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چکیده
کردن چندین بند از جمله سیاست  حوزه ی توافقنامه های تجاری منطقه ای RTA اخیر با وارد 
گسترده تر از پیش شده است.   ،WTO  رقابت یا دارایی های فکری و فراتر رفتن از مرز تعهدات
ایجاد  باعث  بلکه  می دهند  کاهش  را  تعرفه  نرخ های  فقط  نه  گسترش یافته  RTA های  این 
گر وجود  کشورهای عضو می گردد. ا همکاری و ارتباط در حوزه های متعدد اقتصادی در میان 
گر  ا حتی  باشد،  داشته  تجارت آفرینی  لحاظ  از  متفاوتی  و  توجه  قابل  تاثیرات  دارای  بند  هر 
RTA  ها  حوزه ی  در  تفاوت ها  این  باشند،  برابر  ارزش  دارای  تعرفه ها  کاهش  میزان  لحاظ  از 
سعی  تحقیق  این  لذا  شود  RTA ها  میان  معامالت  روی  ناهمگنی  تاثیرات  به  منجر  می تواند 
مورد   RTA عضو  کشورهای  در  را  معامله  ارزش  بر    RTA از  بند  هر  افزایشی  تاثیر  میزان  دارد 
 ،ESCPI کشور عضو منطقه ی بررسی قرار دهد. برای انجام آن RTA 96 منعقد شده میان 67 
PPML به همراه  گرفت و با استفاده از تکنیک  در یک دوره زمانی 40 ساله مورد بررسی قرار 
که به خوبی برای هر RTA منعقد شده، تفکیک شده اند، یک معادله جاذبه  اندیکاتورهایی 
به طور  رقابتی  سیاست  بند  الف(   : که  داد  نشاد  تحلیل ها  از  ناشی  نتایج   . شد  زده  تخمین 
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گسترش معامالت دارد و  مداوم دارای تاثیرات مثبتی بر معامالت می باشد و بیش ترین تاثیر را بر 
سپس بند تدارکات دولتی در رتبه ی دوم تاثیرگذاری قرار می گیرد ب( همچنین تجزیه و تحلیل 
افزایش معامالت در حاشیه های درونی و بیرونی نشان از نقش های قابل توجه بندهای مربوط 
نمونه های  و  مشخصات  به  نسبت  نتایج  تمام  ج(  دارد  دولتی  تدارکات  و  رقابتی  سیاست  به 
مختلف، قدرتمند و معتبر هستند و نشان می دهند حضور بندهای سیاست  رقابتی و تدارکات 
سیاسی  حمایت  گسترش  جهت  در  RTA ها  تجارت آفرینی  تاثیرات  افزایش  به منظور  دولتی 

برای انعقاد RTA ها بسیار حائز اهمیت است . 

D24, L90 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

گسترش یافته است.  حوزه ی توافقنامه های جدید تجارت منطقه ای )RTA( به طرز قابل توجهی 
گمرکی منعقد می شدند.  کاهش و سپس حذف نرخ  تعرفه های  گذشته به  منظور  این توافقنامه ها در 
با اینکه حذف تعرفه ها همچنان یکی از اهداف مهم محسوب می شوند اما در RTA های جدید، 
کردن بندهایی برای سیاست های مختلف من جمله تحرک پذیری افراد، تدارکات  تمایل بر لحاظ 
حل  الکترونیک،  تجارت  فکری،  دارایی های  حقوق  از  حفاظت  رقابتی،  سیاست های  دولتی، 
همکاری های  محیطی،  زیست  سیاست های  کار،  نیروی  استانداردهای  منازعات،  فصل  و 
که  است  چیزی  از  فراتر  بندها  این  عمق  و  پوشش  می باشد.   ... و  سازمانی  مکانیسم های  فنی، 
یا »توافقنامه ی جنبه های   )GPA( »1مانند »توافقنامه ی تدارکات دولتی  WTO توافقنامه های  در 
مثال  به عنوان  است.  آمده   )TRIPS( تجارت2«  با  مرتبط  فکری  دارایی های  حقوق  به  مربوط 
خاصی  بندهای  با  RTA ها  کرده اند،  امضا  را   GPA کشورها  از  سری  یک  تنها  که  آن جایی  از 
نکرده اند،  امضا  را   GPA که  کشورهایی  برای  را  موانع  می تواند  دارند  دولتی  تدارکات  برای  که 
کرده اند، بندهای مربوط به تدارکات دولتی در  GPA را امضا  که  کشورهایی  بردارد. حتی برای 
RTAها می تواند با الزام آستانه های پولی پایین تر برای قراردادها، تدارکات دولتی را آزادتر نماید. 
و  همکاری   dارتقا باعث  بلکه  می دهد  کاهش  را  گمرک  تعرفه های  نرخ   تنها  نه  باز  RTA های 
کشورهای عضو در حوزه های مختلف اقتصادی می گردد، پس توافقنامه های تجاری  ارتباط میان 
تاثیر  این مهم تحت عنوان  و  قرار دهد  الشعاع  را تحت  بین الملل  و  می توانند تجارت منطقه ایی 
بر تجارت بین المللی به عنوان فرضیه اصلی  بندهای نامتعارف توافقنامه های تجاری منطقه ایی 
گرtته شد . بنابراین در این تحقیق به طور تجربی و میدانی به این موضوع پرداخته  تحقیق در نظر 
فکری،  دارایی های  دولتی،  )تدارکات  شامل  RTA ها  نامتعارف  و  پیشرفته  بندهای  که  می شود 
 RTA کشورهای عضو سیاست رقابتی و حل و فصل اختالفات( تا چه اندازه تجارت جهانی میان 
را ارتقا می بخشد؟ با توجه به سوال مذکور، مساله تحقیق تحت عنوان تاثیر بندهای نامتعارف در 
RTA ها شامل )تدارکات دولتی، دارایی های فکری، سیاست رقابتی و حل و فصل اختالفات( بر 
تجارت بین الملل تبیین می گردد . در ادامه تحقیق حاضر، ادبیات نظری موضوع مورد بررسی قرار 

1. Government Procurement Agreement (GPA(
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS(
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می گیرد سپس بخش روش تحقیق شامل تصریح مدل و معرفی داده ها تخمین و تجزیه و تحلیل 
الگو ارائه می گردد و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته می شود .

1. ادبیات نظری تحقیق

گونه های قابل توجهی  توافقنامه های تجارت منطقه ای RTA ها از لحاظ بندهای مندرج، دارای 
هستند. به عنوان مثال توافقنامه ی »منطقه ی آزاد تجاری چین -ASEAN1« شامل بند مربوط به 
تدارکات دولتی نمی باشد؛ توافقنامه ی »منطقه ی آزاد تجاری آسیای جنوبی2« دارایی های فکری 
است  دولتی  تدارکات  بند  فاقد  استرالیا-شیلی3«  آزاد  تجارت   » توافقنامه ی  نمی دهد؛  پوشش  را 
اختالفات  فصل  و  حل  بند  دارای  اقتصادی4«  همکاری های  سازمان  تجارت   » توافقنامه ی  و 
مورد  بند  « )NAFTA( چهار  آمریکای شمالی5  آزاد  « تجارت  توافقنامه ی  مقابل،  در  نمی باشد. 
تجارت  ایجاد  لحاظ  از  متفاوتی  و  توجه  قابل  تاثیرات  بند  هر  وجود  گر  ا می گیرد.  بر  در  را  اشاره 
کاهش تعرفه ها دارای ارزش برابر باشند، این تفاوت ها در  گر از لحاظ میزان  داشته باشد، حتی ا

