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چکیده
هدف مقاله حاضر ،بررسی عوامل تعیینکننده شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی

بین کشورهای عضو اکو در دوره زمانی  1993-2012است .به این منظور ،از الگوی جاذبه

تجاری تعمیمیافتهای استفاده شده است که عالوه بر در نظرگرفتن متغیرهای جاذبه ،اثر
شاخصهای مهم دیگر مانند تشابه ساختار کشاورزی ،تشابه حمایتها دولتی و آزادسازی
تجاری را نیز بر شدت تجارت دوجانبه اعضای اکو بررسی کند .همچنین ،براساس نتایج
این مطالعه ،متغیرهای نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری
بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو دارد ،درحالیکه متغیرهای تولید

ناخالص داخلی سرانه تقاطعی ،نوسانات نرخ ارز و مسافت اثر منفی بر شدت تجارت دوجانبه
داشته ،و البته اثر منفی مسافت معنادار نیست .افزون بر آن ،افزایش عدم تشابه ساختار

کشاورزی نیز اثر مثبت و معناداری بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو
* .دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
** .دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
*** .استادیار گروه حسابداری ،واحد آیت ا ...آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
سید مجتبی مجاوریان ،مسئول مکاتبات.
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دارند .بهعبارت دیگر ،در تجارت محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو ،تئوری تجارت
هکشر ـ اوهلین تأیید شده است .همچنین ،اثر عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی

بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو منفی و معنادار است .بهعبارت

دیگر ،اخذ سیاستهای مالی مشترک و مشابه سبب افزایش تجارت محصوالت کشاورزی

بین اعضای اکو میشود.

طبقهبندی Q1,Q17,F1,F15,C33 :JEL
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مقدمه
با توجه به روند كنونی اقتصاد كه بهسوی يكپارچگی پيش میرود ،تشكيل بلوكها و

اتحايههای منطقهای در قالب انعقاد قراردادهای همكاری دو يا چندجانبه و آزادسازی
تجاری ،نقش عمدهای در حضور گستردهتر كشورها در عرصه رقابت بينالملل دارد؛ زیرا
يك سازمان قدرتمند منطقهاي میتواند با لغو محدودیتهای تجاری ،ایجاد نظام هماهنگ

تعرفههای گمرکی و تخصیص بهینهتر منابع ،فرصتهاي مناسبي در حوزه توليدات و

بهرهبرداري بيشتر از منابع ايجاد کرده و همچنین ،زمينه گسترش فعاليتهاي مشترك
اقتصادي (از قبيل تجارت ،سرمايهگذاري ،نقل و انتقال سرمايه ،توليد بينالمللي ،دسترسي
به بازارهاي مصرف بزرگتر و دسترسي به پتانسيل تجاري باال) در سطح منطقهاي و جهاني
را فراهم آورده و توسعه و رفاه اجتماعي بيشتري براي كشورهاي عضو در پي داشته باشد.1
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یکی از ترتیبات تجاری منطقهای بین کشورها است که

ایران نیز در آن عضو است .اکو با وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی ،موقعیت راهبردی و

ترانزیتی و قرارگیری در منطقهای حساس و استراتژیک ،ظرفیتهای فراوانی برای تسهیل و
توسعه روابط تجاری فیمابین کشورهای عضو و حتی آسیا و اروپا دارد .همچنین ،شرایط

آب و هوایی مطلوب منطقه نیز پتانسیل باالیی برای تولید و تجارت محصوالت کشاورزی
برای کشورهای عضو فراهم میآورد .با نگاهی به آمارها اینگونه نتیجه گرفته میشود که

بخش کشاورزی بهطور متوسط  19درصد در تولید ناخالص داخلی اکو سهم داشته و بیش
از  17میلیارد دالر درآمد ارزي براي منطقه ایجاد کرده است .2بنابراین ،کشورهای عضو
اکو میتوانند در قالب يكپارچگي اقتصادي و با گسترش مبادالت دوجانبه و چندجانبه به

حجم بااليي از پتانسيل تجاري ــ بهویژه در بخش کشاورزی ــ دست یافته و به یکی از

قطبهای اقتصادی این بخش تبدیل شوند .با توجه به مطالب بیانشده ،شناسایی مهمترین
عوامل تقویتکننده همکاریهای تجاری اعضای اکو ــ بهویژه در بخش کشاورزی

ــ اهمیت بسزایی دارد .در بیشتر مطالعاتي كه در ايران انجام شده است ،فقط با تمرکز
بر متغیرهای جاذبه مسافت جغرافیایی ،مرز مشترک ،زبان مشترک و فرهنگ مشترک به

 .1فرانكل و رز (.)2002
 .2بانک جهانی (.)2010
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بررسي پتانسيلهاي تجاری منطقه پرداخته شده و به اهمیت سایر عوامل مؤثر (یعنی تشابه

ساختار کشاورزی ،تشابه سیاستهای حمایتی دولت و آزادسازی تجاری) کمتر توجه شده
است .این مقاله میکوشد با استفاده از الگوی جاذبه تعمیمیافتهای ،عوامل مهم تعیینکننده
شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو را با در نظر گرفتن شاخصهای

ساختاری ،حمایتی و آزادسازی تجاری شناسایی کرده و بیتردید ،نتایج آن میتواند
سیاستگذاران را درتدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مشترک بینالمللی و منطقهای

کشورها برای ارتقای جایگاه اقتصادی اکو در سطوح منطقهای و جهانی یاری دهد.

