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:چکیده
لیندر در مورد مشابهت اقتصادي يحاضر بررسی نظریهيهدف از نگارش مقاله
شناور آزاد، (هاي ارزي مختلف تحت نظامBRICSهمکاريکشورهاي عضو گروه

هاي مورد کشور. است) ه خزنده و میخکوب شدهشناور مدیریت شده، میخکوب شد
کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقاي 5بررسی در این تحقیق مشتمل بر 

تعمیم ياست که با استفاده از مدل جاذبه2001-2013هاي ساليجنوبی، طی دوره
انجام شده ) GMM(اي گشتاورهاي تعمیم یافته سیستمیوش دومرحلهیافته و ر

هاي ترکیبی پویا، سارگان و واحد جمعی براي دادهيهاي ریشهآزمون. است
همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با 

نتایج بررسی در این . دهاي گشتاوري انجام شجزء اخالل و اعتبار ابزارها و محدودیت
ثیر معناداري بر أتحقیق نشان داد در این گروه اقتصادي اعمال نظام ارز شناور ت

ثیر معنادار و معکوس و أنظام ارز شناور مدیریت شده ت. جریان تجارت نداشته است
ثیر معنادار و مثبتی بر جریان أهاي میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تنظام

هاي ارزي مختلف اعمال شده در این لیندر تحت نظامينظریه.تجارت داشته است
.ئید قرار گرفتأاي مورد تگروه همکاري اقتصادي منطقه
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مقدمه- 1
روند و رفته از بین میشدن فرایندي است که در مسیر آن مرزها رفتهجهانی

تحول ساختاري در . یابندو تعامالت فراملی افزایش میالمللیهمزمان مبادالت بین
ترین تأثیرات فرآیند مذکور است که موجبات افزایش اقتصاد جهانی از مهم

اقتصاد جهانی يوابستگی متقابل اقتصادي را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده
يهاي انفعالی کشورها براي مقابله با پدیدهاز جمله واکنش. کندرا تسهیل می

. اي استجهانی شدن، یکپارچگی اقتصادي و ترتیبات اقتصادي، تجاري و منطقه
تر و کوتاهيفاصلهيد، به واسطهنزدیکی کشورهایی که در یک منطقه قرار دارن

ونقل ازیک سو و وجوه مشترك دیگري مانند فرهنگ، زبان، حمليکاهش هزینه
هاي اقتصادي مختلفی را براي کشورهاي تواند یکپارچگیازسوي دیگر، می... دین و 

هاي اقتصادي و تجاري جهان حاصل کند و موجبات تمایل بیشتر آنها را به همکاري
تواند به عالوه در این زمینه، عوامل و شرایط اقتصادي مشابه نیز می. وردفراهم آ

ابزارهایی که در منطقه گرایی و . مبناي تشکیالت ترتیبات تجاري ممکن باشند
شدن روند مشابه ابزارهاي فرایند جهانیاي به کار مییکپارچگی اقتصادي و منطقه

ی اقتصادي کشورهاي یک منطقه به عبارت دیگر عواملی که سبب یکپارچگ. هستند
اي، فرایند هاي درون منطقهگذاريشوند، شامل تجارت آزاد، سرمایهمی

است ... هاي فراملی و حذف منابع تجاري وکردن تولیدات توسط شرکتتخصصی
یکی از خصوصیات . شدن اقتصاد نیز مؤثر دانستتوان آنها را در بحث جهانیکه می

اد فضاي رقابتی است که میان کشورهاي همگرا شده مشترك میان این دو، ایج
شود و منجر به ماندگاري اقتصادهایی خواهد شد که از قدرت اقتصادي و حاصل می

شدن شدیدتر بوده و این رقابت در بحث جهانی. رقابتی باالتري برخوردار باشند
ابت شرکاي کمتر، رقيکه درون یک منطقه به واسطهاهمیت زیادي دارد؛ درحالی

