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چکیده
موافقتنامه قالب در کشورها ادغام برای الزم پیششرطهای مهمترینهای از یکی 
تجارتمنطقهای،همزمانیادوارتجاریآنهااست.موافقتنامههایتجاریازطریقکاهش
افزایش موجب مبادله هزینههای کاهش همچنین و تجاری موانع و محدودیتها وحذف
باافزایششدت حجممبادالتتجاریوشدتتجارتبینکشورهامیشود.درعینحال،
تجارتمیانکشورهاهمزمانیادوارتجاریبینشانافزایشمییابد.هدفاصلیاینمطالعه
بررسیارتباطبینشدتتجارتدوجانبهوهمزمانیادوارتجاریبینایرانوسایراعضای
مرکزیت با مرکزی مدل یک از منظور این برای است. )ECO(اقتصادی همکاری سازمان
ایرانودادههایسریزمانیسالهای1993تا2007والگویپانلاستفادهشدهاست.دراین
راستا،سهالگویهمزمانیادوارتجاری،الگویجاذبهوالگویساختارتولیدوهمبستگی
ادوار برهمزماني اثرشدتتجارتدوجانبه بررسی برای برآوردشدهاست. ادوارتجاری
تجاریمیانایرانواعضایاکوازمدلمعرفیشدهتوسطفرانکلورز1استفادهشدهاست.
نتایجحاصلازبرآورداینمعادلهبیانگرتأثیرمثبتشدتتجارتدوجانبهبرهمزمانیادوار
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تجاریبینایرانوسایراعضاياکواست.باتوجهبهامکاناثرگذاریعواملجاذبه)مانند
برای و بودنآن ودرونزا تجارت برشدت تولیدکشورها( وسطح بیندوکشور فاصله
جلوگیریازتورشناشیازاینمسأله،ازیکمدلجاذبهاستفادهشدهاست.معادلهجاذبه
تأثیرعواملیمانندتولیدوفاصلهبینکشورهارابرتجارتدوجانبهمیانآنهانشانمیدهد.
بر کشورها تمامی تولید معنیدار و مثبت تأثیر بیانگر معادله این برآورد از حاصل نتایج
با برحجمتجارتآنها تأثیرمعکوسفاصلهکشورها نیز ایرانو با تجارتدوجانبهآنها
متغیرهایيهمچونعدمتقارندرساختار اثرگذاری امکان به توجه با ایراناست.درنهایت
تولیدوتجارتدرونصنعتبررابطهبینشدتتجارتدوجانبهوهمبستگیادوارتجاری،
الگویاولیهبالحاظکردناینمتغیرهابرآوردوآزمونشدهاست.نتایجحاصلازبرآورد
ایندوالگوبیانگراینمطلباستکهبینهمزمانیادوارتجاریایرانودیگراعضایاکو
وشاخصعدمتقارندرساختارتولیدآنهایکرابطهمنفیوجوددارد.بهاینمعناکهاثر
شدت اثر و است ضعیفتر متفاوت تولید ساختار با کشورها بین تجاری ادوار همزمانی
تجارتمیانایرانوسایراعضایاکوبررویهمبستگیادوارتجاریمیانجفتکشورهای
بادرجهباالترتجارتدرونصنعتبیشازسایرکشورهااست.همچنیناثرشدتتجارت
میانایرانوسایراعضایاکوبرهمبستگیادوارتجاریمیانکشورهایعضویکهساختار

تولیدشانتشابهبیشتریباهمدارد،بیشترازکشورهایدیگراست.

 E32 ,F15 ,F14 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

فیزیک مباحث از استکه اقتصاد علم مباحثجدید از یکی تجاری ادوار همزمانی
موجبرگرفتهشدهودرمباحثاقتصادبینالمللواردشدهاست.براساستئوریهایموجود
درزمینهادغاممنطقهای،همزمانیادوارتجاریکشورهایمختلفبهعنوانیکیازشرایط
الزمبرایادغامعمیقترکشورهادرقالبیکموافقتنامهتجارتمنطقهای)RTA(1است.
موافقتنامههایتجارتمنطقهایبرحسبشدتادغامبهترتیبشاملمنطقهآزادتجاری،
اهداف با موافقتنامهها این است. اقتصادی اتحادیه و مشترک بازار گمرکی، اتحادیه
حجم افزایش تجاری، محدودیتهای و موانع حذف مانند مختلفی سیاسی و اقتصادی
براساس ایجادمیشوند. بینکشورهاو... ثباتوصلح افزایش مبادالتتجاریورشدو
و محدودیتها کاهش با یکسو از منطقهای تجارت موافقتنامههای اقتصادی، ادبیات
و تجاری مبادالت حجم افزایش اقتصاد، بودن باز درجه افزایش موجب تجاری موانع
بین ازسویدیگرحجمتجارت اقتصادکشورهایعضومیشودو تولیدورشد افزایش
نوسانهای انتقال میدهد. افزایش را آنها اقتصادی نوسانهای انتقال امکان و کشورها
اقتصادیواثراتمتقابلکشورهابریکدیگرنیزدیدگاهمهمیدرتحلیلهایمدرنادوار
همزماني مختلف کشورهای تجاری )سیکلهای( ادوار هرچه میآید. بهشمار تجاری
مبانی براساس است. قویتر بینشان اقتصادی نوسانهای انتقال باشند داشته بیشتری
و درونصنعت2 )تجارت تجاری یکپارچگی مانند عواملی تجاری، ادوار همزمانی نظری
تشابه درجه و تجاری طرف کشورهای اقتصاد ساختار تشابه صنایع3(، بین تجارت
است. مؤثر بینکشورها تجاری ادوار همزمانی بر بینکشورها مالی و پولی سیاستهای
یکپارچگیتجاریمیتواندازطریقایجادشوکهایطرفعرضهوتقاضابرادوارتجاری
ادوار همزمانی میشود، غالب شوکها از کدامیک اینکه به بسته بگذارد. اثر کشورها
تجاری، یکپارچگی نتیجه در چنانچه کند. پیدا کاهش یا افزایش است ممکن تجاری
تجارتدرونصنعتبرتجارتبینصنایعغالبشودهمزمانیادوارتجاریافزایشمییابد

1. Regional Trade Agreements (RTA).
2. Intra-industry Trade.
3. Inter-industry Trade.
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وبرعکس،اگرتجارتبینصنایعغالبشودهمزمانیادوارتجاریکاهشمییابد.عالوه
براین،هرچهساختاراقتصادیکشورهایطرفتجاریتشابهوتقارنبیشتریداشتهباشد،
بینکشورها تجاری روابط نهایت،هرچه در میکند. پیدا افزایش تجاری ادوار همزمانی
سیاستها این است. بیشتر مشترک سیاستهای از استفاده به تمایلشان باشد، عمیقتر
میتواندبرادوارتجاریبینآنهااثرگذارد.ایندرحالیاستکهادغامعمیقترکشورها
تجاری طرف کشورهای تجاری سیکلهای همزمانی نیازمند پولی بهینه منطقه تشکیل و

است.
پیدا افزایش دنیا سراسر در منطقهای تجارت موافقتنامههای تعداد اخیر سالهای در
متقابل اثرات و اقتصادی نوسانهای انتقال اهمیت افزایش موجب مسأله این است. کرده
رابطه بررسی تئوریکوتجربیدرزمینه بریکدیگروهمچنینتوسعهمطالعات کشورها
جمله از است. شده تجاری موافقتنامههای عضو کشورهای بین تجاری ادوار همزمانی
اتحادیههایمشترکمنطقهایسازمانهمکاریاقتصادییااکو)ECO(1است.اینسازمان
منطقهایدرسال1964باهدفگسترشهمکارياقتصادیوتجاریباعضویتسهکشور
ایران،ترکیهوپاکستانفعالیتخودراآغازکردهاست.بعدازآندرسال1990باپیوستن
هفتکشورترکمنستان،آذربایجان،قزاقستان،قرقیزستان،تاجیکستان،ازبکستانوافغانستان
بهعضویت باتوجه پیداکرد.دراینراستاهدفاصلیمطالعهحاضر، اینسازمانتوسعه
ایراندراینسازمان،بررسیارتباطبینشدتتجارت2وهمزمانیادوارتجاری3کشورهای
ادوار الگویهمزمانی منظورسه این برای اقتصادی)ECO(است. عضوسازمانهمکاری
تجاری،الگویجاذبه4والگويساختارتولیدوهمبستگیادوارتجاریاستفادهشدهاست

ومهمترینفرضیاتموردآزموندراینمطالعهبهصورتزیراست:
الف(بینادوارتجاریاعضایاکوهمبستگیوجوددارد.