 .1ادبیات موضوع
یکپارچگی تجاری و تشکیل بلوکهای اقتصادی یکی از مباحث مهم ادبیات جدید اقتصاد

بینالملل است که بر ايده ايجاد واحد اقتصادي بزرگتر تأكيد داشته و روند اقتصاد جهانی
را بهسوی وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر پیش میبرد .1تئوري يكپارچگي

اقتصادي داللت بر آزادسازي تبعيضآميز تجارت داشته و بهصورت تجارت ترجيحي
گروهي از كشورهاي يك منطقه يا يك قاره با اعمال تبعيض تجاري عليه ساير كشورهاي

جهان (كشورهاي غيرعضو) تعريف میشود .يكپارچگي اقتصادي بهصورت نوعي سياست
بازرگاني برای كاهش محدوديتهاي تعرفهای تجارت ميان كشورهاي عضو اتحاديه با
هدف ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي است .کاهش یا حذف محدودیتهای تجاری ممكن

است در مراحل مختلفي انجام شود كه از آن جمله میتوان به موافقتنامه تجارت ترجيحي،

منطقه آزاد تجاري ،اتحاديه گمركي ،بازار مشترك و اتحاديه اقتصادي اشاره کرد؛ هر
مرحله نسبت به مراحل قبل كاملتر بود و طي آن موانع بيشتري نسبت به مرحله قبل براي

افزايش تجارت ،گسترش و همكاريهای اقتصادي بين اعضا برداشته میشود .بهطورکلی،
نظريهها و بحثهای موافق و مخالف فراواني درباره نقش ترتيبات تجاری منطقهای وجود

دارد .واینر 2با طرح پدیده انحراف تجارت 3بیان میکند چنانچه در شرایط تشکیل ترتیبات

تجاري منطقهای ،مصرفکنندگان کشورهاي عضو ،از هزینههای پایینتر عرضهکنندگان
1. Gurler (2000).
2. Viner (1950).
3. Trade Diversion.
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در بازار جهانی (کشورهای غیرعضو) محروم شده و هزینههای باالي تولیدکنندگان درون
بلوك به آنها تحمیل شود ،در این صورت ،تبعيض در آزادسازي تجاري به منافع اعضاي

خود و رفاه جهاني آسيب میرساند .این نظريه از سوي بسياري از اقتصاددانان معاصر مورد
انتقاد قرار گرفته است .در مقابل نظریه واینر ،نظریه شركاي تجاري طبيعي مطرح میشود که

بر مبناي وجود حجم تجارت باال ميان دو يا چند كشور تعريف شده و بیان میکند به دلیل
طبیعی بودن ترتيبات تجاري منطقهاي ،ايجاد تجارتشان 1بیش از انحراف تجارت است.2
همچنین ،كروگمن 3نیز معتقد است اگرچه تجارت بر مبناي مزيت نسبي استوار است ،تحت
تأثير مسائلي از قبيل جغرافيا قرار داشته و حذف فاصله از هزينههای حملونقل میکاهد.

بسیاری از محققان در مطالعات تجربی خود و به یاری تئوریهای مختلف تجارت

بینالملل به معرفی الگوها و معیارهایی پرداختهاند که بتوانند جریانهای تجاری فیمابین
کشورهای عضو یک ترتیبات تجاری را توضیح دهند .مدل جاذبه يكي از معادالت کاربردی

موفق در این زمینه است که از قانون گرانش نیوتن گرفته شده و برای اولینبار توسط

اقتصاددانانی چون تینبرگن 4و پویهونن 5از فیزیک وارد حوزه اقتصاد شد .الگوی اولیه
ارائهشده شکل نسبتاً سادهای دارد ،بهگونهایکه جریانهای تجاری دوجانبه را بهصورت

تابعی از تولید ناخالص داخلی دو کشور و فاصله جغرافیایی آنها در نظر میگیرد:
)1

α

β

Yi Yi
γ

Dij

Tij=G

براساس ادبیات نظری مدل جاذبه تجاری ،توليد ناخالص داخلي نشانگر ظرفيت توليد و
اندازه بازار بوده و كشورهاي بزرگتر از ظرفيت توليدي باالتر و مناسبت بیشتری برای

دستيابي بهصرفه با مقياس اقتصادي و افزايش صادرات براساس مزيتهاي نسبي برخوردارند.
همچنين ،بازارهاي ملي این کشورها در جذب بيشتر واردات قوی بوده و انتظار ميرود
افزايش توليدات ناخالص داخلي دو كشور باعث افزايش حجم تجارت دوجانبه شود.6
1. Trade Creation
2. Summers (1991).
3. Krugman (1991).
4. Tinbergen (1962).
5. Poyhonen (1963).

 .6برگستراند (.)1985

156

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،80پاییز 1395

افزون بر این ،فاصله جغرافیایی نماینده هزینههای حملونقل محسوب شده و بنابراین،

هرچه فاصله جغرافیایی کشورهای شریک تجاری کمتر باشد ،انتظار میرود حجم تجارت

دوجانبهشان افزایش یابد.