تر تواند محکی براي اقتصادهاي ضعیفاز فشردگی کمتري برخوردار است و می
تري باشد تا قدرت اقتصادي، توان تجاري و مزیت رقابتی خود را براي مقیاس وسیع

هاي روي آوردن به یکپارچگی. آزمایش بسپارنديچون اقتصاد جهانی به بوتههم
. شدن باشدهاي مقابله با فرایند جهانیتواند یکی از راهاي میاقتصادي و منطقه

شود و افزایش همچنین از این طریق مزیت رقابتی در بازارهاي مختلف تقویت می
آورد و از طریق افزایش حجم مبادالت سرمایه گذاري درون منطقه را به همراه می

اقتصادي را يدهد و مقدمات رشد و توسعهتجاري، رقابت اقتصادي را افزایش می



١٣٣...هاي مختلف نرخ ارز ي لیندر تحت نظامنظریهررسی ب

شدن،جهانیفرآیندشدنطوالنی). 78: 1391شکیبائی و سعید، (آورداهم میفر
بهمنطقه گراییبهتاداشتآنبرتجارت بودندآزادسازيخواهانکهراکشورهایی

منطقه روشبهآزادسازيزیراروي آورند،خودخارجیتجارتبرايراه حلیعنوان
: 1393سوري، (است جهانی شدنطریقازدسترس ترقابلوترهزینهکمگرایی

و 2001است که در سال 1بریکسهاي بزرگ اقتصادي نوظهور یکی از گروه). 38
هاي سنتی که برخالف نظریه. در حاشیه نشست ساالنه سازمان ملل شکل گرفت

تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کاالها 
قد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کاالهاي قابل دانستند یا این که معتمی

این فرضیه را مطرح ) 1961(2کند، لیندرصدور را براي یک کشور مشخص می
. ها با یکدیگر استکننده تجارت آنسازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیینمی

ین براساس ا. گیردوي سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می
فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو 

سوال اصلی این پژوهش این است که آیا مشابهت . شودکشور با یکدیگر می
ثیري بر سطح تجارت متقابل أهاي ارزي مختلف، تاقتصادي کشورها تحت نظام

با هدف تحلیل و اي دارد؟ پژوهش حاضر کشورهاي عضو همکاري تجاري منطقه
هاي ارزي مختلف بر تجارت متقابل لیندر تحت اعمال نظاميبررسی آزمون فرضیه

هاي و بر اساس داده2001-2013يطی دورهBRICSکشورهاي عضو گروه 
) GMM SYS(ترکیبی و به کارگیري روش گشتاورهاي تعمیم یافته سیستمی 

ار بخش کلی ساماندهی شده در این راستا این مطالعه در چه. انجام شده است
تحقیق انجام شده؛ سپس به تصریح يابتدا مروري بر ادبیات نظري و پیشینه. است

الگوي و مدل تجربی و متغیرهاي مورد بررسی پرداخته و نهایتاً تجزیه و تحلیل، 
.جمع بندي و نتیجه گیري ارائه شده است

المللی متشکل از کشورهاي برزیل، روسیه، هند، بینهمکاري اقتصادي و سیاسی یک گروه BRICSروه گ1
درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص 42درصد مساحت و 30که حدود جنوبی استچین و آفریقاي 

.اندداده
2 Linder
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مبانی نظري تحقیق-2
مهم و موثر بر تراز تجاري کشورهاست؛ که جهت و نرخ ارز یکی از عوامل بسیار

بر اساس . ثیر آن بر تراز تجاري کشور، از موضوعات بسیار با اهمیت استأمیزان ت
ملی در برابر ارزهاي خارجی از مهمترین 3هاي اقتصادي کاهش ارزش پولنظریه

ن وودز در شد، ولی فروپاشی نظام برتها در نظر گرفته میعوامل بهبود تراز پرداخت
سنتی اثرگذاري يو برقراري نظام نرخ ارز شناور، نشان داد که نظریه1973سال 

