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چکيده
در سالهاي اخیر رشد تيارت جهاني سري تر از تولید جهان بـوده و کشـورها تمايـل بـه تشـكیل اتحاديـه،
توافقات منطقهاي و ترتیبات تياري نشان دادهاند تا بتواننـد تيـارت خـود را افـزايش دهنـد .هـدف از ايـن
مطالعه ،برآورد ا ر تشكیل گروه  D8بر تيارت کشورهاي عضو است .براي استخراج ا ر خـالص تشـكیل
ايــن گــروه بــر تيــارت کشــورهاي عضــو از الگــوي جاذبــه در قالــب دادههــاي ترکیبــي ط ـي ســالهاي
 8332-2287و رويكرد تفاضل در تفاضلها ( )DIDو روش حـداکثر درسـتنمايي پوآسـوننما اسـتفاده
شده است .در اين رويكرد کشورهاي گـروه  D8بـه عنـوان گـروه هـدف و کشـورهاي منتخـب سـازمان
همكاريهاي اسالمي به عنوان گروه کنترل معرفي شدهاند .نتـايج حاصـل از بـرآورد الگـو بـا روش DID
نشان ميدهد که ا ر خالص تشكیل گروه  D8بر حيـم تيـارت کشـورهاي عضـو مثبـت و معنـادار بـوده
است .همچنـین تيـارت دوجانبـه کشـورها بـا انـدازه اقتصـاد و زبـان مشـترک رابطـه مسـتقیم و بـا فاصـله
کشورها ،رابطه عكس دارد.
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 -1مقدمه
پس از پايان جنگ جهاني دوم ،سرعت رشد تيارت بینالملـل افـزايش يافـت بهطوريکـه
8

طي سالهاي اخیر رشد تيارت جهاني سري تر از تولید جهـان بـوده اسـت .باالسـا و بـاونز
( )8315و گروبل )8355( 2در مطالعاتي به تحلیل جريان تيارت بـین کشـورها پرداختنـد و
دريافتند که صـادرات در تمـامي کشـورها افـزايش يافتـه اسـت .بـهعبارت ديگـر ،تيـارت
بینالملل بهنحو گسـتردهاي در دسـتور کـار تمـامي کشـورها قـرار گرفتـه اسـت (سـوري و
تشكیني .)8911 ،در اين راستا تمهیدات زيادي نیز انديشیده شده تا بتـوان تيـارت دوجانبـه
را افزايش داد .از جمله آنها ميتوان به مناط تيارت آزاد ،9اتحاديههاي گمرکـي ،7بـازار
مشترک ،7اتحاديههاي اقتصادي ،5ناحیه پولي بهینه 5و ادغام اقتصادي 1اشاره کرد.
به طور کلي هدف از انعقاد موافقتنامـههـاي بینالمللـي ،کـاهش موانـ تيـاري (اعـم از
تعرفهاي و غیرتعرفهاي) در راستاي افزايش جريانهاي تيارت و رفاه اقتصـادي کشـورهاي
عضو ا رگذار است .در صورتي که موافقتنامه بینالمللي ،تيارت میـان کشـورهاي عضـو را
افزايش دهد به آن «خل تيارت »3گويند .در اين صـورت ،انتظـار مـيرود پـس از تشـكیل
بلوک تياري بهدلیل تفاوت هزينههاي تولید در کشـورهاي مختلـف بلـوک ،تيـارت بـین
کشورهاي عضو افزايش يابد .همچنـین در صـورتي کـه افـزايش يكپـارچگي بـین اعضـاي
بلوک سبب کـاهش تيـارت بـا سـاير کشـورهاي خـارج از بلـوک شـود بـه آن «انحـراف
تيارت »82گويند .در اين حالت بـا تشـكیل بلـوک ،مصـرفکنندگان کشـورهاي عضـو از

1- Balassa and Bauwens
2- Grubel
)3- Free Trade Area (FTA
4- Custom Union
5- Common Market
6- Economic Union
7- Optimum Currency Area
8- Economic Integration
9- Trade Creation
به طور کلي خل تيارت زماني اتفاق ميافتد که تولیدکنندگان با هزينه تولید پايینتر در ناحیه تيـارت آزاد ،جانشـین
تولیدکندگان داخلي با هزينههاي باالتر شوند.
10- Trade Diversion
انحــراف تيــارت زمــاني اتفــاق ميافتــد کــه تولیدکننــدگان بــا هزينــه تولیــد بــاالتر در ناحیــه تيــارت آزاد ،جانشــین
تولیدکندگان خارجي با هزينههاي کمتر شوند.
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هزينههاي پايینتر عرضهکنندگان غیرعضو محروم شـده و هزينـههاي بـاالتر تولیدکننـدگان
داخل بلوک به آنها تحمیل ميشود .اين هزينهها بهويژه اگر کشـورها بعـد از عضـويت در
بلوک ،محدوديتهاي تياري تبعیضي براي کشورهاي غیرعضو را افـزايش دهنـد ،تشـديد
ميشود (حسینينسب و همكاران.)8913 ،
در سالهاي اخیر ،کشورها عالقه بیشتري به تشكیل اتحاديه و توافقات منطقهاي از خـود
نشان دادهاند تا از اين طري بتوانند تيارت خود را افزايش داده و مقـدمات رشـد را فـراهم
کنند .ايران نیز از اين قاعده مستثني نبـوده و در شـماري از اتحاديـهها و توافقـات منطقـهاي
عضو شده است .گروه  D8نیز يكي از ايـن توافقـات بینالمللـي اسـت کـه در ژانويـه سـال
 8335میالدي و با عضويت ايران تشكیل شد.
گروه هشت کشور اسـالمي در حـال توسـعه بـا نـام اختصـاري  ،D8گروهـي اقتصـادي
متشكل از هشت کشور ايران ،ترکیه ،پاکستان ،بنگالدش ،اندونزي ،مالزي ،مصـر و نیيريـه
است .هدف از اين توافقنامه ،ايياد روابـ مسـتحكم اقتصـادي و تقويـت نفـوذ کشـورهاي
عضو در بازارهاي جهاني بیان شـده اسـت .همچنـین اشـاره ميشـود کـه گـروه کشـورهاي
موسوم به  D8از تشكیالت جانبي سازمان کنفرانس اسالمي است.
به طور کلي بايد توجه داشت که سـواالت بسـیاري ممكـن اسـت درخصـوص اييـاد و
انحراف تيارت هنگـام شـكلگیري توافقنامـههاي تيـاري مطـرح شـود کـه از ايـن جملـه
ميتوان به اين امر اشاره کرد که آيا شكلگیري اتحاديهها و توافقات منطقـهاي بهخصـوص
در کشورهاي در حال توسعه در راستاي هدف افزايش تيارت میان کشورهاي عضـو بـوده
است يا خیر؟ در اين راستا اين مقاله سعي در پاسخگويي به اين سوال دارد کـه آيـا تشـكیل
گروه  D8بر تيارت دوجانبه کشورهاي عضو و به طور ويژه ايران ا ر داشته است يـا خیـر؟
براي پاسخگويي به اين سوال بايد «خل تيارت» در گروه  D8مورد بررسي قرار گیرد.
نكته قابل توجه اين است که اندازه گیري تغییر حيم تيارت قبل و بعـد از تشـكیل
گروه  D8و مقايسه آن ها نمي تواند ديد روشني از ايياد تيارت ارائه دهد ،زيرا عوامل
متعددي مي تواند بر تيارت کشورهاي عضو  D8ا رگذار باشد که تنها يكـي از آنهـا
پیوستن به گروه  D8است .از اين رو ،بايد ا ر ساير عوامـل را بـه طريقـي حـذف کـرد.
براي اين منظور در اين مقاله از روش تفاضل در تفاضل ها ) DID( 8استفاده شده اسـت
1- Difference-in-Differences
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تا بتوان ا ر خالص تشكیل گروه  D8بر تيارت دوجانبه بین اعضا را طـي دوره -2287
 8332مورد بررسي قرار داد.
با توجه به مطالب ارائه شده که وجه تمايز اين مطالعه است ،ميتـوان سـوال اصـلي ايـن
پژوهش را بهصورت زير بیان کرد :آيا تشكیل گروه  ،D8ا ر معنـاداري بـر حيـم تيـارت
کشورهاي عضو داشته است يا خیر؟
در ادامه ساختار مقاله اينگونه طرحريزي شده است که در بخش دوم ،ادبیات نظـري و
پیشینه پژوهش ارائه شـده اسـت .پـس از آن در بخـش سـوم بـه الگـو ،دادههـا و متغیرهـاي
مورداستفاده در پژوهش و روش  DIDبه عنوان رويكرد آماري در جهـت تصـريح الگـو و
روش تخمین حداکثر درستنمايي پوآسوننما )PPML( 8پرداختـه شـده اسـت .در بخـش
چهــارم نتــايج تيربــي حاصــل از بــرآورد الگــو و در نهايــت در بخــش پــنيم از مباحــث
مطرحشده نتیيهگیري و پیشنهادهاي سیاستي ارائه ميشود.