از دهه  1970که افزودن متغيرهاي مجازي به اين مدل مرسوم شد ،پاگوالتوس و

سورنسن ،1اندرسون 2و توه 3نیز در مطالعاتشان فاصله را در تجارت بهعنوان عامل مهم

تجزیه و تحلیل شرایط جغرافيـايي ،فرهنگ ،زبان و مرز مشترک مطرح کردند .در دهه ،80

هلپمن و کروگمن ،4رومر 5و لوکاس 6نشان دادند رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایه انسانی
و آزادسازی اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر تجارت بوده و عواملی مانند شرایط کشور
مبدأ ،مقیاس اقتصادی ،تفاوت در موجودی عوامل تولید یا تکنولوژی و درآمد سرانه نیز بر

تجارت مؤثرند.

با ظهور جغرافیای اقتصادی در دهه  ،90کروگمن 7به بررسی ارتباط شمال و جنوب در

جریان تجارت دوجانبه پرداخت .فرانکل و همکارانش ( )1995نیز بر نقش موافقتنامههای

تجارت منطقهای در کنار متغیرهای فاصله ،فرهنگ و مرز مشترک در توسعه حجم تجارت

دوجانبه تأکید کردند .همچنین ،فرانکل و رز 8پیشرفتهترین شکل استانداردشده معادله جاذبه
را تصریح کردند که بر نقش عوامل جغرافيايي مانند مسافت ،تقسيمبندي مرزي و جمعيت
بهعنوان عوامل تعيينكننده جريانهاي تجارت دوجانبه تأكيد خاصي دارد .افزون بر آن،

متغيرهاي مجازي مانند زبان مشترك ،مجاورت و ارتباطات تاريخي نيز برای تبیین عوامل

سياسي ـ جغرافيايي در مدل لحاظ شده است .همچنین ،فرانکل و رز ( 1998و )2002

بلوكهاي تجاري منطقهای را برای تخمین اثر يكپارچگي تجارت منطقهای بر جريانهای

تجارت دوجانبه در مدل گنجانده و بر نقش درجه تشابه و تقارن ساختار تولید کشورهای
عضو بهعنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش مبادالت تجاری کشورهای عضو
1. Pagoulatos and Sorensen (1975).
2. Anderson's (1979).
3. Toh (1982).
4. Helpman and Krugman (1985).
5. Romer (1986).
6. Lucas (1988).
7. Krugman (1993).
8. Frankel And Rose (1998).
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تأکید کردند؛ بهطوریکه هرقدر درجه تشابه ساختار تولید کشورهای عضو بیشتر باشد،

شدت تجارت بینشان نیز بیشتر میشود.

دیردورف ( )1995مبانی نظری این گونه مدلها را در تجارت بینالملل توسعه داد و

براساس آن ،استون و لی 1نشان دادند کاهش هزینههای حملونقل موجب افزایش تجارت

میشود .ایچنگری و اروین 2نیز مرز مشترک و زبان مشترک را بهعنوان عوامل مؤثر بر

تجارت برشمردند .هلپمن ( ،)1987هوملز و لوینشون 3نیز تجارت درون صنعت را با مدل

رقابت انحصاری برآورد کردند.

برخی دیگر از اقتصاددانان ،همراه با پيشرفت در پايه تئوريكي مدل جاذبه ،با افزودن

مدلهاي تجارت ،الگوهای تجارت را نیز با استفاده از مدل جاذبه توصیف کردند؛ برای مثال،
فينسترا و همكارانش 4معادله جاذبهای را از يك مدل دامپينگ دوطرفه تجارت با كاالهاي
همگن و دیردورف ( )1998معادله جاذبهای را از یک مدل تجارت هكشر ـ اوهلين در

كاالهاي همگن و همچنين اونت و کلر 5نیز معادله جاذبهای برای پيشبيني حجم تجارت

بينالملل ارائه دادند .نتایج بهدستآمده از مدلهای تجارت ،موفقيت تجربي این مدل (جاذبه)
را بیش از پیش آشکار کرد.

در سالهای اخیر مدلهای بهکاررفته در مطالعات خارجي ،پیشرفت قابلمالحظهای

داشته و با رویکرد تجارت متقابل بین کشورها و بلوکهای منطقهای به برآورد عوامل
مؤثر بر تجارت بینالملل پرداختهاند که در این مطالعه به مهمترینشان در زمینه تجارت

محصوالت کشاورزی اشاره میشود:

گرنت و لمبرت ،6در مطالعه خود به بررسی اثر هشت موافقتنامه تجارت منطقهای بر

تجارت کشاورزی در دوره  18ساله پرداخته و از متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،فاصله
میان کشورها ،تولید ناخالص داخلی سرانه و همچنین دو متغیر مجازی انحراف تجارت و

ایجاد تجارت استفاده کرده و نشان دادند ضرایب برآوردی برای متغیرهای مجازی ،فاصله،
1.Stone and Lee (1995).
2. Eichengree and Irwin (1998).
3. Hummels and Levinshon (1995).
4. Feenstra et all (1998).
5. Eventt and Keller (2002).
6. Grant And Lambert (2005).
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تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه معنادار و عالمت ضرایب مطابق انتظار است .همچنین،
محاسبات مربوط به ایجاد تجارت نشان میدهد موافقتنامههای تجارت منطقهای راهکار

مهمی برای آزادسازی تجارت در بخش کشاورزی بوده است.

هیلبان 1با استفاده از مدل جاذبه تعمیمیافته به تجزیه و تحلیل جریانهای تجارت

کشاورزی  24کشور نیمکره غربی در سال  2001پرداخته و نشان داد برخی موافقتنامههای

تجارت منطقهای اثرات مثبت ایجاد تجارت و برخی اثرات منفی انحراف تجاری دارند.

