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تجاری بین ایران و سایر اعضاي اكو است .با توجه به امکان اثرگذاری عوامل جاذبه (مانند
فاصله بين دو کشور و سطح تولید كشورها) بر شدت تجارت و درونزا بودن آن و برای

جلوگیری از تورش ناشی از این مسأله ،از یک مدل جاذبه استفاده شده است .معادله جاذبه
تأثیر عواملی مانند تولید و فاصله بین کشورها را بر تجارت دوجانبه میان آنها نشان میدهد.

نتایج حاصل از برآورد این معادله بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار تولید تمامی کشورها بر
تجارت دوجانبه آنها با ایران و نیز تأثیر معکوس فاصله کشورها بر حجم تجارت آنها با
ایران است .درنهايت با توجه به امکان اثرگذاری متغيرهايي همچون عدمتقارن در ساختار
تولید و تجارت درونصنعت بر رابطه بین شدت تجارت دوجانبه و همبستگی ادوار تجاری،

الگوی اولیه با لحاظ کردن اين متغیرها برآورد و آزمون شده است .نتایج حاصل از برآورد
این دو الگو بیانگر این مطلب است که بین همزمانی ادوار تجاری ایران و دیگر اعضای اکو
و شاخص عدمتقارن در ساختار تولید آنها یک رابطه منفی وجود دارد .به این معنا که اثر

همزمانی ادوار تجاری بین کشورها با ساختار تولید متفاوت ضعیفتر است و اثر شدت

تجارت میان ایران و سایر اعضای اکو بر روی همبستگی ادوار تجاری میان جفت کشورهای
با درجه باالتر تجارت درونصنعت بیش از سایر کشورها است .همچنین اثر شدت تجارت
میان ایران و سایر اعضای اکو بر همبستگی ادوار تجاری میان کشورهای عضوی که ساختار

تولیدشان تشابه بیشتری با هم دارد ،بیشتر از کشورهای دیگر است.
طبقهبندی .E32 ,F15 ,F14 : JEL
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مقدمه
همزمانی ادوار تجاری یکی از مباحث جدید علم اقتصاد است که از مباحث فیزیک

موج برگرفته شده و در مباحث اقتصاد بینالملل وارد شده است .براساس تئوریهای موجود
درزمینه ادغام منطقهای ،همزمانی ادوار تجاری کشورهای مختلف بهعنوان یکی از شرایط

الزم برای ادغام عمیقتر کشورها در قالب یک موافقتنامه تجارت منطقهای ( 1)RTAاست.
موافقتنامههای تجارت منطقهای برحسب شدت ادغام بهترتیب شامل منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی ،بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی است .این موافقتنامهها با اهداف

اقتصادی و سیاسی مختلفی مانند حذف موانع و محدودیتهای تجاری ،افزایش حجم
مبادالت تجاری و رشد و افزایش ثبات و صلح بین کشورها و ...ایجاد میشوند .براساس
ادبیات اقتصادی ،موافقتنامههای تجارت منطقهای از یکسو با کاهش محدودیتها و

موانع تجاری موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد ،افزایش حجم مبادالت تجاری و
افزایش تولید و رشد اقتصاد کشورهای عضو میشود و از سوی دیگر حجم تجارت بین

کشورها و امکان انتقال نوسانهای اقتصادی آنها را افزایش میدهد .انتقال نوسانهای

اقتصادی و اثرات متقابل کشورها بر یکدیگر نیز دیدگاه مهمی در تحلیلهای مدرن ادوار

تجاری بهشمار میآید .هرچه ادوار (سیکلهای) تجاری کشورهای مختلف همزماني
بیشتری داشته باشند انتقال نوسانهای اقتصادی بینشان قویتر است .براساس مبانی

نظری همزمانی ادوار تجاری ،عواملی مانند یکپارچگی تجاری (تجارت درونصنعت 2و
تجارت بین صنایع ،)3تشابه ساختار اقتصاد کشورهای طرف تجاری و درجه تشابه

سیاستهای پولی و مالی بین کشورها بر همزمانی ادوار تجاری بین کشورها مؤثر است.

یکپارچگی تجاری میتواند از طریق ایجاد شوکهای طرف عرضه و تقاضا بر ادوار تجاری
کشورها اثر بگذارد .بسته به اینکه کدامیک از شوکها غالب میشود ،همزمانی ادوار
تجاری ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند .چنانچه در نتیجه یکپارچگی تجاری،

تجارت درونصنعت بر تجارت بین صنایع غالب شود همزمانی ادوار تجاری افزایش مییابد
1. Regional Trade Agreements (RTA).
2. Intra-industry Trade.
3. Inter-industry Trade.
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و برعکس ،اگر تجارت بین صنایع غالب شود همزمانی ادوار تجاری کاهش مییابد .عالوه

بر این ،هرچه ساختار اقتصادی کشورهای طرف تجاری تشابه و تقارن بیشتری داشته باشد،
همزمانی ادوار تجاری افزایش پیدا میکند .در نهایت ،هرچه روابط تجاری بین کشورها
عمیقتر باشد ،تمایلشان به استفاده از سیاستهای مشترک بیشتر است .این سیاستها

میتواند بر ادوار تجاری بین آنها اثرگذارد .این در حالی است که ادغام عمیقتر کشورها

و تشکیل منطقه بهینه پولی نیازمند همزمانی سیکلهای تجاری کشورهای طرف تجاری
است.

در سالهای اخیر تعداد موافقتنامههای تجارت منطقهای در سراسر دنیا افزایش پیدا

کرده است .این مسأله موجب افزایش اهمیت انتقال نوسانهای اقتصادی و اثرات متقابل
کشورها بر یکدیگر و همچنین توسعه مطالعات تئوریک و تجربی در زمینه بررسی رابطه
همزمانی ادوار تجاری بین کشورهای عضو موافقتنامههای تجاری شده است .از جمله

اتحادیههای مشترک منطقهای سازمان همکاری اقتصادی یا اکو ( 1)ECOاست .این سازمان
منطقهای در سال  1964با هدف گسترش همكاري اقتصادی و تجاری با عضويت سه کشور
ایران ،ترکیه و پاکستان فعالیت خود را آغاز کرده است .بعد از آن در سال  1990با پیوستن

هفت کشور ترکمنستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و افغانستان

این سازمان توسعه پیدا کرد .دراین راستا هدف اصلی مطالعه حاضر ،با توجه به عضویت
ایران در این سازمان ،بررسی ارتباط بین شدت تجارت 2و همزمانی ادوار تجاری 3کشورهای

عضو سازمان همکاری اقتصادی( )ECOاست .برای این منظور سه الگوی همزمانی ادوار

تجاری ،الگوی جاذبه 4و الگوي ساختار تولید و همبستگی ادوار تجاری استفاده شده است

و مهمترین فرضیات مورد آزمون در اين مطالعه بهصورت زیر است:
الف) بین ادوار تجاری اعضای اکو همبستگی وجود دارد.

ب) شدت همبستگی میان ادوار تجاری اعضای اکو یکسان نیست.

ج) شدت تجارت نقش مثبتی در همبستگی ادوار تجاری بین اعضای اکو دارد.
1. Economic Cooperation Organization (ECO).
2. Trade Intensity.
3. Business Cycles Synchronization.
4. Gravity.
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د) هرچه ساختار اقتصادی کشورها تشابه بیشتری داشته باشد اثر شدت تجارت بر
همبستگی ادوار تجاری بیشتر است.