 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
بیش از نیم قـرن پـیش ،وينـر )8372( 2اشـاره کـرده اسـت کـه توافقـات تيـاري منطقـهاي
ميتوانند براي اعضاي شرکتکننده در آن مفید يا زيانآور باشند ،زيرا ويژگـي و خصـلت
اصلي و ذاتي اين توافقات تياري به گونهاي است که اييادکننده خل تيارت يـا انحـراف
تيارت هستند .همچنین از زمان انتشار کتاب وي ،اين دو مفهوم به عنـوان دو نكتـه کلیـدي
در مطالعات تيربي در اين زمینه بودهاند و ادبیات مختلفي را در مـورد منطقـهگرايي مطـرح
کردهاند .با اين وجود ،مطالعات تيربي با اين چالش رو به رو بودهانـد کـه بـا وجـود بحـث
اساسي و پايهاي اين توافقات در زمینه توافقات منطقهاي ترجیحـي ،جـواب روشـني بـه ايـن
مساله ندارند که آيا خل تيارت نسبت بـه انحـراف تيـارت از اهمیـت بیشـتري برخـوردار
است (کالسینگ.)2228 ،9
مگي )2227( 7سعي در پاسخگويي به اين سوال با فراهم کردن تخمینهـاي جديـدي از
خل تيارت و انحراف تيارت براي هر کشور عضو شده در يك تواف تيـارت آزاد بـین
1- Poisson-Pseudo Maximum Likelihood Estimation
2- Viner
3- Clausing
4- Magee
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سالهاي  8317و  8337داشته است .يافتههاي مطالعه وي نشان ميدهد که در سال پـنيم از
همه اين بلوکهاي تياري جديد ،خل تيارت به صورت کل ،تقريبا سه برابر بزرگتـر از
انحراف تيارت بوده است.
سواالت سختتر و جالبتر در اين زمینه وجـود دارد کـه بـدون جـواب ماندهانـد .آيـا
ويژگيهاي مشخص براي کشورهاي عضو ،نتیيه ميدهد کـه توافـ ترجیحـي بـه صـورت
اقتصادي سودآورتر خواهد بود؟ آيا کشورها ا رات بالقوه خل و انحراف تيارت ناشـي از
منطقهگرايي را در تصـمیمگیري بـراي اينكـه چـه کشـورهاي شـريكي بايـد بـراي مـذاکره
انتخاب شوند ،درنظر ميگیرند؟
يكي از مباحث نظري بسیار معمول در مورد اينكه چه جفت از کشورهايي به تواف هـاي
تياري ترجیحي مفید اقتصادي دست خواهند يافت ،فرضیه شريك تيـاري طبیعـي 8اسـت
که بحث ميکند ،مذاکرات تياري منطقهاي بـین کشـورهاي همسـايه بـا تيـارت دوجانبـه
معنادار بین آنها با احتمال بیشتري به خل تيارت تا انحراف ختم ميشود .منطـ اسـتدالل
ارائه شده اين است که احتمال انحراف تيارت محدود به محصوالتي است که يك کشـور
به طور معمول بیرون از ناحیه تياري ترجیحي اشاره شده ،ميتوانست وارد کند .اگر بخـش
زيادي از تيارت حتي در غیاب تواف ترجیحي به صورت منطقهاي باشد –که به طور کلـي
بیشتر معـامالت تيـاري ترجیحـي ،منطقـهاي هسـتند -در ايـن صـورت مباحـث مربـوط بـه
انحراف تيارت اهمیت زيادي نخواهد داشت .اين فرضـیه بـا تاکیـد توسـ ووننـاکوت و
التز )8313( 2و کروگمن )8337( 9مورد حمايت قرار گرفته است.
کريشنا )2229( 7بررسي کرده است که آيـا توافقـات تيـاري منطقـهاي در فضـايي کـه
معــامالت تيــاري بیشــتري بــین کشــورهاي همســايه و شــرکاي برتــر تيــاري وجــود دارد،
سودآورتر است؟ در ابتدا او الگويي از کششهاي قیمتي تيارت تخمین زده اسـت و از آن
تخمینها براي ايياد معیارهايي از ا رات رفـاهي مـرتب بـا توافقـات تيـاري ترجیحـي بـین
کشور آمريكا و  27شريك برتر تياري آن ،استفاده کرده اسـت .وي همبسـتگي معنـاداري
بین اين پیشبینيهاي رفاهي و مقادير تياري دوجانبه يا مياورتهـاي جغرافیـايي بهدسـت
1- Natural Trading Partner Hypothesis
2- Wonnacott and Lutz
3- Krugman
4- Krishna
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نیاورده است .بنابراين ،نتايج تيربي به شواهد حمايتکنندهاي براي فرضیه شريك تيـاري
طبیعي ،اشاره ندارند.
داليــل متعــددي وجــود دارد کــه چــرا بسـ مطالعــه کريشــنا ( )2229در مــورد عوامــل
ا رگذار بر پیامدهاي رفاهي ناشي از منطقهگرايي ،مهم است .براي مثال ،واضـح نیسـت کـه
آيا نتايج مطالعه اشاره شده در مورد شرکاي تياري ترجیحي بالقوه آمريكا ،کاربردي براي
ساير کشورها باشد به ويژه کشورهايي که حيم زيادي از تيارت آنها متمرکز با يـك يـا
چند شريك تياري است به گونهاي که در چنین مواردي انحراف تيـارت يـا مهـم نیسـت
(براي مثال ،کشور مكزيك) يا بسیار معنادار است.
مهمتر اينكه هیچ مطالعه تيربي ديگري پیشبینيهاي نظري نداشته که آيـا تواف نامـهها
به احتمال زياد منير به ايياد تيـارت بـه جـاي انحـراف تيـارت ميشـوند؟ برخـي از ايـن
پیشبینيها از  8372موجود بوده است بـه گونـهاي کـه در آن زمـان وينـر مطـرح ميکنـد
اتحاديههاي گمرکي شـامل نـواحي اقتصـادي بزرگتـر و بـا کشـورهايي کـه داراي درجـه
پايیني از مكمل بودن و درجه بـااليي از رقـابتي بـودن در مـورد صـناي حمـايتي برخـوردار
هستند بايد بیشتر نشاندهنده خل تيارت تا انحراف تيارت باشد.
روسون و همكاران )2222( 8پیشبینيهاي مهمي در مورد ا ـرات توافقـات منطقـهاي را
نتیيهگیري ميکنند به گونهاي که اگر تواف موردنظر کشورهاي زيـاد و نـواحي اقتصـادي
بزرگتري را شامل شود ،کشورهاي مشمول داراي اقتصادهاي رقابتيتر نسـبت بـه مكملـي
بودن باشند و زماني که کشورها نزديك يكديگر هستند ،خل تيارت با احتمال بیشتري در
توافقات و معامالت تياري ترجیحي اتفاق ميافتد.
از آنجايي که توافقات منطقهاي ميتوانند افزايش يا کاهشدهنده رقابت باشند ،ا ـرات
منطقهگرايي وابستگي مهمي به آن دارد که چه جفت از کشورهايي براي تشكیل معـامالت
تياري ترجیحي انتخـاب ميشـوند .بـا وجـود سـاير موضـوعات در مباحـث منطقـهگرايي،
پیشبینيهاي نظري متضادي وجود دارد که آيا کشورها تمايـل بـه تشـكیل بلـوک تيـاري
منطقهاي افزايشدهنده رفاه دارند؟ به طور کلي فرضـیه شـريك تيـاري طبیعـي ،پیشبینـي
خوشبینانهاي در اين زمینـه فـراهم ميکنـد بـه گونـهاي کـه کشـورهايي بـا چنـین ويژگـي
مشترکي ،اساسا خل تيارت را بعد از پیوستن به يك تواف نامه ،تيربه خواهند کرد.
1- Rosson et al.
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رويكرد اقتصاد سیاسي به منطقهگرايي پیشبیني ميکند که کشورها ممكن است انگیزه
براي عضـويت در تواف نامـههـاي ترجیحـي انحرافکننـده تيـارت داشـته باشـند .کريشـنا
( )8331اين بحـث را گسـترش و توضـیح داده اسـت .بـراي مثـال ،خلـ تيـارت منيـر بـه
جابهجايي صناي داخلي ميشود و ميتواند مخالفت سیاسي قابل توجهي را نسبت بـه توافـ
منطقهاي ايياد کند .همچنین انحراف تيارت به هیچ صنعت داخلي ضرر نميزند و از نظـر
سیاسي قابل قبولتر است .در نتیيـه بحـث و جـدال بـین ايـن اسـت کـه چـه چیـزي از نظـر
اقتصادي در منطقهگرايي سودآور خواهد بود (خل تيـارت) و چـه چیـزي از نظـر سیاسـي
مناسب است (وونناکوت و التز.)8313 ،
8