ب(شدتهمبستگیمیانادوارتجاریاعضایاکویکساننیست.
ج(شدتتجارتنقشمثبتیدرهمبستگیادوارتجاریبیناعضایاکودارد.

1. Economic Cooperation Organization (ECO).
2. Trade Intensity.
3. Business Cycles Synchronization.
4. Gravity.
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بر تجارت شدت اثر باشد داشته بیشتری تشابه کشورها اقتصادی ساختار هرچه د(
همبستگیادوارتجاریبیشتراست.

تنظیمشدهاست.دربخش اینمقالهدرچهاربخش اینراستا،مطالبموجوددر در
اولمبانینظریتحقیقعنوانمیشود.بخشدومشاملمروریبرمطالعاتانجامشدهدر
زمینهشدتتجارت،همبستگیادوارتجاریوارتباطبینآنهااست.بخشسومبهروش
تحقیقوتحلیلنتایجحاصلازمدلهاودرنهایتبخشپایانیبهجمعبندیونتیجهگیری

اختصاصدادهشدهاست.

1. مبانی نظری

دراینقسمتباتوجهبههدفاصلیمطالعهکهبررسیارتباطبینیکپارچگیتجاری
نظری مبانی ارائه به است اکو تجاریکشورهایعضو ادوار وهمزمانی تجارت( )شدت
و ادوار همزمانی تجاری، ادوار مفاهیم نظری مبانی اینرو، از میپردازیم؛ آن به مربوط

عواملمؤثربرهمزمانیادوارتجاریوباالخصیکپارچگیتجاریرابررسیمیکنیم.

1ـ1. ادوار تجاري و مفهوم همزماني
درمتوناقتصادیادوارتجاريبهتغییراتتکرارشوندهدرسطحفعالیتهایاقتصادي
اطالقمیشود.رویدادهایيکهیکدورهتجاريراشکلمیدهد،بهترتیبعبارتاست
ازرونق،اوج،رکودوحضیضکهازنظرطولزمان،شدتودامنهبایکدیگرمتفاوتند1.
اصطالحادوارتجاريدرموردتغییردرفعالیتهاییکبخشخاصاقتصادیبهکارگرفته
نمیشود؛بلکهازآنبرايتعریفنوسانهايموجوددرتمامبخشهایاقتصادی،استفاده
میشود.ایننوسانهاتقریباًدربیشتربخشهایاقتصاددریکزمانظاهرميشوند.چنین
تواليازنوسانها،حالتتکرارشوندهداردوليفاقدویژگيتناوبیاست؛بهاینمعنيکه
چنینانحرافاتيدرفواصلزمانيمنظماتفاقنمیافتدودورهزمانيوقوعودامنهحرکات
آنهاوتفاوتبیننقاطاوجوحضیضشانیکساننیست.چنینتغییراتتکرارشوندهایدر
سطحفعالیتهایاقتصاد،تحتعنوانادوارتجارينامیدهمیشوند.بهاعتقادآرتوربرنزو

1.تقوی)1383(.
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وسليمیچل1»ادوارتجارينوعينوساندرفعالیتهایکالناقتصاديواحدهاياقتصادي
است،یکدورتجاريشاملرونقدریکزمانودرتمامفعالیتهایاقتصادياستکه
بهبود دوباره سپس و یافته کاهش اقتصادي فعالیتهای و میآید رکود یک آن پي در
حاصلمیشودودرپيرکود،رونقدیگریاتفاقمیافتد«.مفهومهمزمانيادوارتجاري
ادوار اعتقادآنها،همزماني به بیانشد. میچل برنزو توسط اولینبار براي درسال1946
تقریبي بهطور هم، مانند مرجع نقاطچرخش2سیکلهای که میافتد اتفاق زماني تجاري
دریکزمانایجادمیشود.بهاعتقادهاردینگوپاگان3وقتينقاطچرخشدرمجموعه
سیکلهایخاصدرزمانهايمشخصبهوقوعمیپیوندد،ادوارتجاريهمزمانشدهاند،
یعنيوقتيچرخشازدورانرونقوانبساطبهدورانرکودیاانقباضدریکزماناتفاق

میافتد.

2ـ1. همزمانی ادوار و يكپارچگي تجاري
باگسترشوتوسعهموافقتنامههایتجارتمنطقهاي)RTA(درسراسردنیا، همزمان
و ماندل اعتقاد به است. گرفته قرار محققان توجه مورد نیز تجاري ادوار همزماني بحث
مککینون4همزمانيادوارتجاريپیششرطیبرايادغامویکپارچگيکشورهادرقالب
یکموافقتنامهتجارتمنطقهایاست.تشابهادوارتجارينقشمهميدرادغاماقتصادی
کشورهادریکموافقتنامهبازیمیکند،زیراهزینهاحتمالياتخاذسیاستهایاقتصادي
موافقتنامههای میرسد. حداقل به تجاري ادوار شدن همزمان با تجاری ضدسیکلهای
تجارتمنطقهایبرحسبمیزانوشدتادغامکشورهابهچهارگروهتقسیممیشود.این
اتحادیه ،)FTA( تجاری5 آزاد منطقه شامل ادغام شدت براساس بهترتیب موافقتنامهها
میزان افزایش با )EU(است. اقتصادی8 اتحادیه و )CM( بازارمشترک7 ،)CU( گمرکی6