حوزه ی RTA ها می تواند منجر به تاثیرات ناهمگنی روی معامالت میان RTA ها شود.
و  تاثیر  وی  ر تحقیق  این  تمرکز  می شوند.  مختلف  ترکیبات  با  زیادی  بندهای  شامل   RTA
که عبارتست از : تدارکات دولتی، دارایی های فکری،  نقش چهار نوع از بندهای RTA هاست 

سیاست رقابتی و حل و فصل اختالفات. 
اعطایی، 	  قراردادهای  در  بیش تر  شفافیت  طریق  از  دولتی  تدارکات  به  مربوط  بند  الف( 

دسترسی به اطالعات، دسترسی به بازار و معامالت ملی، موانع فرایندهای تدارکات دولتی 
به  دولتی  تدارکات  تا  می آیند  پایین  اغلب  قراردادها  پولی  آستانه های  می دهد.  کاهش  را 
بازارهای  دولتی، دسترسی  تدارکات  بند  در  نتیجه  در  تبدیل شود.  اعتراض  قابل  بازار  یک 
که معموال بیش از 10 درصد GDP را تشکیل می دهند، در اختیار شرکت های  تدارکات دولتی 
که اغلب سطح حفاظت  اقتصادی  بازار مهم  این  ترتیب در  این  به  و  قرار می گیرد  خارجی 

کشورهای عضو خواهد شد. باالیی دارد، باعث افزایش تجارت میان 

1. ASEAN-China Free Trade Area
2. South Asian Free Trade Area
3. Australia-Chile Free Trade
4. Economic Cooperation Organization Trade Agreement
5. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
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دارایی ها 	  این گونه  از  قوی تر  حراست  و  مراقبت  شامل  واقع  در فکری  دارایی های  بند  ب( 
دارایی های  از  حفاظت  تقویت  در  فکری  دارایی های  از  حفاظت  بند  نتیجه،  در  است. 
و  پیشرفته  تکنولوژی  که  کاال  تجارت  خصوص  به  تجارت ها  افزایش  آن،  تبع  به  و  فکری 

کشورهای عضو می کند، ایفای نقش می کند. محتواهای خالقانه را وارد 
که به اطمینان نتیجه می دهد: 	  ج( فصل مربوط به سیاست رقابتی مربوط به تعهداتی است 

1. شیوه های تجاری ضد رقابتی ممنوع است، 2. شرکت های انحصاری از قدرت شان سوء 
کارها و مسیرهایی وجود  کرد، 3. برای شکایت از شیوه های ناعادالنه، راه  استفاده نخواهند 
دارد و 4. مقامات مسئول متعهد می شوند به منظور تسهیل اجرای شیوه ها و انتشار شیوه های 

برتر، با یکدیگر همکاری و مشاوره داشته باشند!1. 
صورت 	  در  و  مصالحه  وساطت،  همفکری،  الزام  به  مربوط  اختالفات  فصل  و  حل  بند  د( 

نتیجه بخش نبودن همفکری ها، نوعی حکمیت و داوری می باشد. طرفین باید ظرف مدت 
یا 30 روز  کاالهای فاسد شدنی  از دریافت درخواست مربوط به  از 15 روز پس  کمتر  زمانی 
پس از دریافت درخواست سایر موضوعات، وارد مشاوره و همفکری شوند. طرفین باید تمام 
تالش خود را برای رسیدن به نتیجه ای مورد رضایت دوطرف از طریق مشاوره انجام دهند. 
گر طرفین نتوانستند موضوع را حل نمایند یک دیوان داوری تشکیل خواهد شد. در نتیجه،  ا
نیست شرکت ها  و الزم  آمده  پایین  برای شرکت ها  ایجاد دشواری های دیپلماتیک  ریسک 

گسترش معامالت شان، مردد باشند. هنگام 
 

بـه  منظـور بررسـی و تعییـن تاثیـرات تجـارت آفرینـی در میـان RTA هـا، معادلـه ی جاذبـه ی معـروف 
از  RTA هـا  تاثیـرات  اندازه گیـری  بـه  مربـوط  نوشـته  های  و  ادبیـات  در  می شـود.  گرفتـه  قـرار  مبنـا 
لحـاظ ارتقـای تجـارت، معـادالت جاذبـه اغلـب بـه همـراه متغیرهای سـاختگی RA مورد سـنجش 
 RTA کننـده بـه یـک کشـورهای تجـارت  کـه  گرفته انـد2 یـک متغیـر سـاختگی نوعـی، زمانـی  قـرار 
تعلـق داشـته باشـند، یـک و در غیـر ایـن صـورت صفـر می شـود. در ایـن تحقیـق، ایـن مـدل قدیمـی 

1. بانک توسعه ی آسیایی 2008.

کاپورال (Caporale) و همکاران 2009؛ مدودف  2. مانند بایر (Baier) و برگ استراند (Bergstrand) 2007؛ 

.2009 (Vicard) 2010؛ ویکارد (Roy) وی (Medvedev) 2010؛ ر
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گمـرگ بـه  و سـنتی RTA بـه پنـج متغیـر منشـعب می گـردد. اول، نرخ هـای دوجانبـه ی تعرفه هـای 
منظـور رسـیدن بـه تاثیرات مسـتقیم تجارت آفرینی می باشـد. بقیـه ی متغیرها، متغیرهایی سـاختگی 
کـه نشـان دهنده ی وجـود چهار بنـد غیرمتعارف تدارکات دولتی، سیاسـت رقابتی،  و مدلـی هسـتند 
حفاظـت از حـق دارایی هـای فکـری و حـل و فصـل اختالفـات، در RTA می باشـند. ایـن چهـار 
یـا  دارنـد  وجـود  توافقنامه هـا  در  آن هـا  این کـه  تشـخیص  کـه  شـده اند  انتخـاب  جهـت  ایـن  از  بنـد 
کـه آیـا ضریـب هـر یـک از ایـن متغیرهـا در  خیـر، نسـبتًا روشـن و واضـح اسـت. پـس بررسـی می شـود 

معادلـه ی جاذبـه به صـورت مثبـت و قابـل توجـه تعییـن شـده اسـت یـا خیـر. 
تاثیرات  تعیین  به  مربوط  متون  به  RTA ها  تجارت زای  تاثیرات  وی  ر تحلیل  و  تجزیه    
به خصوص  می نماید.  کمک  جاذبه،  معامله ی  از  استفاده  با  RTA ها  تجارت  از  حمایت 
و  »برگ استراند«  »بایر«،  و   )2010( وی«  »ر )2009(؛  »ویکارد1«  با  مقاله  این  تحلیلی  ویکرد  ر
RTA متعارف تجزیه شده و  »فنگ2« )2011( مشترک است. در این تحقیقات متغیر ساختگی 
گمرکی  اتحادیه های  آزاد،  تجارت  توافقنامه  های  ترجیحی،  ترتیبات  )مانند   RTA نوع  پنج  به 
 )2011( »فنگ«  و  »برگ استراند«  »بائر«،  و   )2010( وی«  »ر تقسیم می گردد.  بازارهای مشترک(  و 
تر از توافقنامه های تجارت آزاد  گمرکی باال که تاثیرات تجارت آفرینی در اتحادیه های  دریافتند 
تاثیرات تجارت آفرینی  میزان  میان  که  نتیجه رسید  این  به  برعکس »ویکارد« )2009(  می باشد. 
تک تک  شناسایی  با  تحقیق  این  ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  RTA ها،  مختلف  انواع 
عمق  وشنی  ر به  تجارت آفرینی،  تاثیرات  و  بند  هر  میان  ارتباط  بررسی  و   RTA متعدد  بندهای 
RTA ها را اندازه گیری می نماید. یک چنین تحقیق تحلیل مناسب و شفاف تری از ارتباط میان 