2

تواف جامعي در مطالعات تيربي توس کاريره ( ،)2225بـائیر و برگسـتراند (،)2225
مگي ( )2221و ايچر و همكـاران )2282( 9وجـود دارد کـه ا ـرات خلـ تيـارت ناشـي از
تواف نامههاي تيارت آزاد ،ا رات انحراف تيارت را خنثـي و کـم وزن ميکنـد .همچنـین
در مورد ا ر تواف نامههاي تيارت آزاد بر جريانهـاي تيـاري ،مطالعـات تيربـي سـعي در
تخمین اين ا رات ميکنند که آيا پیشبیني مقاالت نظري در مورد نظريه تيـارت ترجیحـي
که اين توافقات ميتوانند بسته به اهمیت نسبي خل يا انحراف تيارت ،مفید يا مضر باشـند
صحت دارد؟ اين در حالي است که مطالعات موجود تغییرات در الگوهاي تياري را به دو
گــروه تقســیم ميکننــد تحلیلهــاي آينــدهنگر 7بــا اســتفاده از الگوهــاي تيــاري گذشــته و
تاريخي براي محاسبه ا ر پیشبیني شـده کـاهش يـا حـذف محـدوديتهاي تيـاري ،ماننـد
مطالعه سیه )2227( 7و تحلیلهاي گذشتهنگر 5کـه بعـد از اجـراي تواف نامـه تيـارت آزاد،
جريانهاي تياري بررسي ميشوند ،مانند مطالعه کاريره (.)2225
به طور کلي تواف اندکي بین اقتصادددانان بینالملل در مورد روششناسي مناسب براي
ارزيابي ا ر تواف نامههاي تيـارت آزاد بـر جريانهـاي تيـاري وجـود دارد .جـداي از ايـن
مطلب ،الگوي جاذبه ،مشهوريت گستردهاي را بهدسـت آورده اسـت و در ايـن مطالعـه نیـز

1- Carrère
2- Baier and Bergstrand
3- Eicher et al.
4- Ex-ante
5- Cie
6- Ex-post
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براي تخمین اهمیت و جهت جريانهاي تياري در گروه کشورهاي  D8مورد استفاده قرار
گرفته است .در ادامه سعي شده است مختصري در مورد اين الگو ارائه شود.

 -1-2نظریه جاذبه
تینبرگن )8352( 8و پويونین )8359( 2نظريه جاذبه ارائه شـده توسـ نیـوتن را در تيـارت
بینالملل وارد کردند .تینبرگن ( )8352بیان ميکند که تيارت دوجانبه بـین دو کشـور بـا
ارزش تولید ناخالص داخلي آنها رابطه مستقیم و با فاصله آن دو کشور از يكديگر ،رابطـه
عكــس دارد .ايــن در حــالي اســت کــه از دهــه  8352مــیالدي ،متغیرهــاي ميــازي 9بــراي
تيزيهوتحلیل شراي جغرافیايي ،فرهنگ ،زبان و مرز مشترک به اين الگو اضـافه شـد و در
5

مطالعاتي نظیر پاگوالتوس و سوينسن ،)8357( 7اندرسون ،)8353( 7کاويس )8318( 5و تاه
( )8312فاصله را بهعنوان عامل مهمي در تيارت مطرح کردند (يزداني و همكـاران8937 ،
و .)8935
در دهه  ،8312هلپمن و کروگمن ،)8317( 1رومـر )8315( 3و لوکـاس )8311( 82نشـان
دادند کـه رشـد اقتصـادي ،بهـرهوري ،سـرمايه انسـاني و آزادي اقتصـادي از جملـه عوامـل
تا یرگذار بر تيارت هستند .همچنین آنها نشان دادند که تيارت از عـواملي ماننـد شـراي
کشور مبدا ،مقیاس اقتصادي ،تفاوت در موجودي عوامل تولید يـا فنـاوري و درآمـد سـرانه
تا یر ميپذيرد .با معرفي جغرافیاي اقتصادي در دهه  ،32کروگمن ( )8338به بررسي ارتباط
بین شمال و جنوب در جريان تيـارت دوجانبـه پرداخـت و فرانكـل و همكـارن،)8337( 88
ســطوح موافقتنامــههاي تيــاري منطقــهاي ( )RTAsبــا کشــورهاي غیرشــريك را ارزيــابي
کردند .مطالعه آنها نشان داد که متغیرهـايي ماننـد فاصـله ،فرهنـگ ،زبـان و مـرز مشـترک

1- Tinbergen
2- Pöyhönen
3- Dummy
4- Pagoulatos and Sorensen
5- Anderson
6- Caves
7- Toh
8- Helpman and Krugman
9- Romer
10- Lucas
11- Frankel et al.
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عوامل مهمي در تيارت دوجانبه بین کشورهاي عضو موافقتنامههاي تياري اسـت (سـوري
و تشكیني.)8911 ،
مباني نظري اين الگو در تيارت بینالملل توس ديـردورف )8331( 8توسـعه داده شـد.
بر اساس اين الگـو ،اسـتون و لـي )8337( 2نشـان دادنـد کـه کـاهش هزينـههاي حملونقـل
موجب افـزايش تيـارت ميشـود و ايچینگـرين و ايـروين )8331( 9و راوچ ،)8333( 7مـرز
مشترک و زبان را بـه عنـوان عوامـل تا یرگـذار بـر تيـارت برشـمردند .هلـپمن )8315( 7و
هوملز و لیوينشون )8337( 5نیز تيارت درون صنعتي را با الگوي رقابت انحصـاري بـرآورد
کردند و فیـدرموک )2227( 5نشـان داد کـه تيـارت درون صـنعت موجـب بهبـود چرخـه
کسبوکار ميشود .ايوانز و هاريگان )2227( 1و لیتـائو 3و همكـاران ( )2282سـعي کردنـد
جريانهــاي تيــاري را بــا اســتفاده از تيــارت درون صــنعتي عمــودي تيزيــهوتحلیل کننــد
(يزداني و همكاران 8937 ،و .)8935
به ادعاي فتوپولس و سـالیداس )2223( 82در ادبیـات تيربـي اقتصـادي تقريبـا نظريـهاي
مطرح نشده که به اندازه اين نظريه کاربرد داشته باشد و بتواند بهخوبي اين نظريـه ،تيـارت
را به ويژه بین کشورهاي صنعتي تشريح کند .معادله جاذبه يكي از مهمترين ابزارهايي است
که براي توضیح جريانهاي تياري دوجانبه در تيارت بینالملل بهکار مـيرود (بـوگیس و
همكاران 8333 ،88و گرانفلد و ماکسنس.)2229 ،82
در سادهترين حالت ،الگوي جاذبه سطح صادرات از کشـور  iبـه کشـور  jرا بـه وسـیله
اندازه اقتصاد کشورهاي صادرکننده و واردکننـده و فاصـله جغرافیـايي بـین آنهـا توضـیح
ميدهــد .شــكل ســاده معادلــه جاذبــه بهصــورت معادلــه ( )8تعريــف ميشــود (گرانفلــد و
1- Deardorff
2- Stone and Le
3- Eichengreen and Irwin
4- Rauch
5- Helpman
6- Hummels and Levinshon
7- Fidrmuc
8- Evans and Harrigan
9- Leitão et al.
10- Fotopoulos and Psallidas
11- Bougheas et al.
12- Grunfeld and Moxnes
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ماکسنس 2229 ،ايگر و فافرماير )2229 ،8که در آن متغیر  Xنشـاندهنده حيـم تيـارت
دوجانبه بین کشـورهاي  iو  ،jمتغیـر  Yنشـاندهنده انـدازه اقتصـاد و متغیـر  Distanceنیـز
نشاندهنده فاصله دو کشور از يكديگر است.
)

( )8

Yi Yj
Distanceij

(X ij = f

براساس مباني نظري بیانشده ،معادله عمومي جاذبه به شكل معادله ( )2ظاهر ميشود.
()2

𝛽

β

β

Xij = β0 GDPi 1 GDPj 2 GDPij 3

با وجود شهرت نظريه جاذبه ،اين نظريه با انتقـادات گسـتردهاي روبـهرو اسـت و عمـده
آنها به اين امر بازميگردد که معادلـه جاذبـه بـر يـك پايـه اقتصـادي قـوي اسـتوار نیسـت
(فتوپولس و سالیداس .)2223 ،در مطالعات بسیاري که از نظريه جاذبه استفاده کردهانـد نیـز
متغیرهاي توضیحدهنده بسیاري به چشم ميخورد .انتقاد اصلي که وارد ميشـود ايـن اسـت
که اين متغیرهاي توضـیحدهنده پشـتوانه قابـل قبـولي بـراي ورود بـه الگـوي جاذبـه ندارنـد
(فتوپولس و سالیداس .)2223 ،با اين حال ،در سالهاي اخیر ،تالشهاي زيادي شده تا يك
پشتوانه علمي براي اين نظريه ارائه شود .به عنوان نمونـه هلـپمن و کـروگمن ( )8317بـازده
فزاينده نسبت به مقیاس و تنـو تولیـد را داليلـي ميداننـد تـا بتـوان از تولیـدات دو کشـور
(GDPهــاي دو کشــور) بــه عنــوان متغیــر توضــیحدهنده تيــارت اســتفاده کــرد .هلــپمن و
کروگمن ( )8317همچنین نشان دادند که در الگوي با بازده فزاينده نسبت بـه تيـارت ،هـر
متغیري که نشاندهنده وجود موان تياري باشد (نظیر هزينههاي حمل و نقل) سبب کـاهش
تيارت خواهد شد .اندرسون و وينكوپ )2222( 2نیز يك زمینه نظري فراهم کردند کـه از
آن طري ميتوان متغیرهاي کاهشدهنده هزينه تيارت دوجانبـه ،نظیـر يكسـان بـودن پـول
رايج کشورها را نیز در معادله جاذبه وارد کرد.
1- Egger and Pfaffermayr
2- Anderson and VanWincoop
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با وجود انتقادات گستردهاي که به نظريه جاذبه ميشود ،اين نظريه همچنان کاربردهـاي
زيادي در مطالعات تيربي مرتب با ا ر متغیرهاي مختلف بر تيارت دوجانبه دارد .با ناديـده
گرفتن اين واقعیت که معادله جاذبه يك نظريه کـامال توسـعهيافته نیسـت ،بیشـتر متغیرهـاي
مورداستفاده در اين معادله داراي داليل نظري هستند .از اينرو ،در اين مقالـه بـا اسـتفاده از
معادله جاذبه ،ا رات پیوستن ايران به گروه  D8مورد بررسي قرار گرفته اسـت .از آنيـا کـه
تمرکز اصلي اين مقاله بر روش برآورد خل تيارت است (روش تفاضل در تفاضلها) ،در
اينيا سعي شده تا حد امكان از يك معادله ساده جاذبه استفاده شود.

