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همحرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو
سميه صادقي
دریافت93/3/25 :

*

پذیرش93/10/28 :

همحرکتی ادوار تجاري /يكپارچگيهای تجاري و مالي /تشابه ساختار اقتصادی /سیاستهای

هماهنگ پولی و مالی

چكيده
در نظريههاي جديد اقتصاد بينالملل ،بحث همحرکتی ادوار تجاري و عوامل اثرگذار بر

آن برای ايجاد و توسعه موافقتنامههاي تجارت منطقهاي كشورها اهميت دارد بهطوريكه

امكان تشكيل یک منطقه بهینه پولی را فراهم ميآورد .هدف مقاله حاضر ،بررسي مهمترین
عوامل مؤثر بر همحرکتی پویای ادوار تجاري ایران و اعضای اكو با استفاده از يك شاخص
همبستگی پويا در دوره زماني  1993-2012و با استفاده از رویکرد  System GMMاست.

نتايج با استفاده از اين شاخص نشان ميدهد افزایش مبادالت تجاری و مالی و همچنین تشابه

ساختار اقتصادی سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو
میشوند ،البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگتری دارد .همچنین ،تشابه سياستهاي پولي

و مالي نيز جزء ديگر عوامل اثرگذار محسوب میشوند.
طبقهبندی C23, F41, E32 :JEL

* .دانشآموخته دکترای علوم اقتصادی ،دانشگاه مازندران
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مقدمه
همزمان با گسترش و توسعه موافقتنامههاي تجارت منطقهاي 1در سراسر دنيا ،اهميت

همحرکتی ادوار تجاري 2شدت يافت ،بهطوريكه همحرکتی ادوار تجاري يك پيششرط
براي ادغام و يكپارچگي كشورها در قالب يك  موافقتنامه تجارت منطقهاي ــ   بهويژه

منطقه بهينه پولي 3ــ بهشمار ميرود4؛ زيرا با همزمان  شدن ادوار تجاري ،هزينه احتمالي

اتخاذ سياستهاي ضد ادواري به حداقل رسیده و هرگاه عدمتشابه ادوار تجاري بيشتر
شود ،هزينه مقابله با نوسانات ادوار تجاري بيشتر ميشود .بهعبارت ديگر ،در پي افزايش

همحرکتی ادوار تجاري كشورها و تشكيل منطقه پولي بهينه ،نياز به اتخاذ سياستهاي پولي

مستقل و تغييرات نرخ بهره يا نرخ ارز بهمنظور مواجهه با وقوع تكانههاي نامتقارن در اقتصاد
كشورهاي طرف تجاري ،وجود نداشته يا به حداقل ميرسد .5از ديدگاه سياستگذاران

اقتصادي ،بررسي همحرکتی و تقارن ادوار تجاري كشورها نهتنها براي درك  بهتر اثر

عملكرد اقتصادي شركاي تجاري مهم بر نوسانات ادوار تجاري در اقتصاد داخلي اهميت
دارد ،بلكه داشتن اطالعات درباره ميزان همحرکتی ادوار تجاري و عوامل اثرگذار بر آن

ميتواند تبعات مهمي براي اجراي سياستهاي اقتصادي مشترك  بينالمللي و منطقهاي
كشورها ــ بهويژه ایجاد یک منطقه بهینه پولی ــ بههمراه داشته باشد.

سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) يكي از اين موافقتنامههاي تجارت منطقهاي بين

كشورها است كه با هدف گسترش و توسعه فعاليتهاي تجاري بين كشورهاي منطقه
ايجاد شده و بر محورهاي توسعه پايدار اقتصادي كشورهاي عضو ،رفع موانع تجاري و

توسعه تجارت درون منطقهاي ،توسعه زيرساختهاي حملونقل و ارتباطات ،توسعه

يكپارچگي بخشهاي دولتي و خصوصي با تأکید بر آزادسازي اقتصادي و تشكيل بانك 
تجارت و سرمايهگذاري استوار است .همچنین ،بررسيهاي تجربي حاكي از تأیید وجود

همبستگي توليد ناخالص داخلي ميان اعضاي اكو است .6از اين رو ،شناسايي مهمترين
1. Regional Trade Agreement (RTA).
2. Business Cycle CO-Movement.
3. Optimal Currency Area (OCA).
4. Mundell (1961); Mckinnon (1963).
5. Mundell (1961); Frankel and Rose (1998); Rose and Engle (2002); Thellesen (2003).

 .6افشاري و فرجي ()1387؛ افشاري و اميني (.)1390
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عوامل اثرگذار بر همحرکتی ادوار تجاري اعضاي اكو برای گسترش سياستهاي اقتصادي
مشترك بينالمللي و منطقهاي ــ بهويژه ایجاد یک منطقه بهینه پولی ــ در آینده از اهمیت

بسزایی برخوردار است .مطالعه حاضر يكي از اندك بررسيهايي است كه مهمترين عوامل

اقتصادي مؤثر بر همحرکتی ادوار تجاري اعضای اكو را با استفاده از يك شاخص جديد و

پويا ارزيابي میکند .با توجه به اهداف مقاله ،فرضیههای زیر آزموده میشوند:
●

●افزایش تجارت دوجانبه سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاري ایران و اعضاي اكو

●

●افزایش درجه باز بودن مالي سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاري ایران و اعضاي

●

●افزایش تشابه ساختار اقتصادي سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاري ایران و اعضاي

●

● افزایش هماهنگی سياستهاي پولی و مالی سبب تقويت همحرکتی ادوار تجاري

ميشود.

اكو ميشود.

اكو ميشود.

ایران و اعضاي اكو ميشود.

مهمترين ويژگي اين مطالعه در مقايسه با ساير مطالعات انجامشده در اين است كه

در بیشتر مطالعات تجربي شاخصهاي همحرکتی استفادهشده در مطالعات انجامشده

قبلی ،با متوسطگيري طي زمان ،اثرات تغييرپذيري زمان را در نظر نميگيرند .در نتيجه،
به دليل از دست رفتن مشاهدات ،تحليلهاي اقتصادسنجي با مشكل مواجه بوده است.

شاخص همحرکتی مورد استفاده در اين مطالعه با در نظر گرفتن تغییرپذیري زمان ،برخی
مزایاي عمده نسبت به سایر شاخصهاي همحرکتی دارد ،از جمله امکان از دست دادن

مشاهدات وجود نداشته و دیگر اینکه همبستگیهای منفی ناشی از رویدادهاي ساالنه،

رفتار ناهمحرکتی در دورههاي ناپایدار و رفتار همحرکتی در دورههاي پایدار را تشخیص
داده و در نتیجه درك بهتري از موضوع ارائه ميدهد.