در این راستا ،مطالب موجود در این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است .در بخش

اول مبانی نظری تحقیق عنوان میشود .بخش دوم شامل مروری بر مطالعات انجامشده در

زمینه شدت تجارت ،همبستگی ادوار تجاری و ارتباط بین آنها است .بخش سوم به روش

تحقیق و تحلیل نتایج حاصل از مدلها و در نهایت بخش پایانی به جمعبندی و نتیجهگیری

اختصاص داده شده است.

 .1مبانی نظری
در این قسمت با توجه به هدف اصلی مطالعه که بررسی ارتباط بین یکپارچگی تجاری

(شدت تجارت) و همزمانی ادوار تجاری کشورهای عضو اکو است به ارائه مبانی نظری

مربوط به آن میپردازیم؛ از اینرو ،مبانی نظری مفاهیم ادوار تجاری ،همزمانی ادوار و
عوامل مؤثر بر همزمانی ادوار تجاری و باالخص یکپارچگی تجاری را بررسی میکنیم.

1ـ .1ادوار تجاري و مفهوم همزماني
در متون اقتصادی ادوار تجاري به تغييرات تكرارشونده در سطح فعاليتهای اقتصادي

اطالق میشود .رويدادهايي كه يك دوره تجاري را شكل میدهد ،بهترتیب عبارت است

از رونق ،اوج ،ركود و حضيض كه از نظر طول زمان ،شدت و دامنه با يكديگر متفاوتند.1

اصطالح ادوار تجاري در مورد تغيير در فعاليتهای يك بخش خاص اقتصادی بهكار گرفته

نمیشود؛ بلكه از آن براي تعريف نوسانهاي موجود در تمام بخشهای اقتصادی ،استفاده

میشود .اين نوسانها تقريباً در بیشتر بخشهای اقتصاد در يك زمان ظاهر ميشوند .چنين
توالي از نوسانها ،حالت تكرارشونده دارد ولي فاقد ويژگي تناوبی است؛ به اين معني كه

چنين انحرافاتي در فواصل زماني منظم اتفاق نمیافتد و دوره زماني وقوع و دامنه حركات
آنها و تفاوت بين نقاط اوج و حضيضشان يكسان نیست .چنين تغييرات تكرارشوندهای در

سطح فعاليتهای اقتصاد ،تحت عنوان ادوار تجاري ناميده میشوند .به اعتقاد آرتور برنز و
 .1تقوی (.)1383
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وسلي ميچل« 1ادوار تجاري نوعي نوسان در فعاليتهای كالن اقتصادي واحدهاي اقتصادي
است ،يك دور تجاري شامل رونق در يك زمان و در تمام فعاليتهای اقتصادي است كه
در پي آن يك  ركود میآيد و فعاليتهای اقتصادي كاهش يافته و سپس دوباره بهبود

حاصل میشود و در پي ركود ،رونق دیگری اتفاق میافتد» .مفهوم همزماني ادوار تجاري
در سال  1946براي اولينبار توسط برنز و میچل بيان شد .به اعتقاد آنها ،همزماني ادوار

تجاري زماني اتفاق میافتد كه نقاط چرخش 2سيكلهای مرجع مانند هم ،بهطور تقريبي
در يك زمان ایجاد میشود .به اعتقاد هاردينگ و پاگان 3وقتي نقاط چرخش در مجموعه

سيكلهای خاص در زمانهاي مشخص به وقوع میپيوندد ،ادوار تجاري همزمان شدهاند،
يعني وقتي چرخش از دوران رونق و انبساط به دوران ركود يا انقباض در يك زمان اتفاق
میافتد.

2ـ .1همزمانی ادوار و يكپارچگي تجاري
همزمان با گسترش و توسعه موافقتنامههای تجارت منطقهاي ( )RTAدر سراسر دنيا،

بحث همزماني ادوار تجاري نيز مورد توجه محققان قرار گرفته است .به اعتقاد ماندل و

مك كينون 4همزماني ادوار تجاري پيششرطی براي ادغام و يكپارچگي كشورها در قالب

يك موافقتنامه تجارت منطقهای است .تشابه ادوار تجاري نقش مهمي در ادغام اقتصادی
کشورها در یک موافقتنامه بازی میكند ،زيرا هزينه احتمالي اتخاذ سياستهای اقتصادي

ضدسيكلهای تجاری با همزمان شدن ادوار تجاري به حداقل میرسد .موافقتنامههای

تجارت منطقهای برحسب میزان و شدت ادغام کشورها به چهار گروه تقسیم میشود .این
موافقتنامهها بهترتیب براساس شدت ادغام شامل منطقه آزاد تجاری ،)FTA( 5اتحادیه

گمرکی ،)CU( 6بازار مشترک )CM( 7و اتحادیه اقتصادی )EU( 8است .با افزایش میزان
1. Burns and Mitchell (1946).

 Turning Point .2نقاط چرخش ،نقاطی هستند که در آن یک سیکل از یک مرحله یعنی رونق به مرحله دیگر یعنی رکود
(یا برعکس) چرخش میکند.
3. Harding and Pagan (2002).
4. Mundell and McKinnon (1963).
5. Free Trade Area.
6. Custom Union.
7. Common Market.
8. Economic Union.
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ادغام الزم است همزمانی بیشتری بین ادوار تجاری کشورها بهوجود آید .براساس

مبانی نظری مربوط به همزمانی ادوار تجاری ،چندین عامل بر همزمانی ادوار تجاری اثر
میگذارد .یکپارچگی تجاری و شدت تجارت ،درجه ادغام در موافقتنامههای تجاری،
درجه تقارن و تشابه ساختار تولید ،یکپارچگی مالی و سیاست اقتصادی مشترک از جمله

این عواملاند .گسترش روابط تجاري (شدت تجارت) بين كشورها یکی از عوامل اثرگذار

بر همزمانی ادوار تجاری بین آنها است (جولز ـ آرماند ،1تاپسوبا ،2كالدرون .)3به اعتقاد
فرانكل و رز ،تجارت يكی از عوامل مهم در توضيح همبستگي توليد بین كشورها است.

همچنین عضويت در اتحاديه پولي 4باعث افزايش يكپارچگي تجاری میشود (رز و انگل.)5

كشورهاي عضو اتحاديه پولي بهدليل كاهش محدوديتهای تجاري تجارت بيشتر ،نوسان

كمتر در نرخ ارز و همزمانی بيشتري در ادوار تجاري خود دارند .همچنین در شرایطی
که تشكيل موافقتنامه تجارت منطقهای با آزادسازی مالي و تجاري همراه باشد ،همزماني

ادوار تجاري كشورهاي عضو افزایش مییابد (ايمبس ،6يانگ .)7درعینحال ،هرچه درجه
تشابه و تقارن ساختار توليد كشورها بيشتر باشد ،شاهد افزايش همزماني ادوار تجاري بين

آنها هستیم .درنهایت ،با افزایش تجارت درونصنعت بین کشورها ،همزماني ادوار تجاري
بينشان نیز افزایش مییابد .در این بین ،یکپارچگی تجاری بین کشورها میتواند بهصورت

تجارت درونصنعت و یا تجارت بین صنایع باشد که در هر دو حالت شوکهایی بر اقتصاد
کشورهای طرف تجاری وارد میکند (گروبن و دیگران .)8اثر این شوکها بر ادوار تجاری
به این وابسته است که کدامیک غالب میشود (شین و وانگ .)9چنانچه توسعه تجارت