1. Burns and Mitchell (1946).
Turning Point.2نقاطچرخش،نقاطیهستندکهدرآنیکسیکلازیکمرحلهیعنیرونقبهمرحلهدیگریعنیرکود

)یابرعکس(چرخشمیکند.
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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براساس آید. بهوجود کشورها تجاری ادوار بین بیشتری همزمانی است الزم ادغام
اثر تجاری ادوار همزمانی بر عامل چندین تجاری، ادوار همزمانی به مربوط نظری مبانی
تجاری، موافقتنامههای در ادغام تجارت،درجه وشدت تجاری یکپارچگی میگذارد.
درجهتقارنوتشابهساختارتولید،یکپارچگیمالیوسیاستاقتصادیمشترکازجمله
اینعواملاند.گسترشروابطتجاري)شدتتجارت(بینکشورهایکیازعواملاثرگذار
اعتقاد به تاپسوبا2،کالدرون3(. آرماند1، ـ )جولز است بینآنها تجاری ادوار برهمزمانی
بینکشورهااست. ازعواملمهمدرتوضیحهمبستگيتولید فرانکلورز،تجارتیکی
همچنینعضویتدراتحادیهپولي4باعثافزایشیکپارچگيتجاریمیشود)رزوانگل5(.
کشورهايعضواتحادیهپوليبهدلیلکاهشمحدودیتهایتجاريتجارتبیشتر،نوسان
دارند.همچنیندرشرایطی ادوارتجاريخود بیشتريدر ارزوهمزمانی نرخ کمتردر
کهتشکیلموافقتنامهتجارتمنطقهایباآزادسازیماليوتجاريهمراهباشد،همزماني
ادوارتجاريکشورهايعضوافزایشمییابد)ایمبس6،یانگ7(.درعینحال،هرچهدرجه
تشابهوتقارنساختارتولیدکشورهابیشترباشد،شاهدافزایشهمزمانيادوارتجاريبین
آنهاهستیم.درنهایت،باافزایشتجارتدرونصنعتبینکشورها،همزمانيادوارتجاري
بینشاننیزافزایشمییابد.دراینبین،یکپارچگیتجاریبینکشورهامیتواندبهصورت
تجارتدرونصنعتویاتجارتبینصنایعباشدکهدرهردوحالتشوکهاییبراقتصاد
کشورهایطرفتجاریواردمیکند)گروبنودیگران8(.اثراینشوکهابرادوارتجاری
تجارت توسعه چنانچه وانگ9(. و )شین میشود غالب کدامیک که است وابسته این به
تجارتدرونصنعتیراتقویتکند،برتجارتبینصنایعوتولیدتخصصیبراساسمزیت
نسبیغالبمیشودوهمزمانیادوارتجاریافزایشمییابد.درعینحال،تجارتبینصنعتی

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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ازطریقاثراتمربوطبهافزایشتقاضایکلتقویتشدهوباعثایجادسرریزتکنولوژی
از فوق اثر چنانچه اینشرایط، در میشود. تجاری بهرهوریکشورهایطرف افزایش و
خواهیم تجاری ادوار همزمانی افزایش شاهد باشد، قویتر صنایع در تخصصگرایی اثر
بود.درعینحال،ارتباطبینیکپارچگیتجاریوهمزمانیادوارتجاریمتفاوتاست.این
ارتباطبهماهیتشوکهایواردهبستگیداردبهطوریکه،یکپارچگيتجاريهممیتواند
همزمانيادوارتجاريراتقویتکندوهمباعثتضعیفآنشود.اینکهکداماثرغالب
بهنوعکشورهايطرفتجاريونحوهشکلگیريروابطشاندارد.چنانچه شودبستگي
شوکهایخاصصنعتعاملاصلیادوارتجاریباشداثریکپارچگیتجارینامشخص
و مولیناری بود. خواهد مثبت نظر مورد اثر باشد اصلی عامل تقاضا شوک اگر و است
مارتینکوس1دریکتقسیمبندیکلیدرسال2004،نحوهاثرگذارییکپارچگیتجاریبر
همزمانیادوارتجاریکشورهارابرحسبنوعشوکرابهصورتجدول)1(تقسیمبندی

کردند.

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

منابعمنشأ اثر بر همزماني ادوار تجارينوع شوك

صنعتي

-:تخصصگرایيدرتولیدازطریقحذفتعرفه
-:تخصصگرایيدرتولیدازطریقفرصتهای

بهتربرايکسبدرآمد
+:تجارتدرونصنعتيبهعنوانسازوکاراصلي

+/-:تخصصگرایيعمودي

فرانکلورز)1998(
شینووانگ)2004(
کروگمن2)1993(
ایمبس)2007(

کوزویي3)2001(

تقاضايکل
+:اثرسرریزشوکتقاضايکل
+:انتقالدانشورواجتکنولوژي

فرانکلورز)1998(
کووهلپمن4)1995(

اقتصادیکشورهای ادوارتجاری،تشابه)تقارن(ساختار برهمزمانی عاملمؤثردیگر
و مستقیم بهطور میتواند تجاری طرف کشورهای اقتصادی ساختار است. تجاری طرف

1. Molinari and Martincus (2004). 
2. Krugman (1993).
3. Kose and Yi (2001).
4. Coe and Helpman (1995).
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غیرمستقیمازطریقتأثیربرشاخصهایتجاری،همزمانیادوارتجاریراتحتتأثیرقرار
دهد)اکین1،کالدرونودیگران2،اینکالرودیگران3(.هرقدرعدمتقارندرساختارتولید
از بود. آنهاکمترخواهد تجاری ادوار همزمانی باشد، بیشتر تجاری کشورهایطرف
شدت میتواند تجاری طرف کشورهای اقتصادی ساختار در تشابه وجود دیگر، طرف
ادوار برهمزمانی و داده افزایش را بینکشورها تجارتدرونصنعتی یا تجارتدوجانبه
تجاریاثرگذارد.درعینحال،تشابهساختارتولیدکشورهاداللتبراینداردکهدرحالت
وجودتشابهساختاراقتصادیکشورهایطرفتجاری،شوکهایخاصصنعتناشیاز
جریانهایتجارتموجببروزاثراتمشابهیدرنوسانهایکلبهوجودآمدهدرسطح
ادوار همزمانی درصورتی تنها صنعت خاص اساس،شوکهای این بر میشود. کشورها
مشابه تولید نظرساختار از تجاری اقتصادکشورهایطرف میکندکه تقویت را تجاری
پولی و مالی سیاستهای تشابه درجه تجاری ادوار همزمانی بر مؤثر عامل سومین باشد.
کشورهایطرفتجاریاست.هرچهرابطهتجاریبینکشورهاعمیقترباشد،تمایلآنها
تجاری ادوار بر میتواند سیاستها این است. بیشتر مشترک سیاستهای از استفاده به
تشابه تجارت، حجم نظر از مختلف کشورهای هرچه بهطورکلی، گذارد. اثر کشورها
پیوند مالی، انتقاالت سیستم و کار نیروی تحرک درجه کشورها، بین ادوار و شوکها
قویتریداشتهباشندادغامشانعمیقترواتخاذیکسیستمپولیومالیمشترکمناسبتر
باافزایشحجمتجارتبینکشورها،احتمالایجادیکاتحادیهویا است.عالوهبراین،
یکمنطقهتجاریبیشترمیشود،بهطوریکههرچهحجمتجارتکشورهایعضویک
اتحادیهبیشترشودادوارتجاريکشورهابایکدیگرهمبستگیبیشتریپیداکردهودر
تئوری مسلم اصل است. مناسبتر پولی منطقه ایجاد و مشترک سیاستهای اتخاذ نتیجه
منطقهپولیبهینهآناستکهمنافعیکاتحادیهپولیبهاینبستگیداردکهآیاکشورهایی
کهبهعضویتدراتحادیهپولیتمایلدارند،ویژگیهایمشترکیدارندیاخیر؟بنابراین،
مطالعههمزمانیادوارتجاریکشورهایعضودریکموافقتنامهتجارتمنطقهایبرای
تشکیل و پولی و مالی سیاستهای هماهنگسازی و آنها عمیقتر ادغام امکان بررسی