این مقاله بهصورت ذیل ساماندهي شده است :در بخش اول ،ادبيات موضوع ارائه

میشود .در بخش دوم ،مطالعات تجربي انجامشده مرور ميشود .بخش سوم به بررسی
وضعیت مبادالت تجاری دوجانبه ایران و سایر اعضای اکو میپردازد .بخش چهارم به

معرفي مدل و ارائه نتايج تجربي اختصاص يافته است و سپس نتيجهگيري بيان ميشود.
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 .1ادبيات موضوع
براساس ادبيات نظري ،مهمترين عوامل تعيينكننده همحرکتی ادوار تجاري به کانالهای

يكپارچگي تجاري ،يكپارچگي مالي ،تشابه ساختار اقتصادي و هماهنگي سياستهاي
اقتصادي تفکیک میشوند:

1ـ .1اثر یکپارچگی تجاری بر همحرکتی ادوار تجاری
مشهورترين عامل مؤثر بر همحرکتی ادوار تجاري شدت تجارت است كه بهعنوان

كانال انتقال شوكها و سرريزهاي تكنولوژيكي 1بين اقتصاد كشورهاي طرف تجاري

محسوب ميشود .براساس تئوريهاي اقتصاد بينالملل ،اثر تجارت بر همحرکتی ادوار

تجاري متفاوت بوده و به ماهيت شوكهاي ايجادشده ناشي از روابط تجاري (شوكهاي
خاص صنعتي 2و شوكهاي تقاضا )3بستگي دارد:

الف) شوکهای خاص صنعتی :چنانچه گسترش روابط تجاری سبب بروز شوکهای

خاص صنعتی در اقتصاد کشورها شود ،بهطوری که این شوکها عامل مسلط در شکلگیری
ادوار تجاری باشند ،در این صورت دو دیدگاه متفاوت وجود دارد :از یکسو ،چنانچه
یکپارچگی تجاری براساس نظریه هکشر ـ اوهلین شکل گیرد ،یعنی روابط تجاری با توجه

بهوجود مزیت نسبی در بخشهای اقتصادی کشورهای طرف تجاری گسترش یابد و تجارت

بینصنعتی 4تقویت شود ،در این صورت ،تخصصگرایی عمیقتر در بخشهای دارای مزیت

نسبی سبب میشود آن كشور نسبت به شوكهاي صنايع خاص حساس شده و امكان بروز

شوكهاي نامتقارن در آن تقويت شود .بنابراین ،همحرکتی ادوار تجاري بين كشورهاي

طرف تجاري كاهش مييابد .5اين وضعيت بیشتر در كشورهاي درحالتوسعهای مشاهده

ميشود كه از تكنولوژي سنتي و قديمي و كارگران غيرماهر بهره ميگيرند .از سوي ديگر،

چنانچه یکپارچگی تجاری سبب شود الگوهاي تخصصگرايي در توليد توسط الگوي

1. Technology Spillover.
2. Specific Industrial Shocks.
3. Demand Shocks.
4. Inter- Industry.
5. Eichengreen (1992); Krugman (1993); Kraay and Ventura (2001).
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تجارت درونصنعتي 1شکل گيرد ،یعنی ارتباط عميقتر تجارت سبب تخصصگرايي در

ميان صنايع و مراحل مختلف توليد يك كاال شود ،در این صورت همحرکتی ادوار تجاري

كشورها تقويت میشود .2اين وضعيت اغلب در كشورهاي صنعتي و توسعهيافتهای مشاهده
ميشود كه از تكنولوژيهاي جديد و كارگران ماهر استفاده ميكنند.

ب) شوکهای تقاضا :چنانچه گسترش روابط تجاري ناشي از افزايشهای ناگهانی

3

تقاضاي كل در اقتصاد کشورها بوده و این شوكها عامل مسلط در شكلگيري ادوار تجاري

باشد ،در این صورت ،از دو کانال متفاوت همحرکتی ادوار تجاری را افزایش میدهد :از

یکسو ،افزايش ناگهاني تقاضاي كل و افزايش درآمد در يك كشور منجر به افزايش تقاضا

براي كاالهاي داخلي و خارجي (افزايش واردات) ميشود .از سوی دیگر ،یکپارچگیهای

تجاری منجر به شوکهای بهرهوری میشوند که انتقال دانش و تكنولوژي يا جريان ورود

سرمايهگذاري مستقيم خارجي را در کشورهای طرف تجاری بههمراه دارد .در نهایت ،اين

شوكها همحرکتی ادوار تجاري را تقويت ميكنند .4الزم به ذكر است اثر اين نوع شوك بر

ادوار تجاري كشورها به عمق و شدت روابط تجاري كشورها بستگي دارد ،بهطوريكه اين
اثر در شرايط وجود سياستهاي پولي و مالي مشابه بين كشورها بهدليل تعميق مناسبات تجاري

ايجادشده ،قويتر است .5جدول ( )1بهطور خالصه ،نحوه اثرگذاري يكپارچگي تجاري بر
همحرکتی ادوار تجاري را با توجه به نوع شوك و نظريههاي مربوط نشان ميدهد:

جدول 1ـ خالصه نحوه اثرگذاري يكپارچگي تجاري بر همحرکتی ادوار تجاري
ماهيت شوك

شوكهاي
خاص صنعتي

منبع

منشا و اثر بر همحرکتی ادوار تجاري

تخصصگرايي در توليد از طريق حذف
تعرفه گمركي

-

فرانكل و رز ()1998

تخصصگرايي در توليد از طريق
فرصتهاي بهتر براي كسب درآمد

-

كروگمن ()1993
كالملي و همكاران ()2001

1. Intra- Industry.
2. Frankel and Rose (1998); Kose and Yi (2001); Inklaar et al. (2008).
3. Boom.
4. Coe and Helpman (1995); Lichtenberg and Pottelsberghe (1998); Frankel and Rose (1998); Fichtner
(2003).
5. Frankel and Rose (1998); Clark and Wincoop (2001); Kose and Yi (2002); Shin and Wang (2004).
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ماهيت شوك

شوكهاي
خاص صنعتي
شوكهاي
تقاضاي كل

منبع

منشا و اثر بر همحرکتی ادوار تجاري

تجارت درونصنعت بهعنوان ساز وكار
اصلي

+

شين و ونگ ()2004

تخصصگرايي عمودي

+/-

كوز و يي ()2001

اثر سرريز شوك تقاضاي كل

+

فرانكل و رز ()1998

انتقال دانش و رواج تكنولوژي

+

كو و هلپمن ()1995

منبع :تهيه شده توسط محقق.