تجارت درون صنعتی را تقویت کند ،بر تجارت بین صنایع و تولید تخصصی براساس مزیت

نسبی غالب میشود و همزمانی ادوار تجاری افزایش مییابد .درعینحال ،تجارت بینصنعتی
1. Jules-Armand (2007).
2. Tapsoba (2005).
3. Calderon (2007).
4. Monetary Union (MU).
5. Rose and Engel (2001).
6. Imbs (2003).
7. Ying (2005).
8. Gruben, et al. (2002).
)9. Shin and Wang (2004
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از طریق اثرات مربوط به افزایش تقاضای کل تقویت شده و باعث ایجاد سرریز تکنولوژی
و افزایش بهرهوری کشورهای طرف تجاری میشود .در این شرایط ،چنانچه اثر فوق از
اثر تخصصگرایی در صنایع قویتر باشد ،شاهد افزایش همزمانی ادوار تجاری خواهیم

بود .درعینحال ،ارتباط بین یکپارچگی تجاری و همزمانی ادوار تجاری متفاوت است .این
ارتباط به ماهیت شوکهای وارده بستگی دارد بهطوریکه ،يكپارچگي تجاري هم میتواند

همزماني ادوار تجاري را تقویت کند و هم باعث تضعيف آن شود .اينكه كدام اثر غالب
شود بستگي به نوع كشورهاي طرف تجاري و نحوه شكلگيري روابطشان دارد .چنانچه

شوکهای خاص صنعت عامل اصلی ادوار تجاری باشد اثر یکپارچگی تجاری نامشخص

است و اگر شوک تقاضا عامل اصلی باشد اثر مورد نظر مثبت خواهد بود .موليناری و
مارتينكوس 1در یک تقسیمبندی کلی در سال  ،2004نحوه اثرگذاری یکپارچگی تجاری بر
همزمانی ادوار تجاری کشورها را برحسب نوع شوک را بهصورت جدول ( )1تقسیمبندی

کردند.

جدول 1ـ نحوه اثرگذاري يكپارچگي تجاري بر همزماني ادوار تجاري
برحسب نوع شوك
نوع شوك

منشأ اثر بر همزماني ادوار تجاري

منابع

صنعتي

 :تخصصگرايي در توليد از طريق حذف تعرفه :تخصصگرایي در توليد از طريق فرصتهایبهتر براي كسب درآمد
 :+تجارت درونصنعتي بهعنوان سازوكار اصلي
 :-/+تخصصگرایي عمودي

فرانكل و رز ()1998
شين و وانگ ()2004
كروگمن)1993( 2
ایمبس ()2007
كوز و یي)2001( 3

تقاضاي كل

 :+اثر سرريز شوك تقاضاي كل
 :+انتقال دانش و رواج تكنولوژي

فرانكل و رز ()1998
كو و هلپمن)1995( 4

عامل مؤثر دیگر بر همزمانی ادوار تجاری ،تشابه (تقارن) ساختار اقتصادی کشورهای

طرف تجاری است .ساختار اقتصادی کشورهای طرف تجاری میتواند بهطور مستقیم و
1. Molinari and Martincus (2004).
2. Krugman (1993).
3. Kose and Yi (2001).
4. Coe and Helpman (1995).
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غیرمستقیم از طریق تأثیر بر شاخصهای تجاری ،همزمانی ادوار تجاری را تحتتأثیر قرار

دهد (اکین ،1کالدرون و دیگران ،2اینکالر و دیگران .)3هرقدر عدمتقارن در ساختار توليد

کشورهای طرف تجاری بیشتر باشد ،همزمانی ادوار تجاری آنها کمتر خواهد بود .از
طرف دیگر ،وجود تشابه در ساختار اقتصادی کشورهای طرف تجاری میتواند شدت

تجارت دوجانبه یا تجارت درونصنعتی بین کشورها را افزایش داده و بر همزمانی ادوار
تجاری اثر گذارد .درعینحال ،تشابه ساختار تولید کشورها داللت بر این دارد که در حالت

وجود تشابه ساختار اقتصادی کشورهای طرف تجاری ،شوکهای خاص صنعت ناشی از
جریانهای تجارت موجب بروز اثرات مشابهی در نوسانهای کل بهوجود آمده در سطح

کشورها میشود .بر این اساس ،شوکهای خاص صنعت تنها درصورتی همزمانی ادوار
تجاری را تقویت میکند که اقتصاد کشورهای طرف تجاری از نظر ساختار تولید مشابه

باشد .سومين عامل مؤثر بر همزمانی ادوار تجاری درجه تشابه سیاستهای مالی و پولی
کشورهای طرف تجاری است .هرچه رابطه تجاری بین کشورها عمیقتر باشد ،تمایل آنها

به استفاده از سیاستهای مشترک بیشتر است .این سیاستها میتواند بر ادوار تجاری
کشورها اثر گذارد .بهطورکلی ،هرچه کشورهای مختلف از نظر حجم تجارت ،تشابه

شوکها و ادوار بین کشورها ،درجه تحرک نیروی کار و سیستم انتقاالت مالی ،پیوند

قویتری داشته باشند ادغامشان عمیقتر و اتخاذ یک سیستم پولی و مالی مشترک مناسبتر
است .عالوه براین ،با افزایش حجم تجارت بین کشورها ،احتمال ایجاد یک اتحادیه و یا
یک منطقه تجاری بیشتر میشود ،بهطوریکه هرچه حجم تجارت کشورهای عضو یک

اتحادیه بیشتر شود ادوار تجاري کشورها با یکدیگر همبستگی بیشتری پیدا کرده و در
نتیجه اتخاذ سیاستهای مشترک و ایجاد منطقه پولی مناسبتر است .اصل مسلم تئوری
منطقه پولی بهينه آن است که منافع يك اتحادیه پولی به این بستگی دارد که آیا کشورهایی

که به عضویت در اتحادیه پولی تمایل دارند ،ویژگیهای مشترکی دارند یا خیر؟ بنابراین،
مطالعه همزمانی ادوار تجاری کشورهای عضو در یک موافقتنامه تجارت منطقهای برای

بررسی امکان ادغام عمیقتر آنها و هماهنگسازی سیاستهای مالی و پولی و تشکیل
1. Akin (2006).
2. Calderon, et al. (2002).
3. Inklaar, et al. (2005).
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یک منطقه بهینه پولی الزم بهنظر میرسد .در این راستا ،مطالعه حاضر میتواند بهعنوان

معیاری برای ارزیابی امکان ایجاد منطقه بهینه پولی بین کشورهای عضو اکو استفاده شود؛
از اینرو ،از مدل ارائهشده توسط فرانکل و رز استفاده میشود .فرض بر این است که اثر

شدت تجارت دوجانبه باالتر بر همبستگی تولید زوج کشورهایی که ساختار اقتصادی مشابه
و یا سهم باالتری از تجارت درونصنعت دارند ،باالتر است .اثر شدت تجارت بر همبستگی

ادوار تجاری از دو کانال متفاوت ظاهر میشود .اول اینکه همبستگی ادوار تجاری
میتواند به تشکیل موافقتنامه تجاری منجر شود که خود اثر مثبتی بر شدت تجارت

افزایشیافته میگذارد .دوم ،کشورها با پیوستن به یک موافقتنامه تجاری میتوانند
هزینههای مبادله را کاهش دهند و در یک زمان واحد سیاستهایشان را با شریکانشان

ارتباط دهند .این درحالی است که کاهش هزینههای مبادله موجب افزایش مبادالت تجاری
و همگرایی سياستهای کالن میشود ،که خود ممکن است به افزایش همبستگی ادوار

منجر شود .بنابراین ،ارتباط مثبت میان شدت تجارت و همبستگی ادوار میتواند بهعلت
هردو متغیرهای بیانشده باشد و درعینحال بهوسیله یک عامل سوم یعنی شکلگیری یک

موافقتنامه تجاری توضیح داده شود .بر این اساس ،در بررسی ارتباط بین همزمانی ادوار
تجاری و شدت تجارت الزم است این مسأله که تحت عنوان «درونزایی همزمانی» شناخته

میشود در نظر گرفته شود.