کورنیک و مالتوز 2در مطالعه خود ،اثرات تجاری تشکیل سه موافقتنامه تجاری

 4COMESA ،3AFTAو  MERCOSURرا بر جریانهای تجاری محصوالت غذایی

کشاورزی در دوره زمانی  1981-2006بررسی کرده و نشان دادند هر سه موافقتنامه
جریانهای تجاری محصوالت غذایی کشاورزی بین کشورهای عضو را افزایش داده است.

همچنین ،هزینههای حملونقل عامل مهم و مؤثری بر جریانهای تجارت این دسته است.

ابوهتاب و همکارانش 5نیز با استفاده از رویکرد جاذبه تجاری به بررسی عوامل اثرگذار

بر صادرات کشاورزی مصر با شرکای مهم تجاریاش در دوره زمانی  1994-2008پرداخته
و نشان دادند هر یک درصد افزایش  ،GDPصادرات کشاورزی مصر را  5/42درصد

افزایش میدهد .درمقابل ،افزایش  GDPسرانه منجر به کاهش صادرات میشود ،زیرا با

افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت ،تقاضای سرانه برای کاالهای نرمال افزایش

مییابد .همچنین ،متغیرهای نوسانات نرخ ارز و هزینههای حملونقل (فاصله) اثر منفی و
معناداری بر صادرات مصر دارند .نتیجه مهم این مقاله آن است که آزادسازی سیاست

تجاری در مصر ،صادرات محصوالت کشاورزی این کشور را افزایش میدهد.

خان و همکارانش 6با استفاده از مدل جاذبه به بررسی جریانهای تجارت دوجانبه

پاکستان با شرکای مهم تجاری در دوره زمانی  1990-2010پرداخته و چنین نتیجه گرفتند

که افزایش  GDPو GDPسرانه به افزایش حجم تجارت پاکستان با شرکای تجاریاش
1. Hilban (2006).
2. Korinek and Melatos (2009).
3. ASEAN Free Trade Area.
4. Common Market for Easthern and Southern Africa.
5. Abu Hatab et al. (2010).
Khan et al. (2013).
6. Khan et al. (2013).
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ختم میشود ،درحالیکه فاصله و متغیر مجازی تشابه فرهنگی ،از حجم تجارت این کشور

میکاهد .همچنین ،نتایج نسبت تجارت واقعی به تجارت پیشبینیشده سال  2010نشان داد
که کشورهای ژاپن ،ترکیه ،مالزی ،هند و ایران باالترین پتانسیل تجاری با پاکستان را داشته

و این کشور باید سیاستهای الزم برای رفع موانع تجاری در این زمینه را فراهم سازد.

مطالعه تسفای 1به بررسی عوامل تعیینکننده صادرات محصوالت کشاورزی در منطقه

افریقا در دوره زمانی  2000-08اختصاص داشته و نشان میدهد همراه با افزایش  GDPو
 GDPسرانه ،صادرات کشورهای منطقه افریقا نیز افزایش مییابد ،درحالیکه تعرفههای
وارداتی از روابط تجاری این کشورها میکاهد.

طوسی و همکارانش ( ،)1389آثار منطقهگرایی بر توسعه تجارت محصوالت کشاورزی

ایران و اعضای اکو را با استفاده از مدل جاذبه و دادههای تابلویی برای دوره 1997-2006

بررسی کرده و نشان دادند عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصوالت کشاورزی
ایران اثر مثبت داشته است .بهعبارت دیگر ،روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در

بخش کشاورزی توسعه یافته است .همچنین ،در این تحقیق مدل صادرات و واردات ایران
از متغیرهای اصلی (شامل تولید ناخالص داخلی و جمعیت و فاصله) و متغیرهای موهومی

(شامل مذهب مشترک ،زبان مشترک ،فرهنگ مشترک ،محصور در خشکی و مرز مشترک)

بهعنوان خصوصیات مشترک ایران و اعضای اکو استفاده کرده است.

ظریف و همکارانش ( )1390با استفاده از مـدل جاذبـه به بررسی مهمترين تعيينكنندههای

تجارت كشـاورزي ایران و سازمان کنفرانس اسالمی (در دوره زمانی  )2001- 2008پرداخته
و با استفاده از رویکرد پانلی نشان دادند كه توليد ناخالص داخلي شركاي تجاري اثر مثبتی
بر صـادرات و واردات محصوالت كشاورزي دارد؛ درحالیکه متغيرهايی چون شاخص
ليندر ،فاصله جغرافيايي و نوسانات نرخ ارز تأثير منفي بر صادرات و واردات محصـوالت

كشـاورزي ايران داشتهاند .همچنین ،درآمد سرانه و نرخ ارز واقعی تأثيری منفي بر صادرات
بخش كشاورزي ايران دارد.

رضایی و همکاران ( )1391عوامل مؤثر بر پتانسيل تجاري دوجانبه محصوالت

كشاورزي ايران و كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي را در دوره زماني -2006
1. Tesfaye (2014).
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 2002بررسی کرده و چنین نتیجه گرفتند كه توليد ناخالص داخلي سرانه ،نرخ ارز ،مساحت
زمينهاي كشاورزي ،ساختار بخش كشاورزي ،فاصله و درجه اكمال تجاري از عوامل مؤثر
بر جريانهاي تجاري بخش كشاورزي ايران است .همچنين ،همگرايي اقتصادي میان ايران
و اعضاي سازمان کنفرانس اسالمی نیز حجم تجارت دوجانبه كشاورزي آنها را افزايش
میدهد.