2ـ .1اثر یکپارچگی مالی بر همحرکتی ادوار تجاری
در دهه اخير ،كانال مالي بهعنوان عامل مهم ديگر تعيينكننده همحرکتی ادوار تجاري مورد

توجه محققان اقتصادي قرار گرفته است .براساس ادبيات نظري ،اثر نهایی يكپارچگي مالي بر
همحرکتی ادوار تجاري شفاف نیست و بستگی به برآیند دو اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد  :

الف) اثر مستقیم :اثر مستقيم يكپارچگي مالي بر همحرکتی ادوار تجاري شفاف

نيست و به ماهيت شوكهاي وارده (شوك مالي /بانكداري و شوك بهرهوري /وثيقه) بر
بنگاههاي اقتصادي بستگي دارد .از یکسو ،چنانچه شوك منفي به بخش بانكداري داخلي

وارد شود   (درصورتيكه كاهش عرضه اعتبار داخلي معنادار باشد) ،بانكهاي فعال در

سطح جهاني وجوه سرمايه خود را از ساير كشورها كه تحتتأثیر شوك قرار نگرفتهاند،

خارج ميكنند تا به كشوري كه در آن شوك  رخ داده ،قرض دهند .در نتيجه ،شوك 
بانكداري داخلي را بهطور بينالمللي انتقال ميدهند .بنابراين ،ادوار تجاري به هم همبسته

شده و همحرکتی تقويت ميشود .1از سوي ديگر ،چنانچه شوك منفي بهرهوري يا كاهش
ارزش وثيقه به بنگاه در اقتصاد داخلي وارد شود ،در اين صورت جريان سرمايه از كشور

داخلي به ساير كشورها كه تحتتأثیر شوك نيستند ،انتقال مييابد .در نتيجه ،الگوهاي توليد
بين كشورهاي يكپارچه مالي از هم دور شده و همحركتي ادوار تجاري كاهش مييابد.2

همچنين ،طرفداران نظريه ادوار تجاري حقيقي ( )RBCنيز با تأکید بر فرضيه جانشيني كار
1. Holmstrom and Tirole (1997); Heathcote and Perri (2002); Morgan et al (2004); Mendoza and Quadrini
)(2010); Davis (2011
2. Holmstrom and Tirole (1997); Calvo and Mendoza (2000); Morgan et al (2004); Kalemli-Ozcan et al
(2010).
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و فراغت و با فرض بازارهاي مالي كامل در سطح بينالمللي اعتقاد دارند اثرات رفاهي

سبب كاهش همحركتي ادوار تجاري در بين اقتصادهاي يكپارچه مالي ميشود .بهعبارت

ديگر ،اگر شوك منفي و موقتي بهرهوري ناشي از كاهش توليد نهايي كار و سرمايه در
كشوري رخ دهد ،آنگاه سبب جانشيني كار و فراغت بين كشورها ميشود ،بهطوريكه

يك كشور فراغت اضافي دريافت ميكند درحاليكه كشور ديگر كار ميكند .در نتيجه،

همبستگي منفي میان توليد در كشورها اتفاق افتاده و همحرکتی را كاهش ميدهد .1در

مجموع ،اثر مستقيم يكپارچگي مالي بر همحرکتی ادوار تجاري شفاف نيست و بستگي به

این موضوع دارد كه كدام شوك غالب باشد .چنانچه شوك مالي /بانكداري غالب باشد،

در اين صورت همحرکتی بين كشورها تقويت ميشود درحالیکه اگر شوك بهرهوري /
وثيقه غالب باشد ،آنگاه همحرکتی بين كشورها تضعيف ميشود.

ب) اثر غيرمستقيم :اثر غيرمستقيم يكپارچگي مالي بر همحرکتی ادوار تجاري مكانيسم

کام ً
ال متفاوتی را براساس تسهيم ريسك بينالمللي و تخصصگرايي صنعتي بيان ميکند.
براساس مكانيسم تسهيم ريسك  بينالمللي ،یکپارچگی مالی سبب شيفت سرمايهگذاري

بينالمللي به سمت پروژههاي ريسكي شده و كشورها میتوانند براساس مزيت نسبي خود

تخصص يابند .در نتيجه ،ادوار تجاري ناهمبسته ميشوند .بهعبارت ديگر ،كشورها با درجه
باالي يكپارچگي مالي به داشتن الگوهاي صنعتي تخصصگراييتري گرايش دارند .در

نتيجه ،تخصصگرايي باالتر توليد سبب همحرکتی كمتر ادوار تجاري بين كشورها ميشود.2
3ـ .1اثر تشابه ساختار اقتصادی بر همحرکتی ادوار تجاری
همحرکتی ادوار تجاري كام ً
ال به وجود فاكتورهاي مشترك  در بين كشورها مرتبط

بوده كه در واقع منعكسكننده تركيب شوكهاي مشترك( 3جهاني) مؤثر بر تمام كشورها،

شوكهاي خاص هر كشور 4و اثرات شوكهاي انتقاليافته از كشوري به كشور ديگر است.
از آنجا كه كشورها با توجه به تفاوت ساختار اقتصاديشان ،بهطور متفاوتي از شوكها متأثر
1. Backus et al (1992); Heathcote and Perri (2004).
2. Obstfeld (1994); Kalemli-Ozcan et al (2010); Imbs (2004); Cerqueira and Martins (2009).
3. Common Shock.
4. Country Specific Shock.
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شده يا نسبت به آن واكنش نشان میدهند ،بنابراين انتظار ميرود كشورهاي با ساختار
اقتصادي مشابه بهطرز يكساني تحتتأثیر اين شوكها قرار گرفته و در نتيجه همبستگي

توليد باالتري را تجربه كنند .بررسيهاي تجربي نيز نشان ميدهد كشورهاي توسعهيافته
صنعتي كه نسبت به كشورهاي درحالتوسعه ،تنوع توليد باالتري دارند و بخشهاي اقتصادي

بيشتري را با اقتصاد جهاني به اشتراك ميگذارند ،همحرکتی ادوار تجاري بيشتري را

تجربه ميكنند .1از سوي ديگر ،تشابه ساختار صنعتي نيز يكي از عوامل مهم تعيينكننده
همحرکتی است؛ زيرا در كشورهايي كه ساختار صنعتي مشابه دارند ،تکانههاي خاص
صنعتي حاصل از تجارت سبب بروز آثار مشابهي در نوسانات اقتصاد كالن شده و در نتيجه

اين كشورها ادوار تجاري مشابهی خواهند داشت .بهعبارت ديگر ،تکانههاي خاص صنعتي
تنها در شرايطي به تکانههاي مشابه در اقتصاد كشورهاي طرف تجاري هدايت ميشوند كه

اين كشورها از نظر ساختار توليد و صنعت شبیه باشند .بنابراين ،همبستگي نوسانات توليد