اي تواند در کوتاه مدت نتیجهمثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز تجاري می
یک رهیافت طرف تقاضا را مطرح 4)1961(لیندر . معکوس به همراه داشته باشد

کنند که به آن نیاز کاالهایی را تولید میکند که کشورها، کرده و پیشنهاد می
از طرف دیگر کشورهایی کنند وکنند و مازاد آن را مصرف میداشته و مصرف می

به واردات این مازاد عرضه دارند باید الگوي تقاضاي مشابهی داشته باشند که عالقه
بین دهد که چرا تجارت باید و اصل همپوشانی تقاضاها و ظرفیت تولید توضیح می

لیندر بیان يفرضیه. فتدامل یکسان دارند در جهان اتفاق بیکشورهایی که وفور عو
ساختار تقاضاي یک کشور يکند که درآمد سرانه مهمترین عامل تعیین کنندهمی

است و به همین ترتیب اگر درآمد سرانه هر کشوري افزایش یابد تجارت آن کشور 
هاي طی سال. یابدافزایش می) د سرانهاز لحاظ درآم(با سایر کشورهاي مشابه 

هاي تجارت توسعه یافته و رهیافت جدیدي در الگوهاي نظریه1990و1980يدهه
را پیشنهاد 6»جدید تجارتينظریه«) 1990(5کروگمن. تجارت جهانی ایجاد شد

یا ) HOS(ساموئلسون-اوهلین- هاي دیگر همچون هکشرکرد که مکمل نظریه
نظریه، مبتنی بر فروضی از جمله بازگشت نسبت به مقیاس این. لیندر است

هاي قبلی ناقص است که وجه تمایز آن با مدلفزاینده، تفاوت در محصول و رقابت 
هاي تجارت اي در توسعه چارچوب نظریهجدید تجارت نقش عمدهينظریه. است

ان تجارت اي در آزمون عوامل جریکه به طور گسترده(تجارت 7براساس مدل جاذبه
.ایفا کرده است) شودبه کار گرفته می

3 Devaluation of Money
4 Linder
5 Krugman
6 New Theory of Trade
7 Gravity Model
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هاي تجارت بر جانب عرضه متکی بودند و نظریه1960يتا پیش از دهه
عوامل تولید به اوهلین به عنوان مقتدرترین نظریه بر نقش وفور -هکشرينظریه

براساس این . ورزیدالگوي تجارت و مزیت نسبی تأکید میيعنوان تعیین کننده
نظریه کشورهایی که از وفور نسبی نیروي کار برخوردارند، باید به تولید و صادرات 

نیاز خود به کاالي سرمایه بر . کاالهاي کاربر بپردازند و در این بخش تخصص یابند
سرانه باالتري دارند برطرف يرا نیز از طریق واردات از کشورهایی که سرمایه

از جمله یکسان بودن الگوي مصرف و فناوري این نظریه بر فروض مختلفی. نمایند
در کشورهاي درگیرتجارت، بازدهی ثابت به مقیاس و با شرایط رقابتی و برگشت 

این نظریه عالوه بر این که به . ناپذیري شدت به کارگیري عوامل تولید استوار است
نماید، بر اساس خوبی مزیت نسبی را بر اساس وفور عوامل تولید توجیه می

ساموئلسون، تساوي سطح مطلق پاداش عوامل را در سطح کشورهاي درگیر نظر
.نمایدتجارت تضمین می

در مورد صادرات و واردات ایاالت 1956و 1954هاي لئون تیف در آزمون
متحده نشان داد که برخالف انتظار واردات کشور آمریکا سرمایه بر است، درحالی 

نیز در ) 1962(8بهاراواج. رها بیشتر بودآن از سایر کشويسرانهيکه سرمایه
تجاري هند با ایاالت متحده با يمطالعه الگوي تجاري هند دریافت که رابطه

