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افتد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش آن براي کشـورهاي   اتفاق می "ایجاد تجارت"
ایجاد تجارت بربهبود رفـاه و انحـراف   . دهد روي می "انحراف تجارت "باشد پدیده غیرعضو

  .عضو بلوك داللت دارد تجارت برکاهش رفاه اقتصادي مردم در کشورهاي
نامه  تجاري اکو، آ سـه   این مقاله براي بررسی ایجاد و انحراف تجارت در سه موافقت در

حـوزه بررسـی در ایـن     .یافته استفاده شـده اسـت   سی،  از یک مدل جاذبه تعمیم سی آن و جی
بـر   را در 2002 -2006باشـد و دوره زمـانی    کشور عضو این سه سازمان مـی  26تحقیق شامل 

دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا،  نتایج تحقیق نشان می. گیرد می
انـد، بـه عبـارت دیگـر افـزایش تجـارت میـان کشـورهاي ایـن           با انحراف تجاري روبرو بـوده 

هاي تجـاري   نامه ها باعث کاهش تجارت با سایر کشورهاي غیر عضو این موافقت نامه موافقت
  .شده است

    .JEL: F02 , F15 , F1بندي  بقهط
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  مقدمه
یکپارچگی اقتصادي به نظریه ایجاد یک واحد اقتصادي بزرگتر از مجموعه اقتصادهاي 

هاي تجـاري موجـود بـر سـر راه      به این منظور موانع و محدودیت. ملی کوچکتر اشاره دارد
 شــود و همکــاري و همــاهنگی در تجــارت میــان اعضــاي طــرح یکپــارچگی برداشــته مــی 

  .یابد هاي تجاري، پولی، مالی و اقتصادي میان کشورهاي عضو گسترش می فعالیت
هـاي   هـاي تجـاري تبعیضـی و همکـاري     تئوري یکپارچگی اقتصادي به بررسی سیاسـت 

ســت، ا هـاي تجــاري میـان کشـورها    اقتصـادي کـه مبتنــی بـر کـاهش و حــذف محـدودیت     
ونـدهاي سیاسـی برخوردارنـد، بـا     کشورهایی که از منافع اقتصادي مشترك و پی. پردازد می

کننـد و ضـمن    هاي حمایتی ادغام می ایجاد یکپارچگی، در واقع، تجارت آزاد را با سیاست
دهند، کشورهاي غیر  هاي تجاري میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می آن که محدودیت
کـه   هـاي تجـاري   چنین سیاسـت  1.کنند هاي تبعیضی و حمایتی روبرو می عضو را با سیاست

شوند، دامنه وسیع و  هاي اقتصادي بین دو یا چند کشور می باعث تسهیل تجارت و همکاري
ها ممکن است در مراحل اولیه بسـیار محـدود باشـند ولـی در      این سیاست. اي دارند گسترده

اگـر چـه تعریـف دقیـق و جـامعی از مفهـوم       . مراحل بعدي، گسترش بیشتري خواهند یافت
تعریـف زیـر را کـه تـا      2)1987(ده است، با ایـن وجـود، شـاجی   یکپارچگی در دسترس نبو

  :کند گیرد، عنوان می حدودي تمامی مراحل یکپارچگی را در بر می
افزایش مبادالت اقتصادي و یک کاسه شـدن منـابع دو یـا چنـد سیسـتم مجـزا کـه بـه         "

دي گـردد، یکپـارچگی اقتصـا    افزایش توانایی سیستم بزرگتر حاصل از این پیوند منجـر مـی  
سـازي اقتصـادي    هـاي آزاد  به طور کلی پیوندهاي تجـاري همـراه بـا رفـرم     ".شود نامیده می
هاي تکنولـوژیکی و نـوآوري تحـت تـأثیر      ی و کیفی تولید را در جهت پیشرفتعوامل کم
به عالوه، تنوع بخشـیدن بـه کاالهـاي صـنعتی و ایجـاد کاالهـاي داراي بـازار        . دهد قرار می

نـی عـواملی کـه در رقـابتی کـردن کشـورها در سـطح جهـان از         کنـد، یع  مناسب کمک می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1374(رحیمی بروجردي،  . 1

2. Shagi (1987). 
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  1.اهمیت خاصی برخوردارند
ــارچگی  ــی  یکپ ــاي اقتصــادي را م ــوع     ه ــع گمرکــی و ن ــاس حــذف موان ــر اس ــوان ب ت

، اتحادیــه 2هــاي منطقــه آزاد تجــاري اي و غیرتعرفــه اي، بــه حــوزه هــاي تعرفــه محــدودیت
انعقــاد . درکــ اقتصــادي تقســیم مــی ، اتحادیــه اقتصــادي و ادغــام3گمرکــی، بــازار مشــترك

هاي تجاري باعث ایجاد تجارت و انحراف تجارت بین اعضا و در نتیجه تـأثیر در   موافقتنامه
 . شود هاي تجاري و رفاه اقتصادي هر یک از کشورهاي عضو می جریان

  نامه تجاري باعث افزایش تجارت میان کشـورهاي عضـو شـود، پدیـده     چنانچه موافقت
رود کـه پـس از    گیرد، به عبارت دیگر، در این حالت انتظار می شکل می 4"ایجاد تجارت"

کننـدگان داخلـی و    هـاي تولیـد بـین تولیـد     تشکیل بلوك تجاري، به دلیـل اخـتالف هزینـه   
یـن  ه اب. کنندگان درون بلوك تجاري، تجارت بین کشورهاي عضو گسترش پیدا کند تولید

کننـدگان داخلـی، بـه سـمت      ان از تولیـد کنندگان کشور، به جاي خرید گـر  ترتیب مصرف
از طرفـی  . رونـد  کنندگان داراي قیمـت پـایین در بـین کشـورهاي عضـو بلـوك  مـی        عرضه

الملل، چنانچه افزایش تجارت بین اعضـاي بلـوك بـه هزینـه      هاي تجارت بین براساس نظریه
ه بـ . گیـرد  شکل می 5"انحراف تجارت "کاهش آن براي کشورهاي غیر عضو باشد، پدیده 

کننـدگان کشـورهاي عضـو، از     دیگر بیان، در شرایط تشکیل یک بلـوك تجـاري مصـرف   
محـروم شـده و   ) کشـورهاي غیرعضـو  (کنندگان در بـازار جهـانی    تر عرضه هاي پایین هزینه
هـا بـه ویـژه     این هزینه. شود ها تحمیل می کنندگان درون بلوك به آن هاي باالي تولید هزینه

هاي تجاري تبعیضی علیه کشورهاي غیر  ر بلوك محدودیتاگر کشورها بعد از عضویت د
  .6شود عضو را افزایش دهند، تشدید می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1377(طیبی و توکلی، . 1

2. Free Trade Area (FTA).  
3. Common market.  
4. Trade creation. 
5. Trade diversion.  

 .)1388(فتحی . 6
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  مبانی نظري . 1
ند که جهانی شدن اقتصاد و هست الملل بر این اعتقاد اکثر صاحبنظران مباحث تجارت بین

 هاي غیرقابل انکاري را براي کشورهاي در حال توسـعه بـه دنبـال    آزادسازي تجاري، هزینه
هـاي انـزواي    هـا اوالً، نسـبت بـه هزینـه     هرچند اعتقاد غالب بر این است که این هزینـه . دارد

جهانی کمتر بوده، ثانیاً در صورت مواجهه آگاهانه و مؤثر کشورها، تا حـدود زیـادي قابـل    
بـه همـین علـت کشـورها بـراي حفـظ        1.مدت و بلندمدت قابل جبران است تقلیل و در میان

گرایی و ایجاد ترتیبات تجـاري مختلـف بـراي مصـونیت از      ویکرد منطقهموقعیت خود، به ر
   2.پیامدهاي منفی جهانی شدن روي آوردند

