بـا 

منطقه ای  و  جهـانی  مؤلفـه های  می کننـد.  تقویت  را  یکدیگر 

اقتصاد  حوزه  در  امر  این  و  شده اند  تنیده  هم  در  به شدت 

کتزنستین  پیتر  که  اسـت. همان طور  بسـیار مشـهود  سیاسی 

صـورت  دو  بـه  می توانـد  منطقه ای  همگرایی  می کند  اشاره 

در  آن  )رسمی(  دوژوره  نمونه  بیفتد.  اتفاق  کتو  دوفا و  دوژوره 

و  پـایی محقـق شده است  ارو اتحادیه  قالـب  پا در  ارو منطقه 

کتو )عملـی( آن در منطقـه آسـیا در قالـب آسـه آن  نمونه دوفـا

اقتصادی  منطقه گرایی های  بنابراین،  اسـت.  افتـاده  اتفـاق 

اهـداف  یا  اقتصـادی  رشـد  افـزایش  بـرای  تـالش  بیانگر  تنها 

برای  تالش  بیانگر  همچنین  بلکه  نیست،  دیگر  اقتصادی 

کنترل سیاسـی بر فرایندهای جهانی  به دست آوردن میزانی از 

را  ملی  سیاست گذاری  ابزارهای  که  است  اقتصادی  شدن 

منطقه گرایی  اقتصادی  آثار  بنابراین،  اسـت.  کرده  کم تأثیر 

آزادسـازی  و  بـازار  رقابـت  بـه  می توانـد  هم  دوژوره  یا  کتو  دوفا

کند و هم می تواند موانعی را برای آن به وجود  کمک  تجاری 

آورد ]16[.

ب: پیشینه تحقیق

بودن  باز  بررسی  به  مختلفی  صاحب نظران  و  پژوهشگران 

تجاری و متنوع سازی بازارهای صادراتی پرداخته اند در این 

گروه  بخش می توان پژوهش های انجام شده پیشین را به دو 

که به پژوهش درباره  گروه اول مطالعاتی هستند  کرد ؛  تقسیم 

شامل  دوم  گروه  پرداخته اند.  کشور  از  خارج  در  مفاهیم  این 

که به بررسی باز بودن اقتصاد در  آن دسته از مطالعاتی است 

کشور پرداخته اند. داخل 

به طور کلی، پژوهش های انجام شده در خارج به سه گروه 

گروه اول رابطه میان باز بودن اقتصاد و تورم  تقسیم می شود. 

را مورد بررسی قرار می دهد. به طور نمونه رومر ]17[ )1993(، 

در مطالعه ای به بررسی اثر باز بودن تجاری بر تورم در نمونه ای 

کشور از سال 1973 به بعد می پردازد. یافته های  شامل 114 

کوچک تر،  کشورهای بازتر و  که نرخ تورم در  ی نشان می دهد  و

برای  رومر  روش  به کارگیری  با   ،)1998(  ]18[ ترا  است.  کمتر 

کرده  را بررسی  باز بودن تجاری و تورم  ارتباط بین  کشور   114

می دهد  نشان  ی  و است.  آورده  به دست  را  نتایج  همان  و 

با  کشورهای  برای  تنها  رومر  توسط  آمده  به دست  نتایج  که 

بدهی باال در دوران بحران بدهی ها صادق است و آن رابطه 
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کشورها مشاهده  منفی و معنی دار قوی تنها در این دسته از 

از  استفاده  با  و دیگران ]19[ )2003(،  کسیدا  شده است. سا

کارگیری روش رومر )1993(،  کشور و به  داده های ترکیبی 152 

که رابطه ای منفی و معنی دار بین باز  به این نتیجه رسیده اند 

بودن تجاری و تورم وجود دارد.