به طورکلی تناقض لئون تیف نقطه عطفی . اوهلین ناسازگار است-هکشرينظریه
هرچند که هم لئون تیف و . آیددرشکل گیري نظریات جدید تجاري به شمار می

اوهلین با الگوي تجاري -هکشريتوجیهاتی در مورد سازگاري نظریههم دیگران
وري نیروي کار ها تفاوت بهرهاند که مهمترین آنکشورهاي مورد آزمون ارایه داده

آمریکا با سایر کشورها، برگشت شدت به کارگیري عوامل، تورش تقاضا، وفور منابع 
يو نادیده انگاشتن نقش سرمایهنقل و تعرفههاي حمل وآمریکا، هزینهطبیعی در

يشمال نشان دهنده-عالوه بر آن رواج تجارت در کشورهاي شمال . انسانی است
اوهلین فاقد قدرت توضیح دهندگی الزم در مورد - هکشريآن است که نظریه

اوهلین ناسازگاري - هکشريرفتار تجاري است و نتایج مطالعات تجربی نیز با نظریه
اي هاي گستردههاي تجربی با این نظریه تالشبراي حل ناسازگاري. داشته است

هاي اصلی این نظریه، اصالحات و صورت بندييصورت گرفته تا با حفظ هسته

8 Bharawaj
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اوهلین - هاي متعددي از قبیل ویرایش هکشراز این رو ویرایش. جدیدي ارائه شود
گرفته تا این شکل) HOC(چامبرلین -اوهلین -و ویرایش هکشر ) HOV(ونک -

دو -دو عامل - نظریه را در صورت نقض فرض یا فروضی از قبیل فرض دو کشور
.کاال یا فرض بازدهی ثابت به مقیاس تعمیم دهند

هاي پویاي رابطه بین تجارت و لیندر، تأکید آن بر جنبهيبدیع نظریهينکته
ساختار تقاضاي آن را افتد، فرایند رشدي که در هر کشور اتفاق می. توسعه است

يصادرات بالقوه و هم دامنهينماید و در نتیجه هم دامنهدستخوش تحول می
تواند تغییرات الگوي تجاري را درطول این نظریه می. نمایدصادرات واقعی تغییر می

تجارت بالقوه و تجارت واقعی با يبر اساس این نظریه، حوزه. زمان تبیین نماید
اند و گردد که برخی از آنها نیروهاي تجارت آفرینامل مشخص میاي از عومجموعه

شوند و شماري دیگر، حائل و مانع هستند و موجب موجب توسعه این حوزه می
هاي نظري پیش بینی رفتار این عوامل پایهيمجموعه. شوندایجاد محدودیت می

ار دارند، مجموعه کاالهایی که مورد تقاضاي شدید قر. نمایندریزي میتجاري را پی
دهند و کاالهایی که کمتر مورد تقاضا قرار گیرند کاالهاي صادراتی را تشکیل می
این نگرش حاوي نوعی استدالل است که . دهندکاالهاي وارداتی را تشکیل می

بر اساس نظر لیندر، مختصات . تواند تجارت درون بخشی را نیز توضیح دهدمی
آن دو کشور يتجاري بالقوهياصلی تعیین حوزهتقاضاي دو کشور، عامل قطعی و

اي از ادبیات تجاري پس از خود را دچار اي لیندر، بخش عمدهاین ایده هسته. است
دراین نظریه، رقابت انحصاري نیز به عنوان عامل فرعی و . تحول نموده است

این عامل وقتی مؤثر . شودغیرقطعی براي رشد تجارت درون صنعتی معرفی می
ها واقعی باشند یا در است که کاالها با هم اختالف داشته باشند؛ خواه این اختالف

اصلی ساختار ينماید که تعیین کنندهلیندر تحلیل می. اثر تبلیغات ایجاد شوند
به ویژه - در آمد سرانه است و میانگین در آمد سرانه9تقاضا درهر کشور، نماي