همراه با تشابه ساختار صنعتي افزايش مييابد .يافتههاي تجربي بيشتر محققان نشان ميدهد

تشابه ساختار صنعتي همبستگي بااليي با همحرکتی ادوار تجاري دارد .2اگرچه برخي ،اين
رابطه را ضعيف ارزيابي كردند.3

4ـ .1اثر هماهنگی سیاستهای پولی و مالی بر همحرکتی ادوار تجاری
در دهههاي اخير ،كشورها بهمنظور سرعت بخشيدن به فرايند توسعه اقتصادي ،با يكديگر

هماهنگيهاي اقتصادي و سياستي مختلفي را بنيان نهادهاند .اگرچه شواهد تجربي بيانگر آثار

مثبت يكپارچگي اقتصادي بر همبستگي ادوار تجاري است ،اما اثرات واقعي يكپارچگي

اقتصادي عالوه بر ساختار اقتصادي و عمق روابط تجاري بين كشورهاي طرف تجاري ،به
سياستهاي هماهنگ اقتصادي نيز بستگي دارد؛ بهطوريكه كشورهايي كه روابط تجاري

عميقتر دارند ،در صورت نبود سياستهاي هماهنگ پولي و مالي ،در معرض تکانههاي

نامتقارن قرار ميگيرند .در نتيجه ،بهمنظور حفظ اقتصاد داخلي از تکانههاي نامتقارن ،تمايل

دارند سياستهاي پولي و مالي مشابه داشته باشند و چون تکانههاي سياست پولي و مالي
1. Otto et al (2001); Calderon et al (2007); Akin (2007).
2. Imbs (2004 & 2006); Kumakura (2006).
3. Baxter and Kouparitsas (2005).
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خود منبع ادوار تجاري هستند ،بنابراين ادوار تجاري بين كشورها مشابه ميشود.1

براساس ادبیات نظری ،افزايش مخارج دولت ميتواند یک تثبيتکننده خودكار باشد،

اما در عين حال سياست مالي اختياري 2ميتواند نوسانات توليد را افزايش داده و دور تجاري

ايجاد كند .بهعبارت ديگر ،دولتهايي كه از سياستهاي مالي اختياري استفاده ميكنند،

نوسانات قابل مالحظه و ماندگاري در توليد و اقتصاد كالن تجربه ميكنند .در نتيجه،

همحرکتی ادوار تجاري بين كشورهاي طرف تجاري كاهش مييابد .اين وضعيت بهويژه
در كشورهاي درحالتوسعهای مشهود است كه مخارج دولت بهشدت همجهت با ادوار

تجاري 3است .همچنين ،تجربه اتحاديه اروپا نيز نشان ميدهد همگرايي اقتصاد كالن در تراز
مالي دولت ،بدهيهاي عمومي و نرخهاي تورم بهعنوان پيششرط اصلي تشكيل اتحاديه

پولي و همحرکتی ادوار تجاري كشورهاي عضو است .4يافتههاي تجربي اغلب حاكي از آن

است كه تشابه سياست مالي به همحرکتی بيشتر ادوار تجاري منجر ميشود.5

از سوی دیگر ،براساس ادبیات نظری ،ارتباط تشابه سياست پولي يا ثبات نرخ ارز

6

(نمادي از تشابه سياست پولي) با رفتار اقتصاد كالن شفاف نيست ،بهطوريكه تحت رژيم
نرخ ارز ثابت ،تکانههاي سياست پولي اثر مثبتی بر همحرکتی ادوار تجاري بين كشورها
داشته و اثر تکانههاي بخش واقعي اقتصاد مبهم خواهد بود .در مقابل ،تحت رژيم نرخ ارز

شناور ،تکانههاي بخش واقعي از طريق اثرات سرريز مثبت بر اقتصاد ،همحرکتی ادوار

تجاري را افزايش ميدهند ،درحالیکه تکانههاي سياست پولي اثرات متضادي بر اقتصاد

داخلي و خارجي دارند .7بيشتر بررسيهاي تجربي يافتههاي ماندل مبني بر اينكه تشابه

سياست پولي و ثبات نرخ ارز سبب تجارت بيشتر و در نتيجه همحرکتی باالتر ميشود،
را تأیید ميكنند ،8اما برخي معتقدند چنانچه ثبات نرخ ارز بهعنوان معياري از تشابه سياست

1. Frankel and Rose (1998); Darvas and György (2005); Park (2013).
2. Discretionary Fiscal Policy.
3. Pro-Cyclical.
4. Fatas and Mihov (2002); Shin and Wang (2004).
5. Bergman (2004); Darvas et al (2005).
6. Exchange Rate Stability.
7. Mundell (1963).
8. Frankel and Rose (1998); Rose (2000); Ott et al. (2001); Kouparitsas (2003).
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پولي در نظر گرفته شود ،در اين صورت همحرکتی قوي نيست .1همچنين ،يافتههاي تجربي

برخي محققان تحت رژيم نرخ ارز شناور و تفاوتهاي سياست پولي ،حاكي از وجود
همبستگي باالي ادوار تجاري بين كشورها است.2

 .2مطالعات تجربي
امبس  3در مطالعهای به بررسي تقابل بين تجارت ،ماليه ،تخصصگرايي بخشي و

همحرکتی ادوار تجاري با استفاده از سيستم معادالت همزمان پرداخت .نتايج حاصل از
مطالعه وی نشان ميدهد اثر كلي تجارت بر همحرکتی قوي بوده و همچنين ،الگوهاي

تخصصگرايي اثر بزرگي بر همحرکتی دارند؛ بهطوريكه سهم قابلتوجهي از آن به
تجارت درون صنعت بين كشورها مربوط است .عالوه بر آن ،در كشورهاي با حساب
سرمايه آزاد ،همحرکتی ادوار تجاري باالتري وجود دارد.

شين و ونگ 4به بررسي اثر يكپارچگي تجاري بر همحركتي ادوار تجاري كره با 12

كشور آسيايي در دوره زماني  1976-97پرداخته و نشان دادند افزايش تجارت لزوماً به

افزايش همحرکتی منجر نميشود ،بلكه تجارت درونصنعت مهمترين عامل همحرکتی
ادوار تجاري كره با كشورهاي آسيايي است .اين نتيجه از آن جهت حائز اهميت است كه

كشورهايي كه به دنبال تشكيل اتحاديه پولي هستند ،اگرچه عضويتشان در اتحاديه پولي

سبب افزايش تجارت ميشود ،اما چنانچه سهم عمده اين تجارت از نوع تجارت بينصنعتي

باشد ،آنگاه همحركتي ادوار تجاري تضعيف شده و اتحاديه پولي نامطلوب خواهد بود.