با استفاده از شیب منحنی فیلیپس  بادلر ]20[ )2003(، 

نتایج  می پردازد.  تورم  بر  تجاری  بودن  باز  اثر  بررسی  به   ،]21[

تورم در  و  باز بودن تجاری  ارتباط بین  که  ی نشان می دهد  و

کوتاه مدت برعکس می باشد. دانیلز و وان هوز ]22[)2004(، 

به بررسی ارتباط بین باز بودن تجاری، تورم و نسبت در آمد 

که باز بودن  از دست رفته ]23[ می پردازد و و نشان می دهد 

کاهش در تورم منتهی می شود. تجاری به 

کوک ]24[ )2004(، با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی 

کوچک باز ارتباط بین باز بودن تجاری  ]25[ در یک اقتصاد 

تورم  گر  ا که  می دهد  نشان  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  تورم  و 

تورم  گرفته شود، رابطه بین  تراز حقیقی در نظر  از  تابعی  تنها 

گر تورم را تابعی از تراز  و باز بودن تجاری برعکس است. اما ا

به  رابطه  این  این صورت  در  کنیم،  و مصرف فرض  حقیقی 

تقاضای خارجی نیز بستگی خواهد داشت.

مطالعه  از  حاصل  نتایج  آزمون  به   ،)2005( آلفارو]26[ 

 130 به  مربوط  ترکیبی  داده های  از  استفاده  با   )1993( رومر 

که  می دهد  نشان  و  می پردازد   1998-1973 دوره  در  کشور 

و  باریو  ندارد.  اثری  کوتاه مدت  در  تورم  بر  تجاری  بودن  باز 

ی  رو بر  شدن  جهانی  اثر  بررسی  به   ،)2007(  ]27[ فیالردو 

باثبات تر  و  تورم  نرخ  کاهش  به  توجه  با  آنها  می پردازند.  تورم 

نتیجه  دنیا  کشورهای  بیشتر  در  اخیر  سال های  در  آن  شدن 

که عالوه بر سیاست های پولی، عامل هم پارچگی  می گیرند 

کشورهای مختلف  کاهش تورم در  ی  و جهانی شدن نیز بر رو

تأثیر داشته است.

اقتصاد  بازبودن  میان  رابطه  پژوهشگران  از  دیگری  گروه 

 ]28[ لوینسون  مثال  برای  نموده اند.  بررسی  را  اشتغال  و 

)1999(، به بررسی تأثیر آزادسازی تجارت بر اشتغال در دوره 

نتایج این  از جمله  کشور شیلی می پردازد.  1979-1996 در 

که اشتغال به اندازه بنگاه و فعالیت های  پژوهش این است 

متغیرهای  در  تکانه ها  مقاله  این  در  دارد.  ارتباط  تجاری 

صنایع  در  اشتغال  کاهش  به  تجاری  آزادسازی  و  کالن 

 )2001(  ]29[ همکاران  و  گرین  است.  شده  منجر  تولیدی 

قرار  بررسی  مورد  را  برزیل  کار  بازار  بر  تجاری  آزادسازی  تأثیر 

این  پژوهش  این  در  آمده  به دست  نتایج  جمله  از  داده اند. 