اي بـا دو پیامـد ایجـاد تجـارت و      همانگونه که مطرح کـردیم، ترتیبـات تجـاري منطقـه    
هـاي   در زمینـه تـأثیر ایجـاد و انحـراف تجـارت برهمگرایـی      . انحراف تجارت همراه هستند

، پیشــتاز ارائــه نظریــه اتحادیــه )1950( 3واینــر. هــاي متفــاوتی وجــود دارد نظریــه اي منطقــه
گمرکی، با بیان مفهوم ایجاد و انحراف تجارت مطرح کرد که در مورد تأثیرات کلی ایجاد 

توان نظر قـاطعی   و انحرافات تجارت بر رفاه اقتصادي مردم در کشورهاي عضو بلوك، نمی
مـورد  ) 1956( 5و گهرلز) 1957( 4ري از اقتصاددانان نظیر لیپسینظریه واینر توسط بسیا. داد

این پژوهشگران با اسـتفاده از یـک مـدل تعـادل     . مورد نقد و مطالعه مجدد قرار گرفته است
عمومی نشان دادند که اثر انحـراف تجـارت نیـز در شـرایطی کـه برآینـد آن بـا اثـر ایجـاد          

این در حـالی بـود کـه    . ده رفاه باشدتجارت، به ایجاد تجارت منجر شود ممکن است افزاین
اما پژوهشگران دیگري . دادند انشمندان، تجارت آزاد را بر اتحادیه گمرکی برتري میداین 

نشان دادند که تحت شرایطی کـه کشـورهاي ثالـث تعرفـه وضـع      ) 1981( 6مانند وونوکات
طــرح هــاي حمــل و نقــل نیــز وجــود داشــته باشــد، اتحادیــه گمرکــی یــا  کننــد و هزینــه مــی

پژوهشـگران دیگـري ماننـد کـوپر و ماسـل      . تواند برتر از تجارت آزاد باشد یکپارچگی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14، ص )1381(فتحی  .1

 .160 -131، صص )1381(فتحی  .2
3. Viner . 
4. Lipsey . 
5. Gehrles . 
6. Wonnocot . 
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داننـد و   تحت شرایطی اتحادیه گمرکی را منجر به نفع خالص و در نتیجه رفـاه مـی  ) 1965(
) 1999( و ال اگـرا  .کننـد  در شرایطی این اتحادیه را عامل ایجاد انحراف تجارت مطرح می

   1.ممکن است برخی کشورها از تشکیل اتحادیه گمرکی زیان ببینندکنند که  بیان می
بـه مطالعـه برقـراري موافقـت نامـه      ) 2000( 2در مطالعات دیگر، ماتیاس باس و دیگـران 

تجارت آزاد اتحادیه اروپا و مکزیک پرداخته و به این نتیجه رسیدند که ایجـاد تجـارت در   
، اثـرات ایجـاد تجـارت و    )2001(سونتر و وان. مکزیک بیش از انحراف تجارت بوده است

انحراف تجارت ناحیه تجارت آزاد بین آفریقاي جنوبی و هند را مورد مطالعه قرار داد و بـه  
این نتیجه رسید که ایجاد ناحیه آزاد تجاري باعـث افـزایش ایجـاد تجـارت بـراي برخـی از       

مینه انجـام شـده اسـت    از بین مطالعات داخلی که در این ز. فلزات و مواد معدنی خواهد شد
زاده با تکیه  ، اشاره کرد که اشرف)1380(و ارباب) 1382(توان به مطالعه اشرف زاده نیز می

بـه اسـتخراج مـدل جاذبـه از     ) 1985(بر کارهاي انجـام شـده بـه ویـژه هلـپمن و کـروگمن       
افـزایش واردات  : اوالً: گیـرد  چارچوب اتحاد اساسی حسابداري ملی پرداختـه و نتیجـه مـی   

دوم، میـزان تولیـد   . تقابل دو کشور بـه افـزایش صـادرات متقابـل آنهـا منجـر خواهـد شـد        م
  .ناخالص دو کشور بر افزایش متقابل آنها تأثیر مثبت دارد

تحلیل فوق، در مورد تأثیر ایجاد و انحراف تجارت اثـرات یـک بـازار خـاص در یـک      
ایـن اسـت کـه یـک اتحادیـه      اما واقعیـت  . دهد کشور عضو اتحادیه را مورد مطالعه قرار می

ي از چندین کشور و چندین بازار است که تشکیل اتحادیه بر روي همه ا هگمرکی، مجموع
توان تصور نمود که کشوري که وارد یـک اتحادیـه گمرکـی     پس می. گذارد آنها تأثیر می

اي باشـد کـه بـا ایجـاد تجـارت روبـرو        شود، ممکن است دربرگیرنده بازارهاي وارداتی می
. گیـرد  ها انحـراف تجـارت صـورت مـی     د از طرفی با بازارهایی روبرو باشد که در آنهستن

واگر ایجاد تجارت بیش از انحراف تجارت باشد، در این صورت اتحادیـه گمرکـی منجـر    
در مقابل، اگر انحراف تجارت بیش از ایجاد تجارت باشد، احتمال . شود به افزایش رفاه می

اي بـه افـزایش رفـاه     شود که هـر تشـکیل اتحادیـه    ص میپس مشخ. کاهش رفاه وجود دارد
شود بلکه در برخی موارد تشـکیل اتحادیـه گمرکـی بـراي برخـی از کشـورهاي        منجر نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. El- Agra, opcit. P: 116.  
2. Busse,M.Huth,M.Koopmann,G.  
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بنابراین از آن جایی که بر اسـاس مطالـب پـیش گفتـه      .باشد آور نیز می عضو آن، حتی زیان
ت منجر مشود یا انحراف اي به ایجاد تجار هاي منطقه شده، مشخص نیست که این همگرایی

یابـد یـا کـاهش و از طرفـی      تجارت و سطح رفاه کشورها در این همگرایی ها افـزایش مـی  
گرایـی را   رویکرد یکپارچگی اقتصادي باالخص در کشورهاي در حال توسـعه، کـه منطقـه   

آورنـد، بیشـتر    هاي ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی به شـمار مـی   روشی در مقابل دشواري
اســت بنــابراین مــا در ایــن تحقیــق بــه دنبــال بررســی ایجــاد و انحــراف تجــارت در  مطــرح 

  سازمانهاي منطقه آسیا هستیم و در این راستا کشـورهاي عضـو سـازمانهاي اقتصـادي اکـو،      
رسد این  چراکه اوالً به نظر می. آ سه آن و جی سی سی را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم

اقتصـادي، جمعیتـی،   (باشـند   ی کشـورهاي منطقـه آسـیا مـی    کشورها نمونـه کـاملی از تمـام   
سـازي انجـام گرفتـه اسـت و      هـا کمتـر مـدل    در ثـانی در مـورد ایـن سـازمان    ...) فرهنگی و 

بنابراین هدف اصـلی ایـن    .هاي تجربی صورت گرفته در این زمینه محدود بوده است نمونه
 1سازمان همکـاري اقتصـادي  هاي  گیري همکاري مقاله بررسی این سؤال است که آیا شکل

   3و شوراي همکاري خلـیج فـارس  ) آ سه آن( 2، اتحادیه کشورهاي جنوب شرق آسیا)اکو(
در راستاي هدف افزایش تجارت بین کشورهاي عضـو آنهـا بـوده اسـت یـا      ) جی سی سی(

ــر و در ایــن راســتا فرضــیه ایجــاد تجــارت در آســه آن و انحــراف تجــارت در اکــو و       خی
در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک مدل . گیرد آزمون قرار میسی، مورد  سی جی

جاذبه تعمیم یافته، به بررسی تأثیر متغیرهاي اقتصادي، فاصله جغرافیایی، مسـاحت کشـورها   
، بر تجارت متقابـل میـان کشـورهاي عضـو سـه سـازمان مـذکور        )زبان(و فرهنگ مشترك 

نامه، اثر ایجـاد و   اي مجازي مربوط به هر موافقتپرداخته شود و سپس با وارد کردن متغیره
 26جامعـه آمـاري ایـن مطالعـه شـامل      . انحراف تجارت در آن ها مورد بررسی قـرار گیـرد  