RTA ها و تاثیرات تجارت آفرینی آن ها به دست خواهد داد.  عمق 
گذاشته و برخی  برخی تحقیقات مربوط به تجارت آفرینی بر اهمیت حاشیه ی بیرونی صحه 
و  نتایج مختلف  به  و تحقیقات موجود  متون  امروز،  به  تا  دارند.  کید  تا بر حاشیه ی درونی  دیگر 
کاهش تعرفه   متناقضی رسیده اند. به عنوان مثال »دیبائر« و »مستشاری« )2010( به بررسی تغییر تاثیر 
کلی در تجارت بین المللی،  کاهش تعرفه نسبت به رشد  که  بر حاشیه ی خارجی پرداخت و دریافت 
که از سال 1950 تا  تاثیر اندکی بر حاشیه ی خارجی دارد. اما »فلبرمایر3« و »کوهلر4« )2006( دریافتند 

1. Vicard
2. Fang
3. Felbermayr
4. Kohler
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1997، 40 درصد رشد تجارت جهانی ناشی از حاشیه ی خارجی بوده است. »لیو1« )2009( بررسی 
که GATT/WTO تجارت را نه فقط در حاشیه ی بیرونی بلکه در حاشیه ی درونی نیز بر  کردند 
انگیختند. قطعا برای نتیجه گیری نهایی بحث در مورد تاثیرات حاشیه های درونی و بیرونی، به 
که اطالعات موجود نشان می دهد، هیچ  تحقیقات و بررسی های بیش تری نیاز است. تا جایی 
تحقیقی تا به حال به بررسی تاثیرات بندهای RTA روی حاشیه های درونی و بیرونی نپرداخته 
است . بنابراین در این تحقیق، تاثیرات تجارت  آفرینی با دقت و جزییات بیش تری مورد بررسی 
که آن ها را از لحاظ حاشیه های درونی و بیرونی نیز از هم متمایز می شوند. به  قرار می گیرد به طوری 
گونه های معامله شده«  که از طریق تجزیه ی ارزش معامالت به دو قسم »تغییر در تعداد  این صورت 
گونه« )حاشیه ی درونی(، در مورد تغییر در  )حاشیه ی بیرونی( و »تغییر در ارزش معامله به ازای هر 
که به متون  کمکی  ارزش معامالت نیز تحقیق و بررسی می شود. همچنین نتایج این تحقیق به جز 
بتوانند قضاوت  از طریق آن  نیز راهگشا باشد و  کادمیک می کند می تواند برای سیاست گذاران  آ
کدامیک از تاثیرات RTA ها قابل توجه تر خواهند بود، حاشیه های درونی یا حاشیه های  که  کنند 
اعمال  درونی  حاشیه های  بر  بیشتر  آفرینی  تجارت  تاثیرات  که  شود  داده  تشخیص  گر  ا بیرونی؟ 
قبال  که  شود  صنایعی  و  شرکت ها  به  محدود  RTA ها  از  سیاسی  حمایت  است  ممکن  می شود، 
گر این تاثیرات بیش تر به حاشیه های بیرونی نسبت داده  کرده اند. در مقابل، ا خودشان تجارت 
که در زمان جاری  گسترش یافته و شرکت ها و صنایعی را  شوند، مبنای حمایت سیاسی احتماال 
که هر  گر توجه شود  گرفت. بنابراین ا صادراتی ندارند اما پتانسل آن را دارا هستند، در بر خواهد 
بند از RTA تاثیر متفاوتی بر حاشیه های درونی و بیرونی دارد، سیاست گذاران احتماال RTA ها را 
گسترده، ارتقا بخشد.  که تجارت بین المللی را همراه با حمایت سیاسی  طوری طراحی می کنند 
 . می کند  تصریح  و  تبیین  خوبی  به  را  موضوع  اهمیت  و  ضرورت  از  نشان  خود  مذکور  موارد  لذا 

2. روش تحقیق : معرفی داده ها و تصریح الگو 

و  پیمایشی   - توصیفی  تحقیق  یک  وش  ر لحاظ  از  و  کاریردی  هدف  نوع  از  پژوهش  این 
همبستگی - علی است و با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغییرها به شرح زیر در 

گرفته می شود : نطر 

1. Liu
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ijT کشور  کاالهای دوجانبه ی  نشان دهنده ی صادرات 

ijDistance کشور  فاصله ی جغرافیایی میان 

 RAT, Tarrif ij, Dispute ij, Government ij, Competition ij, Contiguity ij, Language ij, 

Colony ij 

RAT  شامل مقررات غیر متعارف )تدارکات دولتی، دارایی های فکری، سیاست رقابتی  و حل 
و فصل اختالفات(

گرفته شده است. با  کامترید سازمان ملل1«  داده های مربوط به ارزش معامالت از »دیتابیس 
استفاده از جدول تبدیل دسته بندی مشروط CPC و HS1992 که در وب  سایت بخش آمار ملل متحد 
در دسترس است، ارزش های معامالت را در سطح شش رقم HS1992 در یک ارزش معامله ای واحد 
 Distance ،Contiguity ،Language برای صنعت تولید کارخانه ای جمع می شود. اطالعات مربوط به
گرفته شده   )Centre d’Informations Internationales CEPII  )همگی از وب  سایت  Colony و

است.
کارخانه ای از »راه حل یکپارچه ی تجارت  کاالهای  گمرکی تجارت  اطالعات  نرخ تعرفه های 
شده  ایجاد  گمرکی  تعرفه های  نرخ  مورد  در  را  اطالعات  جامع ترین  که   )WITS( بین المللی2« 
توسط »بانک جهانی3« ، »کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد« 4، »مرکز تجارت بین المللی5«، 
UNSD و WTO در خود دارد، آمده است. همچنین برای شناسایی طرح های دقیق تعرفه های 
از  لیستی  به خصوص  است.  شده  استفاده  نیز  دیگری  منابع  تجاری،  شریک  هر  برای  گمرکی 
کشورهای  کشورهای عضو WTO و هر RTA نیز تنظیم می شود. همچنین ذی نفعان GSP در میان 
وب سایت  از   WTO در  عضویت  به  مربوط  اطالعات  هستند.  متفاوت  واردکننده،  مختلف 
آسیا- تجاری  و  سرمایه گذاری  توافقنامه های  »دیتابیس  از  همچنین  است.  شده  گرفته   WTO
اسناد  جز  به   ،GSP ذی نفعان  همانند  می شود.  استخراج   RTA هر  اعضای  لیست  اقیانوسیه«، 
در  که  دیگری  متعدد  اسناد  از  کشور،  هر  ملی  گمرگی  نرخ های  وب سایت  در  موجود  رسمی ای 