 -1-2مطالعات پیشین
در سالهاي اخیر الگوهاي مورداسـتفاده در مطالعـات خـارجي ،پیشـرفت قابـل مالحظـهاي
داشته و با رويكرد تيارت متقابل بین کشورها و بلوکهاي منطقهاي به برآورد عوامل مو ر
بر تيارت بینالملل پرداخته شده است .در اين ادامه به مرور جديـدترين مطالعـات صـورت
گرفته در ارتباط با اين پژوهش پرداختـه و نتـايج آنهـا ارائـه ميشـود .مطالعـات داخلـي و
خارجي انيام شده در اين حوزهها به قرار زير است:
ايگــر )2222( 8جريانهــاي تيــاري متقابــل کشــورهاي عضــو  OECDرا طــي دوره
 8317-8335با استفاده از روشهاي ا رات ابت ،ا رات تصادفي و حداقل مربعات معمـولي
تيزيه و تحلیل کرده است .نتايج اين مطالعه نشان داد که تفاوت اقتصادي بین کشورها ،ا ـر
مثبت و فاصله ،ا ر منفي بر تيارت دوجانبه کشورها دارد.
پاپازولئو و همكاران )2225( 2با استفاده از دادههاي سال  ،2227تا یر الحـاق کشـورهاي
جديد به اتحاديه اروپا را بر تيارت اعضاي اتحاديه بررسي کردند .نتايج ايـن مطالعـه نشـان
داد که مرز مشترک و درآمد اعضاي جديد اتحاديه اروپا از جمله عوامل مـو ر بـر تيـارت
دوجانبه اعضاي اتحاديه اروپا و اعضاي جديـد ايـن اتحاديـه اسـت و فاصـله ،ا ـر منفـي بـر
تيارت دوجانبه آنها دارد.

1- Egger
2- Papazolou et al.
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کبیر و سلیم )2282( 8در مطالعهاي به بررسي عوامل مو ر بر تيارت متقابـل کشـورهاي
خلیج بنگال در دوره  2221-8337با استفاده از دادههـاي تلفیقـي پرداختنـد .يافتـههاي ايـن
پژوهش نشـان داده کـه جريـان تيـاري موجـود در ايـن کشـورها از فرضـیه لینـدر پیـروي
ميکند .همچنین نتايج برآورد الگوي تيـارت آنهـا نشـان داده کـه فاصـله جغرافیـايي ا ـر
منفي قابل توجهي بر تيارت دارد.
طیبي و آذربايياني ( )8912ظرفیـت تيـاري موجـود بـین ايـران و اوکـراين را بـرآورد
کردهاند .نتـايج مطالعـه آنهـا نشـان داد کـه يكپـارچگي اقتصـادي در قالـب همكاريهـاي
دوجانبه تياري بین دو کشور ايران و اوکراين فاقد توجیه کافي است.
سوري ( )8939در مطالعهاي با عنوان «تحلیل عوامل مو ر بر همگرايـي تيـاري ايـران و
بلوکهاي منطقهاي منتخب :کاربرد الگـوي جاذبـه» بـه تحلیـل عوامـل مـو ر بـر همگرايـي
اقتصــادي ايــران بــا بلوکهــاي منطقــهاي  GCC ،ECO ،OIC ،D8 ،EUو ASEAN

پرداخته است .براي اين منظور ،وي با استفاده از دادههاي ترکیبـي بـراي دوره 8337-2223
مبتني بر رويكرد دادههاي تابلويي پويا و با بهکارگیري روش گشتاوري تعمیميافته ،الگـوي
موردنظر را برآورد کرده اسـت .همچنـین وي در مقالـه خـود بـا بـازبیني مطالعـات جديـد،
تصريح جديدي از الگوي جاذبه ارائه کرده است .نتايج مطالعات وي نشـان ميدهـد انـدازه
اقتصاد ،درآمد سرانه و سرمايهگذاري مستقیم خارجي آ ار مثبت و معناداري بر جريانهـاي
تياري ايران با بلوکهـاي منطقـهاي بـر جـاي گذاردهانـد .همچنـین براسـاس ايـن مطالعـه،
مسافت بین دو کشور بر جريان تيارت دوجانبه ا ر منفي و معناداري دارد.
آذربايياني و همكاران ( )8937در مقالهاي با عنوان «ا ـر تحريمهـاي اقتصـادي ايـاالت
متحده و اتحاديه اروپا بر تيارت دوجانبه ايران و شرکاي عمـده تيـاري آن :کـاربرد الگـو
جاذبه» به ارزيابي ا ر تحريمهاي اقتصادي غرب (از حیث شدت آنها) بر تيـارت غیرنفتـي
ايران و نمونهاي 87تايي از شرکاي عمده تياري طي سالهاي  2222-2288و با اسـتفاده از
يك الگوي جاذبه پرداختهاند .ايشان بـا بـهکارگیري يـك الگـوي جاذبـه تعمیميافتـه بـراي
تفكیك آ ار تحريم بر حوزههاي مختلف تيارت غیرنفتـي از پـنج کـد کـااليي بـر اسـاس
طبقهبندي استاندارد تيـارت بینالملـل اسـتفاده کردهانـد .طبـ نتـايج ،در بیشـتر گروههـاي
کااليي منتخب ضريب دو متغیر تحريم گوياي آ ار منفي آنها بر تيارت اسـت .بـهعبـارت
1- Kabir and Salim
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ديگر ،تحريمهاي محدود (جز در زمینه صادرات کد کـااليي شـماره هفـت) و تحريمهـاي
گسترده (جز در زمینه کد کااليي شماره پنج) ،ا ر منفي بر تيارت ايران داشته است.
يزدانــي و همكــاران ( )8937در مقالــهاي بــا عنــوان «ا ــرات مــرزي در جريــان تيــاري
گروههاي کااليي ايران :کاربردي از تصريح غیرخطي» با بـهکارگیري يـك الگـوي جاذبـه

غیرخطي ،رواب تياري ايران و  92شريك اول تياري آن را طي سالهاي  8958–8939با

روش حداکثر درستنمايي پوآسون-سودو که توسـ سـیلوا و تنريـرو ( )2225ارائـه شـده
است ،مورد بررسي قـرار دادهانـد .در ايـن مطالعـه عوامـل ا رگـذار بـر تيـارت گروههـاي
کااليي تياري ايران بر اساس طبقهبندي گمرک در قالب يك الگوي جاذبـه بـا اسـتفاده از
دادههاي تابلويي مورد شناسايي قرار گرفته است .بـه منظـور شناسـايي ا ـرات مـرزي نیـز بـا
بهرهگیري از روش ارئه شده توس فینسترا ( ،)2227برازش الگو صورت گرفته است .براي
تاکید بر شدت و تفاوت تا یرگذاري متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در الگـو و شناسـايي ا ـرات
نامتقارن برخي از متغیرها ،مولفههاي واردات ،صادرات و جريان تياري به صورت ميـزا و
در قالب سه الگوي اقتصادسـنيي تصـريح و بـرازش شـده اسـت .نتـايج ايـن مطالعـه نشـان
ميدهد که به غیر از گروه کـااليي بخـش سـوم (شـامل چربيهـا و روغنهـاي حیـواني يـا
نبـاتي) ،تمــامي  22گــروه کـااليي ديگــر در ســه سـطح واردات ،صــادرات و کــل تيــارت
تا یرپذيري منفي از ناحیه فاصله بین دو کشور را دارا هستند و ا رات مرزي نقش برجستهاي
در توضیح الگوي تياري–کااليي ايران و شرکاي تيـارياش دارد .در واردات بـه ترتیـب