1. Akin (2006).
2. Calderon, et al. (2002).
3. Inklaar, et al. (2005).
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بهعنوان میتواند حاضر مطالعه راستا، این در میرسد. بهنظر الزم پولی بهینه منطقه یک
معیاریبرایارزیابیامکانایجادمنطقهبهینهپولیبینکشورهایعضواکواستفادهشود؛
ازاینرو،ازمدلارائهشدهتوسطفرانکلورزاستفادهمیشود.فرضبرایناستکهاثر
شدتتجارتدوجانبهباالتربرهمبستگیتولیدزوجکشورهاییکهساختاراقتصادیمشابه
ویاسهمباالتریازتجارتدرونصنعتدارند،باالتراست.اثرشدتتجارتبرهمبستگی
تجاری ادوار همبستگی اینکه اول میشود. ظاهر متفاوت کانال دو از تجاری ادوار
تجارت شدت بر مثبتی اثر خود که شود منجر تجاری موافقتنامه تشکیل به میتواند
میتوانند تجاری موافقتنامه یک به پیوستن با کشورها دوم، میگذارد. افزایشیافته
شریکانشان با را سیاستهایشان واحد زمان یک در و دهند کاهش را مبادله هزینههای
ارتباطدهند.ایندرحالیاستکهکاهشهزینههایمبادلهموجبافزایشمبادالتتجاری
ادوار همبستگی افزایش به است ممکن کهخود میشود، سیاستهایکالن همگرایی و
بهعلت میتواند ادوار همبستگی و تجارت شدت میان مثبت ارتباط بنابراین، شود. منجر
هردومتغیرهایبیانشدهباشدودرعینحالبهوسیلهیکعاملسومیعنیشکلگیرییک
موافقتنامهتجاریتوضیحدادهشود.برایناساس،دربررسیارتباطبینهمزمانیادوار
تجاریوشدتتجارتالزماستاینمسألهکهتحتعنوان»درونزاییهمزمانی«شناخته

میشوددرنظرگرفتهشود.

2. مطالعات انجام شده

همبستگی اهمیت و منطقهای تجارت موافقتنامههای روزافزون گسترش به توجه با
شده انجام محققان توسط حوزه این در زیادی مطالعات عضو، کشورهای تجاری ادوار
تجاری ادوار همبستگی درحوزه مطالعه به استکه افرادی اولین ازجمله ماندل1 است.
کشورهای تجاری ادوار همبستگی ساختار متعددی مطالعات وی از بعد است. پرداخته
مختلفوشرایطگوناگونرابررسیکردهاندکهدراینقسمتبرخیازاینمطالعاترا

بهطورمختصرمرورمیکنیم.
،1999 تا 1977 سالهای زمانی سری دادههای از استفاده با )2000( وانگ و شین

1. Mundell.
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تأثیریکپارچگيتجاري1برهمحرکتي2چرخههایتجاري14کشوراروپاییرابررسی
اصلي عامل درونصنعت تجارت که است این نشاندهنده آنها مطالعه نتیجه کردند.
هزینههای کاهش بیانگر نتیجه این است. مذکور درکشورهای تجاري ادوار همزماني
پیوستنبهیکاتحادیهپوليدرکشورهاییاستکهالگويتجارتحاکمبرآنهاازنوع
تجارتدرونصنعتي)IIT(است؛زیراتجارتدرونصنعتیبیانگرتشابهبیشترساختار
اقتصادياینکشورهاباهماست.رزوانگل)2003(بااستفادهازمعیارماندلدرمورد
ناحیهبهینهپولیبهمقایسهتجربیکشورهاباپولمستقلمیپردازند.نتایجمطالعهآنها
بیانگرایناستکهعضویتدریکاتحادیهپولیواستفادهازیکپولمشترکموجب
بیشتر همزمانی و ارز واقعي نرخ نوسان تجارت،کاهش افزایش یکپارچگی، افزایش
همزمان معادالت سیستم ازیک استفاده با )2003( ایمبس میشود. تجاري چرخههای
مشتملبرمتغیرهايتجارتکاالها،تجارتدارایيهایمالي،تخصصگرایيوهمزماني
ادوارتجاريبهبررسيهمزمانيادوارتجاريدرنواحيوزمانهایمختلفمیپردازد.
نتایجمطالعهوينشانمیدهدکهتجارت،آزادسازیمالیوتخصصگرایيبرهمزماني
ادوارتجاریمؤثراست.ادومیتیس3نحوهاثرگذاریتجارتبرهمبستگيادوارتجاري
میانکشورهایاتحادیهاروپا)EU(4وشرکايتجاريآنهارابررسیکردهاست.نتایج
مطالعهویبیانگرآناستکهشدتتجارتبرهمبستگيادوارتجاريکشورهايمورد
مطالعهاثرمثبتداردوسهمتجارتدرونصنعتازکلتجارتدرصورتغالببودن
شوکهایخاصصنعت،عاملتعیینکنندههمزمانينوساناتاقتصاديکشورهااست.
کینگتنگوچوواي5یکپارچگيتجاريوهمزمانيادوارتجاريبینکشورهایهند
وچینباکشورهايسازمانهمکاریجنوبشرقآسیا)ASEAN(6رابررسیمیکند.
نتایجنشانمیدهدکهتجارتدرونصنعتمهمترینعاملهمزمانيچرخههایتجاري
بینایندوگروهکشوراست.چیکویاروراموسـفرونیکا7)2004(اثرتشکیلناحیهآزاد

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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تجاریشمالامریکا)NAFTA(1برهمزمانيادوارتجاریبیندوکشورایاالتمتحده
آمریکاومکزیکرابررسیکردند.نتیجهمطالعهآنهابیانگرافزایشتجارتدوجانبهبین
دوکشوربعدازتشکیلNAFTAاستکههمزمانيادوارتجاريآنکشورهاراافزایش
میدهد.کالدرون)2005(بااستفادهازدادههایساالنه147کشوردردورهزماني1960
اینکشورهامیپردازد. ادوارتجاري بر اثرموافقتنامههایتجاري بررسی به تا1999
نتایجبیانگرایناستکهافزایششدتتجارتبینهردوکشورموجبتقویتهمزماني
منطقهای توافق یک در که کشورهایی جفت بین اثر این و شده آنها تجاري ادوار
تجارتواردشدهاندقويتراست.یانگ2بااستفادهازدادههایساالنه1980تا2003و
تکنیکپانلهمزمانيادوارتجاريدرکشورهايG-7رابررسیمیکند.نتیجهمطالعه
ويبیانگراثرمثبتدومتغیرآزادسازيتجاريویکپارچگيبازارماليبرهمزمانيادوار
تجارياست.اینکالیر،پینوهان3بااستفادهازدادههایسریزمانیسالهای1970تا
OECDرابررسی بینشدتتجارتوهمزمانيادوارتجاري21کشور ارتباط 2003
تجاري ادوار همزماني بر تجارت کهشدت میدهد نشان آنها مطالعه نتیجه میکنند.
قباًلگزارششدهاست. ازآنچیزیاستکه بسیارکوچکتر اثر این اما مؤثراست،
اثرشدت بهبررسی تا2003 ازدادههایسالیانه1959 استفاده با ایسووزینگ4 ابوت،
تجارتبرهمبستگیادوارتجاریدر24کشورمیپردازند.نتایجنشانمیدهداگرچه
افزایشتجارت،همگرایياقتصاديراتقویتمیکند،اماایناثردرتماميکشورهاي
موردمطالعهیکساننیستهرچندبرايکشورهاياروپایيقويتراست.برایناساس،
اینکشورهامیتوانندبهعضویتاتحادیهپولياروپا)EMU(5درآیند.تاپسوبا)2007(
تجارت میانشدت ارتباط 2004 تا 1965 سالهای زمانی دادههایسری از استفاده با
مطالعه نتایج میکند. بررسی را آفریقایي کشور 53 در تجاري چرخههای همزماني و
ادوار همزماني مذکور کشورهای در تجارت شدت افزایش که است این بیانگر وي
تجاريراافزایشمیدهد.رز)2008(بامروربرادبیاتاتحادیهپولي،تجارتبینالملل