1. UN Comtrade Database
2. World Integrated Trade Solution (WITS)
3. World Bank
4. United NationsConference on Trade and Development (UNCTAD)
5. International TradeCenter (ITC)
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که نسبت  وب سایت UNCTAD در دسترس قرار دارد نیز استفاده می گردد. نرخ های تعرفه  ای 
کار،  سادگی  برای  همچنین  می شود.  گرفته  نظر  در  گمشده  و  مفقود  نمی باشند  کاال  ارزش  به 
کارها تا  برای نرخ تعرفه های مختلط و متفاوت از نرخ های پایین تری استفاده می شود. البته این 
کارخانه ای  کاالهای  وی  اندازه ای باعث تخمین پایین نرخ های تعرفه ای می گردد. اما تمرکز ما ر
بر  که  تعرفه هایی  که  چرا می دهد  کاهش  را  سبک شماری  و  پایین  تخمین های  نوع  این  مسلما 
کاالهای غیرکارخانه ای  وی  کاال نیستند و همچنین نرخ های مختلط تعرفه عمدتا ر اساس ارزش 
کشور  کارخانه ای میان 67  کاالهای  اعمال می شوند. در این تحقیق معادالت را برای تجارت 
که تا سال 2017 دارای RTA با ایران )RTA 96 ( بوده و بعداز انقالب در یک دوره زمانی 40 

ساله اندازه می گیرد .
برای  ابزارها  موفق ترین  از  یکی  جاذبه  معادله ی  که  است  معروف  بین الملل،  اقتصاد  در 
معادله  چارچوب  در  مبنا  معادله ی  بنابراین  می باشد.  کاالها  دوجانبه  تجارت  کّمی  تحلیل 

گرفته می شود : جاذبه به شرح زیر تعریف و در نظر 

1 2 3 4 5ln tanij ij ij ij ij ij i j ijLnT dis ce contiguity language colony RTA u uβ β β β β ε= + + + + + + +

کشور  کاالهای دوجانبه ی  : نشان دهنده ی صادرات  ijT

ε: بیانگر یک دوره ی  آشفتگی :,i j

کشور  : به معنای فاصله ی جغرافیایی میان 
ijDistance

کشور دارای یک مرز واحد باشند یک و درغیر اینصورت صفر  که دو  : در صورتی    ijContiguity

می شود. 
که در صورتی که حداقل 9 درصد جمعیت دو کشور دارای  : یک متغیر ساختگی است    ijLanguage

یک زبان مشترک باشند، یک و در غیر اینصورت صفر می شود.
رابطه ی  یک  دارای  کشور  دو  آیا  می دهد  نشان  که  است  دودویی  متغیر  یک   :Colonyij

یا خیر. مستعمره ای هستند 
کشور عضو یک توافقتامه تجاری منطقه ایی باشند عدد یک و در غیر  که دو  RTA در صورتی 

این صورت عدد صفر تخصیص می گیرد.
ارزش  وی  ر منطقه ایی  تجاری  توافقتامه  تاثیرات  جاذبه،  معادله ی  تعیین  با  نهایت  در 

معامله به شرح زیر تجزیه می گردد:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ln tan ln(1 ) intij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij i j ijLnT dis ce contiguity language colony RTA tarrif government competition ellectual dispute WTO u uβ β β β β β β β β β β ε= + + + + + + + + + + + + + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ln tan ln(1 ) intij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij i j ijLnT dis ce contiguity language colony RTA tarrif government competition ellectual dispute WTO u uβ β β β β β β β β β β ε= + + + + + + + + + + + + + +

کاالهایی  وی  کشور j ر گمرکی مورد استفاده در  در حالی که Tarrifij نشان دهنده ی نرخ  تعرفه ی 
کاهش تعرفه نام دارد را بر عهده دارد.  که   RTA می آید. این متغیر وظیفه ی اصلی i کشور که از 
که این متغیر به تاثیر »سیستم تعمیم یافته ی تنظیمات1«  اما به این نکته هم توجه داشته باشید 

GSP پرطرفدارترین نرخ های ملیMFN( 2( و ... نیز در ارتباط است . 
 ، itGovernment ( اختالفات  فصل  و  حل  و  رقابتی  سیاست  دولتی،  تدارکات  متغیر  سه 
گرفته می شوند  ( و متغیرهای ساختگی به صورت صفر و یک در نظر  itDispute  ، itCompetition

که شامل  بندهای مذکور شده باشد،  کرده باشند  کشور RTA را با هم منعقد  گر دو  که ا به این معنی 
گر دو کشور دارای یک RTA مشترک با بندهای یکسان نباشند برای  دارای ارزش یک خواهند شد. اما ا
این متغیرها عدد صفر منظور می گردد. میانگین تاثیر بقیه ی عوامل اصلی در یک RTA خودشان 
را در ضریب متغیر ساختگی RTA متعارف نشان می دهند. همچنین یک متغیر ساختگی عضویت 
WTO باشند، دارای ارزش یک و در  کشور هر دو عضو  گر دو  که ا WTO نیز مطرح می شود  در 
گفته شد، عمق و پوشش بندها  که قبال هم  غیر این صورت دارای ارزش صفر خواهند شد. همان طور 
در RTA های اخیر فراتر از عمق و پوشش بندهای توافقنامه های WTO می باشد. در تایید این که 
کمک  این عمق و پوشش در حدی فراتر از تاثیرات ناشی از عضویت در WTO، به تجارت آفرینی 
کنترل  کرده و عضویت در WTO نیز مورد  می کند، تاثیرات تجارت آفرینی هر یک از بندها را بررسی 

قرار می گیرد . 

1. Generalized system of preferences (GSP)
2. Most favored nation (MFN) rates
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جدول 1- وجود بندها در RTA های نمونه

درصدتعدادحل و فصل اختالفدارایی فکریسیاست رقابتیتدارکات دولتی
4036بله

4642بله
5348بله

6760بله
2724بلهبلهبلهبله
44خیربلهبلهبله
44بلهخیربلهبله
33بلهبلهخیربله
22بلهبلهبلهخیر
00خیرخیربلهبله
11خیربلهخیربله
11بلهخیرخیربله
33خیربلهبلهخیر
55بلهخیربلهخیر
87بلهبلهخیرخیر
1715بلهخیرخیرخیر
55خیربلهخیرخیر
11خیرخیربلهخیر
00خیرخیرخیربله
3027خیرخیرخیرخیر

UN ESCAP  منبع : دیتابیس توافقنامه های سرمایه گذاری و تجاری آسیا - اقیانوسیه

3. تخمین و تجزیه و تحلیل الگو 

RTA الف( نتایج جاذبه در مورد متغیرهای 
متعارف( در ستون )1( جدول )2( نشان داده   RTA متغیر ساختگی  مبنا )شامل یک  معادله ی 
می شود. تمام ضرایب دارای نشانه های پیش بینی شده هستند. فاصله ی جغرافیایی میان شرکای 
و  زبانی  کات  اشترا می باشد.  منفی  نسبت  دارای  انتظار،  مورد  تی  معامال ارزش های  با  تجاری 
 WTO کت کشور را به معامالت فعال ترغیب می نماید. ضریب ما مشترک بودن مرزهای ملی، دو 
که میزان آن بزرگ به نظر می رسد. در راستای  به شکل معناداری مثبت تخمین زده می شود، هرچند 
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می آید  به دست  متعارف   RTA ساختگی  متغیر  برای  معناداری  مثبت  ضریب  قبلی،  یافته های 
خاص  طور  به  RTA ها  می باشد.  مثبتی  آفرینی  تجارت  تاثیرات  نشان دهنده ی  طریق  این  از  که 

تجارت دوجانبه را 30/3 درصد افزایش می دهند.
کوچک تر از بزرگی موجود در تحقیق »بایر« و »برگ استراند« )2007( است  کمی  این بزرگی 

که معادله ی جاذبه را برای یک دوره ی زمانی دیگر )1960 تا 2000( تخمین زده است.