كركوئيرا و مارتين 5با استفاده از دو روش پانلي اثرات ثابت ( )FEو  ،GMMعوامل

تعيينكننده همحرکتی ادوار تجاري در كشورهاي  OECDدر دوره زماني  1970-2002را

بررسی کردهاند .براساس نتايج مطالعه ایشان ،تجارت دوطرفه و عضويت در اتحاديه اروپا
اثر مثبت و معنادار بر همحرکتی داشته و تشابه ساختار صنعتي اثر معناداري بر همحرکتی

1. Clark and Wincoop (2001);Kose et al (2003); Neguin (2007).
2. Bergman (2004).
3. Imbs (2003).
4. Shin and Wang (2004).
5. Cerqueira and Martins (2009).
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ندارد .عالوه بر آن ،درجه بازبودن مالي اثر منفي و معناداري بر همحرکتی دارد كه با تئوري
تسهيم ريسك بينالمللي سازگار است.

كالملي ـ ازكان و پاپائينو 6اثر يكپارچگي مالي بر درجه همحرکتی ادوار تجاري را در 20

كشور توسعهيافته در دوره زماني  1987-2007و با رويكرد پانل ديتا مورد ارزيابي تجربي قرار

ميدهد .به این منظور از يكپارچگي بانكداري بينالمللي بهعنوان معياري براي يكپارچگي مالي

بين كشورها استفاده شده است .همچنین ،نتايج نشان ميدهد درجه باالي يكپارچگي مالي،

همحرکتی كمتر ادوار تجاري بين كشورها را در پي داشته بهطوريكه هر  10درصد افزايش

در يكپارچگي مالي سبب  1/9درصد كاهش در همبستگي توليد كشورها شده است.

جانسن و استوكمن 7به بررسي رابطه بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و همحرکتی ادوار

تجاري  8كشور صنعتي طي دوره زماني  1982-2009پرداخته و نشان دادند در دوره زماني

 ،1995-2009همحرکتی باالتر ادوار تجاري ناشي از گسترش جريانهاي سرمايهگذاري

مستقيم خارجي بين اين كشورهاا ست ،درحالیکه در دوره قبل از سال  ،1995افزايش تجارت
عامل مهم همحرکتی ادوار تجاري باالتر بين اين كشورها محسوب میشد.

هسو و همكاران 8نیز با استفاده از روش  ،9EC3SLSاثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي،

تجارت ،تخصصگرايي توليد (عدم تشابه ساختار صنعتي) بر همحرکتی ادوار تجاري در

 77كشور توسعهيافته در سالهاي  1988-2002را بررسی کردهاند .براساس نتايج مطالعه
ایشان ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي بهعنوان يك كانال مهم انتقال بينالمللي ادوار تجاري

بهشمار رفته و اثر مثبتی بر همحرکتی ادوار تجاري دارد .همچنين ،عدم تشابه ساختار
صنعتي بهطور مثبت با تجارت و بهطور منفي با سرمايهگذاري مستقيم خارجي مرتبط است،

بهطوريكه عدم تشابه ساختار صنعتي اثر غير مستقيم و منفي بر همحرکتی دارد.

پارک 10به بررسی همحرکتی ادوار تجاری و تعیینکنندههای آن در آسیای شرق با استفاده

از دادههای فصلی در دوره زمانی  2000-2011و روش تجزیه واریانس پرداخته و نشان دادند

همحرکتی ادوار تجاری منطقهای بین کره جنوبی ،مالزی و فیلیپین قوی است ،درحالیکه ژاپن
6. Kalemli-Ozcan and Papaioannou (2010).
7. Jansen and Stokman (2011).
8. Hsu et al. (2011).
9. Error Component Three-Stage Least Squares.
10. Park (2013).
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همحرکتی ضعیفی با کشورهای شرق آسیا دارد .همچنین ،در کشورهای اندونزی ،تایلند،
سنگاپور و چین همحرکتی ادوار تجاری منطقهای مشاهده نشده است .عالوه بر آن ،براساس

نتایج ،تشابه سیاست پولی مهمترین عامل تعیینکننده نوسانات اقتصاد کالن در سطح منطقه

محسوب میشود ،درحالیکه قیمت نفت و بهرهوری مهمترین عوامل تعیینکننده نوسانات

اقتصاد کالن در هر کشور خاص است.

دوال و همکاران 1به بررسی رابطه بین یکپارچگی تجاری و همحرکتی ادوار تجاری با

تمرکز بر آسیا در دوره زمانی  1995-2012پرداختهاند .براساس نتایج مطالعه ایشان ،تجارت
درونمنطقهای و تخصصگرایی ،همحرکتی ادوار تجاری منطقه را تقویت میکنند .البته
شدت تجارت اثر بزرگتری دارد ،یعنی تجارت عامل مهم انتشار بحران در منطقه است.

نیکالئوس و گابریل 2تأثیر یکپارچگی اقتصادی و سیاستهای هماهنگ اقتصادی بر

همحرکتی ادوار تجاری اتحادیه اروپا در دوره زمانی  1995-2012را بررسی کرده و نشان

دادند گسترش تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبب تقویت همحرکتی ادوار

تجاری میشود .همچنین ،افزایش تخصصگرایی نیز به کاهش همحرکتی ادوار تجاری
منجر نخواهد شد .عالوه بر آن ،انضباط ضعیف سیاست مالی و نوسانات نرخ ارز مانع مهمی
برای افزایش همحرکتی ادوار تجاری اعضای اتحادیه اروپا محسوب میشوند.

شايگاني و همكاران ( )1385با استفاده از سيستم معادالت همزمان و مدل مركزي

هلبلينگ و بردو● ،3وجود همحرکتی ادوار تجاري بين اعضاي اوپك  در دوره زماني

 1980-2004را بررسي کردهاند و در مطالعه خود ،كشور عربستان را بهدليل دارا بودن

بیشترین ميزان توليد و صادرات نفت بهعنوان كشور مركزي در نظر گرفتهاند .براساس

نتايج بهدستآمده ،همحرکتی شديدی بين ادوار تجاري كشورهاي عضو اوپك  وجود
دارد .بنابراين ،چنانچه اعضاي اوپك بتوانند خود را از شوكهاي برونزا مصون نگهدارند،

در اين صورت ادوار تجاري بين اين كشورها همزمان بوده و پيششرط همكاريهاي
مشترك اقتصادي (يعني همزماني ادوار تجاري) محقق میشود.

كريمي و همكاران ( )1389به بررسي همحرکتی ادوار تجاري با تأکید بر يكپارچگي
1. Duval et al. (2014).
2. Nikolaos and Gabriele (2014).
3. Helbling and Bordo (2003).