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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وهمزمانيادوارتجاريبهبررسياثراتاتحادیهپولیاروپا)EMU(میپردازد.براساس
نتیجهمطالعهوي،اتحادیهپولیاروپابرتجارتاروپااثرمثبتدارد،بهطوریکهتشکیل
از استفاده به نیاز ادوارتجاري افزایشتجارتوهمزماني ازطریق اروپا پولی اتحادیه
ازدادههایسری استفاده با پیراسته1 پوليمستقلراکاهشمیدهد.کریميو سیاست
بهبررسیعوامل نامرتبط زمانیسالهای1980تا2005وروشرگرسیونهایبهظاهر
تعیینکنندههمزمانیادوارتجاریدرکشورهایاسالمیمیپردازند.نتایجمطالعهآنها
بیانگرایناستکهیکپارچگيتجاريبهصورتمعنيداريعاملاصليهمزمانيادوار
تجاريدرکشورهايموردمطالعهاست.بهعالوه،عوامليماننداندازهبازار،مرزمشترک
یکپارچگي اصلي عوامل زبان( )همچون مشترک فرهنگي ویژگيهای و جغرافیایي
تجاريدرکشورهاياسالمياست.همچنینکشورهاییکهساختارتولیدمشابهیدارند

ازدرجهباالتريدرهمزمانيادوارتجاريبرخوردارند.

3. ارائه مدل

دراینقسمتمعادالتمورداستفادهرابااستنادبهمبانینظریوتجربیمطرحشدهدر
قسمتهایقبلوباتوجهبهاهدافتحقیقتشریحشدهومدلهمزمانیادوارتجاری،مدل

جاذبهومدلساختارتولیدوهمبستگیادوارتجاریارائهمیشود.

1ـ3. مدل همزماني ادوار تجاري
رگرسیونی معادله از تجاری ادوار همزمانی بر تجارت همگرایی اثر آزمون بهمنظور 
معرفیشدهتوسطفرانکلورزاستفادهمیشود.بنابراین،متغیرهایشدتتجارتدوجانبه
(وشاخصعدمتقارندرساختارتولید)ASPijk(بهعنوانمهمترین k

ijtT (iوjبیندوکشور
اینمدل، ادوار)سیکلهای(تجاریدرنظرگرفتهشدهاست.در برهمزمانی عواملمؤثر
همزمانی و ) k

ijtT ( دوجانبه تجارت ازشاخصضریبشدت استفاده با تجاری همگرایی
ادوارتجاریباضریبهمبستگیتولیدکشورهایمختلف)r(اندازهگیریمیشود.معادله

موردنظربهصورتزیراست:

1. Karimi and Pirasteh (2008).
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ycبیانگرلگاریتممقادیرروندزداییشدهتولیدواقعیکشور

k استفادهمیشود.دراینرابطه
kاست.
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متغیر1ASPijtبیانگرعدمتقارنساختارتولیدبیندوکشورjوiدرطولدورهtاست.این
تعیینعدمتقارن برای بهعنوانمعیاری پیشنهادشد، شاخصکهتوسطکروگمن)1991(2
تخصصگرایی شاخص را آن که است شده گرفته نظر در اقتصادی ساختار در )تشابه(
مینامند.وجودتشابهدرساختاراقتصادیکشورهایطرفتجاریمیتواندروابطتجاری

بینکشورهاراتقویتکند.اینشاخصبراساسرابطهزیربهدستمیآید:

ASPijt= 1
T

T

t
|Ski-Skj| 

کهدرآنSkiوSkjبیانگرسهمصنعتkامازتولیدناخالصملیکشورiاموjاماست.
Tkکهمعرفمتوسطشدتتجارتدوجانبهبیندوکشورjوiاستازمتوسطدو

ijt متغیر
Tyکهمقادیرشدتتجارتبینالمللبیندوکشورjوiرانشانمیدهد

ijt TÔو
ijt شاخص

بهدستمیآید.دوشاخصفوقبراساسروابطزیربهدستمیآیند:

1. Asymmetries in Structures of Production (ASP).
2. Krugman (1991).
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TÔ
ijt=In[ 1

T t

1+Ôijt

Fit+Fjt

] 

Ty
ijt =In[ 1

T t

1+Ôijt

yit+yjt

] 

دو بین واردات( و صادرات )مجموع دوجانبه تجارت جریان بیانگر Ôijt روابط این در
بیانگرکلتجارتچندجانبهکشورkام)k=i, j(باسایرشرکایتجاری Fktوiوjکشور
دردورهtاست.دررگرسیونفوقضریبgبیانگرتأثیرمتوسطشدتتجارتدوجانبهبر
همزمانیادوارتجاریبینکشورهااست.معنیداربودنضریبفوقنشانمیدهددرشرایط
ادوارتجاریکشورهای ازصنایع،عاملغالبدرشکلگیری تجارتآزاد،شوکحاصل
موردمطالعهاست.درعینحال،مثبتبودنضریبموردنظرنشانمیدهدالگویتجارتبین
کشورهابیشترازنوعتجارتدرونصنعت)IIT(استوبرعکسبامنفیبودناینضریب،

انتظاربرایناستکهالگویتجارتبینکشورهابیشترازنوعتجارتبینصنایعباشد.

2ـ3. مدل جاذبه1
بهاعتقادفرانکلورز)1998و2002(اینامکانوجودداردکهخودشدتتجارتدرونزا
باشد،بهاینمعناکههمبستگیباالترتولیدعامليبرايشرکتکشورهادریکموافقتنامه
دهد. افزایش را تجارت شدت و بوده آنها عمیقتر ادغام زمینهساز و منطقهای تجارت
بنابراین،هردومتغیرشدتتجارتوهمبستگیادوارتجاریمیتواندبهوسیلهعاملعضویت
دریکموافقتنامهتجاریتوضیحدادهشود.عضویتدرموافقتنامهتجاري،هزینههای
مبادلهدرجریانهایتجاریوارتباطسیاستهایکالنبادیگراعضاراکاهشمیدهد؛
بنابراین،کشورهاییکهبهیکموافقتنامهتجارتمنطقهایمیپیوندندممکناستبایک
بهعبارتدیگر باشند. ادوارتجاریمواجه بینشدتتجارتوهمزمانی مثبت همبستگی
دو فاصله )مانند جاذبه متغیرهای تحتتأثیر میتواند بهتنهایی تجارت جریان در افزایش
کشور،سطحGDP(ویاتشابهساختاراقتصادیکشورهایطرفتجاریقرارگیرد.دراین
صورت،متغیرشدتتجارتدرمدلمذکورماهیتیدرونزاخواهدداشتوچنانچهمعادله
)1(رابهروشOLSبرآوردکنیمبرآوردضریبgتورشداشتهوناسازگارخواهدبود.