جدول 2- تخمین PPML برای معادالت جاذبه

123456

0.276-فاصله
]0.045[

-0783
]0.049[

-0742
]0.046[

-0.761
]0.047[

-0704
]0.046[

-0.707
]0.047[

0428زبان
]0.113[

0.324
]0.107[

0.311
]0.104[

0.288
]0.109[

0.318
]0.123[

0.375
]0.121[

0.241مجاورت
]0.131[

0.261
]0.127[

0.259
]0.129[

0.245
]0.125[

0.348
]0.134[

0.356
]0.138[

0.109مستعمره
]0.121[

0.189
]0.108[

0.213
]0.113[

0.225
]0.112[

0.182
]0.122[

0.139
]0.117[

RTA0.256
]0.081[

0.153
]0.150[

-0.185
]0.116[

-0.296
]0.114[

0.114
]0.116[

0.303
]0.160[

1.973-تعرفه
]0.984[

-1.726
]0.919[

-1.666
]0.872[

-2.023
]1.078[

-2.429
]1.212[

0.751دولت
]0.268[

0.599
]0.244[

1.220رقابت
]0.187[

0.765
]0.125[

0.131-فکری
]0.128[

0.216
]0.116[

0.341-اختالفات
]0.161[

-0.192
]0.167[

WTO1.833
]0.364]

1.422
]0.368[

1.466
]0.349[

1.453
]0.350[

1.710
]0.395[

1.611
]0.371[

641264126412641264126412تعداد مشاهدات

R0.9350.9520.9450.950.9440.935 مربع

Pseudo log-likelihood -3.2
12+E

 -2.7
12+E

 +E -3.9
12

 -2.7
12+E

12 +E-3.112 +E-3.1
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ستون  در  تعرفه،  نرخ های  البته  و  بندها  ساختگی  متغیر  چهار  معرفی  طریق  از  RTA ها  تاثیرات 
ایجاد   )1( ستون  در  شده  وارد  متغیرهای  برای  که  نتایجی  می شود.  داده  نشان   )2( )2(جدول 
غیرقابل  دارای ضرایب  متغیر مجاورت  که  هر چند  مانده،  بی تغییر  کیفی  لحاظ  از  است  شده 
RTA متعارف نمی یابیم  برای متغیر ساختگی  قابل توجهی  توجهی می باشد. ما ضریب مثبت 
توصیفی  نیروی  از  بزرگی  بخش  بندها  ساختگی  متغیر  چهار  که  است  این  احتماال  آن  دلیل  که 
قابل  منفی  ضریب  از  ما  پیش بینی ها  طبق  تعرفه  نرخ های  متغیر  می نماید.  جذب  را  متغیر  این 
با  لزومًا   RTA بندهای  خصوص  در  ساختگی  متغیر  چهار  برای  نتایج  است.  برخوردار  توجهی 
پیش بینی های ما هماهنگ نیست. تنها ضریب تخمینی برای سیاست رقابتی به طرز معناداری 
قابل  غیر  دارایی های فکری ضرایب  و  دولتی  تدارکات  برای  متغیرهای ساختگی  مثبت است. 
توجهی دارند. همچنین بند حل و فصل اختالفات تاثیرات منفی قابل توجهی بر معامالت دارد 
که بر عکس پیش بینی ما می باشد. اما این نتایج ممکن است ناشی از ارتباط و همبستگی باال 

نامیده می شود. که »هم  خطی میان متغیرهای مستقل1«  میان متغیرها باشد 
گانه و به شکلی ساده معرفی می شود  سپس چهار متغیر مربوط به بندهای RTA را به طور جداا
در   .)2 جدول   6 تا   3 )ستون های  شود  اجتناب  مستقل  متغیرهای  میان  هم خطی  پدیده ی  از  تا 
RTA ها من جمله تاثیر سایر چهار  این نوع ذکر مشخصات، میانگین تاثیر بقیه ی عوامل مهم در  
رقابتی  به سیاست  مربوط  بند  به دست می آید.  متعارف   RTA متغیر ساختگی  توسط یک  بند، 
را  تجارت آفرینی  تاثیر  میزان  همین  تقریبا  دارد.   )%122( معامالت  ارزش  روی  را  تاثیر  بیش ترین 
معامالت  ارزش  بند  این  درواقع  نمود.  مشاهده  دولتی  تدارکات  ساختگی  متغیر  برای  می توان 
و  فکری  دارایی های  بند  به  مربوط  نتایج  مقابل،  در  می دهد.  افزایش  درصد   75 اندازه ی  به  را 
حل و فصل اختالفات دارای ضرایب غیر قابل توجهی می باشند. نتایج مربوط به دارایی فکری 
کشورهای عضوWTO تعهدات اضافه ی قابل توجه دیگری فراتر  که  بیانگر این حقیقت هستند 
از TRIPS نمی دهند. نتایج غیر قابل توجه بند حل و فصل اختالفات نیز نشان می دهد )حداقل 
که این بند عملکردی فراتر از مکانیسم حل اختالف  به جز تعداد محدودی از شرکت های بزرگ( 
RTA متعارف، زمانی که  کت  که ضریب مربوط به ما WTO ندارد. همچنین توجه داشته باشید 
کت سیاست  تنها ما که  زمانی  و  بزرگ می شود  باشد،  کار  کت حل و فصل اختالفات در  تنها ما

1. multicollinearity



رگانی، شماره 94، بهار 1399 وهشنامه باز پژ 64 

که  از آن جایی  کوچک می شود.  قابل توجهی ندارد(،  که ضریب  باشد )هرچند  کار  رقابتی در 
که به صورت متغیر مستقل لحاظ نشده اند، نتایج  این ضریب، تاثیر بندهایی را به دست می دهد 
و  رقابتی  قابل توجه سیاست  تاثیر  ما در خصوص  قبلی  نتایج  با  RTA متعارف  کت  به ما مربوط 
که از آن جایی  تاثیر اندک حف و فصل اختالفات، هماهنگی دارد. نکته ی مهم دیگر این است 
کنترل و بررسی عضویت WTO، باز همین نتایج به دست می آید، تخمین های ما  که حتی پس از 
بیش تری  عمق   WTO توافق نامه های  بندهای  به  نسبت  که  RTA ها  بندهای  که  می دهد  نشان 

کمک می نمایند. دارند، به طرز قابل توجهی به تجارت آفرینی 
RTA های  به  RTA ها  کردن  محدود  با  را  مدل های مان  یافته ها،  قدرت  کنترل  منظور  به 
دو  زدیم.  تخمین  شدند(،  منعقد   1999 سال  از  بعد  و  قبل  که  )RTA هایی  جدید  یا  قدیمی 
که از تخمین به وسیله ی  ستون اول جدول )3( تنها ضرایب چهار متغیر بندها را نشان می دهد 
دارای  رقابتی  سیاست  متغیر  تنها  این که  با  می آید.  به دست  متغیر  چهار  این  گانه ی  جدا معرفی 
مربوط  متغیرهای  تمام  اما  می باشد،  جدید  RTA های  برای  تخمین  در  معنادار  مثبت  ضریب 
بزرگی ضرایب  برخوردار هستند.  از ضریب مثبت معنادار  RTA های قدیمی،  بندها در مورد  به 
رقابتی  سیاست  و  دولتی  تدارکات  فکری،  دارایی های  اختالفات،  فصل  و  حل  در  ترتیب  به 
که  باشید  داشته  توجه  به عالوه،  می باشد.  تر  باال قدیمی،  RTA های  تخمین  برای  به خصوص 
RTA های جدید و قدیمی  که »بایر« و »برگ استراند« )2007( می گویند، تفاوت میان  همان طور 
دارند.  معامالت  وی  ر RTA ها  که  است  تاخیری  با  همراه  یا  مرحله ای  تاثیر  بیانگر  احتماال 
وی  کلی، به نظر می رسد  بندی در سیاست رقابتی دارای یک تاثیر مثبت و همیشگی به ر به طور 