125

وکا یاضعا و ناریا یراجت راودا یایوپ یتکرحمه

تجاري در كشورهاي كنفرانس اسالمي برحسب ترتيبات منطقهاي در سالهای 1990-2005

پرداخته و نشان دادند يكپارچگي تجاري سبب تقويت همحرکتی ادوار تجاري ميشود.
همچنين ،تفكيك يكپارچگي تجاري به تجارت درونصنعت و بينصنعت نشان داد كه

تجارت درونصنعت عامل مهمي در توضيح همحرکتی كشورهاي كنفرانس اسالمي است.

عالوه بر آن ،عضویت در بلوکبنديهاي منطقهاي اثر مثبت قابلتوجهی بر همحرکتی

ادوار تجاري و افزایش شدت تجارت دوجانبه در کشورهای عضو داشته است.

 .3نگاهی به وضعیت مبادالت تجاری ایران و اعضای اکو
بهمنظور بررسی حجم مبادالت تجاري ايران و اعضاي اكو ،از شاخص تجارت دوجانبه

استفاده میشود که از مجموع صادرات و واردات ایران و هريك از اعضاي اكو بهدست ميآيد.

جدول ( )2روند تجارت دوجانبه ايران و اعضاي اكو در سالهای  1993-2012را نشان ميدهد.

همانطوركه مشاهده ميشود ،تجارت دوجانبه ايران و اعضاي اكو روند رو به رشد و یکنواختی
دارد ،هرچند رشد تجارت دوجانبه ایران و ترکیه از سال  2006به بعد شتاب بیشتری داشته

است (تقریباً چهار برابر) .همچنین ،با مقايسه تجارت دوجانبه ایران و اعضاي اكو میتوان گفت

ایران در میان اعضای اکو ،بيشترين و كمترين ميزان تجارت دوجانبه را بهترتيب با تركيه (1/24

میلیارد دالر) و قرقيزستان ( 0/04میلیارد دالر) دارد .بهعبارت دیگر ،ترکیه و قرقیزستان بهترتیب

بزرگترین و کوچکترین شرکای تجاری ایران در منطقه اکو هستند (نمودار .)1

جدول 2ـ ارزش تجارت دوجانبه ایران و اعضای اکو (  ،1993-2012میلیارد دالر)
سال

ترکیه

پاکستان

آذربایجان قزاقستان

قرقیزستان

تاجیکستان ترکمنستان ازبکستان

1994

0/584

0/071

0/615

0/056

0/022

0/011

0/106

0/014

1998

0/428

0/056

0/169

0/110

0/024

0/030

0/110

0/087

2002

0/436

0/197

0/276

0/329

0/031

0/060

0/115

0/128

2006

1/124

0/458

0/528

0/354

0/059

0/135

0/449

0/237

2010

4/635

0/944

0/553

0/208

0/051

0/227

0/592

0/167

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران.
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منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران.

نمودار 1ـ متوسط تجارت دوجانبه ایران و اعضاي اكو در دوره 1993-2012

در ادامه ،بهمنظور تحلیل جزئیتر این موضوع که در میان مبادالت تجاری درونمنطقهای

اعضای اکو ،میزان تجارت دوجانبه ایران و اعضای اکو چقدر است ،از شاخص نسبت

تجارت دوجانبه به تجارت درونمنطقهای استفاده میشود .جدول ( )3ارزش تجارت

درونمنطقهای و تجارت دوجانبه ایران و اعضای اکو در دوره زمانی  1993-2012را نشان

میدهد .همانطورکه مشاهده میشود ،کل مبادالت تجاری درونمنطقه اکو در سال 1994
برابر  5/43میلیار دالر بوده که این نرخ در سال  2010به  59/46میلیارد دالر رسیده است.

در این میان ،حجم مبادالت تجاری دوجانبه ایران و اعضای اکو در سال  1994برابر 1/47
میلیارد دالر بوده که در سال  2010به  7/45میلیارد دالر رسیده است .بدینترتیب ،حجم

تجارت دوجانبه ایران و اعضای اکو روندی افزایشی داشته است .همچنین ،بهطور متوسط

از  22/18میلیارد دالر حجم تجارت درونمنطقهای 2/97 ،میلیارد دالر مربوط به تجارت

دوجانبه ایران و اعضای اکو بوده ،بهطوریکه این نسبت نزدیک  14درصد است که با در

نظر گرفتن تعداد اعضای اکو ،نسبت قابل قبولی است ،اگرچه با توجه به توانمندیها و

مزیتهای نسبی ایران در منطقه ،این کشور باید سهم بیشتری بهدست آورد.
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جدول 3ـ تجارت درونمنطقهای و تجارت دوجانبه ایران و اعضای اکو
()1993-2012
سال

ارزش تجارت درون منطقهای
(میلیارد دالر)

ارزش تجارت دوجانبه ایران و اعضای
اکو (میلیارد دالر)

1994

5/43

1/47

1998

7/60

1/01

2002

10/29

1/57

2006

28/12

3/37

2010

59/46

7/45

متوسط

22/18

2/97

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از آمارهای گمرک جمهوری اسالمیایران.

 .4معرفي مدل و نتايج تجربي
هدف از اين مطالعه ،بررسي مهمترين عوامل تعيينکننده همحرکتی ادوار تجاري ایران

و اعضاي اكو در دوره زماني  ،1993-2012با استفاده از يك شاخص جديد و پويا است.

برای این منظور از الگوي زير استفاده ميشود:

)ρij,t=∫(BTij,t, SEij,t, FOij,t, SMij,t, Uij,t

كه در آن:

متغير  ،ρij,tبيانگر شاخص همحرکتی (ضريب همبستگي توليد ناخالص داخلي) بين

كشورهاي  iو  jدر دوره  tاست كه براساس كركوئيرا و مارتين ( )2009بهصورت زير
محاسبه ميشود:

بهطوري كه  di,tو  dj,tبهترتيب نرخهاي رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي  iو j

در دوره  tرا نشان ميدهند .همچنين،

و

بهترتيب بيانگر متوسط نرخهاي رشد توليد

ناخالص داخلي كشورهاي  iو  jاست .اين شاخص با در نظر گرفتن تغييرپذیری زمان ،برخي
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مزاياي عمده نسبت به ساير شاخصهاي همحرکتی مورد استفاده در بررسيهاي قبلي دارد،
از جمله اینکه امكان ندارد مشاهدات از دست بروند و ديگر اينكه همبستگيهاي منفي

ناشي از رويدادهاي ساالنه ،رفتار ناهمحرکتی در دورههاي ناپايدار و رفتار همحرکتی در

دورههاي پايدار را تشخيص ميدهد .بنابراين ،درك بهتري از موضوع ميدهد.