گروههاي بیست و يكم (اشیاي هنري ،اشیاي کلكسیون يا عتیقه) ،اول (حیوانات زنـده،
محصوالت حیواني) و هفتم (مواد پالستیكي و کائوچو) ،در صادرات به ترتیب گروههاي
اول ،دهم (خمیرچوب يا ساير مواد الیافي سلولزي ،کاغـذ يـا مقـوا بـراي بازيافـت) و
دوازدهم (کفش ،کاله ،چترآفتابي ،عصا ،شالق و تازيانه) و در سـطح تيـارت کـل نیـز بـه
ترتیب گروههاي بیست و يكم ،اول و هفتم بیشـترين تـا یر منفـي را از جانـب متغیـر فاصـله
پذيرفتهاند.
يزداني و همكاران ( )8935در مقالهاي با عنوان «ا رات مرزي در تيارت دوجانبه ايـران
و شرکاي برتر تياري :رويكرد الگوي جاذبه غیرخطـي» ،ا ـرات مـرزي در مـورد تيـارت
دوجانبه بین ايران و شـرکاي برتـر تيـاري آن را طـي سـالهاي  8311-2287از روشهـاي
غیرخطي الگوي جاذبه مورد ارزيابي قرار دادهانـد .نتـايج ايـن مطالعـه نشـان ميدهـد متغیـر
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فاصله به عنوان نماينده ا رات مرزي در بررسي الگوي تياري اقتصاد ايران و شـرکاي برتـر
تياري داراي ضرايب  2/21تا  2/37به ترتیب در الگوهاي حـداقل مربعـات تعمـیم يافتـه و
حداکثر درستنمايي پوآسوننما است که نسبت بـه سـاير متغیرهـا بسـیار بـزرگ و پراهمیـت
جلوه ميکند .همچنـین محصـور نبـودن کشـورها در خشـكي ميتوانـد بـر روابـ تيـاري
ا رگذار باشد و آن را افزايش دهد .بر ايـن اسـاس بايـد بـه نقـش فاصـله در کـاهش روابـ
تياري و استفاده از حمل و نقل دريايي براي خنثي کردن آن ،اهمیت بیشتري داد.
در مورد روش  DIDنیز استفاده از اين رويكرد در سالهاي اخیر گسترش قابل تـوجهي
داشته و در حوزههاي مختلفي وارد شده است ،اما ورود اين روش در تخمین معادلـه جاذبـه
کمتر مورد توجه بوده است .از اين رو ،مطالعات اندکي در اين زمینه وجـود دارد کـه از آن
جمله ميتوان به مطالعات زير اشاره کرد:
پرسون )2228( 8در مقالهاي تحت عنوان «اتحاديههاي پولي و تيـارت :ا ـر مـورد نظـر چـه
میزان بزرگ است؟» به نقد مقاله رز )2222( 2ميپردازد .وي بیان ميکند که نتايج بهدسـت
آمده از مقاله رز ( )2222يك بزرگنمايي در ا ر اتحاديـههاي پـولي بـر تيـارت بینالملـل
است .پرسون در مقاله خـود بـا اسـتفاده دادههـاي مقالـه رز ( ،)2222الگـو وي را ميـدد از
روش  DIDتخمین ميزند و بیان ميکند که ا ر اتحاديههاي پولي بر گسترش تيـارت72 ،
درصد است .البته وي بیان ميکند اين مقدار ا رگذاري همچنان باال است ،اما نه به اندازهاي
که در مقاله رز ( )2222بیان شده بود.
اسالتر )2228( 9در مقاله اي با عنوان « آزادسازي تيـاري و هم گرايـي درآمـد سـرانه:
تحلیل تفاضل در تفاضلها» به ب ررسي ا ر آزادسازي تياري بـر هم گرايـي درآمـد سـرانه
پرداخته است .در اين مقاله مناط هدف کشورهايي هستند که در آن ها آزادي اقتصـادي
وجود دارد .همچنین کشورهاي کنترل ،کشورهايي هستند که آزادي اقتصـادي در آنهـا
وجود ندارد و از سیاست هاي ديگري در اين خصوص استفاده ميشـود .اسـالتر در مقالـه
خود رفتار هم گرايي کشورها را در گروه هدف و کنترل با يكـديگر مقايسـه کـرده و بـه
اين نتیيه مي رسد که شواهد محكمـي مبنـي بـر ارتبـاط آزادسـازي تيـاري و همگرايـي
وجود ندارد.
1- Persson
2- Rose
3- Slaughter
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فتوپولس و سالیداس ( )2223در مقاله خود به بررسي ا ر تشكیل حوزه يورو بر تيـارت
دوجانبه کشورهاي  OECDو کشورهاي حوزه يورو پرداختهاند .در اين مقاله تـالش شـده
تا به اين نكته پي برده شود که پیوستن کشورهاي حوزه يورو بـه ايـن حـوزه ،چـه ا ـري بـر
تيارت آنها داشته است .از اين رو ،رويكرد تفاضل در تفاضلها در اين مقاله بهکار گرفته
شده است .نتايج نشان ميدهد که پیوستن به حـوزه يـورو ،تيـارت کشـورهاي عضـو را بـه
شكل معناداري افزايش داده اسـت .همچنـین براسـاس نتـايج ايـن پـژوهش ،هـیچ انحـراف
تيارتي هنگام پیوستن اين کشورها به حوزه يورو رخ نداده است.
وجه تمايز اين مطالعه با ساير مطالعات را اينگونه ميتوان بیان کرد که:
الف -مطالعاتي در زمینه يكپارچگي تياري بـین ايـران و شـرکاي تيـاري آن صـورت
گرفته ،اما مباحث مربوط به ارزيابي وجود خل يا انحراف تيارت در مـورد تواف نامـههاي
تياري ايران با شرکاي تياري ،صورت نگرفته است که اين مطالعه به اين مهـم ميپـردازد.
همچنین براي اين جريانهاي تياري از دادههاي جزء بین ايران و شرکاي آن اسـتفاده شـده
که از مشكالت مربوط به جمعيسازي در دادهها اجتناب شود.
ب -در الگوي جاذبه معرفي شده در ايـن مطالعـه از روش جديـدي بـراي انـدازهگیري
متغیر فاصله بین کشورها استفاده شده است.
ج -رويكرد جديد تفاضل در تفاضلها براي ارزيابي برنامه مـوردنظر اسـتفاده شـده کـه
رويكردي کاربردي و نوين است.
د -در نهايت ميتوان به روش تخمین متفاوت اين مطالعه براي برآورد الگو اشـاره کـرد
که روش حداکثر درستنمايي پوآسوننما )PPML( 8است .دلیل استفاده از اين روش نیـز
 -8برآوردگــر  ،PPMLتخمینهــاي ســازگار از الگــوي غیرخطــي اصــلي را فــراهم مــيکنــد -از آنيــايي کــه يــك
برآوردگر شبه حداکثر درستنمايي مطـرح اسـت ،الزم نیسـت دادههـا ماننـد توزيـ پوآسـون باشـد -بنـابراين ،توزيـ
پوآسون براي تخمین الگويهاي غیرخطي مانند جاذبه متناسب است -برآوردگر  PPMLبـراي الگـوي جاذبـه داراي
چند مزيت است اول آنكه با وجود و تكرار ا رات ابت که به عنوان متغیرهاي ساختگي در  OLSوارد شده ،سازگار
است -دوم ،برآوردگر  PPMLبه طور طبیعي شامل مشاهداتي است که پیشبیني ميشود ارزش تيارت صـفر اسـت،
اين قبیل مشاهدات به دلیل اينكه لگاريتم صـفر تعريـف نشـده اسـت از الگـوي  OLSحـذف ميشـوند و برآوردگـر
 PPMLاين مشكل را حل کرده است -سوم ،تفسیر ضرايب در الگوي  PPMLآسـان اسـت و ماننـد الگـوي OLS
است (براي اطالعات بیشتر به يزداني و همكاران ( )2285 ،8935 ،8937مراجعه شود).
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آن است که معموال ارزش دادههاي صادرات در بعضي از سالها ،صفر است و ايـن مطلـب
اجازه لگاريتمگیري را از متغیرها براي برآورد الگوي مـوردنظر نميدهـد .ايـن روش بـا در
نظر گرفتن اين محدوديت ،ضرايب را براساس روش غیرخطي مورد برآورد قرار ميدهد.

 -3الگو ،متغیرها و روش پژوهش
در اين مقاله از رويكرد  DIDبراي تصريح معادلـه جاذبـه بـه منظـور پاسـخگويي بـه سـوال
پژوهش استفاده خواهد شد .دادههاي مورد استفاده بهصورت ترکیبـي و بـراي دوره -2287
 8332جم آوري شدهاند .همچنین سال تشكیل گروه  ،D8سال  8335در نظر گرفتـه شـده
است .با توجه به ادبیات نظري موجود در زمینه معادله جاذبـه ،الگـوي بـرآوردي بهصـورت
زير است:
Import ijt = β0 + β1 Ln(GDPit ) + β2 Ln(GDPjt ) + β3 Ln(Dist ijt ) +
β4 Lang ijt + β5 Landlockedijt + γ1 Treatment ijt + γ2 Post ijt +
γ3 (Post t × Treatment ijt ) + εijt

که در آن انديسهاي  iو  jنماد کشورها و انديس  tنمـادي بـراي نشـان دادن زمـان اسـت.
همچنــین  Import ijtواردات کشــور  iاز کشــور  jبــر حســب هــزار دالرLn(GDPit ) ،