نجفی علمدارلو و همکارانش ( )1391نیز با استفاده از رهيافت دادههای تابلويي ،عوامل

مؤثر بر صادرات محصوالت كشاورزي در كشورهاي حوزه اكو را در سالهاي 1992-2010

بررسي کرده و نشان دادند متغيرهاي شاخص قيمت صادراتي ،توليد ناخالص ملي و نرخ ارز،
اثر مثبتی بر صادرات محصوالت کشاورزی دارد ،درحالیکه اثر متغیرهای نوسانات نرخ ارز

و جمعيت منفی است.

مرتضوی و همکاران ( )1393با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی پتانسیل تجاری دوجانبه

صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دوره زمانی  1370-1390پرداخته و
نشان دادند متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران ،فاصله جغرافیایی میان دو کشور طرف

تجاری ،نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اثری منفی بر حجم تجارت
میگو داشته ،درحالیکه اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای واردکننده و نرخ
ارز ایران مثبت و معنادار است.

 .2مواد و روش تحقیق
هدف این تحقیق ،بررسی عوامل تعیینکننده شدت تجارت محصوالت کشاورزی دوجانبه

کشورهای عضو اکو است .به این منظور ،از الگوی جاذبه تجاری تعمیمیافتهای استفاده

میشود که در آن عالوه بر متغیرهای جاذبه ،اثر شاخصهای کلیدی دیگر (مانند تشابه
ساختار کشاورزی ،تشابه حمایتها دولتی و آزادسازی تجاری) نیز بر شدت تجارت

دوجانبه اعضای اکو بررسی میشود .الگوی رگرسیونی بهصورت زیر است:
)2

Tradeij,t=α0+ α1Tradeij,t-1+ α2PGDPij,t+ α3ERijt+ α4VERij,t+ α5DISij,t
+ α6SEAGij,t+ α7GSTAij,t+ α8OPij,t+ Uij,t
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که در آن:

 Tradeij,tمتغیر شدت تجارت دوجانبه بین دو کشور  iو  jدر زمان  tاست که براساس

دیردورف 1بهصورت زیر محاسبه میشود:

GDPw,t
2

)3

×

EXPij,t+IMPij,t
GDPi,t×GDPj,t

=BTij,t

 EXPij,tو  ،IMPij,tبهترتيب صادرات و واردات کشاورزی از كشور  iبه كشور  jدر دوره

 tبوده GDPi,t ،و  GDPj,tنیز بهترتيب توليد ناخالص داخلي كشور  iو كشور  jدر دوره t

هستند .همچنین GDPw,t ،توليد ناخالص داخلي جهاني در دوره  tرا نشان ميدهد .مزيت

شاخص شدت تجارت دیردورف نسبت به ساير شاخصهاي اندازهگيري شدت تجارت اين
است كه تحتتأثير اندازه كشور نبوده و فقط به موانع تجاري 2بستگي دارد.

 PGDPij,tمتغیر اثر تقاطعی تولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور  iو  jدر زمان  tاست

که بهصورت زیر محاسبه میشود:
)4

)PGDPij,t=(PGDPi,t×PGDPj,t
که در آن  PGDPi,tو  ،PGDPj,tبهترتيب توليد ناخالص داخلي سرانه دو كشور  iو j

در دوره  tهستند .توليد ناخالص داخلي سرانه بهعنوان شاخص سطح درآمد يا قدرت خريد
كشورهاي صادركننده يا واردكننده بهكار میرود.

 ERijtمتغیر نرخ ارز واقعی دوجانبه بین دو کشور  iو  jدر دوره  tاست که براي تعیین اثر

قدرت خريد و همچنين اثر قيمتي کشورها بر حجم تجارت استفاده میشود .برای محاسبه
این شاخص ،نرخهای ارز اسمی متقابل دو کشور طرف تجاری با استفاده از نسبت شاخص

بهای مصرفکننده ( 3)CPIهریک از آنها تعدیل میشود.

 VERij,tمتغیر نوسانات نرخ ارز واقعی دوجانبه بین دوکشور  iو  jدر دوره  tاست

که دربرگيرنده تغييرات متفاوتي در نرخ برابري پولهای دوجانبه يا چندجانبه کشورهای

شریک تجاری است .برای محاسبه نوسانات نرخ ارز ،تکنیکهای مختلفی مانند الگوی
1. Deardorff (1998).
2. Trade Barriers.
3. Consumer Price Index.
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 ،GARCHفیلتر پرسکات و تفاضل مرتبه اول نرخ ارز لگاریتمی بهکار گرفته میشود .در

این مقاله ،از شاخص تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ ارز استفاده شده است.

ت دو کشور  iو  jدر دوره  tبوده و بیانگر موانع
 DISij,tمتغیر فاصله جغرافیایی پایتخ 

تجارت نظیر هزينههاي حملونقل ،زمان ،نا آشنايي فرهنگي و موانع دسترسي به بازار است.