متغير  ،BTij,tبيانگر شاخص شدت تجارت دوجانبه بين كشور  iو  jدر دوره  tاست كه

براساس مدل ديردورف 1بهصورت زير محاسبه ميشود:

بهطوريكه  EXPij,tو  ،IMPij,tبهترتيب عبارتند از صادرات و واردات از كشور  iبه

كشور  jدر دوره  GDPi,t .tو  ،GDPj,tبهترتيب توليد ناخالص داخلي كشور  iوكشور  jدر

دوره  tو  ،GDPw,tتوليد ناخالص داخلي جهاني در دوره  tرا نشان ميدهد.

متغير  ،SEij,tبيانگر شاخص تشابه ساختار اقتصادي است كه توسط كروگمن  ()1993

مطرح شده و بهصورت زير محاسبه ميشود:

كه در آن

و

 ،بهترتيب سهم بخش kام (صنعت ،كشاورزي ،خدمات) از GDP

كشور  iو  jدر دوره  tاست .براساس اين شاخص ،هرچه مقادير بهدستآمده بزرگتر باشد،

عدم تشابه ساختار اقتصادي كشورها بيشتر خواهد بود.

متغير  ،FOij,tدرجه بازبودن مالي را نشان ميدهد كه توسط لن ـ ميلسي و فريتي 2مطرح

شده و بهصورت زير محاسبه ميشود:

بهطوريكه  (Aj,t) Ai,tو  (Lj,t) Li,tبهترتيب داراييها و بدهيهاي كشور  (j) iدر دوره t

را نشان ميدهند.

1. Deardorff (1998).
2. Lane and Milesi-Ferretti (2007).

وکا یاضعا و ناریا یراجت راودا یایوپ یتکرحمه

129

متغير  ،SGij,tميزان تشابه سياست مالي است كه براساس اكين 1بهصورت زير محاسبه

ميشود:

كه در آن Gi,t ،و  ،Gj,tبهترتيب عبارتند از  مخارج دولت در كشور  iو  jدر دوره .t

متغير  ،SMij, tميزان تشابه سياست پولي را نشان ميدهد كه بهصورت ضريب همبستگي

نرخ رشد عرضه پول بين دو كشور  iو  jدر دوره  tبیان میشود.

كه در آن  Mi,tو  Mj,tبهترتيب نرخهاي رشد عرضه پول كشور  iو  jدر دوره  tرا نشان

ميدهند .همچنين،

و

بهترتيب بيانگر متوسط نرخهاي رشد عرضه پول كشور  iو

 jاست .از آنجا كه اين شاخص ،ضريب همبستگي نرخهاي رشد عرضه پول كشورها را

بهصورت ساالنه در نظر ميگيرد ،بنابراين درك  دقيقتري از اثر تشابه سياست پولي بر

همحرکتی ادوار تجاري بين كشورها را فراهم ميآورد .الزم به ذكر است اين شاخص،
از ساير مطالعات انجامشده (داخلي و خارجي) متمايز بوده و براي اولينبار در اين مطالعه

استفاده شده است.

با توجه به اينكه شاخص همحرکتی استفادهشده در اين مطالعه ،اثرات تغييرپذيري زمان

را در نظر ميگيرد و در نتيجه پويا است و از آنجا که در مدلهاي مربوط به رشد ،متغيرهاي

توضيحي مدل خاصيت درونزايي قوي داشته ،يا مقدار متغير وابسته مدل در دورههاي
قبل نيز بر آن تأثیر دارد ،يا هر دو در مدل وجود دارند ،بنابراین ،برآوردگرهای معمول

اقتصادسنجي ناسازگارند .جهت رفع اين مشكالت و تخمين اين مدلها ،آرالنو ـ باند 2روش
پوياي مبتنی بر گشتاورهاي تعمیمیافته ( )GMMرا ارائه دادند .در این روش ،براى  رفع

همبستگى متغير وابسته باوقفه و جمله خطا ،وقفه متغيرها بهعنوان ابزار در برآوردگر GMM
1. Krugman (2006).
2. Arellano-Bond (1991).
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دو مرحلهای بهکار میرود .در مواردی که سطوح وقفهدار برآوردگرها متغیر ابزاری ضعیفی
برای تفاضل مرتبه اول برآوردگرها باشد ،از نسخه  GMMتعمیمیافته ()System GMM

استفاده میشود .برآوردگر  System GMMاز معادله اولیه (سطح متغیرها) برای بهدست
آوردن یک سیستم دو معادلهای (یکی معادله تفاضلی و دیگری در سطح) استفاده میکند.

با افزودن معادله دوم ،متغیرهای ابزاری بیشتری بهدست میآیند .در نتیجه ،متغیرهای در
سطح در معادله دوم توسط تفاضل مرتبه اول خود ،ابزار شده و این امر معموالً کارایی

تخمین را افزایش میدهد .1بنابراين ،در مطالعه حاضر از روش  System GMMبرای كنترل

درونزايي متغيرها و تخمینهای کاراتر استفاده شده است.

دو آزمون براي ايجاد اطمينان از صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری در روشهای مبتنی

بر  GMMوجود دارد .يكي ،آزمون سارگان است که در آن ،فرض صفر بیانگر عدم

همبستگی ابزارها با پسماند بوده و بنابراین رد فرض صفر ،اعتبار نتایج را تأیید میکند.

دیگری ،آزمون همبستگي پسماندها مرتبه اول ) AR (1و مرتبه دوم ) AR (2است که
در آن بايد جمالت اخالل داراي همبستگي سريالي مرتبه اول ) AR (1بوده و همبستگي
سريالي مرتبه دوم ) AR (2را نداشته باشند.

نخستین گام برای تخمین الگوي فوق این است که از ایستایی متغیرهای الگو اطمینان

حاصل شود .بدینمنظور از آزمون ایستایی ایم ،پسران و شین استفاده میشود .این آزمون
برای هر متغیر بهگونهای انجام شده که در صورت لزوم ،شرایط ویژه هر کشور را در یک

جزء ثابت لحاظ کند .همچنین ،از معیار شوارتز ـ بیزین  برای انتخاب وقفه بهینه استفاده

شده است .نتایج آزمون ایستایی در جدول ( )4نشان میدهد تمام متغیرها در سطح اطمینان

 95درصد ایستا هستند ،بهعبارت دیگر ،درجه همجمعی ) I (0دارند.

جدول 4ـ نتایج آزمون ایستایی شین و پسران
متغیر (شاخص دوجانبه)

نتیجه

آماره

هم حرکتی ادوار تجاری

-4/29

* ()0/0000

)I (0

شدت تجارت

-2/05

()0/0192

)I (0

1. Blundell and Bond (2000); Baltagi (2008).
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متغیر (شاخص دوجانبه)

نتیجه

آماره

تشابه ساختار اقتصادی

-3/38

()0/0003

)I (0

درجه باز بودن مالی

-2/14

()0/0161

)I (0

تشابه سیاست مالی

-2/77

()0/0028

)I (0

تشابه سیاست پولی

-2/72

()0/0033

)I (0

*اعداد داخل پرانتز ،مقدار احتمال است.
منبع :یافتههای پژوهش.