لگاريتم طبیعي تولید ناخالص داخلي حقیقي کشور  Ln(GDPit ) ،iلگـاريتم طبیعـي تولیـد
ناخالص داخلي حقیقي کشور  Ln(Dist ijt) ،jلگاريتم طبیعي فاصله وزنـي شـهرهاي مهـم
کشــورها Lang ijt ،متغیــر ميــازي نشــاندهنده زبــان مشــترک Landlockedijt ،متغیــر
ميــازي نشــاندهنده عــدم دسترســي بــه آبهــاي آزاد Treatment ijt ،متغیــر ميــازي
نشــاندهنده کشــورهاي هــدف Post ijt ،متغیــر ميــازي نشــاندهنده زمــان وقــو رويــداد
(تشــكیل گــروه  (Post t × Treatment ijt ) ،)D8متغیــر ميــازي نشــاندهنده رويكــرد
 DIDو  :εijtجز خطا است .همچنین انديس  γ1نشان ميدهد که آيا با تشكیل گـروه ،D8
تيارت کشورهاي گروه هدف چه میزان افزايش (کاهش) داشـته اسـت .انـديس  γ2نشـان
ميدهد که تيارت گروه کنترل بعد از تشكیل گروه  ،D8چـه میـزان تغییـر کـرده اسـت و
انديس  γ3که برآوردگر روش تفاضل در تفاضلها اسـت ( ،)DIDنشـان ميدهـد کـه چـه
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میزان از تغییر تيارت گروه هدف ناشي از تشكیل گروه  D8بـوده اسـت .بـهعبارت ديگـر،
پیوستن به گروه  D8چه میزان بر تيارت ا رگذار بوده است.

 -1-3دادهها و متغیرها
به منظور ارزيابي ا ر تشكیل گروه  D8بر تيارت بینالملل کشورهاي عضـو ،گـروه هـدف
در اين پژوهش شامل کشورهاي گروه  8D8و گروه کنترل نیـز شـامل کشـورهاي منتخـب
سازمان همكاريهاي اسالمي 2است .دوره زمـاني مـورد اسـتفاده نیـز در ايـن مقالـه -2287
 8332است .همچنین اشاره ميشود که زمان تشكیل گروه  D8سـال  8335و زمـان رويـداد
در روش  ،DIDسال  8335است .عـالوه بـر ايـن ،متغیـر وابسـته در ايـن الگـو ،واردات بـر
حسب هزار دالر به قیمت ابت  2222اسـت .دادههـاي مربـوط بـه ايـن متغیـر از تارنماهـاي
بینالمللي  www.comtrade.comو  www.trademap.orgدريافت شـدهاند .همچنـین
متغیرهاي مستقل الگو به شرح زير است:
 لگاريتم تولید ناخالص داخلي ( :)LnGDPيكي از متغیرهاي اساسـي در الگـوي جاذبـه،اندازه اقتصاد است .در مقاله حاضر ،تولیـد ناخـالص داخلـي حقیقـي براسـاس قیمـت ابـت
 2222بهعنوان نمايندهاي براي نمايش انـدازه اقتصـاد در نظـر گرفتـه شـده اسـت .دادههـاي
مربوط به اين متغیر از سايت بانك جهاني استخراج شده است .انتظار ميرود ضـريب متغیـر
تولید ناخالص داخلي در الگو ،مثبت باشد به اين معني که هرچه اندازه دو اقتصاد بزرگتر
باشد ،تيارت دوجانبه آن دو نیز بیشتر است.
 لگاريتم فاصله ) : (LnDistاز ديگر متغیرهاي کلیدي الگوي جاذبه فاصله دو کشور ازيكديگر است .مطالعات صورت گرفته تا قبل از سال  2227در مورد متغی ر فاصـله بـه ايـن
صورت است که بر اساس اطالعات پايگاههاي اطالعاتي جغرافیايي ،فاصله بـین پايتخـت

 -8اندونزي ،ايران ،بنگالدش ،پاکستان ،ترکیه ،مالزي ،مصر و نیيريه.
 -2اردن ،تونس ،اليزايز ،چاد ،سنگال ،سـودان ،عربسـتان سـعودي ،کويـت ،گینـه ،لبنـان ،مـالي ،مـراکش ،موريتـاني،
موزامبیك ،نیير ،امارات متحده عربي ،بحرين ،سوريه ،سیرالئون ،عمان ،قطر ،اوگانـدا ،بورکینافاسـو ،کـامرون ،گـابن،
گامبیا ،گینه بیسائو ،عراق ،ميم اليزاير قمر ،جیبوتي ،بنین ،برونئي ،يمن ،آذرباييان ،آلباني ،تاجیكستان ،ترکمنسـتان،
قرقیزستان ،قزاقستان ،ازبكستان ،سورينام ،توگو ،گويان و ساحل عاج.
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دو کشور را به عنوان مسافت در الگو وارد مي کردند .ماير و ژيگناگو )2227( 8در مقالـه
خود به اين موضو انتقاداتي وارد و عنوان کرده اند که تعداد  87کشور از جملـه آلمـان،
ترک یه و امارات جزء کشورهايي هستند که پايتخت آن ها شهر اقتصادي اصلي آن کشـور
نیست و منطقه صنعتي آن ها که بیشترين حيم تولید و به تب آن تيـارت را دارد ،شـهري
به جز پايتخت است و اين موضو در تورش نتايج تا یر بسزايي دارد .نكتـه مهـم ديگـري
که آنها اشاره کردند موزون کردن متغیر فاصله به وسیله در نظـر گـرفتن شـهر صـنعتي و
جمعیت کل آن کشور است .آنها از معادله ( ) 9براي محاسبه فاصله موزون بین کشورها
استفاده کردهاند.
( )9

1⁄
θ

)) Dist ij = (∑k∈i(popk /popi ) ∑l∈j(popl /popj

که  popiجمعیت کشور  popk ،iجمعیت پايتخـت يـا منطقـه اقتصـادي کشـور :pop𝑗 ،i
جمعیت کشور  jو 𝑙 popجمعیت پايتخت يا منطقه اقتصادي کشور  jاست.
در اين مقاله براي محاسبه فاصله بین کشورها از فاصله وزني معرفيشـده توسـ مـاير و
ژيگناگو ( )2288 ،2227استفاده شده است .پژوهشگران در آن مطالعه ،فاصله دو کشـور را
بــه صــورت متوس ـ وزنــي از فواصــل مهمتــرين شــهرهاي دو کشــور در نظــر ميگیرنــد
بهطوريکه وزن هر شهر با جمعیت آن شهر رابطه مستقیم دارد .بر اين اساس ،انتظار ميرود
کشورهاي نزديكتر تيارت دوجانبه بیشتري داشته باشند.
 زبان مشترک ( :)Langاين متغیر ،نمادي از فرهنگ مشترک میان کشورها اسـت .انتظـارميرود ،کشورهايي که زبان مشترک دارند ،شباهتهاي فرهنگي بیشتري داشته و در نتیيـه
تيارت دوجانبه بیشتري نیز داشته باشند .بايد توجه داشت که ميتوان از متغیرهـاي ديگـري
نیز به عنوان نماينده اشتراک فرهنگي استفاده کرد .از اين جمله ميتـوان بـه ديـن (مـذهب)
مشترک اشاره کرد .با اين حال از آنيايي که همبستگي میان اين متغیرها به شدت باال است
و همه کشورهاي مورد مطالعه نیز از اين ويژگي مشترک برخوردار هستند در اين مطالعـه از
زبان مشترک به عنوان نماينده اشتراک فرهنگي استفاده شده اسـت .منظـور از زبـان در هـر

1- Mayer and Zignago
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کشور ،زبان رسمي آن کشور اسـت کـه حـداقل  22درصـد افـراد بـا آن سـخن ميگوينـد.
انتظار ميرود ضريب اين متغیر در معادله جاذبه مثبت باشد.
 عدم دسترسي به آبهاي آزاد ( :)Landlockedبراساس مطالعه راباالند ،)2229( 8عـدمدسترســي بــه آبهــاي آزاد ميتوانــد حيــم تيــارت را بــیش از  12درصــد کــاهش دهــد.
همچنــین کــارره ( )2225در مطالعــه خــود بــه ايــن نتیيــه ميرســد کــه حيــم تيــارت در
کشورهايي که به آبهـاي آزاد دسترسـي ندارنـد ،حـدود  21درصـد کمتـر از کشـورهاي
داراي ساحل است .بنابراين ،انتظار ميرود عدم دسترسي بـه آبهـاي آزاد بـر تيـارت ا ـر
منفي داشته و ضريب آن در الگو منفي باشد.
نام ،تعريف ،نماد و منب جم آوري متغیرهاي استفاده شده در الگو در جدول پیوست ارائـه
شده است.

 -2-3رویکرد تفاضل در تفاضلها
در مطالعات تيربي ،استفاده از ا رات ابت براي برآورد الگوي جاذبه پیشنهاد ميشود ،زيرا
در روش ا رات ابت ،نوسان دادهها در طول زمان نیز محاسبه شده و بنابراين به پرسـشهاي
بیشتري پاسخ ميدهد .بهعنوان نمونه با استفاده از روش ا رات ابت ميتوان به ايـن پرسـش
پاسخ داد که آيا پیوستن به يك اتحاديه يا گروه ،تيارت میان کشورها را افـزايش ميدهـد
يا خیر (گلیك و رز 2222 ،2و میكو و همكاران .)2229 ،9در اين مقاله از رويكرد قويتري
براي تصريح و تخمین معادله جاذبه استفاده شـده اسـت کـه روش  DIDاسـت .ايـن روش،
اولین بار توس کارد و کروگر )8339( 7معرفي و استفاده شد .کارد و کروگـر ( )8339در
مقاله خود سعي در برآورد ا ر افزايش حداقل دستمزد بر اشـتغال بـا اسـتفاده از روش DID

کردند .آنها براي ايـن منظـور فسـتفودهاي ايالـت نیوجرسـي را بـهعنوان گـروه هـدف و
فستفودهاي ايالت پنسیلوانیا را بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفتند.