1. Gravity Model.



پژوهشنامه بازرگانی 96 

بادرنظرگرفتنمسألهفوقبرایدستیابیبهبرآوردسازگارازgمیتوانازمعادلهجاذبه
بینالملل تجارت مباحث در کاربردی و مهم الگوهای از یکي جاذبه مدل کرد. استفاده
استکهدرشکلکليآن،سطحتجارتدوجانبهبینکشورهارابهویژگيهایاقتصادي
وفیزیکيآنهاارتباطمیدهد1.اینمعادلهکهبرگرفتهازقانونگرانش2نیوتناست،برای
کشورها بین تجاري جریانهای مطالعه بهمنظور هیندریکاس3 و تینبرگن توسط بار اولین
مورداستفادهقرارگرفت.اگرچهالگوياولیهجاذبهازشکلنسبتاًسادهایبرخورداربوده
ازفاصله تابعمعکوس ازتولیددوکشورو تابعمستقیم کهدرآنحجمتجارتدوجانبه
امروزه بهطوریکه است. کرده پیدا توسعه کروگمن مانند افرادی تالش با اما است آنها
مشترک، اتحادیههای تجاري جریانهای اثرات تعیین براي گسترده بهطور معادله این
مکانیزمهاینرخارز،ارتباطهایقومي،زبانمشترکومرزهايبینالملليمشترکبهکار
استفادهمیشود. دیاردف4 توسط ارائهشده معادلهجاذبه از قسمت این در گرفتهمیشود.

معادلهموردنظربهصورتزیراست:

ln(1+T
k
ij )¿T

k
ij =b0+ b1lnyi+ b2lnyi+ b3lndi+ eij :)2(

Tkبیانگرجریانتجاريدوجانبهبیندوکشورصادرکنندهوواردکننده
ij دررابطهفوق

)jوi(بیانگرتولیدناخالصملیدوکشورواردکنندهوصادرکنندهyjوyiومتغیرهای)i, j(
است.تولیدناخالصداخلیکشورصادرکنندهبراینشاندادناندازهوحجماقتصادکشور
صادرکنندهوتولیدناخالصداخلیکشورواردکنندهبهمنظورنشاندادناندازهبازارکشور
واردکنندهاستفادهمیشود.همچنینمتغیرdijبیانگرلگاریتمفاصلهبیندوکشورصادرکننده
وواردکنندهوبیانگرهزینههایحملونقلکشورصادرکنندهاست.انتظارمیرودباکاهش

فاصلهبیندوکشور،تجارتدوجانبهبینآنهاافزایشیابد.

3ـ3. ساختار توليد و همبستگی ادوار تجاري
باتوجهبهاحتمالدرونزاییمطرحشدهتوسطفرانکلورزاینامکانوجودداردکه

1. Wallsh.
2. Gravitation.
3. Tinbergan and Hendricus.
4. Wei and Deardorff (1998).



بئربی تریسای بار رری ی اری لوهانسه و هر مانی تلوتر ی ارم ترئتف وااا 97

همبستگی و تجارت شدت بین رابطه بر درونصنعت تجارت و تولید ساختار عدمتقارن
متغیر بهعنوان را نظر مورد متغیر دو است الزم اینرو، از باشد. تأثیرگذار تجاری ادوار
توضیحیبهمدلاضافهکردهومجدداًبهبرآوردآنبپردازیم.بهاینمنظورباواردکردن

ترکیبیازدومتغیریادشدهدومعادلهرگرسیونیزیررابرآوردوتحلیلمیکنیم.

r(yc
i , yc

j )=aij+gT
k
ijt+dT

k
ijtASPijt+φASPijt+uijt :)3(

در باعدمتقارن همراه تجارتدوجانبه بیانگرشدت dT
k
ijtASPijt متغیر فوق رابطه در

ساختارتولیدمیاندوکشورiوjدرطولدورهtاست.دراینمعادلهپارامترdبیانگراثر
متقابلمیانشدتتجارتوعدمتقارندرساختارتولیدبرهمبستگیادوارتجاریبیندو
معناکه این به باشد، داشته معنادار و منفی dعالمت استکه آن بر انتظار است. کشور
اثرهمگراییتجاريبینکشورهایيکهساختارتولیدشانمتفاوتاستبرهمزمانیادوار
بین رابطه بر درونصنعت تجارت نقش بررسی برای همچنین است. منفی آنها تجاری

شدتتجارتوهمبستگیادوارتجاریمعادلهزیررادرنظرمیگیریم:

r(yc
i , yc

j )=aij+gT
k
ijt+dT

k
ijtGLIijt+φGLIijt+uiyt :)4(

براساسرابطهزیرمحاسبه لویداستو ـ GLIijtشاخصگروبل متغیر درمعادلهفوق
میشود:

k
|x

k
ij - m

k
ij |

GLIijt=1-

k
|x

k
ij + m

k
ij |

استفاده j و i کشور دو میان درونصنعت تجارت اندازهگیری بهمنظور فوق شاخص
k jدرصنعت به i ازکشور mkمعرفصادراتوواردات

ij xو
k
ij میشود.دررابطهفوق

امومخرجکسرمعرفکلتجارتبیندوکشوراست.درحالتکلیانتظارمیرودکه
مقدارآنبین0و1باشد.بدینصورتکههرچهمقدارآنبهیکنزدیکترباشدبیانگر
نزدیکتر بهصفر برعکسهرچه و است دوکشور بین درونصنعت تجارت بودن باالتر
 ijt

k
ijtGLIT باشدنشانگرپائینبودنحجمتجارتدرونصنعتبیندوکشوراست.متغیر

بیانگر است، آمده بهدست لوید ـ گروبل شاخص و تجارت شدت حاصلضرب از که
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tاست.درنهایت jدرطولدوره iو شدتتجارتدرونصنعتدوجانبهمیاندوکشور
پارامترdاثرمتقابلبینشدتتجارتوتجارتدرونصنعترابرهمبستگیادوارتجاری
بینکشورهانشانمیدهد.انتظاربرایایناستکهضریبموردنظرمثبتوازنظرآماری
اثرشدت معنیدارباشد.بهاینمعناکههرقدرمقدارضریببهدستآمدهبزرگترباشد،
ادوار همبستگی بر درونصنعت تجارت و تجارت متقابلشدت تأثیر با تجارتکشورها

تجاریبینآنها،درمقایسهباسایرکشورهابیشتراست.

4. روش تحقيق و نتايج آن

1ـ4. جامعه آماری و ويژگی های آن
)اکو( اقتصادی همکاری سازمان عضو کشورهای شامل مطالعه مورد آماری جامعه
استکهکشورافغانستانبهدلیلفقداناطالعاتآماریازمطالعهکنارگذاشتهشدهاست.
ویژگیکلیدیتحقیق،استفادهازیکمدلمرکزی1استکهدرآنکشورایرانبهعنوان
مرکزمطالعهدرنظرگرفتهشدهاستورابطهتجاریایرانباسایرکشورهایعضومحور
بررسیهایانجامشدهاست.متغیرهایمدلشاملتولیدناخالصداخلیواقعی،صادراتو
وارداتجهانیکشورهایعضواکو،صادراتووارداتدوجانبهمیانایرانوسایراعضای
اکووسهمصنعتازتولیدناخالصداخلیاست.دورهزمانیموردمطالعه،فاصلهسالهای
1993تا2007رادربرمیگیردکهباتوجهبهاستفادهازچارچوبپانلبهسهدورهزمانی
در روش این است. شده محاسبه نظر مورد متغیرهای مقادیر میانگین و تقسیم ساله پنج
مطالعهافرادیمانندکالدرونوهمکاران)2002(وتاپسوبامورداستفادهقرارگرفتهاست.

2ـ4. بررسی متغيرهای مدل در ميان کشورهای اکو

بررسی به قسمت این در استفاده، مورد الگوهای برآورد از نتایجحاصل ارائه از قبل
اکو اعضای سایر و ایران بین تحقیق، در استفادهشده اقتصادی متغیرهای روند مقایسه و

میپردازیم.