 2002-2006باشد و از آمار دوره  کشور عضو سه اتحادیه اکو، آ سه آن و جی سی سی می
آمــار مربــوط بــه همچنــین . اســتفاده شــده اســت PC/TAS4افــزار آمــاري  مســتخرج از نــرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Economic cooperation organization. 
2. Association of South East Asian Nation . 
3. Persian Gulf Cooperation Council . 
4. Personal computer trade analysis system . 
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و آمـار مربـوط بـه مسـافت بـین       1هاي مرتبط بـا بانـک جهـانی    متغیرهاي اقتصادي از سایت
در : یـن شـرح اسـت   ه اسـاختار مقالـه بـ   . استخراج شـده اسـت   2کشورها از وب سایت ایندو

پردازیم و در ادامه مدل مورد استفاده ارائـه   قسمت بعد به مروري بر مطالعات انجام شده می
  .بندي و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد بخش پایانی نیز به جمع .گردد می

  مروري بر مطالعات انجام شده .2
هاي تجـارت   کند که جریان مدل جاذبه که برگرفته از مدل جاذبه نیوتون است، بیان می

هاي اقتصادي دو کشور و به طـور منفـی بـه مسـافت بـین       دو جانبه به طور مثبت به اثر اندازه
توانـد در شـناخت بیشـتر     بررسی مطالعات انجام گرفته در ایـن زمینـه مـی   . گی داردآنها بست

  .موضوع مورد بحث و بررسی آن مؤثر باشد
 1985(و برگسترند  4)1985(، هلپمن و کروگمن 3)1979(کارهایی که توسط اندرسون

هـاي  هـاي تجـارت بـا کاال    توانـد در مـدل   انجام شد، نشان داد که معادله جاذبه می) 1989و 
تواند از طریق کشور مبدأ، مقیاس اقتصـادي،   که تمایز تولید می طوري همتمایز به کار رود، ب

اگرچه دالیـل تمـایز تولیـد    . تفاوت در موجودي عوامل تولید و یا تکنولوژي به وجود آیند
  . تواننند یک نیروي جاذبه را به وجود آورند ممکن است متفاوت باشند ولی به هر حال می

بـراي بررسـی همگرایـی اقتصـادي کانـادا و ایـاالت متحـده        ) 1995(5مـک کـالوم  جان 
را بـه   jبـه منطقـه   iلگاریتم صادرات کاال از منطقه  اي استفاده کرد و در آن، ازالگوي جاذبه

را  Dummyijو  i، jرا لگاریتم فاصله بین منـاطق   Yjو Yiعنوان متغیر وابسته در نظر گرفت،
هـاي داخلـی و ارزش صـفر بـراي      بـراي تجـارت میـان ایالـت    متغیر مجازي بـا ارزش یـک   

وي در ادامـه مطالعـه، متغیـر    . هاي دو کشور کانـادا و ایـاالت متحـده در نظـر گرفـت      ایالت
وارد الگو کرد و نشان داد که این متغیر، اثر زیـادي از خـود    jو  iجمعیت را براي دو منطقه 

ت از ایاالت متحده را مورد بررسی قـرار داده  ایال 50ایالت کانادا و  10او که . دهد بروز می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.worldbank.org . 
2. http://www.indo.com . 
3. Anderson. 
4. Helpman and Krugman. 
5. Mc Callum(1995). 

http://www.worldbank.org
http://www.indo.com
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تأثیر زیادي بر تجارت کانادا داشته و نه تنها تجـارت   FTAبه این نتیجه رسید که همگرایی 
برابـر شـده    20هاي داخلی کانادا را کاهش نـداده، بلکـه ایـن تجـارت، بیشـتر از       میان ایالت

ایـی کانـادا و ایـاالت متحـده     کالوم ایجـاد تجـارت را در همگر   مک به عبارت دیگر .است
  .نتیجه گرفت

اي را از یک مدل دامپینـگ دو طرفـه تجـارت     معادله جاذبه 1)1998(فینسترا و همکاران
نیز پایـه تئـوریکی مـدل جاذبـه را کامـل      ) 1998(دردورف . با کاالهاي همگن به کاربردند

لـین در کاالهـاي   اوه –به این صورت که نشان داد این معادله با مدل تجارت هکشـر  . نمود
نشان دادند که گرچـه  ) 2001(البته فینسترا و همکاران . همگن با رقابت کامل سازگار است

توان معادله جاذبه را براي کاالهاي همگن و متمایز به دست آورد ولـی بـه دلیـل وجـود      می
و  هـا  هاي بنیادي متفاوتی که براي این معادله وجود دارد، در نتیجه منجـر بـه تخمـین    تئوري

  .شود مقادیر پارامترهاي کلیدي متفاوتی می
هـاي مـرتبط بـا     براي بررسی اثرات هزینه ها و زیرساخت 2بوقیز و همکارانش 1999در 

حمل و نقل بر جریان تجارت، از متغیرهاي فاصله جغرافیـایی بـین دو کشـور، طـول شـبکه      
ها هردوي این متغیرهـا  همچنین آن(اند  هاي عمومی بهره گرفته ها و موجودي سرمایه بزرگراه

را بر فاصله جغرافیایی بین دو کشور تقسیم کرده و بـه صـورت متغیرهـاي مجـزا وارد مـدل      
و . که این مدل را براي دو مجموعه داده از کشورهاي توسعه یافته، تخمین زدنـد .) اند کرده

هـا،  هـاي آن  رفت، ضریب فاصله جغرافیایی میان کشورها در تخمـین مـدل   چنانچه انتظار می
هاي حمل و  منفی شد که بیانگر این است که هرچه فاصله جغرافیایی بیشتر باشد یعنی هزینه

  .باشد نقل باالتر است و اثرش بر جریان تجارت منفی می
یافتـه بـه    با استفاده ازیک الگوي جاذبـه تعمـیم  ) 1999( 3در همین سال سولوگا و وینترز

ایـن دو   .پردازنـد  آغـاز شـده مـی    90دهـه  مطالعه توافقات ترجیحی جدیـدي کـه از اوایـل    
پژوهشگر عالوه بر استفاده از متغیرهاي اصلی مدل جاذبـه از متغیرهـاي مجـازي مجـاورت،     

هـاي تجـاري داخـل همگرایـی و      هاي فرهنگی و همگرایی که براي حجـم جریـان   مشابهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Feenstra et al. 
2. Bougheas et al (1999). 
3. Sologa & Winters (1999). 
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لیانه، بـا  به طور سـا  1996 -1980این الگو براي دوره زمانی .خارج همگرایی استفاده کردند
زده شد و نتـایج حاصـل نشـان داد کـه هـیچ شـواهد        معادله رگرسیون تخمین 17استفاده از 

گرایی تجارت داخلی بلوك را به طور محسوس  داري مبنی بر اینکه موج جدید منطقه معنی
اگرچه نتایج به دست آمده براي سالهاي پس از آغاز دهـه  . افزایش داده باشد، وجود ندارد

  .دهند هایی را نشان می ل آن متفاوت بوده و تفاوتاز قب 1990
به مسئله کنترل ناهمگنی در الگوهـاي جاذبـه پرداختـه و    ) 1999(1از طرفی چنگ و وال

هـاي معمـول نتـایج اریـب دار را حاصـل       کنند که برآورد الگوي جاذبه در روش مطرح می
ه وجـود دارنـد و یـا    زیرا، در برآوردهاي این گونه تعدادي متغیرهاي حـذف شـد  . کنند می

در نتیجـه، نـاهمگنی میـان کشـورهاي     . شـوند  تعدادي از متغیرها عمـالً در نظـر گرفتـه نمـی    
ایـن پژوهشـگران بـه منظـور رفـع ایـن مشـکل از روش        . شریک در نظر گرفته نشـده اسـت  