يتواند تعیین کنندهنمی- پراکنده استدرکشورهایی که داراي توزیع درآمدي 
يخوبی براي ساختار تقاضا باشد، ولی چون دسترسی به توزیع درآمد سرانه

کشورهاي مختلف، بسیار مشکل است، از این رو براي تعیین ساختار تقاضا به 
او براي توجیه نقش درآمد سرانه در ساختار . شودمیانگین درآمد سرانه اکتفا می

لیندر،(جوید شور از مفهوم کشش درآمدي تقاضاي کاالها بهره میتقاضاي هرک
9 mode
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شود، با افزایش درآمد نیز استنباط می10همان گونه که از قانون انگل). 94: 1961
شوند و سرانه، کاالهاي با کیفیت تر و لوکس به مثابه کاالهاي ضروري تلقی می

گیرند و در اي پست قرار میشدند، در سبد کاالهکاالهائی که قبالً ضروري تلقی می
نمایندگی يبر اساس درجه. یابدتر افزایش مینتیجه تقاضا براي کاالهاي با کیفیت

تقاضا، اگر پتانسیل تولیدي کشور بیش از نیاز داخلی باشد، صادرات صورت 
این تحلیل این ينکته. شوندگیرد و گرنه این نیازها از طریق واردات برآورده میمی

کشورهاي درگیر تجارت داراي ساختار تقاضاي مشابه و در نتیجه توزیع است که
توان گفت که هرچه میانگین درآمد اند و با اندکی تسامح میدرآمد سرانه مشابه

تر باشد، احتمال وقوع تجارت بین آن دو کشور بیشتر سرانه دو کشور به هم نزدیک
لیندر شکل يبا الهام از نظریههایی کهتکامل نظري در تحلیل تقاضا در مدل. است

):326: 2004، 11فیالت و همکاران(اند، حول سه محور انجام شده استگرفته
همبستگی بین سطح درآمد و نوع تقاضایی که بر اساس ترجیحات مصرف ) الف

هاي کاالست نه بر حسب کمیت و گیرد، برحسب کیفیت و ویژگیکننده شکل می
توان توضیح داد که چرا وقتی سطح درآمد سادگی میبا این رویکرد به . مقدار

یابد، به همان میزان که تنوع فهرست کاالهاي مورد تقاضا افزایش افزایش می
الگوي ترجیحات افراد ) ب. یابدیابد، کیفیت و سطح تجمالت آن نیز ارتقا میمی

اس بر اس. کنداست و رشد درآمد، تغییرات ساختاري را تشدید می12ناهمنواخت
این منطق، تغییر در ساختار تقاضا مستلزم تغییر در ترکیب تجارت است و هر چه 
ماهیت ناهمنواختی تقاضا شدیدتر باشد، شدت تجارت بین کشورهایی که داراي 

توزیع درآمد در الگوي ترجیحات ) ج. تري باشند نیز، بیشتر استدرآمد سرانه مشابه
نماید و عامل ین آنها، نقش مهمی ایفا میبین کشورها، در امکان همپوشانی تقاضا ب

وقتی که توزیع درآمدي . شوندتعیین تنوع و کیفیت کاالهایی است که تجارت می
بین دو کشور و همچنین سطح درآمد سرانه بین آنها برابر باشد، همپوشانی تقاضا 

ي، در که توزیع درآمدیابد، اما وقتی که درآمد سرانه برابر باشد در حالیافزایش می
تر خواهد شد تغییرات کیفی کاالهاي تجاري گستردهيبرابر باشد؛ دامنهدو کشور نا

بنابراین هنگامی که چولگی . پدیدار خواهد شد13و نوعی تفکیک و تمایز عمودي
10 Engel’s law
11 Fillat – Castejon and Serrano- Sanz
12 Non- homothetic
13 Vertical differentiation
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شود وگرنه توزیع درآمد به نفع ثروتمندان باشد، کاالهاي با کیفیت بهتر تجارت می
بدین ترتیب، . در تجارت خواهند داشتکاالهاي کم کیفیت نقش بیشتري 