 .2مطالعات انجامشده
با توجه به گسترش روزافزون موافقتنامههای تجارت منطقهای و اهمیت همبستگی

ادوار تجاری کشورهای عضو ،مطالعات زیادی در این حوزه توسط محققان انجام شده

است .ماندل 1از جمله اولین افرادی است که به مطالعه در حوزه همبستگی ادوار تجاری
پرداخته است .بعد از وی مطالعات متعددی ساختار همبستگی ادوار تجاری کشورهای

مختلف و شرایط گوناگون را بررسی کردهاند که در این قسمت برخی از این مطالعات را
بهطور مختصر مرور میکنیم.

شین و وانگ ( )2000با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  1977تا ،1999
1. Mundell.
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تأثیر يكپارچگي تجاري 1بر همحركتي 2چرخههای تجاري  14کشور اروپایی را بررسی

کردند .نتیجه مطالعه آنها نشاندهنده این است که تجارت درونصنعت عامل اصلي
همزماني ادوار تجاري در کشورهای مذکور است .این نتيجه بیانگر کاهش هزينههای

پيوستن به يك اتحاديه پولي در کشورهایی است که الگوي تجارت حاكم بر آنها از نوع
تجارت درونصنعتي ( )IITاست؛ زیرا تجارت درونصنعتی بیانگر تشابه بیشتر ساختار

اقتصادي این کشورها با هم است .رز و انگل ( )2003با استفاده از معیار ماندل در مورد

ناحیه بهینه پولی به مقایسه تجربی کشورها با پول مستقل میپردازند .نتايج مطالعه آنها
بیانگر این است که عضویت در یک اتحادیه پولی و استفاده از یک پول مشترک موجب

افزایش یکپارچگی ،افزایش تجارت ،کاهش نوسان نرخ واقعي ارز و همزمانی بیشتر

چرخههای تجاري میشود .ايمبس ( )2003با استفاده از یک سیستم معادالت همزمان
مشتمل بر متغيرهاي تجارت كاالها ،تجارت داراييهای مالي ،تخصصگرايي و همزماني
ادوار تجاري به بررسي همزماني ادوار تجاري در نواحي و زمانهای مختلف میپردازد.

نتايج مطالعه وي نشان میدهد که تجارت ،آزادسازی مالی و تخصصگرايي بر همزماني
ادوار تجاری مؤثر است .ادومیتیس 3نحوه اثرگذاری تجارت بر همبستگي ادوار تجاري

ميان كشورهای اتحادیه اروپا ( 4)EUو شركاي تجاري آنها را بررسی کرده است .نتايج
مطالعه وی بیانگر آن است که شدت تجارت بر همبستگي ادوار تجاري كشورهاي مورد
مطالعه اثر مثبت دارد و سهم تجارت درون صنعت از کل تجارت در صورت غالب بودن
شوكهای خاص صنعت ،عامل تعيين كننده همزماني نوسانات اقتصادي كشورها است.
كينگ تنگ و چو واي 5يكپارچگي تجاري و همزماني ادوار تجاري بین کشورهای هند
و چين با كشورهاي سازمان همکاری جنوب شرق آسیا ( 6)ASEANرا بررسی میکند.

نتایج نشان میدهد که تجارت درونصنعت مهمترین عامل همزماني چرخههای تجاري
بين اين دو گروه كشور است .چيكويار و راموسـ فرونيكا )2004( 7اثر تشكيل ناحیه آزاد
1. Trade Integration.
2. Co-movement.
3. Adomaitis (2004).
4. European Union (EU).
5. King Teng and Cho Wai (2004).
6. Association of South East Asian Nations (ASEAN).
7. Chiquiar and Ramos-Fronica (2004).
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تجاری شمال امریکا ( 1)NAFTAبر همزماني ادوار تجاری بين دو كشور اياالت متحده

آمريكا و مكزيك را بررسی کردند .نتيجه مطالعه آنها بیانگر افزایش تجارت دوجانبه بين
دو كشور بعد از تشكيل  NAFTAاست که همزماني ادوار تجاري آن كشورها را افزایش
میدهد .كالدرون ( )2005با استفاده از دادههای ساالنه  147كشور در دوره زماني 1960

تا  1999به بررسی اثر موافقتنامههای تجاري بر ادوار تجاري این کشورها میپردازد.
نتايج بیانگر این است که افزایش شدت تجارت بين هر دو كشور موجب تقويت همزماني
ادوار تجاري آنها شده و اين اثر بين جفت كشورهایی كه در يك  توافق منطقهای

تجارت وارد شدهاند قويتر است .يانگ 2با استفاده از دادههای ساالنه  1980تا  2003و
تکنیک پانل همزماني ادوار تجاري در كشورهاي  7-Gرا بررسی میکند .نتيجه مطالعه

وي بیانگر اثر مثبت دو متغير آزادسازي تجاري و يكپارچگي بازار مالي بر همزماني ادوار
تجاري است .اينكالير ،پين و هان 3با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  1970تا

 2003ارتباط بين شدت تجارت و همزماني ادوار تجاري  21كشور  OECDرا بررسی

میکنند .نتیجه مطالعه آنها نشان میدهد که شدت تجارت بر همزماني ادوار تجاري
مؤثر است ،اما اين اثر بسيار كوچكتر از آن چیزی است که قب ً
ال گزارش شده است.
ابوت ،ايسو و زينگ 4با استفاده از دادههای سالیانه  1959تا  2003به بررسی اثر شدت

تجارت بر همبستگی ادوار تجاری در  24كشور میپردازند .نتایج نشان میدهد اگرچه
افزايش تجارت ،همگرايي اقتصادي را تقویت میکند ،اما اين اثر در تمامي كشورهاي

مورد مطالعه يكسان نیست هرچند براي كشورهاي اروپايي قويتر است .بر اين اساس،
این کشورها میتوانند به عضويت اتحاديه پولي اروپا ( 5)EMUدرآیند .تاپسوبا ()2007
با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  1965تا  2004ارتباط میان شدت تجارت
و همزماني چرخههای تجاري در  53كشور آفريقايي را بررسی میکند .نتايج مطالعه

وي بیانگر این است که افزايش شدت تجارت در کشورهای مذکور همزماني ادوار
تجاري را افزایش میدهد .رز ( )2008با مرور بر ادبيات اتحاديه پولي ،تجارت بينالملل
1. North America Free Trade Area (NAFTA).
2. Ying (2005).
3. Inklaar ,Jang-A-Pin and Haan (2005).
4. Abbott, Easaw and Xing (2005).
5. European Monetary Union (EMU).
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و همزماني ادوار تجاري به بررسي اثرات اتحادیه پولی اروپا ( )EMUمیپردازد .براساس
نتيجه مطالعه وي ،اتحادیه پولی اروپا بر تجارت اروپا اثر مثبت دارد ،بهطوریکه تشكيل
اتحادیه پولی اروپا از طريق افزايش تجارت و همزماني ادوار تجاري نياز به استفاده از

سياست پولي مستقل را كاهش میدهد .كريمي و پيراسته 1با استفاده از دادههای سری

زمانی سالهای  1980تا  2005و روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط به بررسی عوامل
تعیینکننده همزمانی ادوار تجاری در کشورهای اسالمی میپردازند .نتایج مطالعه آنها

بیانگر این است که يكپارچگي تجاري بهصورت معنيداري عامل اصلي همزماني ادوار

تجاري در كشورهاي مورد مطالعه است .بهعالوه ،عواملي مانند اندازه بازار ،مرز مشترك 
جغرافيايي و ويژگيهای فرهنگي مشترك  (همچون زبان) عوامل اصلي يكپارچگي

تجاري در كشورهاي اسالمي است .همچنین کشورهایی که ساختار توليد مشابهی دارند
از درجه باالتري در همزماني ادوار تجاري برخوردارند.