کنـد و   هاي گروهی استفاده کردنـد، کـه الگـوي اثرهـاي ثابـت را حاصـل مـی        برآورد داده
افـزون  . گیـرد  و انفرادي مربوط به کشورهاي شریک را کامالً در نظـر مـی   اثرهاي ناهمگنی

دهنـد و از قـدرت توضـیح     بر این، نتایج حاصل از این روش، کارایی بـاالتري را نشـان مـی   
  . دهندگی باالیی نیز برخوردار هستند

در یک شکل تصریح شـده از مـدل جاذبـه تجـاري، جریـان       2)2000(زارز وسو و لهمن
، )GDPjو  GDPi(را تــابعی از متغیرهــاي انــدازه اقتصــادي   jو  iدو کشــور  تجــاري بــین

بـه عنـوان توضـیح دهنـده مجـاورت،      ) Aij(، فاصله و متغیرهاي مجازي )Nj و Ni(جمعیت 
 .ترتیبات تجاري و قراردادهاي همکاري اقتصادي و فرهنگی در رابطه زیر در نظر گرفتند

هاي حمل ونقل و حجم تجـاري، از   ، براي بررسی رابطه بین هزینه)2001( 3لیمآ و ونابلز
مدل جاذبه استفاده کرده و به این نتیجه رسـیدند کـه اگـر حمـل و نقـل از وضـعیت خـوبی        

  . روند ها باالتر می برخوردار نباشد، هزینه
تأکید شده اسـت کـه پـیش بینـی جاذبـه نتـایج       ) 2002(همچنین در مطالعه اونت و کلر 

  .کند المللی ارائه می سیارمهمی درباره حجم تجارت بینب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cheng & Wall (1999). 
2. Zarzoso & Lehmann (2000). 
3. Limao.N,A.Venabels (2001). 
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WTO   بـا همکـاريUNCTAD    بـا اسـتفاده از مـدل جاذبـه بـه جهـت       2003در سـال ،
اي انجام داده است؛ که در این  محاسبه پتانسیل تجاري بین کشورهاي در حال توسعه مطالعه

کشورها متغیرهـاي زیـادي    هاي تجاري بین این مطالعه، براي بررسی عوامل مؤثر بر پتانسیل
و متغیرهایی ) زبان مشترك(را از قبیل تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، عوامل فرهنگی 

هـاي آسـفالتی،    جـاده (هاي حمل و نقل باشد از قبیـل   که در برگیرنده زیرساخت ها و هزینه
  .اند کار برده هرا ب) مرز مشترك، خطوط تلفن سرانه و متغیر مجازي تجارت ترانزیتی

در این مدل تعداد زیادي از این متغیرها به دلیل وجـود همبسـتگی بـا یکـدیگر از مـدل      
. هاي ترکیبی مدل قابـل قبـولی را بدسـت آوردنـد     اند و درنهایت با استفاده داده حذف شده

اي که وضـعیت حمـل    بعنوان نماینده(دراین مدل از فاصله جغرافیایی و داشتن مرز مشترك 
تـراکم جمعیـت   ) کند هاي تجاري مشخص می اي مرتبط با آن را بر پتانسیله و نقل و هزینه
، موجودي )Literacyi(i، نرخ سواد در کشور)Densjو  Densiبه ترتیب ( jو iدر دو کشور 

ــرمایه  ــرانه س ــور     س ــارجی در کش ــتقیم خ ــذاري مس ــور   )FDIi(گ ــان در کش ــاوت زب ، تف
(Langdivi)i معیار ورود به بازار دو جانبه ،)Traiffij ( و فرهنگ مشـترك)Culij (  اسـتفاده
هـاي تجـاري در    با استفاده از مدل جاذبـه، بلـوك   1)2003(دنگ شینگ هانگ . شده است

نتایج استاندارد براي مدل جاذبه، مانند اثـرات مثبـت   . آسیاي شرقی را مورد بررسی قرار داد
GDP وGDP     ه تجـارت دو  سرانه، مرز مشترك و اثر منفی فاصـله حمـل و نقـل روي انـداز

  . جانبه به اثبات رسید
نقطه تمایز مطالعه حاضر نسبت به مطالعات فوق ایـن اسـت کـه اوالً در ایـن تحقیـق مـا       

یافتـه در منـاطقی    سعی کردیم که ضرایب مدل جاذبه را با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم
)  و جی سی سـی کشورهاي عضو اکو، آ سه آن (که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته اند 

بررســی کــرده و تــأثیر متغیرهــایی مثــل نــرخ ارز و مالیــات را بــر تجــارت متقابــل کشــورها 
عالوه نوآوري اصلی مقالـه حاضـر، اسـتفاده از متغیرهـاي مجـازي بـراي تعیـین         هب. بیازماییم

 .باشد اي با استفاده از مدل جاذبه می ایجاد و انحراف تجارت در بلوکهاي منطقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Deng-Shing Huang. 
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  تحقیق شناسی روش. 3
مذل جاذبـه  . باشد  می 1"مدل جاذبه "مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده است، 

هـاي اقتصـادي دو    هاي تجارت دو جانبه به طور مثبت بـه اثـر انـدازه    کند که جریان بیان می
شکل ساده مـدل جاذبـه بـه صـورت     . کشور و به طور منفی به مسافت بین آنها بستگی دارد

  2.شود میزیر تعریف 
Tij = A.(Yi.Yj/Dij) 

  :که در این مدل
Tij=     بـین کشـور  ) واردات+ صـادرات  (جریانهـاي تجـاري دو جانبـه i  وj؛ Yi=   تولیـد

مقـدار   =A ؛ jکشـور  ) GDP(تولید ناخالص داخلی  =Yj ؛i کشور) GDP(ناخالص داخلی 
  .ثابت است

هماننـد تولیـد ناخـالص     عالوه بر متغیرهاي شرح داده شده در این مـدل، سـایر متغیرهـا   
توانند به عنوان جایگزینی بـراي   و وسعت کشور، در مدل جاذبه می) جمعیت(داخلی سرانه 

همانند زبان مشـترك،   3همچنین متغیرهاي مجازي. اندازه اقتصادي مورد استفاده قرار گیرند
دهنـده   انتوانند در مدل جاذبه به عنوان عوامل نش همجواري و ارتباط مستعمراتی و غیره می

گـذاري   توان علت نام با نگاهی به مدل فوق می. هاي تاریخی و فرهنگی وارد شوند موضوع
نیوتن نیروي . دارد 4این مدل را دریافت، به این دلیل که شباهت زیادي به قانون جاذبه نیوتن

جاذبه را تابعی مستقیم از اندازه جرم دو جسم و تابعی معکوس از فاصـله بـین آنهـا در نظـر     
 5:گیرد می

F=(G.(M1 M2)) / D2 
توانـد انـدازه اقتصـادي کشـورها را نشـان دهـد، متغیـر تولیـد          بهترین متغیرهایی که مـی 

که البتـه در مطالعـات مختلـف از متغیرهـاي دیگـري چـون       (است ) GDP(ناخالص داخلی 
GDP ، با افزایش تولیـد ناخـالص داخلـی توانـایی کشـور بـراي        .)شود نیز استفاده میسرانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gravity Model.  