1- Raballand
2- Glick and Rose
3- Micco et al.
4- Card and Krueger
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روش  DIDبهگونــهاي عمــل مي کنــد کــه بتــوان رفتــار دو گــروه تقريبــا مشــابه را بــا
يكديگر مقايسه کرد گروه اول که گروه درمان (هدف) 8نامیده مي شود ،شامل عناصري
است که تحت تا یر يك رويداد خـاص قـرار ميگیرنـد .بـه عنوان نمونـه در ايـن مطالعـه
کشورهايي که به گروه  D8پیوستهاند به عنوان گروه هدف انتخـاب شـده اند .گـروه دوم
که به گروه کنترل 2معروف ا ست ،شامل عناصري است که رفتاري شبیه بـه گـروه هـدف
دارند ،اما تحت تا یر رويداد موردنظر (در اين مطالعه پیوستن به گروه  )D8نبودهانـد کـه
در اين مطالعه ،کشورهاي منتخـب عضـو سـازمان همكاري هـاي اسـالمي بـهعنوان گـروه
کنترل انتخاب شده اند .اين کشورها که کشورهاي گروه  D8را نیز در خود دارنـد ،وجـه
مشترک اسالمي بودن را دارند و مي توان با مشاهده رفتار آن هـا ،رفتـار کشـورهاي عضـو
گروه  D8را تحلیل کرد.
در واق  ،روش  DIDتغییرات روند تيارت در گروه هدف ،قبل و بعد از وقو رويـداد
را (تفاضل اول) با تغییرات روند تيارت در گروه دوم ،قبل و بعد از وقو رويداد( ،تفاضل
دوم) مقايسه ميکند .در کنار اين واقعیت که پیوستن به گروه  D8تنها رويداد تا یرگذار بـر
روند تياري کشورهاي اين گروه نبوده و جريانات زيـادي ميتوانـد تيـارت دوجانبـه ايـن
کشورها را دستخوش تغییر کند بهکارگیري روش  DIDدر برآورد الگوي جاذبـه ميتوانـد
ا ر ساير عوامل را از الگو حذف کرده و تنها ا ر پیوستن به گروه  D8را اندازهگیري کند.
بر اين اساس ،فرم اولیه روش  DIDبهصورت معادله ( )7است.
( )7

X it = β1 + β2 Treatment t + β3 Post t + β4 (Treatment ∗ Post)t + εit

در معادله ( X ،)7متغیر وابسـته Treatment ،متغیـري ميـازي کـه در آن مشـاهدههاي
گروه درمان مقدار يك و مشاهدههاي گروه کنترل مقدار صفر اختیـار ميکنـد و  Postنیـز
متغیري ميازي است کـه در آن مشـاهدههاي قبـل از زمـان وقـو رويـداد ،مقـدار صـفر و
مشاهدههاي بعد از زمان وقو رويداد مقدار يك ميگیرند .در اين صورت تعريف ضرايب
متغیرهاي معادله ( )7به اين صورت است که:
1- Treatment Group
2- Control Group
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  :β1مقدار متغیر وابسته براي گروه کنترل قبل از وقو رويداد  :β1 + β3مقدار متغیر وابسته براي گروه کنترل بعد از وقو رويداد  :β1 + β2مقدار متغیر وابسته براي گروه درمان قبل از وقو رويداد  :β1 + β2 + β3 + β4مقدار متغیر وابسته براي گروه درمان بعد از وقو رويداد.بر اين اساس ،برآوردگر روش  DIDبه صورت معادله ( )7است.
( )7

[(β1 + β2 + β3 + β4 ) − (β1 + β2 )] − [(β1 + β3 ) − β1 ] = β4

همانطور که مشاهده ميشـود ،ضـريب حاصلضـرب دو متغیـر  Treatmentو ،Post
میزان ا رگذاري رويدادي مشخص بر متغیر وابسته را نشان ميدهد.

8

در نهايت مي توان به روش تخمین متفاوت اين مطالعه براي برآورد الگـو اشـاره کـرد
که روش حداکثر درست نمايي پوآسوننما ( ) PPMLاسـت .دلیـل اسـتفاده از ايـن روش
نیز آن است که معموال ارزش داده هاي واردات دوجانبه در بعضي از سالها ،صـفر اسـت
و اين مطلب اجازه لگاريتم گیري را از متغیرها براي برآورد الگوي مـورد نظـر نميدهـد.
اين روش با در نظر گرفتن اين محدوديت ،ضـرايب را بـر اسـاس روش غیرخطـي مـورد
برآورد قرار ميدهد.

 -4نتایج تجربی
در اين قسمت سعي شده که نتايج تيربي براي الگو در قسـمت قبـل ارائـه شـود .بـراي ايـن
منظور نتايج برآوردي در دو حالت ارائه شده به گونهاي که در ابتـدا بـدون در نظـر گـرفتن
متغیرهاي کنترل ،نتايج حاصل از روش  DIDو در حالت دوم با در نظـر گـرفتن متغیرهـاي
کنترل ،نتايج تيربي با استفاده از روش  PPMLارائه شـده اسـت .ايـن نتـايج بـه ترتیـب در
جدول ( )8و ( )2قابل مشاهده است.

 -8براي اطالعات بیشتر در مورد روش  DIDبه مطالعه يزداني ( )8932مراجعه شود.
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نتايج ارائه شده در جدول ( )8در دو قسمت است در قسـمت بـااليي تعـداد مشـاهدات
براي دو گروه کنترل و درمان ،قبل و بعد از اجراي برنامـه مـورد نظـر (تشـكیل گـروه )D8
ارائه شده است.
جدول ( :)1نتایج برآورد الگو با استفاده از روش  DIDبدون در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل
تعداد مشاهدات کل در 00811 :DID
تعداد مشاهدات

قبل از برنامه

بعد از برنامه

جمع

کنترل

01811

10105

59895

درمان

0010

1099

1915

جمع

09980

11500

رخداد

ضریب

انحراف معیار

قبل از برنامه

بعد از برنامه

کنترل

0

درمان

9/8×110

تفاوت

0

5/0×11

کنترل

0

0/9×11

درمان

5

8/1×11

تفاوت

1/0×115

تفاضل در تفاضلها

5

آماره t

1/9×11

1/1×11

0591/19

9801/58
1090/00

11/91

81/10
11/10

نکته ** ،*** :و * به ترتیب نشان دهنده معناداري ضریب متغیر در سطح  5 ،1و  11درصد است.
منبع :یافتههاي پژوهش

در قسمت پايیني جـدول ( )8نیـز مالحظـه ميشـود کـه متوسـ واردات قبـل و بعـد از
اجراي برنامه مورد نظر براي دو گروه کنترل و درمان به چه صورت بوده است .با توجـه بـه
نتايج ،بعد از اجرايي شدن گروه  ،D8ضريب متغیر  8/1×827 ،DIDاست و بر اين اسـاس،
متوس واردات دوجانبه بین اعضاي گروه  D8بـدون در نظـر گـرفتن متغیرهـاي کنتـرل بـه
اندازه اين مقدار افزايش يافته است.
در ادامه سعي شده است که نقش متغیرهاي کنترل نیز در اين زمینه مـورد ارزيـابي قـرار
گیرد .براي اين منظور از معادله جاذبه معرفي شده در قسـمت قبـل اسـتفاده شـده اسـت .بـه
دلیل اينكه برخي از دادههاي متغیـر وابسـته ،مقـداري برابـر صـفر داشـتند و اجـازه لگـاريتم
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گیري را نميدهد و همچنین با توجه به ويژگيهاي روش  PPMLبراي بـرآورد الگـو ايـن
روش پیشــنهاد ميشــود .نتــايج بــرآورد الگــو بــا اســتفاده از روش  ،PPMLدر جــدول ()2
گزارش شده است.
جدول ( :)1نتایج برآورد الگو با استفاده از روش  PPMLبا در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل
متغیر وابسته :واردات
ضریب

متغیر توضیحی
عرض از مبدا

(***)

آماره z

P-Value

11/50

09/10

1/111

) 𝐭𝐢𝐏𝐃𝐆(𝐧𝐋

(***)1/019

81/59

1/111

) 𝐭𝐣𝐏𝐃𝐆(𝐧𝐋

(***)

01/91

(***)

) 𝐭𝐣𝐢 𝐭𝐬𝐢𝐃(𝐧𝐋

(*)

𝐭𝐣𝐢 𝐠𝐧𝐚𝐋

-1/110

1/118

(***)