می باشد. معامالت 

ب( حاشیه ی درونی در برابر حاشیه ی بیرونی

کشورهای  که برخی بندها ممکن است به افزایش ارزش معامالت بین  در تحلیل قبلی دریافت شد 
گونه های  تعداد  افزایش  معامالت،  ارزش  افزایش  منشأ  به  بخش،  این  در  نماید.  کمک  عضو 
درونی(  )حاشیه ی  گونه  هر  ازای  به  معامالت  ارزش  افزایش  یا  بیرونی(  )حاشیه ی  شده  معامله 

پرداخته می شود.
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گونه های معامله شده )سطح 6  وش شمارش  به تبعیت از »فلم1« و »نورداستروم2« )2011( از ر
کدهای شش رقمی  آن  نام  که  پرداخته می شود  بیرونی،  به عنوان مقیاس حاشیه ی   )HS رقمی 
معامله  گونه های  تعداد  بر  تقسیم  معامالت  ارزش  کل  بود.  مثبت  تی  معامال ارزش های  با    HS

گرفت. ونی مورد استفاده قرار  شده به عنوان مقیاس حاشیه ی در
»رابین استین5«  و  »ملیتز4«  »هلپمن3«،  توسط  که  را  وشی  ر  )2011( »نورداستروم«  و  »فلم« 
»ناهم واریانسی«  گیر  فرا حضور  بیش تر  بررسی  با  و  کردند  اصالح  بود  شده  پیشنهاد   )2008(
مورد  را  ونی  در حاشیه ی  اساس  بر  نمونه  فضای  انتخاب  و  ناهمگنی  تی،  معامال داده های  در 
معادله ی جاذبه  اول  مرحله ی  در  بود:  این شکل  به  آن ها  تخمین  استراتژی  دادند.  قرار  بررسی 
اضافه می کردند  را هم  مستثنی«  »متغیرهای  و  تخمین می زدند  معامله  بیرونی  برای حاشیه ی  را 
ثابت  هزینه های  برای  نرمالیتی  فرضیه ی  به  وابسته  تنها  برونی  حاشیه های  تخمین   شناسایی  تا 
از طریق معرفی یک چندجمله ای  نباشد. سپس در مرحله ی دوم،  مشاهده نشده ی معامالت 
یک  به عنوان  اول  مرحله ی  تخمین  شده ی  معامله  گونه های  از  شده ای  پیش بینی  تعداد  در 
ونی  در حاشیه ی  برای  را  جاذبه  معادله ی  صادرکننده،  شرکت های  از  کسری  برای  پروکسی 
تی،  معامال داده های  در  ناهم واریانسی  بیش تر  کنترل  برای  مرحله  دو  هر  در  می زدند.  تخمین 
قادر  را  آن ها    PPMLوش ر از  استفاده  همچنین  می شد.  استفاده   PPML تخمینی  تکنیک  از 
گونه ی معامله شده  تی صفر را نیز به ازای هر  می ساخت بتوانند در مرحله ی دوم، ارزش معامال

گرایشات جانبدارانه در انتخاب باشند. وارد نمایند و این گونه مراقب انحرافات و 
در این تحقیق از روش پیشنهادی »فلم« و »نورداستروم« )2011( تبعیت می شود. ابتدا باید در 
تخمین مرحله ی اول، متغیرهای مستثنی شده را با دقت انتخاب نمود. از یک دیدگاه تئوریک، 
و  )هلپمن  باشند  مرتبط  معامالت  تنظیم  مانند  ثابت  تی  معامال ارزش های  با  باید  متغیرها  این 
کننده  کشورهای صادر کننده و وارد  همکاران 2008(. بنابراین از مجموع شاخص های شکنندگی 
که توسط »مرکز صلح سیستمیک7« به وجود آمده است،  استفاده می شود. »شاخص شکنندگی6« 

1. Flam
2. Nordstrom
3. Helpman
4. Melitz
5. Rubinstein
6. Fragility Index
7. Center for Systemic Peace
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اقتصادی  امنیتی، سیاسی،  بعد عملکردی  و مشروعیت در چهار  تاثیرگذاری  بر اساس  را  کشورها 
)شکنندگی   25 تا  شکنندگی(  )بدون  صفر  از  شاخص  این  رقم  می کند.  رتبه بندی  اجتماعی  و 
کشور تا حد زیادی وابسته به ظرفیت دولت آن برای مدیریت  شدید( متغیر است. شکنندگی یک 
ارائه ی سرویس های اساسی و انعطاف پذیری  تعارضات، اتخاذ و اجرای سیاست های عمومی، 
موثر  کنش های  وا همچنین  و  زندگی  کیفیت  و  سیستم  پیوستگی  و  انسجام  برقراری  در  سیستمی 
به چالش ها و بحران ها و البته توسعه ی مداوم و رو به جلو  می باشد. بنابراین این متغیر وابسته به 
تی خواهد بود و به عنوان یک متغیر مستثنی شده ی خوب عمل می نماید. هزینه های ثابت معامال

جدول 3- تخمین  PPML  : RTAهای قدیمی در برابر RTAهای جدید

حاشیه ی درونیحاشیه ی بیرونیکل معامالت

قدیمجدیدقدیمجدیدقدیمجدید

0.098دولت
]0.151[

1.165
]0.262[

0.067
]0.67[

0.128
]0.123[

0.599
]0.354[

2.541
]0.708[

0.353رقابت
]0.135[

1.334
]0.218[

0.182
]0.053[

0.352
]0.122[

1.951
]0.664[

3.141
]0.834[

0.023فکری
]0.121[

0.812
]0.232[

-0.139
]0.083[

-0.174
]0.101[

-0.772
]0.376[

-1.845
]0.703[

0.138-اختالفات
]0.143[

0.456
]0.231[

-0.413
]0.083[

0.232
]0.101[

-2.386
]0.778[

2.185
]0.641[

ونی  و در بیرونی  به تخمین حاشیه ی  مربوط  نتایج  ترتیب نشان دهنده ی  به  و )5(  جدول )4( 
کرد. اول، ضرایب مربوط به متغیرهای معمول جاذبه عمدتًا  می باشند. به چهار نکته باید توجه 
ونی دارای نشانه های مورد پیش بینی می باشند.  هم در حاشیه های بیرونی و هم در حاشیه های در
و  »ملیتز«  »هلپ من«،  مانند  قبلی  پژوهش های  یافته های  با  هماهنگ  و  راستا  در  همچنین 
»رابین استین« )2008(، تخمین های مربوط به حاشیه ی بیرونی به طور یکنواختی از لحاظ ارزش 
که این تخمین ها ممکن است بین این دو  ونی هستند. هر چند  کوچک تر از تخمین های حاشیه ی در
کیفی متفاوت هستند. دوم، در  که متغیرهای وابسته از لحاظ  حاشیه اصال قابل مقایسه نباشند چرا 
کت RTA ساده دارای ضرایب مثبت و قابل توجهی در هر دو حاشیه می باشد. بنابراین  ستون )1(، ما
گونه )180  گونه های معامله شده )15%( و هم ارزش معامله به ازای هر  انعقاد RTA ها هم تعداد 
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که بزرگی مورد دوم ممکن است بسیار باال باشد و احتماال دلیل  درصد( را افزایش می دهد، هر چند 
کننده و صادرکننده  کشور وارد  ود تاثیرات ثابت  آن استفاده ی ما از داده های سطح مقطعی و/یا ور
می باشد. سوم، هم راستا با یافته های تحقیق »لیو« )2009(، عضویت WTO هر دو حاشیه را به طرز 
ونی بسیار بیش تر است. چهارم،  که باز هم تاثیر بر حاشیه ی در چشمگیری افزایش می دهد، هر چند 
که به عنوان پروکسی  تی  که پیش بینی می شود، شکنندگی حکومت در جفت های معامال همان طور 
گونه های معامله شده  برای هزینه های ثابت معامالت مورد استفاده قرار می گیرد تا حد زیادی تعداد 