 .3ارائه مدل
در این قسمت معادالت مورد استفاده را با استناد به مبانی نظری و تجربی مطرحشده در

قسمتهای قبل و با توجه به اهداف تحقیق تشریح شده و مدل همزمانی ادوار تجاری ،مدل

جاذبه و مدل ساختار تولید و همبستگی ادوار تجاری ارائه میشود.
1ـ .3مدل همزماني ادوار تجاري

بهمنظور آزمون اثر همگرایی تجارت بر همزمانی ادوار تجاری از معادله رگرسیونی

معرفیشده توسط فرانکل و رز استفاده میشود .بنابراین ،متغیرهای شدت تجارت دوجانبه

بین دو کشور  jو  ) Tijtk ( iو شاخص عدمتقارن در ساختار تولید ( )ASPijkبهعنوان مهمترین
عوامل مؤثر بر همزمانی ادوار (سیکلهای) تجاری درنظر گرفته شده است .در این مدل،

همگرایی تجاری با استفاده از شاخص ضریب شدت تجارت دوجانبه (  ) Tijtkو همزمانی
ادوار تجاری با ضریب همبستگی تولید کشورهای مختلف ( )rاندازهگیری میشود .معادله
مورد نظر بهصورت زیر است:

1. Karimi and Pirasteh (2008).
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k

()1

c

c

r(yi , yj )=aij+gTijt +φASPijt+uijt



c

c

درمعادلهفوق ) r(yi , yjبیانگرهمبستگیادوارتجاریبیندوکشور jو iدرطول
k

دورهtاستو Tijtبیانگرمتوسطشدتتجارتبیندوکشورjوiدرطولدورهtاستaij.

اثراتخالصبینجفتکشورهایتحتبررسیرانشانمیدهد.بهمنظورمحاسبهمقادیر

متغیروابستهیعنیدرجههمزمانیادوارتجاریبیندوکشور jو iدردوره tازرابطهزیر
c

استفادهمیشود.دراینرابطه ykبیانگرلگاریتممقادیرروندزداییشدهتولیدواقعیکشور

kاست.

1T c
c
c c
) ∑ ( yit − yit )( y jt − y jt
T t
1T c
c 2
c 2 1T c
) ∑ ( yit − yit
) ∑ ( y jt − y jt
T t
T t

c c
) COV ( yi , y j
=
c
c
) var( yi ) . var( y j

c c
= ) ρ ( yi , y j

متغیر1ASPijtبیانگرعدمتقارنساختارتولیدبیندوکشورjوiدرطولدورهtاست.این

شاخصکهتوسطکروگمن(2)1991پیشنهادشد،بهعنوانمعیاریبرایتعیینعدمتقارن

(تشابه) در ساختار اقتصادی در نظر گرفته شده است که آن را شاخص تخصصگرایی
مینامند.وجودتشابهدرساختاراقتصادیکشورهایطرفتجاریمیتواندروابطتجاری

بینکشورهاراتقویتکند.اینشاخصبراساسرابطهزیربهدستمیآید:


||Ski-Skj

T
t

1
T

=ASPijt

کهدرآنSkiوSkjبیانگرسهمصنعتkامازتولیدناخالصملیکشورiاموjاماست.
k

متغیر Tijtکهمعرفمتوسطشدتتجارتدوجانبهبیندوکشور jو iاستازمتوسطدو
y

شاخص TÔijtو Tijtکهمقادیرشدتتجارتبینالمللبیندوکشور jو iرانشانمیدهد
بهدستمیآید.دوشاخصفوقبراساسروابطزیربهدستمیآیند:

1. Asymmetries in Structures of Production (ASP).
2. Krugman (1991).
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]



]

1+Ôijt
Fit+Fjt

t

1+Ôijt
yit+yjt

t

1
T
1
T

[TÔijt =In
y

[Tijt =In

در این روابط  Ôijtبیانگر جریان تجارت دوجانبه (مجموع صادرات و واردات) بین دو

کشور jو iو Fktبیانگرکلتجارتچندجانبهکشور kام()k=i, jباسایرشرکایتجاری

دردوره tاست.دررگرسیونفوقضریب gبیانگرتأثیرمتوسطشدتتجارتدوجانبهبر
همزمانیادوارتجاریبینکشورهااست.معنیداربودنضریبفوقنشانمیدهددرشرایط

تجارتآزاد،شوکحاصلازصنایع،عاملغالبدرشکلگیریادوارتجاریکشورهای

موردمطالعهاست.درعینحال،مثبتبودنضریبموردنظرنشانمیدهدالگویتجارتبین

کشورهابیشترازنوعتجارتدرونصنعت()IITاستوبرعکسبامنفیبودناینضریب،
انتظاربرایناستکهالگویتجارتبینکشورهابیشترازنوعتجارتبینصنایعباشد.

2ـ .3مدل جاذبه

1

بهاعتقادفرانکلورز(1998و)2002اینامکانوجودداردکهخودشدتتجارتدرونزا

باشد،بهاینمعناکههمبستگیباالترتولیدعامليبرايشرکتکشورهادریکموافقتنامه
تجارت منطقهای و زمینهساز ادغام عمیقتر آنها بوده و شدت تجارت را افزایش دهد.

بنابراین،هردومتغیرشدتتجارتوهمبستگیادوارتجاریمیتواندبهوسیلهعاملعضویت

دریکموافقتنامهتجاریتوضیحدادهشود.عضویتدرموافقتنامهتجاري،هزینههای
مبادلهدرجریانهایتجاریوارتباطسیاستهایکالنبادیگراعضاراکاهشمیدهد؛

بنابراین،کشورهاییکهبهیکموافقتنامهتجارتمنطقهایمیپیوندندممکناستبایک
همبستگیمثبتبینشدتتجارتوهمزمانیادوارتجاریمواجهباشند.بهعبارتدیگر

افزایش در جریان تجارت بهتنهایی میتواند تحتتأثیر متغیرهای جاذبه (مانند فاصله دو

کشور،سطح)GDPویاتشابهساختاراقتصادیکشورهایطرفتجاریقرارگیرد.دراین
صورت،متغیرشدتتجارتدرمدلمذکورماهیتیدرونزاخواهدداشتوچنانچهمعادله

()1رابهروش OLSبرآوردکنیمبرآوردضریب gتورشداشتهوناسازگارخواهدبود.
1. Gravity Model.
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با در نظر گرفتن مسأله فوق برای دستیابی به برآورد سازگار از  gمیتوان از معادله جاذبه
استفاده کرد .مدل جاذبه يكي از الگوهای مهم و کاربردی در مباحث تجارت بينالملل
است كه در شكل كلي آن ،سطح تجارت دوجانبه بين كشورها را به ويژگيهای اقتصادي