 SEAGij,tمتغیر شاخص عدم تشابه ساختار کشاورزی دو کشور  iو  jدر دوره  tاست

که ميزان تشابه الگوهاي توليد بخش کشاورزی دو كشور طرف تجاری را نشان میدهد .در
این مقاله ،با الهام از شاخص تمرکز کروگمن ، 1شاخص تشابه ساختار کشاورزی بهصورت

مجموع قدرمطلق تفاضل سهم زیربخشهای کشاورزی (زراعت و دامی) در نظر گرفته
میشود:

N

)5

|SEAGij,t=Σk=1 |sk,it-sk,jt

بهطوریکه  sk,itو  sk,jtبه ترتیب سهم ارزش افزوده زیر بخش  kام کشاورزی از ارزش

افزوده کل بخش کشاورزی دو کشور طرف تجاری  iو  jدر دوره  tهستند .هرچه اندازه
این شاخص بزرگتر باشد ،نشاندهنده عدم تشابه بیشتر ساختار بخش کشاورزی کشورها
است.

 GSTAij,tمتغیر عدم شاخص تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی بین دو کشور i

و  jدر دوره  tاست .در این مقاله از شاخص تشابه سیاست مالی اکین 2با اعمال تغییراتی
بهصورت زیر استفاده میشود:

)6

subi,t
subj,t
|
GDPi,t GDPj,t

| =GSTAij,t

بهطوریکه  subi,tو  ،subj,tبهترتیب یارانه دولت به بخش کشاورزی دو کشور  iو  jدر

دوره  tبوده و  GDPi,tو  ،GDPj,tبه ترتيب توليد ناخالص داخلي دو كشور  iو  jدر دوره
 tهستند .در واقع ،این رابطه مبین تفاوت کمکهای یارانهای و حمایتی دولتها از بخش

کشاورزی است؛ هرچه اندازه این شاخص بزرگتر باشد ،عدم تشابه سیاستهای حمایتی

بین دو کشور بیشتر است .مزیت این شاخص نسبت به سایر شاخصهای اندازهگیری
1. Krugman (1993).
2. Akin (2007).
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این است که مشکالت همزمانی 1معادله رگرسیونی را برطرف کرده و در نتیجه ،برآورد

پارامترهای تخمین نااریب میشود.

 OPij,tمتغیر درجه باز بودن تجاری بین دو کشور  iو  jدر دوره  tاست.

در این مقاله از شاخص نگوین 2با اعمال تغییراتی به صورت زیر استفاده میشود:

)7

)

EXj,t+IMj,t
GDPj,t

+

EXi,t+IMi,t
GDPi,t

(OPij,t=1/2

بهطوریكه  EXi,tو  ،IMi,tبهترتيب صادرات و واردات کل كشور  iدر دوره  tو

 EXj,tو  ،IMPj,tبهترتبیب صادرات و واردات کل كشور  jدر دوره  tهستند .همچنین،

 GDPi,tو  GDPj,tنیز بهترتيب عبارتند از توليد ناخالص داخلي كشور  iوكشور  jدر دوره .t

هرچه اندازه این شاخص بزرگتر باشد ،درجه باز بودن تجاری بین کشورها بیشتر است.

 Uij,tنيز جمله اخالل (نوفه سفید) 3است .همچنين i ،و  jنماد کشورهای مورد بررسی و t

نماد دوره زمانی است .آمارهای مورد نیاز مربوط به صادرات و واردات کشاورزی دوجانبه

بین اعضای اکو از وبسایت رسمی انکتاد و دادههای مربوط به یارانه بخش کشاورزی
از طریق سایت فائو و بانک مرکزی کشورها و همچنین سایر دادههای مورد نیاز از بانک
جهانی استخراج شده است (به دلیل عدمدسترسی به دادههای افغانستان ،این کشور از جامعه

آماری حذف شده است).

 .3نتایج و بحث
بهطورکلی بررسی ایستایی متغیرها اولین گام تحلیلهای رگرسیونی است .آزمونهای

مختلفی برای بررسی وجود ریشه واحد در دادههای تابلویی وجود دارند که هریک مزایا

و معایب خاص خود را دارند .در این مقاله از مهمترین آزمونهای ریشه واحد پانلی شامل
لوین ،لین و چاو ( ،)2002ایم ،پسران و شین ( ،)2003دیکی فولر ( )1979و فلیپس پرون

( ،)1988استفاده شده است .نتایج هریک از این آزمونها (جدول  )1نشان میدهد همه
متغیرها در سطح ایستا بوده و در نتیجه فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد میشود.

1. Simultaneity Problem.
2. Nguyen (2007).
3. White noise.
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جدول 1ـ نتایج آزمون ایستایی متغیرها
متغیر

لوین ،لین و
چاو

ایم ،پسران و
شین

دیکی فولر

فلیپس پرون

( Tradeij,tشدت تجارت دوجانبه)

-15/444
()0/0000

-7/847
()0/0000

257/890
()0/0000

295/580
()0/0000

( PGDPij,tتولید ناخالص داخلی
سرانه تقاطعی)

-6/585
()0/0000

-0/945
()0/0072

106/007
()0/0056

204/906
()0/0000

( ERij,tنرخ ارز واقعی دوجانبه)

-9/434
()0/0000

-1/675
()0/0069

113/249
()0/0014

531/007
()0/0000

( VERij,tنوسانات نرخ ارز واقعی
دوجانبه)

-16/780
()0/0000

-4/848
()0/0000

488/281
()0/0000

589/936
()0/0000

( SEAGij,tعدم تشابه ساختار
کشاورزی)