  .از این معادله به عنوان مدل جاذبه استاندارد استفاده نمود) 1998(دردورف  2-
3. Dummy Variables.  
4. Newton Gravity Law. 
5. Taylor (2003). 
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یعنی عرضه و تقاضا براي تجارت بین دو کشـور  . شود جذب و تولید محصوالت، بیشتر می
هـاي تجـاري دو    شود، به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر جریـان  بیشتر می
  .جانبه دارد

در تمـام مطالعـاتی کـه بـا اسـتفاده از       1.تأثیر فاصله جغرافیایی در این مـدل منفـی اسـت   
به کیلومتر و یا (اذبه انجام پذیرفته است، از متغیر فاصله جغرافیایی بین دو کشور هاي ج مدل
کـه   2.برنـد  هاي حمل و نقـل اسـت، نـام مـی     اي که دربرگیرنده هزینه عنوان نمایندهه ب) مایل

ضریب فاصله در تمامی این مطالعات، منفی بوده که بیانگر این است که بـا افـزایش فاصـله    
یابـد، زیـرا هزینـه هـا و      کشور، حجم روابط تجاري بین آنها کـاهش مـی   جغرافیایی بین دو

که با مطرح شدن اینترنت و نقـش آن در اقتصـاد و   . یابد مدت نقل و انتقال کاال افزایش می
رفت کـه نقـش    ها، این گمان می الملل و نیز آزاد سازي بازارها و حذف نظارت تجارت بین

اي از محققان درصدد بررسی مجـدد   لذا عده 3.فته استالملل از بین ر فاصله در تجارت بین
  .هاي حمل و نقل و تجارت بین کشورها برآمدند نقش فاصله جغرافیایی در هزینه

اي کـه دربرگیرنـده    عنـوان نماینـده  ه متغیر مهم دیگري که از آن در کارهاي تجربـی بـ  
مـرز مشـترك    رود،وجـود  کـار مـی  ه هاي مرتبط با آن است، بـ  وضعیت حمل ونقل و هزینه

هاي حمل ونقـل   کشورهاي همسایه معموالً داراي شبکه: رسد، اوالً چرا که به نظر می .است
کاال، (تر و از همبستگی بیشتري نسبت به یکدیگر برخوردار هستند که میزان انتقال یکپارچه
 در ثـانی کشـورهاي  . دهـد  را از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر کاهش مـی ...) مسافر و
اساساً داراي توافقات گمرکـی و  ) در صورت نداشتن مشکالت سیاسی با یکدیگر(همسایه 

هـاي   تري با یکدیگر هستند که زمان ترانزیت و بارگیري و هزینـه  ترانزیتی بیشتر و هماهنگ
از داشتن مرز مشـترك بـین کشـورها     WTOبه همین دالیل  4.بیمه را نیز کاهش خواهد داد

  .کند یاد می 5زيبه عنوان تأثیر هم مر
وسعت بازار کشور و به دنبال آن تنوع تولید و نیاز کمتر به تجارت با کشـورهاي دیگـر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Boughes et al(1999). 
2. Boughest et al(1999),WTO/UNCTAD(2003),Weinhold.D,C. Freund (2000). 
3. The Death of Distance. 
4. Limao.N,A.Venabels(2001). 
5. Border Effect. 
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عامل بسـیار مهـم دیگـري کـه کاربردهـاي      . توسط تعداد جمعیت کشور مشخص  می شود
هاي جاذبه دارد، همگرایـی اقتصـادي و عضـویت در یـک بلـوك تجـاري        فراوانی در مدل

کنـیم کـه    دن تأثیر این همگرایی، متغیرهـاي مجـازي را تعریـف مـی    که براي نشان دا. است
وقتی دو کشور عضو یک بلوك تجاري باشند، ارزش یـک و در غیـر ایـن صـورت ارزش     

  .صفر اختیار کند

  معرفی مدل مورد استفاده. 1-3
باشـد   هاي تجاري دو جانبـه، مـی   الگوي جاذبه، از الگوهاي مطلوب براي بررسی جریان

در اقتصـاد  1.المللی از جمله روابط تجاري به کار رفته است وسیعی در روابط بینکه به طور 
هاي تجاري را دارد و برآورد پتانسیل تجاري بـین   الملل، این مدل امکان برآورد پتانسیل بین

تواننـد تعیـین کننـده آن باشـند، صـورت       دو کشور در این مدل با استفاده از عواملی که می
) 2(و  )1(هـاي  که در تحقیق حاضـر از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت؛ مـدل      هایی  مدل. گیرد می
فقط به بررسی تأثیر متغیرهاي اقتصادي، مسـاحت کشـورها و فاصـله     )1( در مدل. باشند می

هـاي تجـاري    ، بلـوك )2(پـردازیم و در مـدل   کشورها بر واردات متقابل میان کشـورها مـی  
ررسـی ایجـاد و انحـراف تجـارت     در مدل جاذبه جهت ب ECO, ASEAN, GCCاي  منطقه

 .شود ها گنجانده می این بلوك
(1) log IMPORTijt = a0 +  a1 log GDPit +   a2 log GDPjt +   a3 log POPit +   a4 

log POPjt + a5 log DISTij +   a6 log AREAi +   a7 logAREAj +  a8 log EXRit 

+ a9 log EXRjt +   a10TAXit + a11TAXjt + a12LANGij + mijt                         
   

(2) log IMPORTijt =  a0 +  a1 log GDPit +   a2 log GDPjt +   a3 log POPit +   a4 

log POPjt + a5 log DISTij +   a6 log AREAi +   a7 logAREAj +  a8 log EXRit 

+ a9 log EXRjt +   a10TAXit + a11TAXjt + a12LANGij + 
a13RTAecoiRTAecoj + a14RTAecoi + a15RTAecoj + 
a16RTAaseaniRTAaseanj + a17RTAaseani + a18RTAaseanj + 
a19RTAgcciRTAgccj + a20RTAgcci + a21RTAgccj   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bougheas et al(1999),WTO.UNCTAD(2003). 
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  )واردات(متغیر وابسته .1-1-3
عنـوان متغیـر    هاي جاذبه که در آنها کل تجارت بین دو کشور را بـه  برخالف سایر مدل

گیرنـد، در ایــن مــدل فقـط واردات را بــه عنــوان متغیـر وابســته در نظــر     وابسـته در نظــر مــی 
  .گیریم چرا که نماینده بهتري از تأثیرات موانع تجارت است می

  متغیرهاي مستقل .2-1-3

  )GDP(تولید ناخالص داخلی  .الف
مربـوط   GDPjمربوط به کشور واردکننده و  GDPiباشد؛  می GDPمدل شامل دو متغیر 
با افزایش درآمد و محصول هـر کشـور، میـزان تقاضـاي آن     . باشد به کشور صادرکننده می

یابد، بنابراین ضریب هر دو  کشور براي واردات کاال و خدمات از کشور متقابل افزایش می
 . رسد این متغیرها در مدل مثبت به نظر می

  )pop(جمعیت  .ب
کـه جمعیـت کشـور وارد کننـده و      POPiجمعیت نیز در این مدل بـه دو صـورت   متغیر 

POPj هـر چـه کشـور     شـود کـه   پیش بینـی مـی  . باشد جمعیت کشور صادر کننده است، می
) بـراي برطـرف کـردن نیازهـاي جمعیـت مـذکور      (واردکننده، جمعیت بیشتري داشته باشد

بیشتر  Jمعیت کشور صادرکننده دهد اما مشخص نیست که اگر ج واردات بیشتري انجام می
 POPiپـس بنـابراین ضـریب ایـن متغیـر بـراي        .شود، چه تأثیري بر واردات این کشور دارد

 POPjرسـد در حـالی کـه ایـن ضـریب بـراي        مثبت به نظر مـی  )جمعیت کشور واردکننده(
  .نامعین است )جمعیت کشور صادر کننده(

  )DISij(مسافت  .ج
هـاي   در این تحقیق، مسافت فیزیکی بین کشورها را بـه عنـوان جـایگزینی بـراي هزینـه      

هاي حمل و نقل در تجارت بـین   شود که هزینه این فرض می. گیریم حمل و نقل در نظر می
و  iهاي کشور واردکننـده   مسافت بین پایتخت DISijدر این مقاله . کشورها تأثیر منفی دارد

  .باشد می jکشور صادرکننده 
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  )AREA( مساحت .هـ
 AREAiماننـد سـایر متغیرهـاي بـاال     . هـاي یـک کشـور اسـت     این متغیر مجموع زمـین 

این احتمال وجود . مساحت کشور صادرکننده است AREAjمساحت کشور وارد کننده و 
بـا ایـن حـال احتمـال     . دارد که کشورهاي بزرگتر واردات و صادرات بیشتري انجـام دهنـد  