که بازدهی آموزش دانشگاهی بعد از آزادسازی تجاری  است 

برای  نسبی  تقاضای  و  شده  بیشتر  جدید  فناوری  ورود  با  و 

کار ماهر را افزایش داده است. ی  نیرو

اربتا ]30[ )2002(، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر ساختار 

کشور فیلیپین می پردازد. نتایج حاصل از  و میزان اشتغال در 

که اثر مجموع صادرات و واردات  این مطالعه نشان می دهد 

به  و همکاران ]31[ )2002(  بر اشتغال مثبت است. هاووس 

صنایع  در  دستمزدها  و  اشتغال  بر  آزاد  تجارت  تأثیر  بررسی 

تونس برای بخش های واردات محور و صادرات محور در این 

کاالی صادراتی  گر  که ا کشور می پردازند. آنها نتیجه می گیرند 

کاهش تعرفه ها و آزادسازی تجاری باعث افزایش  کاربر باشد، 

کارنیرو  کار می شود.  ی  تقاضای عامل فراوان تولید یعنی نیرو

و آرباچه ]32[ )2003(، با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی 

و  کالن  متغیرهای  بر  صادرات  توسعه  تأثیر  بررسی  به   ]33[

کشور برزیل می پردازند. نتایج آنها نشان می دهد  اشتغال در 

بیشتر  باعث  محصول  افزایش  طریق  از  تجاری  آزادسازی  که 

افزایش  و  داخلی  قیمت های  کاهش  اقتصادی،  رفاه  شدن 

بین  رابطه   ،)2006(  ]34[ تاور  و  جارمیلو  می شود.  اشتغال 

را  کلمبیا  کشور  مختلف  بخش های  در  کار  بازار  و  تجارت 

تعرفه  نرخ های  از  پژوهشگران  این  قرار می دهند.  بررسی  مورد 

می کنند.  استفاده  تجاری  آزادسازی  برای  معیاری  به عنوان 

افزایش  میان  ارتباط مثبت  که یک  نشان می دهد  آنها  نتایج 

کاالهای تجاری در هر بخش وجود دارد.  تعرفه و اشتغال برای 

بررسی  را  اقتصادی  بازبودن و رشد  رابطه میان  گروه سوم 

]35[ نیرومند  و  اسکویی  بهمنی  نمونه،  برای  کرده اند. 
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)1999(، در نمونه ای شامل 59 کشور شامل کشورهای توسعه 

یافته و در حال توسعه در طول دوره 1992-1981 ارتباط میان 

قرار  بررسی  مورد  را  تجاری  بودن  باز  درجه  و  اقتصادی  رشد 

و  مثبت  رابطه ای  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آنها  داده اند. 

در  تجاری  بودن  باز  درجه  و  اقتصادی  رشد  میان  معنی دار 

اثر   ،)2000(  ]36[ الرن  مک  و  لوید  دارد.  وجود  کشورها  این 

آسیای  کشورهای  در  را  اقتصادی  رشد  بر  تجاری  بودن  باز 

نتایج  کرده اند.  بررسی  اقتصادی  از دوران بحران  شرقی پس 

و  کاالها  تجارت  به  نسبت  بودن  باز  که  می دهد  نشان  آنها 

اثر   )FDI( ]37[ گذاری مستقیم خارجی خدمات و سرمایه 

مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.

باز  بین  ارتباط  مطالعه ای  در   ،)2003(  ]38[ کایا  یانی 

دو  هر  شامل  نمونه ای  در  را  اقتصادی  رشد  و  تجاری  بودن 

بررسی  مورد  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  دسته 

معیارهای  دسته  دو  ی  و منظور  این  برای  می دهد.  قرار 

متفاوت بازبودن تجاری را در نظر می گیرد. دسته اول شامل 

نتایج  است.  تجارت  حجم  به  مربوط  متداول  معیارهای 

که این معیارها اثر مثبت و معنی داری بر رشد  نشان می دهد 

بر  بودن تجاری  باز  از معیارهای  اقتصادی دارد. دسته دیگر 

اساس محدودیت های تجاری تعریف شده و شامل عوارض 

تجارت  بر  مالیات  و  صادرات  بر  عوارض  واردات،  گمرکی 

بین الملل است. نتایج دوباره نشان دهنده ارتباط مثبت بین 

باز بودن بر اساس معیار دوم با رشد اقتصادی است.

داده های  از  استفاده  با   ،)2004(  ]39[ دیگران  و  لی  یان 

بودن  باز  بین  ارتباط  بررسی  به  کشور   100 به  مربوط  ترکیبی 

باز  معیار  پنج  از  منظور  این  برای  می پردازند.  رشد  و  تجاری 

بودن  باز  که  می دهند  نشان  و  نموده  استفاده  تجاری  بودن 

تجاری اثر اندک و ضعیفی بر رشد اقتصادی دارد.

باز بودن تجاری و درجه  افزایش در  اثرات  جین )2006(، 

سطح  رشد  و  محصول  رشد  نرخ  ی  رو بر  مالی  بودن  باز 

کره را مورد بررسی قرار  کشور ژاپن و  عمومی قیمت ها برای دو 

بودن تجاری  باز  تغییر در درجه  اثرات  بررسی  برای  می دهد. 

می برد.  به کار  را   ]40[ ضربه ای  کنش  وا توابع  تورم،  و  رشد  بر 

و  منفی  اثرات  تجاری  بودن  باز  شوک های  کشور،  دو  هر  در 

اما  دارد.  کوتاه مدت  در  تورم  و  اقتصادی  رشد  بر  معنی دار 

معیارهای  است.  نشده  مشاهده  بلندمدت  در  اثری  هیچ 

رشد  بر  معنی دار  و  منفی  اثرات  مالی  بازارهای  در  بودن  باز 

کره دارند، اما اثرات این معیارها در ژاپن  اقتصادی و تورم در 

که باز شدن  ی نشان می دهد  بی معناست. نتایج پژوهش و

در  کشور  یک  اقتصادی  رکود  باعث  می تواند  اقتصاد  بیشتر 

کوتاه مدت شود.