و فيزيكي آنها ارتباط میدهد .1اين معادله که برگرفته از قانون گرانش 2نيوتن است ،برای
اولین بار توسط تينبرگن و هيندريكاس 3بهمنظور مطالعه جريانهای تجاري بين كشورها
مورد استفاده قرار گرفت .اگرچه الگوي اوليه جاذبه از شكل نسبتاً سادهای برخوردار بوده

که در آن حجم تجارت دوجانبه تابع مستقیم از تولید دو کشور و تابع معکوس از فاصله

آنها است اما با تالش افرادی مانند کروگمن توسعه پیدا کرده است .بهطوریکه امروزه
اين معادله بهطور گسترده براي تعيين اثرات جريانهای تجاري اتحاديههای مشترك،
مكانيزمهای نرخ ارز ،ارتباطهای قومي ،زبان مشترك و مرزهاي بينالمللي مشترك بهكار

گرفته میشود .در این قسمت از معادله جاذبه ارائهشده توسط دياردف 4استفاده میشود.

معادله مورد نظر بهصورت زیر است:

k

(:)2

k

ln(1+Tij )¿Tij =b0+ b1lnyi+ b2lnyi+ b3lndi+ eij
k

در رابطه فوق  Tijبیانگر جریان تجاري دوجانبه بین دو کشور صادرکننده و واردکننده

( )i, jو متغیرهای  yiو  yjبیانگر تولید ناخالص ملی دو کشور واردکننده و صادرکننده ( iو )j
است .تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده برای نشان دادن اندازه و حجم اقتصاد کشور

صادرکننده و تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده بهمنظور نشان دادن اندازه بازار کشور
واردکننده استفاده میشود .همچنین متغیر  dijبیانگر لگاریتم فاصله بین دو کشور صادرکننده

و واردکننده و بیانگر هزینههای حملونقل کشور صادرکننده است .انتظار میرود با کاهش
فاصله بین دوکشور ،تجارت دوجانبه بین آنها افزایش یابد.

3ـ .3ساختار توليد و همبستگی ادوار تجاري
با توجه به احتمال درونزایی مطرحشده توسط فرانکل و رز این امکان وجود دارد که
1. Wallsh.
2. Gravitation.
3. Tinbergan and Hendricus.
4. Wei and Deardorff (1998).
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عدمتقارن ساختار تولید و تجارت درونصنعت بر رابطه بین شدت تجارت و همبستگی
ادوار تجاری تأثیرگذار باشد .از اینرو ،الزم است دو متغیر مورد نظر را بهعنوان متغیر

توضیحی به مدل اضافه کرده و مجددا ً به برآورد آن بپردازیم .به این منظور با وارد کردن

ترکیبی از دو متغیر یادشده دو معادله رگرسیونی زیر را برآورد و تحلیل میکنیم.
k

(:)3

k

c

c

r(yi , yj )=aij+gTijt +dTijt ASPijt+φASPijt+uijt
k

در رابطه فوق متغیر  dTijt ASPijtبیانگر شدت تجارت دوجانبه همراه با عدمتقارن در

ساختار تولید میان دو کشور  iو  jدر طول دوره  tاست .در این معادله پارامتر  dبیانگر اثر
متقابل ميان شدت تجارت و عدمتقارن در ساختار تولید بر همبستگی ادوار تجاری بین دو

کشور است .انتظار بر آن است که  dعالمت منفی و معنادار داشته باشد ،به این معنا که
اثر همگرایی تجاري بین کشورهایي که ساختار تولیدشان متفاوت است بر همزمانی ادوار

تجاری آنها منفی است .همچنین برای بررسی نقش تجارت درونصنعت بر رابطه بین
شدت تجارت و همبستگی ادوار تجاری معادله زیر را در نظر میگیریم:
k

(:)4

k

c

c

r(yi , yj )=aij+gTijt +dTijt GLIijt+φGLIijt+uiyt

در معادله فوق متغیر  GLIijtشاخص گروبل ـ لوید است و براساس رابطه زیر محاسبه

میشود:

|

k
mij
k

-

k
|xij

k

k

| |xij + mij

GLIijt=1-

k

شاخص فوق بهمنظور اندازهگیری تجارت درونصنعت میان دو کشور  iو  jاستفاده
k

k

میشود .در رابطه فوق  xijو  mijمعرف صادرات و واردات از کشور  iبه  jدر صنعت k

ام و مخرج کسر معرف کل تجارت بین دو کشور است .در حالت کلی انتظار میرود که
مقدار آن بین  0و  1باشد .بدینصورت که هرچه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد بیانگر

باالتر بودن تجارت درونصنعت بین دو کشور است و برعکس هرچه به صفر نزدیکتر

باشد نشانگر پائین بودن حجم تجارت درونصنعت بین دو کشور است .متغیر Tijtk GLI ijt

که از حاصلضرب شدت تجارت و شاخص گروبل ـ لوید بهدست آمده است ،بیانگر
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شدت تجارت درونصنعت دوجانبه میان دو کشور  iو  jدر طول دوره  tاست .در نهایت
پارامتر  dاثر متقابل بین شدت تجارت و تجارت درونصنعت را بر همبستگی ادوار تجاری

بین کشورها نشان میدهد .انتظار برای این است که ضریب مورد نظر مثبت و از نظر آماری
معنیدار باشد .به این معنا که هرقدر مقدار ضریب بهدستآمده بزرگتر باشد ،اثر شدت
تجارت کشورها با تأثیر متقابل شدت تجارت و تجارت درونصنعت بر همبستگی ادوار

تجاری بین آنها ،در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است.

 .4روش تحقیق و نتایج آن
1ـ .4جامعه آماری و ویژگیهای آن
جامعه آماری مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

است که کشور افغانستان بهدلیل فقدان اطالعات آماری از مطالعه کنار گذاشته شده است.

ویژگی کلیدی تحقیق ،استفاده از یک مدل مرکزی 1است که در آن کشور ایران بهعنوان
مرکز مطالعه در نظر گرفته شده است و رابطه تجاری ایران با سایر کشورهای عضو محور

بررسیهای انجام شده است .متغیرهای مدل شامل تولید ناخالص داخلی واقعی ،صادرات و
واردات جهانی کشورهای عضو اکو ،صادرات و واردات دوجانبه میان ایران و سایر اعضای

اکو و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی است .دوره زمانی مورد مطالعه ،فاصله سالهای

 1993تا  2007را در بر میگیرد که با توجه به استفاده از چارچوب پانل به سه دوره زمانی
پنج ساله تقسیم و میانگین مقادیر متغیرهای مورد نظر محاسبه شده است .این روش در

مطالعه افرادی مانند کالدرون و همکاران ( )2002و تاپسوبا مورد استفاده قرار گرفته است.

2ـ .4بررسی متغیرهای مدل در میان کشورهای اکو
قبل از ارائه نتایج حاصل از برآورد الگوهای مورد استفاده ،در این قسمت به بررسی

و مقایسه روند متغیرهای اقتصادی استفادهشده در تحقیق ،بین ایران و سایر اعضای اکو

میپردازیم.