  . ود دارد بنابراین عالمت این ضرایب نا مشخص استمغایر این نیز وج
  

  )EXR( نرخ ارز .و
EXRi  نرخ ارز کشور واردکننده است در حالی کهEXRj    نرخ ارز کشـور صـادرکننده

از آن جایی که نرخ ارز با صادرات کاال و خدمات رابطه مثبـت و بـا واردات کـاال و    . است
شـود کـه کشـور صـادرکننده تجـارت       خدمات رابطه منفی دارد، افزایش نرخ ارز باعث می

کننده کم شود پس براي  شود که تجارت کشور وارد بیشتري داشته باشد همچنین باعث می
  .داراي عالمت مثبت است jضریب نرخ ارز داراي عالمت منفی و براي کشور  iشور ک

  )TAX(مالیات بر کاالها و خدمات .ز
TAXi  وTAXj  صـادرکننده  که به ترتیب مالیات مربوط به کشور وارد کننده و کشـور 

باشد که بر طبق فـروض هـر دو ایـن ضـرایب      ند، مالیات مربوط به کاالها و خدمات میهست
  .باید منفی باشند

  )LAN(زبان  .ح
توسط لینرمان انجام شد، یک زبان مشترك در رونـد   1996بر طبق تحقیقی که در سال 

، زمـانی کـه زبـانی    LANijکـه در ایـن تحقیـق متغیـر     . اي دارد تجارت تـأثیر قابـل مالحظـه   
طبـق  . مشترك بین دو کشور وجود دارد برابر یک و در غیر این صورت برابـر صـفر اسـت   

فروض زمانی که بین دو کشور زبان مشترك وجود دارد، این امـر باعـث افـزایش تجـارت     
  .شود بین آنها می

  متغیرهاي مجازي مدل  .ط
 ،RTAecoiRTAecoj  ،RTAecoi  ،RTAecoj) (2(متغیرهاي مجـازي مـدل شـماره    
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RTAaseaniRTAaseanj ،RTAaseani ،RTAaseanj  ،RTAgcciRTAgccj  ،
RTAgcci  ،RTAgccj (  که با ضـرایبa21, a20, a19, a18, a17, a16, a15, a14, a13 
گیرند به این صـورت   اند مانند سایر متغیرهاي مجازي اعداد یک و صفر را می مشخص شده

 .)باشـد  هاي اکو، آسـه آن و جـی سـی سـی مـی      برابر با سازمان) 2(در مدل  RTAki )kکه 
و در غیـر ایـن صـورت     یکباشد برابر  kجاري عضو بلوك ت iکننده  زمانی که کشور وارد

دهنده این اسـت کـه،    نشان) 2(در مدل  a20,a17,a14مثبت بودن ضرایب . است صفربرابر 
اي اکـو، آسـه آن و جـی سـی سـی، بیشـتر از        هاي منطقـه  به ترتیب کشورهاي عضو سازمان

کننـد کـه    د مـی هاي دیگرکه عضو آن اتحادیه نیز نیستند، کاال وار کشورهاي عضو اتحادیه
از طرفی مثبـت بـودن ضـرایب    . ستا این به این معناست که سازمان با ایجاد تجارت روبرو

a21, a18,a15 ست که کشورهاي عضو یک سازمان، از کشورهایی کـاال وارد  ا به این معنا
دهنده ایـن اسـت کـه سـازمان بـا ایجـاد        میکنند که عضو آن سازمان هستند که این نیز نشان

مثبت بودن هردو این ضرایب بـراي هـر اتحادیـه نشـان دهنـده ایـن        .باشد می روتجارت روب
سـت در حـالی کـه منفـی بـودن ایـن ضـرایب        ا است که سـازمان بـا ایجـاد تجـارت روبـرو     

هاي تجـاري ممکـن اسـت بـا      دهنده این است که تجارت کمتر است و بنابراین بلوك نشان
و  RTAkiربـوط بـه هـر اتحادیـه بـراي      اگـر متغیـر مجـازي م   . انحراف تجارت روبرو باشند

RTAkj  سـت کـه هـر دو کشـور واردکننـده     ا واحد باشند، این به این معنـاi  و صـادرکنندهj 
دهنده این است  نشان a19,a17,a13عضو یک اتحادیه هستند و بنابراین مثبت بودن ضرایب 

یکی از عالئمی . کنند که عضو همان اتحادیه هستند، کاال وارد می کشورهایی کشورها از که
ست این اسـت کـه ضـرایب    ا دهنده این است که اتحادیه با انحراف تجارت روبرو که نشان

a20,a17,a14 و a21, a18,a15  معین و منفی باشند و ضرایبa19,a17,a13 مثبت باشند.  

  هاي اقتصادي مطرح شده در مقاله لیست اتحادیه -1 جدول
  اديهاي اقتص اتحادیه  سال تأسیس  کشورهاي عضو

 قرقیزستان، قزاقستان، ایران، آذربایجان، افغانستان،
  ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان ترکیه، تاجیکستان،

1985  ECO(Economic Coorporation 
Organization) 

برونئی دارالسالم، مالزي، میانمار، اندونزي، ویتنام، تایلند، 
  فیلیپین  کامبوج، الئوس، سنگاپور،

1967  ASEAN(Association of South East Asian 
Nation)  

  GCC(Persian Gulf Cooperation Council)  1980  امارات، بحرین، قطر، عمان، کویت، عربستان
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 نتایج مدل اصلی جاذبه

هاي تلفیقی وجود دارد که  هاي مختلفی براي برآورد یک الگو با داده کلی روش به طور
  :عبارتند از
  .مدل با فرض یکسان بودن عرض از مبدأ براي تمامی مقاطعبرآورد  -الف
مختلف ) کشورهاي(برآورد مدل با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأ براي مقاطع  -ب

  .)اثرات ثابت یا تصادفی(
 Fها از کارایی بیشتري برخوردارند از آزمـون   یک از این مدل براي تعیین این که کدام

  :استفاده شد
F(n-1,nt-n-k) =[(R2U-R2R)/(n-1)]/[(1-R2U)/(nt-n-1)]  (3) 

R2U =   برآورد به روش اثر ثابت، مجموع مربعات خطاهاي مدل برآورد شده بـا فـرض
، مجمـوع مربعـات خطاهـاي    OLSبرآورد بـه روش  = R2R، ها متفاوت بودن عرض از مبدأ

داد تعـ  t= ،تعـداد مقـاطع   n =، مدل برآورد شده بـا فـرض یکسـان بـودن عـرض از مبـدأها      
  .باشند می تعداد متغیرهاي توضیحی مدل= k، و مشاهدات سري زمانی

  )مقید Fآزمون ( نتایج انتخاب الگو  -2جدول
 عناوین مقدار آماره آزمون   درصد خطا

  )Eq1 (نتایج مدل اول   44/10  000/0
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 Fمحاسـباتی در مقایسـه بـا     Fمشخص است، مقـدار  ) 2( هاي جدول که از داده همانطور
در نتیجه فرض صفر رد شد و رد شدن فرض صفر به این معنی است که . جدول بزرگتر بود

در ایـن صـورت    OLSباشـد و اسـتفاده از    عرض از مبدأها براي مقاطع مختلف متفاوت می
در مرحله بعـد بـراي مشـخص کـردن ایـن کـه       . ناسازگار بوده و کارایی هم نخواهد داشت

مین مدل از روش اثرات ثابت استفاده کنیم یـا اثـرات تصـادفی از آزمـون هاسـمن      براي تخ
  :دهد کنیم که این آزمون فرضیات زیر را مورد بررسی قرار می استفاده می

H0  =هاي اثر تصادفی سازگاري تخمین  
H1 =هاي اثر تصادفی  ناسازگاري تخمین  
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  ).آزمون هاسمن(نتایج انتخاب الگو  -3 جدول    
 عناوین   مقدار آماره آزمون   خطا درصد

  )Eq1(نتایج مدل اول    181/231 000/0
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