شده  انجام  کارهای  کلی،  به طور  داخلی  پژوهش های 

ی دو محور رابطه میان باز بودن  برای ایران در بیشتر موارد بر رو

و  اقتصاد  شدن  باز  میان  ارتباط  و  اقتصادی  رشد  و  تجاری 

کارهای انجام  اشتغال متمرکز شده است. در ادامه به برخی 

همان طور  کرد.  خواهیم  اشاره  زمینه  این  در  ایران  برای  شده 

کشور به  که مالحظه می شود در پژوهش های انجام شده در 

باز بودن تجاری و تورم توجه الزم نشده، و تأثیر  ارتباط میان 

ی رشد، تورم و اشتغال نیز مورد  همزمان باز بودن تجاری بر رو

موضوع  این  به  پژوهش  این  در  که  است  نگرفته  قرار  بررسی 

یم.  می پرداز

بر  خارجی  تجارت  تأثیر  بررسی  به   ،)1370( ضرغامی 

 1341  -  1365 دوره  در  ایران  اقتصاد  برای  اقتصادی  رشد 

رشد  نرخ  که  می دهد  نشان  ی  و یافته های  می پردازد. 

اقتصادی بلندمدت در شرایط وجود تجارت خارجی بیشتر 

جاللی نائینی  است.  خارجی  تجارت  بدون  رشد  نرخ  از 

در  ترکیبی  داده های  به کارگیری  با   ،)1375( محمدی  و 

ایران،  جمله  از  نفت خیز  کشورهای  در   1371  -1338 دوره 

قرار  بررسی  مورد  را  خارجی  تجارت  و  اقتصادی  رشد  رابطه 

افزایش  به  صادرات  که  می دهد  نشان  آنها  نتایج  می دهند. 

اما  می شود.  منتهی  نفت خیز  کشورهای  در  اقتصادی  رشد 

صنعتی  کشورهای  به  نسبت  کشورها  دسته  این  در  اثر  این 

اعمال  که  می دهند  نشان  ضمن  در  است.  کوچک تر 

کاهش رشد می شود. محدودیت های وارداتی باعث 
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یک  از  استفاده  با  خود  پایان نامه  در   ،)1381( حیدری 

کوتاه مدت  رابطه علی  بررسی  به  الگوی خود توضیح برداری 

ایران  و بلندمدت بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی در 

علی  ارتباط  بلندمدت  در  می دهد،  نشان  نتایج  می پردازد. 

تولید  رشد  و  واردات  رشد  صادرات،  رشد  میان  طرفه  دو 

الگویی دیگر  ی در  ادامه، و ناخالص داخلی وجود دارد. در 

و  واردات  غیرنفتی،  صادرات  میان  علی  ارتباط  بررسی  به 

مربوط  نتایج  می پردازد.  نفت  بدون  داخلی  ناخالص  تولید 

که  می دهد  نشان  دوم  الگوی  برای  بلندمدت  علیت  به 

رشد صادرات غیرنفتی و رشد واردات در بلندمدت علیت 

است  نفت  بدون  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  گرنجری 

واردات  رشد  و  نفت  بدون  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  و 

میباشد.  غیرنفتی  صادرات  رشد  بلندمدت  گرنجری  علت 

ناخالص  تولید  رشد  و  غیرنفتی  صادرات  رشد  همچنین، 

واردات  رشد  بلندمدت  گرنجری  علت  نفت  بدون  داخلی 

نمی باشد.

فرهادی )1383(، در مقاله خود با استفاده از برآورد الگو 

با  خودتوضیح  روش  به کارگیری  با   1345-1380 دوره  برای 

در  افزایش  که  می دهد  نشان   )ARDL( یعی  توز وقفه های 

ناخالص داخلی  تولید  بر رشد سرانه  تجاری  بودن  باز  درجه 

اثر مثبت دارد.