Central Country Model.1مدلمرکزی،مدلیاستکهدرآنیککشوربهعنوانکشورهستهدرنظرگرفتهمیشود
وارتباطسایرکشورهاباآنکشورهستهسنجیدهمیشود.
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1ـ2ـ4. توليد ناخالص داخلی

اکو کشورهای داخلی ناخالص تولید مقادیر میدهد نشان )1( نمودار که همانطور
روندروبهرشدومشابهیدارد.مقایسهGDPدرایرانوسایراعضایاکونشانمیدهددر
میانکشورهافقطسطحGDPترکیهازایرانباالتربودهودرباالترینجایگاهقراردارد.
میان قرقیزستاندر میان این دارند،در پایینتری GDP ایرانسطح به نسبت سایرکشورها

کشورهایعضواکوپایینترینسطحGDPرادارد.

2ـ2ـ4. تجارت دوجانبه

مقادیر اکو، اعضای سایر و ایران میان دوجانبه واردات و مقادیرصادرات از استفاده با
مربوطبهتجارتدوجانبهایرانباسایراعضامحاسبهشدهاست.نمودار)2(بیانگرایناست
کهباالترینسطحتجارتدوجانبهایرانباکشورترکیهوپایینترینسطحبهقرقیزستانتعلق
دارد.بهعالوهایننمودارنشانمیدهدکهباوجودنوسانیبودنمیزانتجارتدوجانبهایرانو

سایراعضایاکودرطولزمان،دربیشترمواردروندروبهرشدیداشتهاست.

3ـ2ـ4. تجارت چندجانبه

محاسبهمقادیرتجارتچندجانبههریکازکشورهایموردمطالعهنشانمیدهدترکیهوایران
باالترینحجممبادالتتجاریرادارند.همچنیندوکشورقرقیزستانوتاجیکستاندر بهترتیب

پایینترینسطحتجارتقراردارند.نمودار)3(بیانگراینموضوعاست.

4ـ2ـ4. سهم ايران در تجارت هريك از کشورهای اکو: 

همانطورکهدرنمودار)4(دیدهمیشود،دربینکشورهایعضوآذربایجانبیشترین
حجممبادالتراباایرانداشتهاست.درعینحالایننسبتدرطیزمانکاهشیافتهاست.

5ـ2ـ4. سهم صنعت از توليد ناخالص داخلی

دوره این طی در و اکو کشورهای میان در که است واقعیت این بیانگر )5( نمودار
زمانی،قرقیزستانپایینترینسهمصنعتGDPراداشتهودوکشورآذربایجانوترکمنستان
باالترینسهمصنعتدرGDPرادارند.عالوهبرایننسبتمزبوربرایکشورآذربایجان

صعودیوبرایترکمنستاننزولیاست.
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3ـ4. نتايج تحقيق
ازآنجاکهتکنیکپانلبرايبرآوردمدلهااستفادهشدهاستوهمچنینفاصلهزمانی
دادههایاستفادهشدهبینسالهای1993و2007است،دورهمذکوربهسهدورهپنجساله
مورد بررسي تحت متغیرهاي میانگین مقادیر ساله پنج دوره هر طول در و شده تقسیم
آزمون از استفاده با برآوردی هرگونه از قبل است الزم ابتدا است. گرفته قرار استفاده
هوسمن1نسبتبهگزینشمدلبااثراتثابت2ومدلبااثراتتصادفی3آزمونالزمانجام
شود.نتایجحاصلازاینآزمونبیانگرایناستکهدرتماممدلهایموردآزمون،مدلبا

اثراتتصادفیانتخابشدهاست4.

1ـ3ـ4. شدت همبستگی ادوار تجاری ميان ايران و ساير اعضای اکو

براییافتنشدتهمبستگیادوارتجاریبیناعضایاکوازماتریسضریبهمبستگی
استفاده تحقیق دوره طول در کشورها میان روندزداییشده واقعی داخلی ناخالص تولید
شدهاستکهازآنجاییکهضریبهمبستگیهموارهمقادیریبین1و1-اختیارمیکند،
شدت باشد، نزدیکتر یک به همبستگیشان ضریب که کشورهایی از جفت هر لذا
همبستگیمثبتبیشتریدارند.باتوجهبهاینکهایراندراینتحقیقبهعنوانهستهمرکزی
انتخابشدهوروابطکشورهاباایرانسنجیدهمیشود،فقطستونایرانازماتریسضریب

همبستگیاهمیتداردکهدرجدول)2(آوردهشدهاست.

 جدول 2ـ ضريب همبستگی ادوار تجاری ميان ايران و اعضای اكو

ازبکستان تاجیکستان ترکمنستان قرقیزستان قزاقستان آذربایجان پاکستان ترکیه کشور

0/47 0/38 0/51 0/53 0/67 0/59 0/31 0/65 ضریبهمبستگی

منبع:نتایجتحقیق.

نتایججدولفوقنشانمیدهدکهبینادوارتجاریاعضایاکوهمبستگیوجوددارد

1. Hausman Test.
2. Fixed Effect Model.
3. Random Effect Model.
4.باتوجهبهاینکهفرضیهصفردرآزمونهوسمنبرارجحیتمدلبااثراتتصادفیبهمدلبااثراتثابتداللتدارد
وازآنجاکهفرضیهصفردراینآزمونپذیرفتهشدهاست،دراینتحقیقازمدلبااثراتتصادفیاستفادهشدهاست.
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ادوار همبستگی ضریب بیشترین اساس، این بر نیست1. یکسان همبستگی این شدت و
باکشور همبستگی وکمترینضریب است ترکیه و قزاقستان باکشورهای ایران تجاری

پاکستاناست.

2ـ3ـ4. نتايج الگوي همزمانی ادوار تجاري

بر تجارت شدت اثر بررسی برای شد، داده توضیح قبل بخشهای در همانطورکه
همزمانیادوارتجاریازمعادله)1(استفادهمیشودکهنتایجحاصلازبرآوردالگویپانل

موردنظردرجدول)3(دیدهمیشود.

r(yc
i , yc

j )=aij+gT
k
ijt+φT

k
ijtGLIijt+uiyt 

جدول 3ـ خالصه نتايج برآورد الگوی همزمانی ادوار تجاری

agjضریب

1/0215440/0011420/00013مقداربرآورد

p-value0/00000/00050/0254
t-statistics186/10464/1735842/426414

منبع:نتایجتحقیق

نتایجبرازشمعادلهفوقحاکیازتأثیرمثبتومعنادارتجارتبرهمزمانیادوارتجاری
تجارت درشدت افزایش واحد یک اساس، این بر است. اکو اعضای سایر و ایران بین
ادوارتجاری افزایش0/001142واحدیدرهمزمانی تنهاموجب اعضا ایرانوسایر بین
بینآنهامیشود.کوچکبودنضریببرآوردیبیانگرتأثیراندکعاملشدتتجارت

دوجانبهبرهمزمانیادوارتجاریایرانوسایراعضایاکواست.

3ـ3ـ4. نتايج الگوي جاذبه

نتایجحاصلازبرآوردمدلجاذبهبهصورتخالصهدرجدول)4(آوردهشدهاست.

ln(1+T
k
ij )¿T

k
ij =b0+ b1lnyi+ b2lnyj+ b3lndij+ eij 

1.تفاوتشدتهمبستگیمیانادوارتجاریکشوربهعلتتفاوتدرساختاراقتصادیکشورها،تفاوتدرنوعتجارت
وتفاوتدرنوعشوکهایواردهاست.
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جدول 4ـ خالصه نتايج برآورد الگوی جاذبه

b0b1b2b3ضریب

1/33712-5533/857219/67620/218276-مقداربرآوردي

p-value0/00740/00750/01730/0005

t-statistics-5/0131674/9957953/915332-10/099

منبع:نتایجتحقیق.