نتایج آزمون به خوبی نشان دهنده این اسـت کـه فرضـیه صـفر مبنـی بـر اینکـه الگـوي         
نتیجه آن است کـه بهتـرین   . تصادفی را می توان به جاي الگوي ثابت به کاربرد رد می شود

اما بـراي ایـن کـه موضـوع بهتـر بررسـی شـود نتـایج         . نوع برآورد، روش اثرات ثابت است
آورده شـده   )5(و  )4(هر دو مدل به تفکیک در جداول  حاصل از برآورد مدل جاذبه براي

 .  است

  بدون وارد کردن  نتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه اصلی -4جدول 
  هاي اقتصادي اتحادیه

Pooled مدل اثر ثابت(FEM)  مدل اثر تصادفی)REM(  
  

  نام متغیرها

1/44 
(14/1)  

1/78 
(2/46)  

0/71(5/74)  L(GDPI)  

2/41 
(23/9)  

1/36 
(1/88)  

1/28 
(10/49)  L(GDPJ)  

0/83 
(7/08)  

-17/19 
(-9/22)  

0/47 
(2/97)  L(POPI)  

0/86 
(7/60)  

-2/9 
(-1/5)  

0/47 
(3/09)  L(POPJ)  

-0/03 
(-0/87)    0/07 

(1/69)  L(DISIJ)  

-0/316 
(-5/4)    0/10 

(1/16)  L(AREAI)  

-0/93 
(-16)    -0/33 

(-3/63)  L(AREAJ)  

-0/17 
(-4/45)  

-1/19 
(-2/08)  

-0/20 
(-4/37)  L(EXRI)  

-0/04 
(-1/14)  

0/22 
(0/38)  

-0/07 
(-1/65)  L(EXRJ)  

5/27 
(15/78)    3/79 

(9/40)  LANIJ  

-0/05 
(-2/34)  

-0/01 
(-0/92)  

0/02 
(1/6)  TAXI  

-0/02 
(-1/17)  

0/001 
(0/08)  

0/03 
(2/11)  TAXJ  

0/46  0/82  0/14  R2  
0/000  0/000  0/000  Prob(F)  

 )دهد را نشان می tمقادیر داخل پرانتز سطح احتمال آماره ( هاي تحقیق یافته:مأخذ
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، بـدون واردکـردن متغیرهـاي دامـی کـه مربـوط بـه        ) 1(نتایج برآورد مـدل  ) 4(جدول 
هـاي مـورد بررسـی     دهد با توجه به کـم بـودن سـال    هاي اقتصادي است، را نشان می اتحادیه

هـاي مقطعـی و    و به دلیل اسـتفاده از داده  1باشد یها نم نیازي به بررسی ایستایی داده) سال5(
تقریباً   Pooledنتایج تخمین. استفاده شده است GLSبراي رفع واریانس ناهمسانی از روش 

 Random Effect .باشــند بــا تئــوري هــاي مــدل جاذبــه مــی حــاکی از ســازگاري متغیرهــا
ي صورت گرفته اثـر ثابـت   ها هاي جزئی با تئوري دارد اما از آنجایی که در آزمون اختالف

در ایـن  . پـردازیم  پذیرفته شده ما در اینجا فقط به بررسی و تحلیل اثـر ثابـت در تحقیـق مـی    
مثبت هستند یعنی در کشورهاي مـورد بررسـی، بـا     GDPj, GDPiروش ضرایب مربوط به 

دهد هر یـک   یابد و نشان می افزایش تولید ناخالص داخلی واردات این کشورها افزایش می
درصد افزایش در تولید ناخالص داخلـی کشـورهاي واردکننـده و صـادرکننده، بـه ترتیـب       

اما منفی بـودن ضـریب متغیـر    . دهد درصد رشد می36/1درصد و  78/1واردات را به اندازه 
جمعیت بر عکس فروض مدل جاذبه، به وضوح تـأثیر منفـی ایـن متغیـر بـر حجـم تجـارت        

که از  دهد و همانطور اکو، آسه آن و جی سی سی را نشان می کشورهاي عضو اتحادیه هاي
مشخص است، یک درصد افزایش در جمعیت کشورهاي واردکننـده   )4( آمارهاي جدول

در . دهد درصد کاهش می9/2 درصد و 19/17و صادرکننده، به ترتیب واردات را به اندازه 
هـاي مـدل جاذبـه     ین از تئـوري این مدل، ضرایب مربوط به نرخ ارز با توجـه بـه انتظـار پیشـ    

باشند یعنی یک درصد افزایش در نرخ ارز کشورهاي واردکننده، واردات متقابـل را بـه    می
کــاهش و یــک درصــد افــزایش در نــرخ ارز کشــورهاي صــادرکننده،  درصــد19/1انــدازه 

کننـده   در کشـور وارد  مالیاتضرایب منفی . دهد افزایش می درصد 22/0واردات متقابل را 
سـت و  ا دهنده تأثیر طبیعی و منفی رژیم هاي مالیـاتی در رونـد تجـارت بـین کشـورها      نشان

نزدیک به صفر بودن آن در کشورهاي صادرکننده، بی تـأثیري آن در رونـد تجـارت بـین     
اما همانطور که قبالً مطرح کردیم از آنجایی که در ایـن تخمـین   . کند کشورها را مطرح می

شوند ضـرایب   بت هستند، مستقیماً وارد مدل اثرات ثابت نمیمتغیرهایی که در طول زمان ثا
شـوند امـا همانطورکـه در     مربوط به این متغیرها در تخمین اثـرات ثابـت، تخمـین زده نمـی    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1384(طاهري، . 1
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 Ldis,Lareai,Lareajکنید، ضـرایب منفـی متغیرهـاي     مشاهده می pooledتخمین به روش 
از طرفـی مثبـت   . باشد ین کشورها میدهنده تأثیر منفی این عوامل روي میزان تجارت ب نشان

بودن ضریب اشتراك زبانی بین کشورها، نشان دهنده تأثیر مثبت این عامـل بـر رشـد رونـد     
  .) هاي اثبات شده در این زمینه مانند سایر تئوري. (باشد تجارت می

اما همانطورکه قبالً مطرح کردیم فرضیه اصلی ما در مورد ایجاد و انحـراف تجـارت بـا    
شـود و از   هـاي اقتصـادي، در مـدل دوم مطـرح مـی      هاي مربـوط بـه اتحادیـه    ه از دادهاستفاد

گیـرد،   گیري اصلی این تحقیق به کمک آنها شکل مـی  ها، که نتیجه آنجایی که این اتحادیه
رسـد تخمـین    اند؛ بنابراین به نظـر مـی   همه به صورت متغیرهاي مجازي در تخمین وارد شده

دفی نتیجه قابل قبولی را به ما ندهد بنابراین تخمین مدل دوم بـه  به روش اثرهاي ثابت یا تصا
ضریب تبیین مدل دوم، مقدار ) 5( جدول. 1صورت گرفته است Pooled regressionروش 

اي که در بـرآورد مـدل    نکته. دار است معنی% 5در سطح اطمینان  Fباشد و آزمون  می 52/0
هـاي منتخـب    انحـراف تجـارت در سـازمان   جدید مطرح اسـت، بحـث مربـوط بـه ایجـاد و      

دهنـده   مشخص شده است، نشان) 5( ست؛ نتایج مربوط به اکو که در جدولا اي آسیا منطقه
این است که این سازمان با انحراف تجارت روبرو اسـت کـه ایـن نتیجـه منطبـق بـر فرضـیه        

  .  تحقیق است
دو منفــی و هــر ECOj, ECOiدهنــده ایــن اســت کــه ضــرایب مربــوط بــه  نتــایج نشــان

انـــد در حـــالی کـــه ضـــریب مربـــوط بـــه تجـــارت درون منطقـــه اي ســـازمان   مشـــخص
که این عامل نشان دهنده این است که با تشکیل سـازمان  . باشد ، مثبت میECOiECOjاکو،

اکو رابطه تجاري کشورهاي عضو آن با بقیه کشورهاي آسیایی کاهش یافته است کـه ایـن   
  .کند در منطقه را معین میمفهوم انحراف تجارت و کاهش رفاه 

دهنده ایـن   مشخص شده است، نشان) 5(نتایج مربوط به اتحادیه آ سه آن که در جدول 
است که این سازمان نیز مانند سازمان اکـو در ایـن دوره زمـانی بـا انحـراف تجـارتی درون       

ضـرایب مربـوط بـه    . منطقه روبرو بوده است که این نتیجه با فرضیه این تحقیق مغـایر اسـت  
ASEANi ASEANj, اند در حالی که ضـریب مربـوط بـه تجـارت     دو منفی و مشخص هر  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baltagi (2005). 
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  هاي اقتصادي نتایج حاصل از مدل جاذبه با درج اتحادیه -5جدول  
  متغیرها  ضرایب t -آزمون 

14/72129 1/754771 LOG(GDPI?) 
23/81985 2/726455 LOG( GDPJ?) 
3/768202 0/585006 LOG( POPI?) 
2/818382 0/401484 LOG( POPJ?) 
5/010853 0/194062 LOG( DISIJ?) 