-3/45
()0/0003

-2/25
()0/0121

128/259
()0/0001

168/734
()0/0000

( GSTAij,tعدم تشابه حمایت
دولت از بخش کشاورزی)

-5/097
()0/0000

-6/597
()0/0000

175/648
()0/0000

168/249
()0/0000

( OPij,tدرجه باز بودن تجاری
دوجانبه)

-9/584
()0/0000

-9/151
()0/0000

219/798
()0/0000

243/153
()0/0000

*اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح معنیداری آزمون است.
مأخذ :یافتههای مقاله

با توجه به نتایج ایستایی و همچنین ماهيت پوياي شاخصهاي بهکاررفته ــ بهويژه شاخص

شدت تجارت ــ برای تحليل دادهها وكنترل درونزايي متغيرها از روش پانل پوياي مبتنی
بر گشتاورهاي تعمیمیافته ( )GMMاستفاده شده که آرالنو و باند 1آن را بسط دادهاند .در

این روش ،برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا ،وقفه متغیرها بهعنوان ابزار

در تخمینزن  GMMدومرحلهای بهکار میرود .در اين روش از آزمون سارگن 2برای
بررسی اعتبار ماتریس ابزارها استفاده میشود .همچنین ،فرض صفر در این آزمون بیانگر
عدمهمبستگی ابزارها با اجزای اخالل است .بنابراین ،رد فرض صفر ،اعتبار نتایج را تأیید

میکند .3براساس نتایج حاصل از برآورد (جدول  )2تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی اثر
1. Arellano & Bond (1991).
2. Sargan Test.
3. Baltagi (2005).
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منفی و معناداری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو دارد .البته

ضریب برآوردی بسیار ناچیز است ،بهطوریکه هر واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی

سرانه دوجانبه سبب میشود شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو

حدود  1/45 × 10- 7واحد کاهش یابد .همچنین ،با توجه به اینکه در محاسبه این متغیر از
تولید ناخالص داخلی بهصورت سرانه استفاده شده ،عالمت منفی ضریب برآوردی بیانگر

اثر غالب جمعیت است؛ زیرا با افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت ،کشورها

تمایل کمتری به تجارت دوجانبه از خود نشان داده و بیشتر به فکر مصرف داخلیاند.

متغیر نرخ ارز واقعی دوجانبه اثر مثبت و معناداری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت

کشاورزی بین اعضای اکو دارد ،بهگونهایکه هر واحد افزایش در نرخ ارز واقعی دوجانبه

سبب میشود شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو حدود  0/0011واحد
افزایش یابد .همچنین ،نوسانات نرخ ارز واقعی دوجانبه اثر منفی و معناداری بر شدت تجارت

دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو دارد ،بهطوریکه هر واحد افزایش در نوسانات
نرخ ارز واقعی دوجانبه سبب میشود شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه

اکو حدود  0/16واحد کاهش یابد .بهعبارت بهتر ،تغييرپذيري زياد نرخ ارز واقعی دوجانبه به

كاهش و بیثباتي جریانهای تجاری محصوالت كشاورزي در منطقه اکو ختم میشود.

عدم تشابه ساختار اقتصادی در بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر شدت تجارت

دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو داشته و هر واحد افزایش در تفاوت الگوهای
تولید بخش کشاورزی ،شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو را

حدود  3/25واحد افزایش میدهد .این نتیجه نشان میدهد تجارت محصوالت کشاورزی
بین اعضای اکو عمدتاً مبتنی بر نظریه نسبت عامل هکشر ـ اوهلین است .یعنی افزایش تفاوت
در نسبت عوامل تولید منجر به افزایش تجارت دوجانبه میشود.

عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی در منطقه اکو نیز اثری منفی و معنادار

بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو دارد ،بهگونهایکه هر

واحد افزایش در تفاوت حمایتها دولتی بین اعضا سبب میشود شدت تجارت دوجانبه

محصوالت کشاورزی بین آنها حدود  0/15واحد کاهش یابد .بهعبارت دیگر ،میتوان

چنین نتیجه گرفت که تشابه سیاستهای مالی در جهت حمایت از بخش کشاورزی،
جریانهای تجاری محصوالت کشاورزی منطقه اکو را گسترش میدهد.
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همچنین ،درجه باز بودن تجارت دوجانبه بین اعضای اکو تأثیر مثبت و معناداری بر

شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی داشته و هر واحد افزایش در درجه باز بودن
تجاری دوجانبه ،شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو را حدود 0/85

واحد افزایش میدهد .این نتیجه منطقی است زیرا درجه باز بودن تجاری سبب شكلگيري
توليد براساس مزيت نسبي شده که افزايش تخصيص بهينه منابع و توان رقابتي كشورها در

سطح بینالمللی را در پی دارد.

متغير مسافت اثر منفی بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی در منطقه اکو داشته و به

لحاظ آماری معنادار نیست .بهعبارت دیگر ،فاصله جغرافيايي پايتخت كشورهاي عضو ،تأثير
چنداني بر حجم تجارت متقابل ندارد .بهنظر میرسد روند جهاني شدن ،تأثیر مسافت را كمرنگ
جلوه داده و مسأله مسافت نميتواند عامل بازدارندهای براي تجارت منطقهای یا جهاني شود.