داده های  به کارگیری  با   ،)1383( یاوری  و  سلیمانی 

در  نفت  صادر کننده  کشورهای  برای   ]41[ نامتوازن  ترکیبی 

رشد  و  تجاری  سیاست  ارتباط  بررسی  به   1960-1999 دوره 

می پردازند.  طبیعی  منابع  دارای  کشورهای  در  اقتصادی 

که افزایش در درجه باز بودن تجاری  نتایج آنها نشان می دهد 

نفت  صادر کننده  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  افزایش  به 

منتهی می شود و محدودیت های تجاری رشد اقتصادی این 

که  کاهش داده است. همچنین، نشان می دهند  کشورها را 

مبادله،  رابطه  تغییر  انسانی،  سرمایه  فیزیکی،  سرمایه گذاری 

کارخانه ای  سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات صنایع 

و رشد صادرات اثر مثبت و مخارج دولت و تورم اثر منفی بر 

کشورهای صادر کننده نفت دارند. رشد اقتصادی 

در خصوص رابطه میان تجارت و اشتغال نیز پژوهش هایی 

در ایران انجام شده است. به طور نمونه جهانگرد و محبوب 

تجارت  تأثیر  ستانده   - داده  مدل  از  استفاده  با   )1379(

کار متخصص و غیر متخصص  خارجی بر تقاضای نیروهای 

در ایران را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج آنها نشان می دهد 

کار غیرمتخصص  ی  کار متخصص به نیرو ی  که نسبت نیرو

 1365-1370 دوره  در  واردات  با  مقایسه  در  صادرات  برای 

کم شده است. افزایش یافته اما در دوره 1375- 1370 

بودن  باز  تأثیر  بررسی  به   ،)1385( قویدل  و  کمیجانی 

کار و اشتغال برای اقتصاد ایران پرداخته اند.  تجاری بر بازار 

و  ماهر  کار  ی  نیرو برای  تقاضا  تابع  خود،  پژوهش  در  آنها 

کرده اند.  غیرماهر را برای اقتصاد با نفت و بدون نفت برآورد 

که بین آزادسازی تجاری و اشتغال  نتایج آنها نشان می دهد 

کوتاه مدت افزایش  در بلندمدت ارتباطی وجود ندارد. اما در 

در درجه باز بودن اقتصاد به افزایش اشتغال منتهی می شود، 

بیش  ماهر  کار  ی  نیرو اشتغال  در  آن  نقش  که  به گونه ای 

از  بیشتر  نفت  با  همراه  اقتصاد  در  و  ماهر  غیر  کار  ی  نیرو از 

اقتصاد بدون نفت است.

معیار  سه  از  استفاده  با   ،)1387( دیگران  و  صامتی 

جهانی شدن یعنی آزادسازی تجاری و اشتغال، آزاد سازی، 

بررسی  به  اشتغال  و  فناوری  و  اشتغال  و  مالی  همگرایی 

اندونزی،  کشورهای  در  اشتغال  و  شدن  جهانی  ارتباط 

تایلند، فیلیپین، مالزی و ایران می پردازند. این مطالعه نشان 

کشش اشتغال نسبت تولید ناخالص داخلی هر  که  می دهد 

کشور و نیز نسبت به درجه باز بودن اقتصاد مثبت است.

در خصوص رابطه میان بازشدن اقتصاد و تورم، طیب نیا 

جهانی  اثرگذاری  نظری  مبانی  بررسی  به   ،)1388( زندیه  و 

جهانی  از  ایران  تورم  اثرپذیری  آزمون  سپس  و  تورم  بر  شدن 

در  فصلی  داده های  از  منظور  این  برای  پرداخته اند.  شدن 

خودرگرسیون برداری  برآورد  روش  و   1367-1384 دوره 

آنها  یافته های  کرده اند.  استفاده  مدل  برآورد  برای   )VAR(
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انتظار  باشد،  بازتر  ایران  اقتصاد  هرچه  که  می دهد  نشان 

کاهش  داخلی  تجاری  سیکل های  از  تورم  اثرپذیری  می رود 

این،  بر  افزون  باشد.  نوسان تری داشته  کم  تورم مسیر  و  یافته 

عرضه  شوک  مانند  وارداتی  کاالهای  نسبی  قیمت  افزایش 
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3. روش تحقیق
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)Data Devel- داده ها پوششی  تحلیل  تکنیک  تلفیق   آن، 
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مورد  گزینه های  است،  کمی  داده های  بر  مبتنی  که  داده ها 
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 DEA نیاز به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی مبتنی بر مدل
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گرفته  نظر  در  زیر  به صورت  ثابت  مقیاس  به  بازده  کالسیک 

شده و پاسخ بهینه برای آن محاسبه می شود:

سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه جهت اولویت بندی 
خواهد بود. تکنیک جهت پیوستن ایران اقتصادی اوراسیا 

تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر داده های کمی است، 
گزینه های مورد پژوهش را براساس مقدار کارایی به 

این روش ارا یا ناکارا تقسیم بندی می کند. واحدهای ک
در تلفیق با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت مدل 

آید که در رویکرد در می  DEA-AHPدو رویکردی 
نخست، الگوی تحلیل پوششی داده ها برای گزینه های 
مورد نظر حل شده و سپس براساس خروجی این 
تکنیک، رویکرد دوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت 
رتبه بندی کامل گزینه ها اجرا می شود. بنابراین در 
مرحله اول نیاز به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی مبتنی 

سازمان اقتصادی  nاست. فرض می شود  DEA بر مدل
ام iورودی  Xijخروجی وجود دارد. sورودی و  mبا 

ام است. برای هر jاز واحد  اامrخروجی  yrjام و jواحد 
مدل کالسیک بازده به مقیاس  Bو  Aزوج از واحدهای 

به صورت زیر در نظر گرفته شده و پاسخ بهینه  ثابت
 برای آن محاسبه می شود:
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EBA دو کارایی ،EBB و EAB  نیز به همین روش بدست می

آیند. با داشتن این چهار کارایی، می توان ماتریس 
مقایسات زوجی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را 

 ماتریس با فرمول زیر محاسبه کرد: aijبصورت هر عنصر 
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مقدار بردار ویژه را کسب کرده باالتر می شود که بیشتر 
 باشد.

همچنین انجام محاسبات بخش تحلیل پوششی داده ها با 
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در این بخش یافته های پژوهش ارایه می شوند. ابتدا 
نویسندگان به مطالعه مقاالت و پژوهش های پیشین 

شاخص مختلف مرتبط با کارایی یک  56پرداخته و 
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سازمان اقتصادی  nاست. فرض می شود  DEA بر مدل
ام iورودی  Xijخروجی وجود دارد. sورودی و  mبا 

ام است. برای هر jاز واحد  اامrخروجی  yrjام و jواحد 
مدل کالسیک بازده به مقیاس  Bو  Aزوج از واحدهای 
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EBA دو کارایی ،EBB و EAB  نیز به همین روش بدست می
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شود. در رتبه بندی نهایی، سازمان اقتصادی دارای رتبه 
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در این بخش یافته های پژوهش ارایه می شوند. ابتدا 
نویسندگان به مطالعه مقاالت و پژوهش های پیشین 

شاخص مختلف مرتبط با کارایی یک  56پرداخته و 
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سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه جهت اولویت بندی 
خواهد بود. تکنیک جهت پیوستن ایران اقتصادی اوراسیا 

تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر داده های کمی است، 
گزینه های مورد پژوهش را براساس مقدار کارایی به 

این روش ارا یا ناکارا تقسیم بندی می کند. واحدهای ک
در تلفیق با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت مدل 

آید که در رویکرد در می  DEA-AHPدو رویکردی 
نخست، الگوی تحلیل پوششی داده ها برای گزینه های 
مورد نظر حل شده و سپس براساس خروجی این 
تکنیک، رویکرد دوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت 
رتبه بندی کامل گزینه ها اجرا می شود. بنابراین در 
مرحله اول نیاز به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی مبتنی 

سازمان اقتصادی  nاست. فرض می شود  DEA بر مدل
ام iورودی  Xijخروجی وجود دارد. sورودی و  mبا 

ام است. برای هر jاز واحد  اامrخروجی  yrjام و jواحد 
مدل کالسیک بازده به مقیاس  Bو  Aزوج از واحدهای 

به صورت زیر در نظر گرفته شده و پاسخ بهینه  ثابت
 برای آن محاسبه می شود:
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که همانا مقدار بهینه ارزیابی  (EBAمحاسبه کارایی متقاطع )

و  EAAاست، نیز محاسبه شود. عالوه بر محاسبه  Bواحد 
EBA دو کارایی ،EBB و EAB  نیز به همین روش بدست می

آیند. با داشتن این چهار کارایی، می توان ماتریس 
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شود. در رتبه بندی نهایی، سازمان اقتصادی دارای رتبه 