در داخلی ناخالص تولید معنادار و مثبت نقش از حاکی جاذبه معادله برازش نتایج
از هریک و ایران داخلی ناخالص درتولید افزایش که معنا این به است. تجارت شدت
کشورهایاکوموجبافزایشدرشدتتجارتمیانآنکشورهامیشود1.همچنینمعادله
جاذبهفوقگویایاثرمنفیومعنادارفاصلهمیانکشورهایاکو2استبهطوریکهافزایش

فاصلهمیانکشورهایاکومنجربهکاهششدتتجارتمیانآنکشورهامیشود.

4ـ3ـ4. نتايج الگوي ساختار توليد و همبستگي ادوار تجاري

بهمنظوربررسیاثرعدمتقارندرساختارتولیدکشورهادررابطهمیانشدتتجارت
وهمبستگیادوارتجاریازمعادله)3(استفادهشدهونتایجحاصلازبرآوردالگویپانل

موردنظردرجدول)5(خالصهشدهاست.

r(yc
i , yc

j )=aij+gT
k
ijt+dT

k
ijtASPijt+φASPijt+uijt 

 جدول 5ـ خالصه نتايج برآورد الگوی ساختار توليد بر همبستگی ادوار تجاری
)عدم تشابه در ساختار توليد(

j d g α ضریب

-0/00242 -0/000123 0/002438 1/048364 مقداربرآوردي

0/0039 0/0027 0/0001 0/000 p-value

-3/313433 -3/474164 5/269544 110/8127 t-statistics

منبع:نتایجتحقیق.

1.مقداربزرگضریبدوم)تولیدناخالصداخلیایران(نسبتبهضریبسوم)تولیدناخالصداخلیسایراعضایاکو(
باتوجهبهمدلهستهمرکزیبامرکزیتایران،قابلتوجیهاست.

2.فاصلهمیانکشورهایاکوباتوجهبهمدلمرکزیدراینتحقیقبهصورتفاصلهمیانتهرانبهعنوانپایتختایراناز
هریکازپایتختهایکشورهایعضواکوبهدستآمدهاست.
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نتایجبرازشمعادلهفوقحاکیازآناستکهنقششدتتجارتهمراهباعدمتقارن
درساختارتولیدکشورهادرهمبستگیادوارتجاریمنفیومعناداراست.بدینمعناکهاثر

همگراییتجاریبینکشورهاباساختارتولیدمتفاوتضعیفتراست.
اثروجودتجارتدرونصنعتبررابطهمیانشدتتجارتوهمبستگیادوارتجاری
بااستفادهازمعادله)4(بررسیمیشود.نتایجحاصلازبرآوردالگویموردنظربهصورت

جدول)6(است.

r(yc
i , yc

j )=aij+ bt +gT
k
ijt+dT

k
ijtGLIijt+jGLIijt+uiyt  

  جدول 6ـ خالصه نتايج برآورد الگوی ساختار توليد بر همبستگی ادوار تجاری 
)تجارت درون صنعت(

j d g a ضریب

0/003685 0/000205 0/000775 1/016111 مقداربرآوردي

0/0838 0/0422 0/0096 0/000 p-value

1/830427 2/186731 2/895984 192/762 t-statistics

منبع:نتایجتحقیق.

نتایجبرازشمعادلهفوقحاکیازآناستکهنقشتجارتدرونصنعتدرهمبستگی
ادوار همبستگی بر تجارت شدت اثر که معنا بدین است، معنادار و مثبت تجاری ادوار
بیشتر کشورها سایر از درونصنعت تجارت باالتر درجه با کشورها جفت میان تجاری

است.

جمع بندی و مالحظات

و ادغام براي پیششرط یک منطقه یک کشورهای میان تجاري ادوار همزماني 
بهینه منطقه باالخص )و منطقهای تجارت موافقتنامه یک قالب در آنها یکپارچگي
پولي(است.ازیکسوهرچهاینهمزمانیبیشترباشد،هزینهاحتمالياتخاذسیاستهای
اقتصاديضدسیکليکاهشپیدامیکند.اینمسألهبیانگراهمیتهمزمانيادوارتجاري
این بر است. منطقهای تجارت موافقتنامه یک در الحاقکشورها اقتصادي مطالعه در
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همزمانی بر دوجانبه تجارت شدت تأثیر بررسی حاضر، مطالعه هدف مهمترین اساس
ادوارتجاریایرانواعضایاکواست.ازسویدیگر،اینامکانوجودداردکهشدت
داخلي ناخالص تولید و کشورها بین فاصله )مانند جاذبه متغیرهای تحتتأثیر تجارت
کشورها(قرارگیرد،دراینحالتباتوجهبهامکاندرونزابودنشدتتجارتبهمنظور
جلوگیریازتورشناشیازاینمسألهازمعادلهجاذبهاستفادهشدهاست.معادلهجاذبه،
شدتتجارتدوجانبهرابهعنوانتابعیازتولیدومسافتبیندوکشوردرنظرمیگیرد.
بنابراین،انتظارمیرودباافزایشتولیدکشورهاوکاهشفاصلهمیانآنها،شدتتجارت
ساختار در عدمتقارن اثرگذاری امکان به توجه با این، بر عالوه یابد. افزایش بینشان
تجاري، ادوار همبستگی و تجارت شدت بین رابطه بر درونصنعت تجارت و تولید
و )شاخصتخصصگرایي( تولید درساختار متغیرهایعدمتقارن لحاظ با اولیه الگوی
حاصلضربشدتتجارتوشاخصعدمتقارندرساختارتولیدونیزشاخصگروبلـ
لویدوحاصلضرباینشاخصدرشدتتجارتبرآوردوآزمودهشود.برایناساس،
ادوار همبستگی بین مثبت رابطه بیانگروجودیک اولیه معادله برآورد از نتایجحاصل
با که معنی بدین است. اکو اعضای سایر و ایران بین دوجانبه تجارت وشدت تجاری
ایرانواعضایاکو،همبستگیادوارتجاریمیان افزایش)کاهش(شدتتجارتمیان

آنهاافزایش)کاهش(مییابد.
ایران داخلي ناخالص تولید مثبت تأثیر بیانگر الگویجاذبه برآورد از نتایجحاصل
فاصله )کاهش( افزایش با و است آنها بین تجارت شدت بر اکو کشورهای دیگر و
جغرافیاییبینایرانباکشورهایاکوشدتتجارتمیانشانکاهش)افزایش(مییابد.
بیانگرایناستکهبینهمگراییتجاری همچنین،نتایجحاصلازبرآوردسایرالگوها
رابطه یک آنها تولید ساختار در عدمتقارن شاخص و اکو اعضای دیگر و ایران
تولید ساختار با کشورها بین تجاری همگرایی اثر که معنا بدین دارد. وجود منفی
روی بر اکو اعضای سایر و ایران میان تجارت شدت اثر است. ضعیفتر متفاوت
بیش باالترتجارتدرونصنعت بادرجه میانجفتکشورهای ادوارتجاری همبستگی
بر اکو اعضای سایر و ایران میان تجارت شدت اثر همچنین است. کشورها سایر از
رویهمبستگیادوارتجاریمیانجفتکشورهاییازسازماناکوکهازلحاظساختار
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محاسبه از حاصل نتایج درعینحال، است. بیشتر کشورها سایر از مشابهاند تولید
ضریبهمبستگیادوارتجاریمیانایرانواعضایاکوبیانگروجودهمبستگیمثبتو

درعینحالمتفاوتاست.
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