الزم به ذکر است نتایج آزمون سارگن در الگوی برآوردی نشانگر صحت و اعتبار

چ همبستگی معناداری بین ابزارها و باقیماندهها وجود
ابزارهای انتخابی بوده ،بهطوریکه هی 

ندارد .بهعبارت ديگر ،نتايج برآوردي با استفاده از روش  GMMمعتبرند.

جدول 2ـ نتایج حاصل از تخمین مدل با روش GMM

برآورد
ضرایب

خطای
معیار

آماره t

احتمال

0/565

0/0016

3338/59

0/000

( PGDPij,tتولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی)

-1/45e-7

6/32e-9

-22/936

0/000

( ERij,tنرخ ارز واقعی دوجانبه)

0/0011

4/17e-5

28/01

0/000

( VERij,tنوسانات نرخ ارز واقعی دوجانبه)

-0/167

0/0001

0/000 -1212/063

( SEAGij,tعدم تشابه ساختار کشاورزی)

3/254

0/153

21/188

0/000

( GSTAij,tعدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی)

-0/158

0/0013

-115/45

0/000

( OPij,tدرجه باز بودن تجاری دوجانبه)

0/850

0/0169

50/185

0/000

( DISij,tفاصله جغرافیایی بین کشورها)

-0/127

0/115

-1/105

0/269

متغیرها

( Tradeij,t-1شدت تجارت دوجانبه)

 = 0/93مقدار آماره آزمون سارگان
مأخذ :یافتههای مقاله.
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جمعبندی و مالحظات
هدف تحقیق حاضر ،بررسی عوامل تعیینکننده شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی
بین کشورهای عضو اکو در دوره زمانی  1993-2012است .به این منظور ،از الگوی جاذبه

تجاری تعمیمیافتهای استفاده شده که عالوه بر در نظر گرفتن متغیرهای جاذبه ،اثر شاخصهای
مهم دیگر (مانند تشابه ساختار کشاورزی ،تشابه حمایتها دولتی و آزادسازی تجاری) را نیز
بر شدت تجارت دوجانبه اعضای اکو بررسی کند .براساس نتایج این مطالعه تولید ناخالص

داخلی سرانه تقاطعی اثری منفی و معنادار بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در

منطقه اکو داشته و با توجه به اینکه در محاسبه این متغیر از نسبت تولید ناخالص داخلی به

جمعیت هر کشور استفاده شده ،عالمت منفی ضریب برآوردی بیانگر اثر غالب جمعیت است؛
زیرا هنگام افزایش رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت ،کشورها تمایل کمتری به تجارت

دوجانبه از خود نشان داده و بیشتر به فکر مصرف داخلیاند .تأثیر متغیر نرخ ارز واقعی دوجانبه
بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو نیز مثبت و معنادار بوده ،اما

نوسانات آن اثر منفی و معناداری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای

اکو دارد که با مطالعه نجفی علمدارلو ( )1391نیز همخوانی دارد .همچنین ،فاصله جغرافيايي

پايتخت كشورهاي عضو ،تأثير چنداني بر حجم تجارت متقابل نداشته و به نظر میرسد روند
جهاني شدن ،تأثیر مسافت را كمرنگ جلوه داده و مسأله مسافت نميتواند عامل بازدارندهای

براي تجارت منطقهای یا جهاني شود که با کار رحمان نیز مطابقت دارد.

افزون بر آن ،براساس نتایج بهدستآمده ،اثر عدم تشابه ساختار اقتصادی در بخش

کشاورزی بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو مثبت و معنادار

است .این نتیجه نشان میدهد تجارت محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو عمدتاً مبتنی
بر نظریه نسبت عامل هکشر ـ اوهلین بوده و افزایش تفاوت در نسبت عوامل تولید منجر به
افزایش تجارت دوجانبه میشود (با کار رضایی و همکاران و رحمان نیز همخوانی دارد).

همچنین ،عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی در منطقه اکو اثر منفی و

معناداری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو دارد .بهعبارت

دیگر ،میتوان گفت تشابه سیاستهای مالی در جهت حمایت از بخش کشاورزی سبب
گسترش جریانهای تجاری محصوالت کشاورزی در منطقه اکو میشود.

168

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،80پاییز 1395

اثر درجه باز بودن تجارت دوجانبه بین اعضای اکو بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت

کشاورزی نیز مثبت و معنادار بوده که نتیجه منطقیای بهنظر میرسد ،زیرا درجه باز بودن

تجاری سبب شكلگيري توليد براساس مزيت نسبي شده و در نتیجه ،افزايش تخصيص بهينه
منابع و توان رقابتي كشورها در سطح بینالمللی را در پی دارد.

با توجه به نتایج بهدستآمده ،از بین متغیرهای مورد بررسی ،شاخصهای تشابه ساختار

اقتصادی ،درجه باز بودن تجاری دوجانبه ،نوسانات نرخ ارز و تشابه سیاستهای حمایتی

بهترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی در منطقه اکو هستند.
بنابراین ،پیشنهاد میشود کشورهای عضو اکو با بهکارگیری الگوهای تجارت براساس مزیت

نسبی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش محدودیتهای تجاری و همچنین کاهش

نوسانات نرخ ارز ،سیاستهای مالی مشترک و مشابه را نیز در جهت حمایت از بخش
کشاورزی اخذ کرده و به این ترتیب جایگاه اقتصادی اکو در زمینه تجارت محصوالت

کشاورزی را در سطح منطقه و جهانی ارتقا بخشند.
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