مقدار بردار ویژه را کسب کرده باالتر می شود که بیشتر 
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در این بخش یافته های پژوهش ارایه می شوند. ابتدا 
نویسندگان به مطالعه مقاالت و پژوهش های پیشین 
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گزینه های مورد پژوهش را براساس مقدار کارایی به 
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در این بخش یافته های پژوهش ارایه می شوند. ابتدا 
نویسندگان به مطالعه مقاالت و پژوهش های پیشین 

شاخص مختلف مرتبط با کارایی یک  56پرداخته و 

بهینه EAA به دست می آید:

سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه جهت اولویت بندی 
خواهد بود. تکنیک جهت پیوستن ایران اقتصادی اوراسیا 

تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر داده های کمی است، 
گزینه های مورد پژوهش را براساس مقدار کارایی به 
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آید که در رویکرد در می  DEA-AHPدو رویکردی 
نخست، الگوی تحلیل پوششی داده ها برای گزینه های 
مورد نظر حل شده و سپس براساس خروجی این 
تکنیک، رویکرد دوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت 
رتبه بندی کامل گزینه ها اجرا می شود. بنابراین در 
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خواهد بود. تکنیک جهت پیوستن ایران اقتصادی اوراسیا 

تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر داده های کمی است، 
گزینه های مورد پژوهش را براساس مقدار کارایی به 

این روش ارا یا ناکارا تقسیم بندی می کند. واحدهای ک
در تلفیق با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت مدل 

آید که در رویکرد در می  DEA-AHPدو رویکردی 
نخست، الگوی تحلیل پوششی داده ها برای گزینه های 
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پوششی  تحلیل  بخش  محاسبات  انجام  همچنین 

فرایند  روش  به  مربوط  مراحل  و   Gamz 11 نرم افزار  با  داده ها 

 Expert Choice 11 نرم افزار  توسط  مراتبی  سلسله  تحلیل 

انجام می شود.

4. یافته های پژوهش 
در این بخش یافته های پژوهش ارایه می شوند. ابتدا نویسندگان 

به مطالعه مقاالت و پژوهش های پیشین پرداخته و 56 شاخص 

منطقه ای  اقتصادی  سازمان  یک  کارایی  با  مرتبط  مختلف 

شده  استخراج  شاخص های  روایی  سپس  گردید.  استخراج 

تجارت  مباحث  متخصص  و  خبره  تعدادی  از  نظرسنجی  با 

گرفت و در نهایت بر اساس منطق  بین الملل مورد سنجش قرار 

و شباهت محتوایی، چهار  واقعی شاخص ها  وجود داده های 

حجم  کار،  ی  نیرو جمعیت  جغرافیایی،  مساحت  شاخص 

تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی و حجم تجارت 

با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان 

سه خروجی انتخاب شدند )جدول 5(.

جدول 5- ورودی و خروجی منتخب جهت روش تحلیل پوششی 
داده 

خروجی هاورودی ها

)a1( الف. مساحت جغرافیایی
)a2( کار ب. جمعیت نیروی 

)a3( ج. حجم تولید ناخالص داخلی
)a4( د. تورم

)b1(الف. حجم تجارت با جهان
)b2(ب. درجه باز بودن تجاری

)b3(ج. درجه باز بودن مالی

منبع: نویسندگان تحقیق

تحلیل  فرایند  روش  زوجی  مقایسات  ماتریس  عنصر  هر 

پوششی  تحلیل  مدل  چهار  محاسبه  از  مراتبی،  سلسله 

مقایسات  ماتریس  بعد،  مرحله  در  می شود.  حاصل  داده ها 

زوجی به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها را نرمال 

این  که  می شود  محاسبه  ماتریس  ویژه  بردار  سپس  و  کرده 

بردار نشان دهنده وزن نهایی هر یک از دو سازمان همکاری 

شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. همچنین باید 

DEA و AHP اشاره نمود  تلفیق  از روش  این نکته مثبت  به 

قضاوت  بدون  زوجی  مقایسات  ماتریس های  ارایه  چون  که 

سازگار  ماتریس ها  عمال  بنابراین  است.  بوده  خبرگان  کیفی 

بوده و نیازی به بررسی سازگاری در نتایج روش فر آیند تحلیل 

در  شده  حاصل  رتبه بندی  داشت.  نخواهیم  مراتبی  سلسله 

همکاری  سازمان  نتایج،  طبق  است.  شده  ذکر   )5( جدول 

شانگهای با اخذ وزن نهایی 0/07329 رتبه اول و در مقابل 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با وزن نهایی 0/03821رتبه دوم را 

به دست آورده است.