پراکندگی درآمدي در نوع کاالهاي تجاري نقش به سزایی دارد ولی همان گونه که 
هاي درآمدي کشورها و همچنین وارد کردن بیان شد دسترسی به آمار پراکندگی
تر بیشتر از نظر لیندر کشورهاي کوچک. سازدآنها در الگو، کار را بسیار دشوار می

بر اساس این نظریه . ترتر تجارت دارند تا با کشورهاي کوچکشورهاي بزرگبا ک
گرچه . توان تنوع محصوالت قلمداد نمودلیندر، یکی از نیروهاي تجارت آفرین را می

تنوع محصوالت درکار لیندرچندان مورد تأکید واقع نشده است، اما میزان تجارت با 
بنابراین، علت این که کشورهاي . بازار ارتباط مستقیم دارديحجم اقتصاد و اندازه

تر رابطه تجاري بیشتري دارند، به دلیل تنوع تر با کشورهاي بزرگکوچک
).328همان (بازار آنهاستيمحصوالت و اندازه

يدهد، اندازهلیندر انجام شده، نشان میيمطالعات دیگري که براساس نظریه
سی افزایش امکان تنوع است و حجم کمی و کیفیت تخصص بازار، از شرایط اسا

يلیندر سه عامل را به عنوان نیروهاي بازدارنده. دهدگرایی کشور را نشان می
استفاده از عوامل تولید کمیاب : صریح تجاري شناسایی نموده است که عبارتند از

ی که دو کشور؛ و موانعيدرکاالهایی که مورد تقاضا قرار گرفته؛ فاصله
.نمایدسیاستگذاران در مسیر تجارت ایجاد می

هاي تجاري همکارييدهد که توسعهاز سوي دیگر مطالعات اخیر نشان می
ثیر گذاشته و عکس العمل آن أقیمت کاالهاي نهائی وارداتی تياي بر رابطهمنطقه

کند به صورتی که یکپارچگی تجاري باعث ایجاد را نسبت به نرخ ارز کمتر می
هاي رقباي خویش حساسیت و عکس العمل بیشتر صادرکنندگان نسبت به قیمت

گاست و (شود شده و رابطه بین قیمت کاالهاي نهائی وارداتی و نرخ ارز کمتر می
گمرکی یکپارچگی تجاري ياتحادیهيبراساس نظریه). 14،312:2010همکاران

و اثر ) رفاهيافزاینده(اي کشورها بر اساس دو مفهوم اثر ایجاد تجارت منطقه
شود و مشخص نیست بعد از ادغام در ارزیابی می) تجارتيکاهنده(انحراف تجارت 
همان، (اي یا یکپارچگی کدام اثر غالب خواهد شدهاي تجاري منطقهگروه همکاري

313.(

14 Gust et al
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هاي یکپارچگی طرحيهاي جاذبه، روش دیگري براي مطالعهاستفاده از مدل
وارد اقتصاد شده و از آن براي 16و لینمان15ه توسط تین برگناقتصادي است ک

، اندازه گیري 17تجارييقابلیت یکپارچگی اقتصادي کشورها، توان بالقوهيمطالعه
اثرات انحراف و ایجاد تجارت، اندازه گیري اثرات فاصله بر حجم تجارت و به دنبال 

آنها از یکدیگر، یا يهآن قضاوت در مورد خصوصیات شرکاي تجاري بر اساس فاصل
معادله ) 1962(تین برگن. شوداي از یک قاره استفاده میقرار گرفتن در یک ناحیه

بر مبناي مدل وي . جاذبه را جهت استفاده از الگوهاي استاندارد تجارت معرفی کرد
يتجارت بین دوکشور تولید ناخالص ملی و فاصلهيمهمترین عوامل تعیین کننده
تواند بر اساس این مدل، میزان صادرات کشور می. جغرافیایی بین دو کشور بود