کاهش می دهد. را 
نتایج مربوط به متغیرهای RTA تجزیه شده به این شرح می باشد: اول اینکه ضرایب مربوط 
به نرخ تعرفه های دوجانبه در حاشیه ی بیرونی، غیر قابل توجه است اما در حاشیه ی درونی منفی 
که ادعا  و قابل توجه می باشد. این نتایج ممکن است با یافته های »دیبائر« و »مستشاری« )2010( 
به  مربوط  ضرایب  دوم،  باشد.  سازگار  دارد،  بیرونی  حاشیه ی  بر  اندکی  تاثیر  تعرفه  کاهش  دارد 
دارای  حتی  و  خورده اند  تخمین  توجه  قابل  غیر  هم  باز  اختالفات  فصل  و  حل  و  فکری  دارایی 
یک نشانه ی پیش بینی نشده در هر دو حاشیه می باشند. این نتایج به یافته های قبلی در جدول 
قابل  رقابتی  سیاست  به  مربوط  بند  معامله،  ارزش های  مورد  همانند  سوم،  دارد.  هماهنگی   )2(
رتبه ی  در  دولتی  تدارکات  به  مربوط  بند  آن  از  و پس  دارد  دو حاشیه  هر  روی  را  تاثیر  توجه ترین 
تاثیرگذاری قرار دارد. این نتیجه به نظر منطقی می رسد. هدف سیاست رقابتی، اطمینان  بعدی 
و  داخلی  شرکت های  ورود  باعث  معموال  که  است  غیررقابتی  رفتارهای  از  جلوگیری  و  مهار  از 
کاالهایی  خارجی جدید می گردند. یک بند مربوط به تدارکات دولتی می تواند آغازگر معامله ی 
که بازارهای تدارکاتی به شدت مورد حفاظت و  گذشته تشخیص داده نشده اند چرا  که در  باشد 
مراقبت قرار دارند. باز شدن این بازار بزرگ حفاظت شده رو به معامالت می تواند باعث معامله ی 
کاالهای جدیدی شود. بنابراین هر دوی این بندها تاثیرات مثبتی بر حاشیه های بیرونی و درونی 

خواهند داشت.
منعقد  )RTA های  قدیمی  و  جدید  RTA های  به  تنها  RTA ها  کردن  محدود  با  سرانجام 
ونی و بیرونی تخمین زده می شود. نتایج در ستون  شده قبل و بعد(، مدل ها برای حاشیه های در
که در »کل  ونی« جدول 3 نشان داده شده است. همان طور  »حاشیه ی بیرونی« و »حاشیه ی در
معامالت« مشاهده می شود، تاثیرات همراه با تاخیر هر بند )به جز بند دارایی های فکری( برای 
»RTA های  قابل توجه در  بزرگ تر و/یا  بیرونی مشهود است. ضرایب  و  ونی  هر دو حاشیه ی در
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که برعکس نتایج موجود در جدول )4( و )5(، بند  قدیمی« دیده می شوند. توجه داشته باشید 
دو  هر  در  توجه  قابل  و  مثبت  تاثیر  یک  دارای  قدیمی  RTA های  برای  اختالفات  فصل  و  حل 

ونی و بیرونی( می باشد. حاشیه )در

جدول 4- تخمین PPML برای معادالت جاذبه : حاشیه ی خارجی

123456

0.374-فاصله
]0.019[

-0.381
]0.022[

-0.360
]0.020[

-0.361
]0.020[

-0.366
]0.023[

-0.368
]0.020[

0.201زبان
]0.061[

0.194
]0.058[

0.169
]0.061[

0.167
]0.060[

0.193
]0.060[

0.188
]0.062[

0.008مجاورت
]0.095[

0.031
]0.092[

-0.032
]0.091[

0.0335
]0.90[

0.020
]0.095[

0.0035
]0.093[

0.356مستعمره
]0.089[

0.304
]0.086[

0.368
]0.086[

0.365
]0.86[

0.349
]0.089[

0.340
]0.089[

RTA0.128
]0.033[

0.253
]0.069[

0.043
]0.051[

0.010179
]0.047[

0.143
]0.049[

0.258
]0.068[

2.131-تعرفه
]1.260[

-1.668
]1.154[

-1.445
]1.110[

-2.463
]1.398[

-2.216
]1.375[

1.137-دولت
]0.114[

0.165
]0.083[

0.511رقابت
]0.096[

0.284
]0.070[

0.198-فکری
]0.081[

-0.076
]0.074[

0.208-اختالفات
]0.083[

-0.165
]0.085[

WTO0.812
]0.188[

0.628
]0.190[

0.711
]0.188[

0.705
]0.187[

0.695
]0.192[

0.757
]0.197[

0.058شکنندگی
]0.035[

0.073
]0.035[

0.069
]0.035[

0.066
]0.035[

0.071
]0.035[

0.075
]0.035[

6412641264126412064126412تعداد مشاهدات

R0.910.950.920.940.910.93 مربع

Pseudo log-
likelihood

04+2.3E-04+2.3E-04+2.3E-04+2.3E-04+2.3E-04+2.3E-
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جدول 5- تخمین PPML برای معادالت جاذبه : حاشیه ی درونی

123456

2.399-فاصله
]0.776[

-2.033
]0.715[

-2.057
]0.749[

-2.160
]0.775[

-2.019
]0.727[

-1.902
]0.690[

0.998زبان
]0.379[

0.756
]0.294[

0.724
]0.282[

0.712
]0.288[

0.736
]0.314[

0.755
]0.280[

0.437مجاورت
]0.191[

0.309
]0.158[

0.239
]0.186[

0.177
]0.193[

0.248
]0.183[

0.428
]0.169[

1.622مستعمره
]0.685[

1.194
]0.461[

1.452
]0.622[

1.524
]0.633[

1.445
]0.566[

1.163
]0.524[

RTA1.041
]0.279[

1.582
]0.408[

0.538
]0.156[

0.287
]0.125[

0.831
]0.282[

1.715
]0.419[

7.184-تعرفه
]2.911[

5.4430
]2.505[

-4.771
]2.267[

8.6631
]3.656[

7.1643
]2.959[

1.158-دولت
]0.438[

0.817
]0.423[

2.657رقابت
]0.902[

1.523
]0.534[

0.453-فکری
]0.354[

0.053
]0.205[

1.350-اختالفات
]0.388[

-1.101
]0.325[

WTO5.145
]1.647[

3.555
]1.068[

4.147
]1.366[

4.238
]1.391[

4.029
]1.313[

3.950
]1.277[

گونه های  تعداد 
پیش بینی شده

-4.090
]1.955[

-2.948
]1.542[

-3.402
]1.711[

-3.578
]1.782[

-3.210
]1.658[

-2.812
]1.513[

مربع تعداد 
پیش بینی شده

-0.291
]0.078[

-0.337
]0.086[

-0.295
]0.082[

-0.307
]0.081[

-0.301
]0.080[

-0.304
]0.079[

مکعب تعداد 
پیش بینی شده

0.018
]0.005[

0.021
]0.005[

0.018
]0.005[

0.019
]0.005[

0.019
]0.005[

0.019
]0.005[

641264126412641264126412تعداد مشاهدات

R0.930.960.940.920.950.95 مربع

Pseudo log-
likelihood

05+4.1E-05+4.1E-05+4.1E-05+4.1E-05+4.1E-05+4.1E-
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نتیجه گیری و پیشنهادات 