سازمان  دو  نهایی  وزن  باالی  تفاوت   ،)6( جدول  طبق 

شانگهای  همکاری  سازمان  محسوس تر  کارایی  از  نشان 

نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.

جدول 6- ورودی و خروجی منتخب جهت روش تحلیل پوششی 
داده 

وزن نهاییگزینهرتبه )اولویت(

0/07329سازمان همکاری شانگهای1

0/03821اتحادیه اقتصادی اوراسیا2

منبع: نویسندگان تحقیق

5.نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
کاربردی  متنوع سازی بازارهای تجاری یکی از سیاست های 

کشور  کشور ایران در شرایط فعلی تحریم های غرب علیه این 

تجارت  چندجانبه گرایی  سویی  از  سیاست  این  است. 

خارجی را برای کشور ایران به وجود می آورد و از سویی دیگر به 

کاالها و  معنای درجه باالتر باز بودن تجاری و سیالیت بیشتر 

کشورهای جهان است. این مقاله با در نظر  خدمات از سایر 

پیوستن  اولویت سنجی  به  موضوعی،  چنین  اهمیت  گرفتن 

و  شانگهای  همکاری  سازمان  اقتصادی  نهاد  دو  به  ایران 

آنکه  وجود  با  است.  پرداخته  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

در  مثبت  معنای  به  می تواند  دو  هر  به  همزمان  پیوستن 



شماره 104، آذر و دی  1399     91

کارایی سنجی  اما  باشد،  ایران  خارجی  تجارت  مباحث 

چنین سازمان هایی می تواند برنامه و خط مشی مشخص تری 

گذارد  کشور  کالن اقتصاد  در اختیار مدیران و تصمیم سازان 

به  سریع تر  پیوستن  جهت  را  خود  تالش های  و  ظرفیت ها  تا 

گیرند. کاراتر به کار  نهاد اقتصادی 

اقتصادی  نهاد  دو  اولویت دهی  و  کارایی سنجی  جهت 

از  اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای،  اتحادیه اقتصادی 

فرایند  و  داده ها  پوششی  تحلیل  کمی-کیفی  تلفیقی  روش 

این روش  نهایی  نتایج  استفاده شد.  مراتبی  تحلیل سلسله 

شانگهای  همکاری  سازمان  باالتر  کارایی  از  نشان  تلفیقی 

جمعیت  جغرافیایی،  مساحت  ورودی های  به  توجه  با 

نیز حجم  و  تورم  و  ناخالص داخلی  تولید  کار، حجم  ی  نیرو

بودن  باز  درجه  و  تجاری  بودن  باز  درجه  جهان،  با  تجارت 

مالی به عنوان سه خروجی بوده است. اما اتحادیه اقتصادی 

سازمان  به  نسبت  کمتری  محسوس  نهایی  وزن  اوراسیا 

خروجی ها  و  ورودی ها  این  به  توجه  با  شانگهای  همکاری 

کسب نموده است.

کسب شده، اعضای سازمان همکاری  با توجه به نتیجه 

شانگهای با نهاده های تولید و وضعیت جاری اقتصاد خود 

در وضعیت بهتری نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار 

کره ایران جهت پیوستن هر  گرفته اند. لذا به نظر تالش و مذا

مناسب  فرصتی  به سازمان همکاری شانگهای  چه سریع تر 

کشور  این  مالی  و  تجاری  بودن  باز  وضعیت  بهبود  جهت 

به ویژه در شرایط تحریم های بلوک غرب خواهد بود.

ورودی ها  که  می شود  پیشنهاد  آتی  پژوهش های  جهت 

مشترک  گذاری  سرمایه  همچون  دیگری  خروجی های  و 

خارجی، شهرنشینی، سهم صنعت و خدمات از اقتصاد نیز 

گیرد. استفاده از سایر روش های تصمیم گیری  مورد توجه قرار 

همچون تاپسیس و فرایند تحلیل شبکه ای نیز می تواند نتایج 

جدید دیگری به یافته های این تحقیق اضافه نماید.
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