هاي حمل و نقل داشته اقتصاد، میزان واردات یک کشور و هزینهيبستگی به اندازه
اقتصاد و مسافت را یک جایگزین يباشد که تولید ناخالص ملی را شاخصی از اندازه

مدل ) 1966(لینمان يدر مطالعه. فتهاي حمل و نقل در نظر گربراي هزینه
جاذبه با جزئیات بیشتري تحلیل شد؛ به این صورت که عوامل مذکور را شامل 

عوامل تقاضا براي يبالقوه براي کشور صادر کننده و همهيعوامل عرضهيهمه
اقتصادي با به يلینمان بین این مدل و نظریه. کشور وارد کننده در نظر گرفته شد

. هاي تعادل عمومی والراس ارتباط برقرار کردهایی شبیه مدل قیمتري مدلکار گی
البته مطالعات تجربی بسیار زیادي در درمورد ادبیات تجارت بین الملل وجود دارد 

برخی از آنها تصریح . هاي جاذبه شده استکه هر یک باعث بهبود و پیشرفت مدل
ي در نظر گرفته شده در مدل را برخی دیگر متغیرها. اندمدل را بهبود بخشیده

هاي تجاري اند؛ و برخی مطالعات هم به طور تجربی بر موافقت نامهتکمیل کرده
به بعد به نحو 1960يهاي جاذبه از دههمدل. انداي ایستا و پویا انجام شدهمنطقه

مدل . اندچشمگیر و مطلوبی جریان تجارت دوجانبه بین کشورها را توضیح داده
يکند که جریان تجارت بین کشورها، مبتنی بر اندازهدر تجارت بیان میجاذبه 

اقتصاد ياقتصادي و جغرافیایی بین کشورهاست؛ که با اندازهيکشورها و فاصله
در کنار معیارهاي . معکوس دارديجغرافیایی رابطهيمستقیم و با فاصلهيرابطه

. اندازه و مسافت، این مدل براي اندازه گیري وجود اثرات لیندر نیز به کار رفته است

15 Tinbergen
16 Linnemann
17 Trade Potential
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به این ترتیب مدل جاذبه، به عنوان ابزاري جهت اندازه گیري اثرات یکپارچگی 
هاي پولی، نوسانات نرخ ارز و جریان اثرات تجارت اقتصادي، زبان مشترك، اتحادیه

حال ).18،468:2007تنریرو(ه شکل ایجاد یا انحراف تجارت به کار گرفته می شود ب
با توجه به مدل مذکور سوال اساسی این است که نوسانات نرخ ارز ناشی از اعمال 

ثیري بر جریان تجارت بین کشورهاي عضو در گروه أنظام هاي مختلف ارزي، چه ت
ادبیات نظري پیرامون اثرات . استاي کشورهاي مسلمان داشته هاي منطقههمکاري

اسمی و واقعی نرخ ارز بر جریان تجارت متفاوت بوده و به نظام ارزي کشور نیز 
ثیر أدهد که نوسانات اسمی نرخ ارز تبرخی مطالعات نشان می. بستگی داشته است

ایلزتزکی و (اندثیر بودهأمنفی و معکوس بر روند تجارت داشته و برخی بدون ت
کلی طرفداران يتوان به دو دستههاي موجود را میدیدگاه). 19،2011همکاران

هاي مهمترین استدالل طرفداران نظام. هاي ارزي ثابت و شناور تقسیم کردنظام
هاي کالن هاي ارز ثابت انضباط الزم در سیاستارزي ثابت این است که نرخ

. کندجهانی مساعدتر میتجارت يکند و زمینه را براي توسعهاقتصادي را ایجاد می
هاي کنند که محدودیتهاي ارزي انعطاف پذیر استدالل میاما طرفداران نظام

هاي ارزي انعطاف ها در نظامهاي سرمایه براي مقاصد تراز پرداختتجاري و جریان
مانی،(شود پذیر الزم نیست و از این رو باعث افزایش کارائی و رفاه می