-1/752819 -0/141499 LOG( AREAI?) 
-7/155745 -0/567048 LOG(AREAJ?) 
-2/041918 -0/080868 LOG( EXRI?) 
-0/571472 -0/022447 LOG( EXRJ?) 
4/415982 1/948623 LANIJ? 
-0/877823 -0/020657 TAXI? 
-0/438096 -0/010162 TAXJ? 

-4/541424 -8/066736 RTAECOI? 
-1/737973 -2/445935 RTAECOJ? 
-5/55708 -9/700528 RTAASEANI? 

-2/358136 -3/340413 RTAASEANJ? 
-3/406681 -6/111565 RTAGCCI? 
-0/661137 -0/943016 RTAGCCJ? 
9/714448 4/641365 ECOIECOJ? 
9/486297 4/547487 ASEANIASEANJ? 
3/127362 2/308933 GCCIGCCJ? 

 0/523664 R-squared 
 161/0558 F 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

ــه ــه آ ســه آن ، درون منطق ــز   مثبــت مــی ASEANiASEANjاي اتحادی ــن نی باشــد، کــه ای
دهنده این است که با تشکیل اتحادیـه آ سـه آن رابطـه تجـاري کشـورهاي عضـو ایـن         نشان

اتحادیه با بقیه کشورهاي آسـیایی کـاهش یافتـه اسـت کـه ایـن مفهـوم، انحـراف تجـارت          
شـوراي همکـاري خلـیج فـارس نیـز، در دوره      . مشخص می کندوکاهش رفاه در منطقه را 

با انحراف تجارتی درون منطقه روبرو است کـه ایـن نتیجـه منطبـق بـر       2002 -2006زمانی 
انـد در حـالی    هردو منفـی و مشـخص   ,GCCi GCCjضرایب مربوط به. فرضیه تحقیق است

، GCCiGCCj، اي شوراي همکاري خلیج فـارس  که ضریب مربوط به تجارت درون منطقه
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دهنده این است که با تشکیل شوراي همکاري خلیج فـارس   که این نیز نشان. باشد مثبت می
یافته است که ایـن   رابطه تجاري کشورهاي عضو این شورا با بقیه کشورهاي آسیایی کاهش

 . کند نیز مفهوم انحراف تجارت و کاهش رفاه در منطقه را مشخص می

  ابعآمار، تعاریف و من -  6جدول 
  متغیرها  عالمات انتظاري  اندازه  منبع

  IMPORT    میلیون دالر  )المللی پول صندوق بین(

 GDP  +  میلیارد دالر  )(2006بانک جهانی

  POP  -/+  میلیون  )(2006بانک جهانی

 DIS -   کیلومتر  )1986(الملل  وب سایت تجارت بین

و )  2006(بانک جهانی و اطلس جهانی فیلیپس
Gazetteer(1994)  

 AREA  - /؟  کیلومتر مربع

 EXR  -/+  متوسط واحدها  (2006) بانک جهانی

 

  و مالحظاتبندي  جمع
وبـا در نظـر    pooledو  panelهـاي جاذبـه کـه بـا اسـتفاده از روش       نتایج حاصله از مدل

  : هاي اکو، آسه آن و جی سی سی انجام شد، نشان داد که کشور عضو سازمان 26گرفتن 
ناخالص داخلی، جمعیت، مالیـات، نـرخ ارز،مسـافت بـین کشـورها،      متغیرهاي تولید . 1

اي بـر میـزان تجـارت بـین      مساحت کشورها و زبان مشترك کشـورها، تـأثیر قابـل مالحظـه    
  .کشورها دارند

هـاي منتخـب منطقـه     نشان داد که اتحادیه 2002-6تخمین مدل جاذبه دوم طی دوره . 2
اند که این عامل موجـب کـاهش رفـاه     برو بودهآسیا با انحراف تجاري درون منطقه آسیا رو
   .شود اقتصادي مردم در کشورهاي عضو بلوك می

از آنجاییکه کشورهاي عضو سه همکـاري اکـو، آ سـه آن و جـی سـی سـی، تقریبـاً        . 3
گیرند و مساحت زیادي از این منطقـه را شـامل    کشورهاي زیادي از منطقه آسیا را در بر می

اجتماعی فراوانی با سایر کشورهاي منطقـه   –فرهنگی  –تصادي هاي اق شوند که شباهت می
رسد که اگر شرایط فعلـی در سـالهاي آتـی تغییـر نکنـد، کشـورهاي        آسیا دارند، به نظر می
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  .آمیزي را با همدیگر تشکیل دهند هاي موفقیت منطقه آسیا نتوانند همگرایی

  هاي سیاستی کاربردي توصیه
  :هاي سیاستی زیر قابل ارائه است فوق، توصیهبا بررسی نتایج تحقیق به شرح 

اي، بـا توجـه بـه     هاي منطقـه  ییبراي مشارکت موثر ایران و سایر کشورها در همگرا -1
، نـرخ  )GDP(هاي اقتصادي، نظیر انـدازه اقتصـاد داخلـی     کننده شاخص نقش تعیین

یـث  شود کشورهایی مد نظر قرار گیرنـد کـه از ح   ارز، مالیات و جمعیت، توصیه می
 . هاي فوق ظرفیت اقتصادي باالتري داشته باشند شاخص

شود براي افزایش رفاه اقتصادي ناشی از عضویت  با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می -2
هـایی از کشـورها انتخـاب شـود کـه در تجـارت        اي، گـروه  هاي منطقه ییدر همگرا
چرا که در این صورت . تري برخوردار هستند کننده اي و جهانی از نقش تعیین منطقه

اي افـزایش و انحـراف تجـارت     هـاي منطقـه   ییـ میزان خلق تجارت ناشـی از همگرا 
  .کاهش یافته و در نتیجه رفاه اقتصادي بیشتري نصیب کشورها خواهد شد

شود براي افزایش رفاه اقتصادي ناشی از عضویت  با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می -3
هـایی از کشـورها انتخـاب شـود کـه       اي کشـور گـروه  اي بر هاي منطقه ییدر همگرا

 .گروهی داشته باشد دارشان، سهم باالیی در تجارت درون صادرات مزیت

شـود کـه بـراي بهبـود رفـاه اقتصـادي در        بر اساس نتایج تحقیـق حاضـر توصـیه مـی     -4
ها و عوامل اقتصادي، بـه   اي، عالوه بر شاخص هاي منطقه ییکشورهاي عضو همگرا

چراکـه بـدون   . کننده دیپلماسی تجاري نیـز توجـه کـافی مبـذول شـود      ینعوامل تعی
بـرداري یـک کشـور حتـی از یـک       تجهیز به ابزارهاي دیپلماسی تجاري میزان بهـره 
  .گیرد بلوك تجاري مطلوب نیز تحت تاثیر قرار می
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