 Central Country Model .1مدل مرکزی ،مدلی است که در آن یک کشور بهعنوان کشور هسته در نظر گرفته میشود
و ارتباط سایر کشورها با آن کشور هسته سنجیده میشود.
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1ـ2ـ .4تولید ناخالص داخلی

همانطور که نمودار ( )1نشان میدهد مقادیر تولید ناخالص داخلی کشورهای اکو

روند رو به رشد و مشابهی دارد .مقایسه  GDPدر ایران و سایر اعضای اکو نشان میدهد در
میان کشورها فقط سطح  GDPترکیه از ایران باالتر بوده و در باالترین جایگاه قرار دارد.

سایرکشورها نسبت به ایران سطح  GDPپایینتری دارند ،در این میان قرقیزستان در میان
کشورهای عضو اکو پایینترین سطح   GDPرا دارد.

2ـ2ـ .4تجارت دوجانبه

با استفاده از مقادیر صادرات و واردات دوجانبه میان ایران و سایر اعضای اکو ،مقادیر

مربوط به تجارت دوجانبه ایران با سایر اعضا محاسبه شده است .نمودار ( )2بیانگر این است

که باالترین سطح تجارت دوجانبه ایران با کشور ترکیه و پایینترین سطح به قرقیزستان تعلق
دارد .بهعالوه این نمودار نشان میدهد که با وجود نوسانی بودن میزان تجارت دوجانبه ایران و

سایر اعضای اکو در طول زمان ،در بیشتر موارد روند روبهرشدی داشته است.
3ـ2ـ .4تجارت چندجانبه

محاسبه مقادیر تجارت چندجانبه هریک از کشورهای مورد مطالعه نشان میدهد ترکیه و ایران

بهترتیب باالترین حجم مبادالت تجاری را دارند .همچنین دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان در

پایینترین سطح تجارت قرار دارند .نمودار ( )3بیانگر این موضوع است.
4ـ2ـ .4سهم ایران در تجارت هریک از کشورهای اکو:

همانطور که در نمودار ( )4دیده میشود ،در بین کشورهای عضو آذربایجان بیشترین

حجم مبادالت را با ایران داشته است .درعینحال این نسبت در طی زمان کاهش یافته است.
5ـ2ـ .4سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی

نمودار ( )5بیانگر این واقعیت است که در میان کشورهای اکو و در طی این دوره

زمانی ،قرقیزستان پایینترین سهم صنعت  GDPرا داشته و دو کشور آذربایجان و ترکمنستان

باالترین سهم صنعت در  GDPرا دارند .عالوه بر این نسبت مزبور برای کشور آذربایجان
صعودی و برای ترکمنستان نزولی است.
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3ـ .4نتایج تحقیق
از آنجا كه تکنیک پانل براي برآورد مدلها استفاده شده است و همچنین فاصله زمانی

دادههای استفادهشده بین سالهای  1993و  2007است ،دوره مذکور به سه دوره پنج ساله

تقسيم شده و در طول هر دوره پنج ساله مقادير ميانگين متغيرهاي تحت بررسي مورد
استفاده قرار گرفته است .ابتدا الزم است قبل از هرگونه برآوردی با استفاده از آزمون

هوسمن 1نسبت به گزینش مدل با اثرات ثابت 2و مدل با اثرات تصادفی 3آزمون الزم انجام
شود .نتایج حاصل از این آزمون بیانگر این است که در تمام مدلهای مورد آزمون ،مدل با

اثرات تصادفی انتخاب شده است.4

1ـ3ـ .4شدت همبستگی ادوار تجاری میان ایران و سایر اعضای اکو

برای یافتن شدت همبستگی ادوار تجاری بین اعضای اکو از ماتریس ضریب همبستگی

تولید ناخالص داخلی واقعی روندزداییشده میان کشورها در طول دوره تحقیق استفاده

شده است كه از آنجایی که ضریب همبستگی همواره مقادیری بین  1و -1اختیار میکند،
لذا هر جفت از کشورهایی که ضریب همبستگیشان به یک نزدیکتر باشد ،شدت

همبستگی مثبت بیشتری دارند .با توجه به اینکه ایران در این تحقیق بهعنوان هسته مرکزی

انتخاب شده و روابط کشورها با ایران سنجیده میشود ،فقط ستون ایران از ماتریس ضریب
همبستگی اهمیت دارد که در جدول ( )2آورده شده است.

جدول 2ـ ضریب همبستگی ادوار تجاری میان ایران و اعضای اکو
کشور

ترکیه

پاکستان

آذربایجان

قزاقستان

ضریب همبستگی

0/65

0/31

0/59

0/67

قرقیزستان ترکمنستان تاجیکستان
0/53

0/51

0/38

ازبکستان
0/47

منبع :نتایج تحقیق.

نتایج جدول فوق نشان میدهد که بین ادوار تجاری اعضای اکو همبستگی وجود دارد
1. Hausman Test.
2. Fixed Effect Model.
3. Random Effect Model.

 .4با توجه به اینکه فرضیه صفر در آزمون هوسمن بر ارجحیت مدل با اثرات تصادفی به مدل با اثرات ثابت داللت دارد
و از آنجا که فرضیه صفر در این آزمون پذیرفته شده است ،در این تحقیق از مدل با اثرات تصادفی استفاده شده است.
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و شدت این همبستگی یکسان نیست .1بر این اساس ،بیشترین ضریب همبستگی ادوار

تجاری ایران با کشورهای قزاقستان و ترکیه است و کمترین ضریب همبستگی با کشور
پاکستان است.

2ـ3ـ .4نتایج الگوي همزمانی ادوار تجاري

همانطورکه در بخشهای قبل توضیح داده شد ،برای بررسی اثر شدت تجارت بر

همزمانی ادوار تجاری از معادله ( )1استفاده میشود که نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل

مورد نظر در جدول ( )3دیده میشود.

k

k

c

c

r(yi , yj )=aij+gTijt +φTijt GLIijt+uiyt
جدول 3ـ خالصه نتایج برآورد الگوی همزمانی ادوار تجاری
ضريب

a

g

j

مقدار برآورد

1/021544

0/001142

0/00013

p-value

0/0000

0/0005

0/0254

t-statistics

186/1046

4/173584

2/426414

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برازش معادله فوق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تجارت بر همزمانی ادوار تجاری

بین ایران و سایر اعضای اکو است .بر این اساس ،یک واحد افزایش در شدت تجارت

بین ایران و سایر اعضا تنها موجب افزایش  0/001142واحدی در همزمانی ادوار تجاری
بین آنها میشود .کوچک بودن ضریب برآوردی بیانگر تأثیر اندک عامل شدت تجارت

دوجانبه بر همزمانی ادوار تجاری ایران و سایر اعضای اکو است.
3ـ3ـ .4نتایج الگوي جاذبه

نتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه بهصورت خالصه در جدول ( )4آورده شده است.
k

k

ln(1+Tij )¿Tij =b0+ b1lnyi+ b2lnyj+ b3lndij+ eij
 .1تفاوت شدت همبستگی میان ادوار تجاری کشور بهعلت تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها ،تفاوت در نوع تجارت
و تفاوت در نوع شوکهای وارده است.
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جدول 4ـ خالصه نتایج برآورد الگوی جاذبه
ضريب

b0

b1

b2

b3

مقدار برآوردي

-5533/857

219/6762

0/218276

-1/33712

p-value

0/0074

0/0075

0/0173

0/0005

t-statistics

-5/013167

4/995795

3/915332

-10/099

منبع :نتایج تحقیق.