نتایج الگوهای برآوردشده از روش  System GMMدر جدول ( )5نشان میدهد شدت

تجارت دوجانبه اثر مثبت و معناداري بر همحرکتی ادوار تجاري ایران و اعضاي اكو دارد،

بهطوريكه هر يك واحد افزايش تجارت دوجانبه  0/11واحد همحرکتی ادوار تجاري را

افزايش میدهد .این نتیجه نشان میدهد گسترش روابط تجاري میان ایران و اعضاي اكو

در نتيجه تخصصگرايي براساس وجود مزيت نسبي (تئوري هكشر ـ اوهلين) نبوده ،بلكه
شوكهاي تقاضا و سرريزهاي تكنولوژيكي عامل اصلي افزايش همحرکتی ادوار تجاري
است.

درجه باز بودن مالي اثر مثبت و معنادار بر همحرکتی دارد ،بهطوريكه هر يك واحد

افزايش درجه باز بودن مالي  0/03واحد همحرکتی را افزايش ميدهد .این نتیجه منطقی

است ،زیرا توانايي محدود اين كشورها براي قرض دادن و قرض گرفتن سبب میشود
توانايي كافي براي تسهيم ريسك بينالمللي و در نتيجه تخصصگرايي توليد براساس مزيت

نسبي را نداشته باشند .همچنین ،شاخص عدم تشابه ساختار اقتصادي اثر منفي و معناداری بر
همحرکتی دارد ،بهطوريكه هر يك واحد افزايش در تشابه ساختار اقتصادي ،همحرکتی
را  0/34واحد افزايش میدهد .عالوه بر آن ،اثر شاخصهاي تشابه سياست پولي و مالي بر

همحرکتی مثبت است ،بهگونهای که هر يك واحد افزايش در تشابه سياست پولي و مالي

بهترتيب 0/03 ،و  0/01واحد همحرکتی را افزايش خواهد داد.

الزم به ذکر است نتایج آزمونهای سارگان و همبستگی پسماند مرتبه اول ) AR (1و

) AR (2نيز صحت اعتبار نتايج براساس  System GMMرا تأیید میکند   .
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جدول 5ـ نتایج تخمین System GMM

آماره

متغیر (شاخص دوجانبه)

مقدار ضريب

همحرکتی ادوار تجاری با یک وقفه

0/415

()2/25

شدت تجارت

0/103

()3/29

تشابه ساختار اقتصادی

-0/342

()-2/26

درجه باز بودن مالی

0/033

()2/44

تشابه سیاست مالی

0/018

()2/05

تشابه سیاست پولی

0/046

()1/94

Sargan Test

0/387

)AR (1

0/004

)AR (2

0/523

t

    منبع :یافتههای پژوهش.

جمعبندی و مالحظات
هدف مقاله حاضر ،بررسی مهمترین عوامل اثرگذار بر همحرکتی ادوار تجاري ایران

و اعضای اكو با استفاده از يك شاخص جديد و پويا است .شاخص همحرکتی بهکاررفته

در اين مطالعه با در نظر گرفتن تغییرپذیري زمان درك بهتري از موضوع فراهم ميآورد،

بهطوریکه امكان ندارد مشاهدات از بین بروند و همچنین همبستگیهاي منفی ناشی از
رویدادهاي ساالنه ،رفتار ناهمحرکتی در دورههاي ناپایدار و رفتار همحرکتی در دورههاي
پایدار را تشخیص میدهد.

نتايج بهدستآمده از اين شاخص جدید و رویکرد  System GMMنشان ميدهد افزایش

شدت تجارت دوجانبه سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو شده و

درنتیجه ،گسترش روابط تجاري میان ایران و اعضای اکو در نتيجه تخصصگرايي براساس

وجود مزيت نسبي (تئوري هكشر ـ اوهلين) نیست ،بلكه شوكهاي تقاضا و سرريزهاي
تكنولوژيكي عامل اصلي افزايش همحرکتی ادوار تجاري است .افزایش درجه باز بودن

مالي سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو میشود .با توجه به توانايي
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محدود اين كشورها براي قرض دادن و قرض گرفتن اين نتیجه منطقی است ،زیرا این امر

سبب میشود براي تسهيم ريسك بينالمللي و در نتيجه تخصصگرايي توليد براساس مزيت
نسبي توانايي كافي نداشته باشند .همچنین ،شاخص تشابه ساختار اقتصادي سبب تقویت

همحرکتی ادوار تجاری ایران و اعضاي اكو میشود و با توجه به اینکه كشورهاي با

ساختار اقتصادي مشابهتر به طريق يكساني تحتتأثیر تکانههاي بينالمللي قرار ميگيرند،
این نتيجه منطقی است .عالوه بر آن ،نتایج نشان میدهد شاخصهاي تشابه سياست پولي و

مالي سبب تقویت همحرکتی ادوار تجاری میشود.

با توجه به نتايج بهدستآمده ،بیشتر شاخصهاي مورد بررسي ــ بهویژه شاخصهای

شدت تجارت و تشابه ساختار اقتصادي ــ موجب تقويت همحرکتی ادوار تجاري ایران و

اعضاي اكو ميشوند .در این میان ،هرچند عکسالعمل همحرکتی ادوار تجاری نسبت به

برخی از شاخصها کوچک است ،اما از اهمیت آنها در تقویت همحرکتی ادوار تجاری

نمیکاهد .با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ایران در منطقه اکو ،بهعنوان پل

ارتباطی بهینه جهت تسهیل و توسعه روابط تجاری کشورهای عضو ،این کشور میتواند
در چارچوب همکاریها و موافقتنامههای تجاری در ترانزیت کاالهای صادراتی و وارداتی

نقش مؤثری داشته باشد .درصورتیکه فرآیند همکاریهای اقتصادی ایران و اعضای اکو

با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتی توسعه یافته و تجارت چندجانبه ،انتقال آزاد کاالها
و خدمات ،سرمایه و سایر عوامل تولید بهعنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند ،آنگاه

همکاریهای منطقهای این کشورها میتواند نقش بسیار وسیعتری در معامالت اقتصادی

بینالمللی این منطقه داشته باشد؛ الزمه این کار ،اخذ سیاستهای مشترک در حوزههای
مختلف نظیر خصوصیسازی ،سرمایهگذاری خارجی ،رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای
پولی و مالی است.
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