کردن چندین بند من جمله سیاست  با وارد  RTA اخیر  حوزه ی توافقنامه های تجاری منطقه ای 
از پیش شده است.  گسترده تر   ،WTO تعهدات  مرز  از  رفتن  فراتر  و  یا دارایی های فکری  رقابت 
ایجاد  باعث  بلکه  می دهند  کاهش  را  تعرفه  نرخ های  فقط  نه  یافته  گسترش  RTA های  این 
گر وجود هر  کشورهای عضو می گردد. ا همکاری و ارتباط در حوزه های متعدد اقتصادی در میان 
گر از لحاظ  بند دارای تاثیرات قابل توجه و متفاوتی از لحاظ تجارت آفرینی داشته باشد، حتی ا
کاهش تعرفه ها دارای ارزش برابر باشند، این تفاوت ها در حوزه ی RTA ها می تواند منجر به  میزان 
گر هر بند از RTA تاثیرات متفاوتی  تاثیرات ناهمگنی روی معامالت میان RTA ها شود. همچنین ا
که افزاش  RTA هایی طراحی شود  بر حاشیه های درونی و بیرونی داشته باشد، شاید الزم باشد 

گردد. گسترده تر  کثر رسانده تا حمایت سیاسی برای انعقاد RTA ها  ارزش معامالت را به حدا
کشورهای عضو  این مقاله سعی دارد میزان تاثیر افزایشی هر بند از RTA بر ارزش معامله را در 
کار با استفاده از تکنیک تخمین PPML به همراه  RTA مورد بررسی قرار دهد. برای انجام این 
که به خوبی برای هر RTA منعقد شده تفکیک شده اند، یک معادله ی جاذبه را  اندیکاتورهایی 
گذشته مانند »ویکارد« )2009(، »روی« )2010( و »بایر«،  تخمین  زده شد. در حالی که پژوهش های 
»برگ استراند« و »فنگ« )2011( روی انواع مختلف RTA و عمق و پوشش آن ها تمرکز داشته اند، 
کید و متغیری برای نرخ های تعرفه ی واقعی لحاظ  در این مقاله روی بندهای موجود در RTA تا
که  RTA ها  در  مندرج  بند  نوع  چهار  نقش  روی  و  آید  به دست  RTA ها  اولیه ی  تاثیر  تا  گردید 
شناسایی شان نسبتا آسان است )بندهای مربوط به تدارکات دولتی، دارایی های فکری، سیاست 
کشور را در منطقه ی  که 67  رقابتی و حل وفصل اختالفات( تمرکز می شود. RTA 96 منعقد شده 
گرفت. داده های مربوط به تجارت بین المللی بر اساس  ESCAP پوشش می دهد مورد بررسی قرار 
اطالعات جمع آوری شده در سطح شش رقمی HS1992 در قسمت های )2( تا )4( دسته بندی 

مشروطCPC برای سال 2017 می باشد.
که بند سیاست رقابتی به طور مداوم دارای تاثیرات مثبتی بر معامالت  از تحلیل ها دریافت شد 
گسترش معامالت دارد و سپس بند تدارکات دولتی در رتبه ی دوم  می باشد و بیش ترین تاثیر را بر 
مورد تجزیه  بیرونی  و  افزایش معامالت در حاشیه های درونی  قرار می گیرد. همچنین  تاثیرگذاری 
مربوط  بندهای  توجه  قابل  گرقت. تحلیل روی حاشیه ها نشان می دهد نقش های  قرار  و تحلیل 
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مشخصات  به  نسبت  نتایج  تمام  است.  شده  مشاهده  نیز  دولتی  تدارکات  و  رقابتی  سیاست  به 
رقابتی  بندهای سیاست   نشان می دهند حضور  و  معتبر هستند  و  قدرتمند  نمونه های مختلف،  و 
حمایت  گسترش  جهت  در  RTAها  تجارت آفرینی  تاثیرات  افزایش  به منظور  دولتی  تدارکات  و 
نتایج  و  اهداف  چارچوب  در  .بنابراین  است  اهمیت  حائز  بسیار  RTA ها  انعقاد  برای  سیاسی 
جاصله پیشنهاد می گردد : الف( در توافقنامه های تجاری منطقه ای حتی االمکان از منظور نمودن 
گسترش معامالت  که اثر معکوس بر حجم و  بندهای تامتعارف پرهیز نموده و نسبت به درج هر بندی 
و تجارت منطقه ای و بین المللی می گردد حساسیت زیاد و معقولی داشته و توافقنامه های تجاری 
کثر رسانده تا حمایت سیاسی برای  که افزایش ارزش معامالت را به حدا گردد  طراحی و منعقد 
گردد . ب( از بین بندهای نامتعارف توافقنامه های تجاری منطقه ای،  گسترده تر  انعقاد RTA ها 
بندهای »سیاست رقابتی و تدارکات دولتی« با توجه به شدت تاثیرگذاری مورد توجه بیشتری قرار 
که ارتباط بیشتری هر دو بند با دولت ها دارتد دولت ها نسبت به آنها حساسیت  گرفته و از آنجایی 
با توجه به مولفه های روابط سیاسی و تجاری موجود و  و دقت نظر بیشتری اعمال نمایند . ج( 
منعقد  کشورهایی  با  منطقه ای  تجاری  توافقنامه های  خارجی،  تجارت  و  معامالت  ارزش  میزان 
که اوال ساختار اقتصادی سیاسی مطلوب و پایداری با ایران داشته و ثانیا در اقتصاد جهانی  گردد 
و معادالت اقتصادی سهم زیادی داشته و از استقالل افتصادی سیاسی مطلوبی بر خوردار بوده 
دانش  و  تکنولوژی  انتقال  باعث  اقتصادی  رشد  افزایش  کشورها ضمن  ان  با  تجارت  لوای  در  و 
فصل  و  حل  بند  به  توجه  با  د(   . باشد  داشته  پی  در  نیز  را  ایران  اقتصاد  به  سرمایه  ورود  فنی، 
کشورهایی بیشتر مد نظر قرار  اختالفات برای RTA ها در انعقاد توافقنامه های تجاری منطقه ای، 
کات قانونی و حقوقی قرابت بیشتری با مواضع حقوقی قانونی ایران  که از نظر اشترا داشته باشند 
اساس  بر  ح(   . گردند  تسریع  و  تسهیل  اختالفات  رفع  مشکل،  بروز  صورت  در  که  باشند  داشته 
منظور  و  تعریف  جدیدی  بندهای  کم  حا شرایط  حسب  قانونی  و  اقتصادی  سیاسی،  کات  اشترا

گردد تا افزایش حجم معامالت اقتصادی را در پی داشته باشد. 
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