𝐭𝐣𝐢𝐝𝐞𝐤𝐜𝐨𝐥𝐝𝐧𝐚𝐋

1/991

-1/811

𝐭𝐣𝐢 𝐭𝐧𝐞𝐦𝐭𝐚𝐞𝐫𝐓

(***)

1/109

𝐭𝐣𝐢 𝐭𝐬𝐨𝐏

(***)

1/811

) 𝐭𝐣𝐢 𝐭𝐧𝐞𝐦𝐭𝐚𝐞𝐫𝐓 × 𝐭 𝐭𝐬𝐨𝐏(

(**)

1/180

-19/90
1/11
-0/99
1/00
5/91
1/51

1/111
1/111
1/191
1/111
1/111
1/111
1/118

R-Squared=1/81
Pseudo log-likelihood= -1/11×119
تعداد مشاهدات00191 :
نکته ** ،*** :و * به ترتیب نشان دهنده معناداري ضریب متغیر در سطح  5 ،1و  11درصد است.
منبع :یافتههاي پژوهش

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده ميشـود ،ضـريب  GDPاز لحـاظ آمـاري کـامال
معنادار بوده و عالمت آن هم براي کشور  iو هم براي کشور  jمثبت است به اين معني که
با افزايش اندازه اقتصاد ،حيم تيارت نیـز افـزايش مييابـد .همچنـین ضـريب ديگـر متغیـر
اصلي الگوي جاذبه ،يعني فاصله دو کشور نیز مطاب با انتظار و معنـادار اسـت .ضـريب ايـن
متغیر منفي و از لحاظ آمـاري در سـطح يـك درصـد معنـادار اسـت .بـه عبـارت ديگـر ،در
الگــوي حاضــر و طــي دوره مــورد بررســي ،کشــورهاي روتمنــدتر و نزديــكتر ،تيــارت
دوجانبه بیشتري داشتهاند.
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از ديگر متغیرهاي الگوي مورد بررسي ،ميتوان از متغیر زبـان مشـترک نـام بـرد .نتـايج
پژوهش نشان ميدهد ،ضـريب ايـن متغیـر مثبـت و از لحـاظ آمـاري در سـطح  82درصـد،
معنادار است .بنابراين ،ميتوان ادعا کرد که زبان مشترک بر سـطح تيـارت دوجانبـه تـا یر
مثبت دارد.
همان طور که در ادبیـات نظـري الگـوي جاذبـه بیـان شـد ه اسـت و براسـاس مطالعـات
صورتگرفته از جمله مطالعه راباالند ( )2229و کارره ( ،)2225عدم دسترسي بـه آبهـاي
آزاد تا یر منفي بر تيارت دوجانبه کشورها دارد .نتايج مطالعـه حاضـر نیـز ايـن موضـو را
تايید ميکند .بر اساس نتايج بهدست آمده ،عدم دسترسي به آبهـاي آزاد (محصـور بـودن
در خشكي) ،ا ر منفي و معناداري بر تيـارت دوجانبـه داشـته و ميتوانـد حيـم تيـارت را
کاهش دهد.
بهطور خالصه ،نتايج اين مطالعه ،معادله جاذبه را مورد تايید قرار داده و بیان ميکند کـه
عوامل محدودکننده تيارت (فاصله ،عدم دسترسي به آبهـاي آزاد ،نبـود زبـان مشـترک)
بر حيم تيارت ا ر منفي و اندازه اقتصاد بر حيم تيارت ا ر مثبت دارد .با اين حال هـدف
اصلي اين مطالعه ارزيابي ا ر تشكیل گروه  D8بر حيم تيارت بین کشـورهاي عضـو بـود.
براي اين منظور بايد ضرايب متغیرهاي روش  DIDرا مشاهده کرد.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،ضريب متغیر  Treatmentدر الگو ،مثبت
و در سطح آماري يك درصد معنادار است .ايـن ضـريب همـان  γ1در روش  DIDاسـت.
عالمت مثبت اين ضريب نشان ميدهد که بعـد از تشـكیل گـروه  ،D8تيـارت کشـورهاي
عضو افزايش داشته است .نكتهاي که در بايد به آن توجه کرد ،اين است کـه نميتـوان ايـن
افزايش تيارت را فق ناشي از تشـكیل گـروه  D8بیـان کـرد ،زيـرا براسـاس نتـايج الگـو،
ضريب  Postنیز مثبت بوده است به اين معني که تيارت گروه کنترل نیـز بعـد از تشـكیل
گروه  D8افزايش داشته است .براي اينكه بتوان ا ر خـالص تشـكیل گـروه  D8بـر تيـارت
کشورهاي عضـو را ديـد بايـد بـه ضـريب متغیـر ) (Post*Treatmentتوجـه کـرد .نتـايج
برآورد نشان ميدهد کـه ضـريب ايـن متغیـر مثبـت و در سـطح  7درصـد از لحـاظ آمـاري
معنادار است .بنابراين ،براساس نتايج ميتوان ادعا کرد کـه تشـكیل گـروه  D8سـبب خلـ
تيارت شده و ا ر خالص آن بر تيارت کشورهاي عضو مثبت است.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادهات
اين پژوهش بهدنبال برآورد ا ر خالص تشكیل گـروه  D8بـر تيـارت کشـورهاي عضـو بـا
بهکارگیري روش تفاضل در تفاضلها بود .براي اين منظور از يـك معادلـه جاذبـه اسـتفاده
شده و الگو در قالب دادههاي تابلويي و با استفاده از روش  PPMLبـرآورد شـد .دادههـاي
مورد استفاده در اين الگو ،دوره زماني  8332-2287را شامل شده و دربر گیرنده  72کشور
عضو سازمان همكاريهاي اسالمي است .گروه هدف در الگـوي  ،DIDکشـورهاي عضـو
 D8و گروه کنترل ،کشورهاي منتخب سازمان همكاريهاي اسالمي هستند.
نتايج حاصل از برآورد روش  DIDنشان داد که بـه طـور متوسـ جريـان واردات بـین
کشورهاي گروه  D8نسبت به ساير کشورهاي گروه کنترل ،به اندازه  8/1×827بیشتر اسـت
و بر اين اساس تشكیل اين گروه به خل تيارت بین کشورها کمك کرده اسـت .همچنـین
برآورد الگو با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل و با استفاده از روش  ،PPMLنشـان ميدهـد
که تيارت دوجانبه کشورها با انـدازه اقتصـاد ،رابطـه مسـتقیم و بـا فاصـله کشـورها ،رابطـه
عكس دارد.
بر اساس نتايج تحقی  ،زبان مشترک موجب افزايش حيم تيارت و عـدم دسترسـي بـه
آبهاي آزاد موجب کاهش حيم تيارت ميشود.
نتايج برآورد با بهکارگیري روش  DIDنشان ميدهد ،ا ر خالص تشكیل گـروه  D8بـر
حيم تيارت کشورهاي عضو مثبت بوده و موجب افزايش تيارت دوجانبه بین آنها شـده
است .بنابراين ايران ميتواند با عضويت در گروهها و اتحاديههاي بینالملي و حتي پیشـنهاد
و عملي کردن تشكیل اين گروهها ،حيم تيـارت خـود بـا سـاير کشـورها را افـزايش و بـه
توسعه اقتصادي خود کمك کند.
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پيوست -جدول نام متغیرها ،نماد آنها در الگو ،تعریف و منبع
نماد در الگو

نام متغیر
تجارت بین کشور  iو

Im port ij

کشور j

تعریف

منبع

ارزش واردات دالري به قیمت ثابت

ICT, comtrade

سال 1111

تولید ناخالص داخلی
کشور i

GDPi

تولید ناخالص داخلی دالري به قیمت
ثابت سال 1111

WDI

تولید ناخالص داخلی
کشور j

GDPj

تولید ناخالص داخلی دالري به قیمت
ثابت سال 1111

WDI

جمعیت کشور i

POPi

جمعیت کشور مورد نظر

CEPII

POPk

جمعیت پایتخت کشور مورد نظر

CEPII

POPj

جمعیت کشور مورد نظر

CEPII

POPl

جمعیت پایتخت کشور مورد نظر

CEPII

Dist ij

فاصله موزون شده به جمعیت

CEPII

θ

سهم تجارت بین منطقه  Lو منطقه K
از تجارت بین دو کشور

CEPII

کشوري که هیچ مرز آبی نداشته باشد.

CEPII

بین دو کشور زبان رسمی مشترک
وجود داشته باشد

CEPII

جمعیت پایتخت یا
منطقه اقتصادي کشور i
جمعیت کشور j
جمعیت پایتخت یا
منطقه اقتصادي کشور j
فاصله بین دو کشور
iوj
حساسیت بین واردات
دو منطقه در دو کشور

محصور در خشکی Landlocked
Lang

زبان مشترک
متغیر مجازي کشور
درمان

Treatment

متغیر مجازي که در آن مشاهدههاي
گروه درمان مقدار یک و مشاهدههاي

یافتههاي پژوهش

گروه کنترل مقدار صفر اختیار میکند.
متغیر مجازي است که در آن

متغیر مجازي زمان درمان

Post

مشاهدههاي قبل از زمان وقوع رویداد،
مقدار صفر و مشاهدههاي بعد از زمان
وقوع رویداد مقدار یک میگیرند.

یافتههاي پژوهش
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