نتایج برازش معادله جاذبه حاکی از نقش مثبت و معنادار تولید ناخالص داخلی در

شدت تجارت است .به این معنا که افزایش درتولید ناخالص داخلی ایران و هریک از
کشورهای اکو موجب افزایش در شدت تجارت میان آن کشورها میشود .1همچنین معادله

جاذبه فوق گویای اثر منفی و معنادار فاصله میان کشورهای اکو 2است بهطوریکه افزایش
فاصله میان کشورهای اکو منجر به کاهش شدت تجارت میان آن کشورها میشود.

4ـ3ـ .4نتايج الگوي ساختار توليد و همبستگي ادوار تجاري

بهمنظور بررسی اثر عدمتقارن در ساختار تولید کشورها در رابطه میان شدت تجارت

و همبستگی ادوار تجاری از معادله ( )3استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل

مورد نظر در جدول ( )5خالصه شده است.

k

k

c

c

r(yi , yj )=aij+gTijt +dTijt ASPijt+φASPijt+uijt
جدول 5ـ خالصه نتایج برآورد الگوی ساختار تولید بر همبستگی ادوار تجاری
(عدم تشابه در ساختار تولید)
ضريب

α

g

d

j

مقدار برآوردي

1/048364

0/002438

-0/000123

-0/00242

p-value

0/000

0/0001

0/0027

0/0039

t-statistics

110/8127

5/269544

-3/474164

-3/313433

منبع :نتایج تحقیق.

 .1مقدار بزرگ ضریب دوم (تولید ناخالص داخلی ایران) نسبت به ضریب سوم (تولید ناخالص داخلی سایر اعضای اکو)
با توجه به مدل هسته مرکزی با مرکزیت ایران ،قابل توجیه است.
 .2فاصله میان کشورهای اکو با توجه به مدل مرکزی در این تحقیق بهصورت فاصله میان تهران بهعنوان پایتخت ایران از
هریک از پایتختهای کشورهای عضو اکو بهدست آمده است.
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نتایج برازش معادله فوق حاکی از آن است که نقش شدت تجارت همراه با عدمتقارن

در ساختار تولید کشورها در همبستگی ادوار تجاری منفی و معنادار است .بدین معنا که اثر

همگرایی تجاری بین کشورها با ساختار تولید متفاوت ضعیفتر است.

اثر وجود تجارت درونصنعت بر رابطه میان شدت تجارت و همبستگی ادوار تجاری

با استفاده از معادله ( )4بررسی میشود .نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر بهصورت

جدول ( )6است.

k

k

c

c

r(yi , yj )=aij+ bt +gTijt +dTijt GLIijt+jGLIijt+uiyt
جدول 6ـ خالصه نتایج برآورد الگوی ساختار تولید بر همبستگی ادوار تجاری
(تجارت درون صنعت)
ضريب

a

g

d

j

مقدار برآوردي

1/016111

0/000775

0/000205

0/003685

p-value

0/000

0/0096

0/0422

0/0838

t-statistics

192/762

2/895984

2/186731

1/830427

منبع :نتایج تحقیق.

نتایج برازش معادله فوق حاکی از آن است که نقش تجارت درونصنعت در همبستگی

ادوار تجاری مثبت و معنادار است ،بدین معنا که اثر شدت تجارت بر همبستگی ادوار

تجاری میان جفت کشورها با درجه باالتر تجارت درونصنعت از سایر کشورها بیشتر
است.

جمعبندی و مالحظات
همزماني ادوار تجاري میان کشورهای یک منطقه يك  پيششرط براي ادغام و

يكپارچگي آنها در قالب يك  موافقتنامه تجارت منطقهای (و باالخص منطقه بهينه

پولي) است .از یکسو هرچه این همزمانی بیشتر باشد ،هزينه احتمالي اتخاذ سياستهای
اقتصادي ضدسيكلي کاهش پیدا میکند .این مسأله بیانگر اهمیت همزماني ادوار تجاري

در مطالعه اقتصادي الحاق كشورها در يك موافقتنامه تجارت منطقهای است .بر این
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اساس مهمترین هدف مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر شدت تجارت دوجانبه بر همزمانی

ادوار تجاری ایران و اعضای اکو است .از سوی دیگر ،این امکان وجود دارد که شدت
تجارت تحتتأثیر متغیرهای جاذبه (مانند فاصله بین کشورها و توليد ناخالص داخلي
كشورها) قرار گیرد ،در این حالت با توجه به امکان درونزا بودن شدت تجارت بهمنظور

جلوگیری از تورش ناشی از این مسأله از معادله جاذبه استفاده شده است .معادله جاذبه،
شدت تجارت دوجانبه را بهعنوان تابعی از تولید و مسافت بین دو کشور در نظر میگیرد.

بنابراین ،انتظار میرود با افزایش تولید کشورها و کاهش فاصله ميان آنها ،شدت تجارت
بینشان افزایش يابد .عالوه بر این ،با توجه به امکان اثرگذاری عدمتقارن در ساختار
تولید و تجارت درونصنعت بر رابطه بین شدت تجارت و همبستگی ادوار تجاري،
الگوی اولیه با لحاظ متغیرهای عدمتقارن در ساختار تولید (شاخص تخصصگرايي) و

حاصلضرب شدت تجارت و شاخص عدمتقارن در ساختار تولید و نیز شاخص گروبلـ
لوید و حاصلضرب این شاخص در شدت تجارت برآورد و آزموده شود .بر این اساس،

نتایج حاصل از برآورد معادله اولیه بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین همبستگی ادوار

تجاری و شدت تجارت دوجانبه بین ایران و سایر اعضای اکو است .بدین معنی که با
افزایش (کاهش) شدت تجارت میان ایران و اعضای اکو ،همبستگی ادوار تجاری میان
آنها افزایش (کاهش) مییابد.

نتایج حاصل از برآورد الگوی جاذبه بیانگر تأثیر مثبت تولید ناخالص داخلي ایران

و دیگر کشورهای اکو بر شدت تجارت بین آنها است و با افزایش (کاهش) فاصله

جغرافیایی بین ایران با کشورهای اکو شدت تجارت میانشان کاهش (افزايش) مییابد.
همچنین ،نتایج حاصل از برآورد سایر الگوها بیانگر این است که بین همگرایی تجاری

ایران و دیگر اعضای اکو و شاخص عدمتقارن در ساختار تولید آنها یک رابطه
منفی وجود دارد .بدین معنا که اثر همگرایی تجاری بین کشورها با ساختار تولید
متفاوت ضعیفتر است .اثر شدت تجارت میان ایران و سایر اعضای اکو بر روی

همبستگی ادوار تجاری میان جفت کشورهای با درجه باالتر تجارت درونصنعت بیش
از سایر کشورها است .همچنین اثر شدت تجارت میان ایران و سایر اعضای اکو بر
روی همبستگی ادوار تجاری میان جفت کشورهایی از سازمان اکو که از لحاظ ساختار
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تولید مشابهاند از سایر کشورها بیشتر است .درعینحال ،نتایج حاصل از محاسبه

ضریب همبستگی ادوار تجاری میان ایران و اعضای اکو بیانگر وجود همبستگی مثبت و
درعینحال متفاوت است.
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نمودار 3ـ تجارت کل کشورهای اکو
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نمودار 4ـ سهم ایران در تجارت هر کشور

0.00E+00

...و ناریا یراجت راودا ینامزمه و هبناجود تراجت تدش نیب طابترا یسررب
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نمودار 5ـ سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اکو
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