304:1389.(

ي تحقیقپیشینه- 3
همبستگی يلیندر با به کارگیري تحلیل رتبهيهاي تجربی فرضیهاولین آزمون

پس از ). 1973، 20سایلورز و همکاران(ئید این فرضیه گردید أانجام شد و منجر به ت
هاي اقتصاد سنجی انجام گرفت و هاي متعددي با استفاده از تکنیکآنها تحلیل
؛ کندي و 1980؛ 1984، 21هافتیزر(لیندر نبودند يآنها موید نظریهيالبته همه
اخیر تحقیقات انجام يدر دهه). 1988، 23و لینمان و ون بیرز1980، 22مک هاگ

18 Tenreyro S., 2007: 486.
19 Ilzetzki, Reinhart and Rogoff, 2011, Bakhromov, N. 2011 and Qureshi &
Tsangarides, 2011.
20 Sailors, J. W., U. A. Qureshi and E. M. Cross
21 Hoftyzer, J.
22 Kennedy, T. E. and R. McHugh
23 Linnemann, H. and C. van Beers
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اقتصاد سنجی انجام يهاي پیشرفتهلیندر عمدتاً با تکنیکيشده پیرامون نظریه
ري را تگردیده است که با توجه به متغیرهاي کنترل نرخ ارز و مسافت نتایج دقیق

هاي ترکیبی براي با استفاده از داده) 1987(24تراسبی و تراسبی. ارائه کرده است
. لیندر را آزمون کردنديفرضیه1974-1982هاي کشور صنعتی طی سال17

لیندر يهاي جاذبه نشان داد که فرضیهبا استفاده از مدل) 1990و 1988(25هنک
يبه طور قوي فرضیه) 1990(26تاچینداگریتاك و. شوندئید میأدر برخی موارد ت

) 1993(27فرنکل، استین و وي. ئید کردندأتيهاي ایاالت متحدهلیندر را براي داده
آنها از مدل جاذبه و . هاي تجاري بر جریان تجارت پرداختندبه بررسی اثر بلوك

از این مطالعه . هاي مقطعی کشورهاي در حال توسعه و صنعتی استفاده کردندداده
نویسندگان دریافتند که جامعه . هر پنج سال یک بار به روز شد1965سال 

ثیر معنادار بر ایجاد تجارت داشته؛ أیک ت1980يدر دهه) EEC(28اقتصادي اروپا
بوده و پس از آن کاهش یافته است و از طرفی اگر دو 1985که اوج آن در سال 

بیشتر از آن در غیر % 70ا کشور عضو جامعه اقتصادي اروپا باشند تجارت آنه
مورد يهمچنین هیچ اثر ایجاد تجارت در دوره). 1990تخمین (عضویت بوده است 

چاو و . وجود نداشته است) EFTA(29بررسی براي اتحادیه تجارت آزاد اروپا
لیندر را در کشورهاي آسیاي شرقی و کشورهاي تازه يفرضیه) 1994(30همکاران

) 1996(31فرانکویس و کاپالن. ئید نشدأج با قوت تصنعتی بررسی کرده و نتای
أئید کشور ت36لیندر را با مطالعه تجارت بین صنعتی يشواهد تجربی نظریه

با استفاده از مدل انباشته جاذبه در مطالعه خود تحت ) 2005(32وسدان. کردند
اي به بررسی هاي ارز و یکپارچگی اقتصادي منطقهعنوان تعدیل تجاري، نرخ

نتایج مطالعه . حراف یا ایجاد تجارت بین دو کشور آرژانتین و برزیل پرداخته استان
وي نشان داده است که عدم ثبات نرخ ارز باعث ایجاد انحراف در تجارت این دو 

24 Thursby, J. G. and M. C. Thursby
25 Hanink, D. M.
26 Greytak, D. and U. Tuchinda
27 Frankel, Stein and Wei
28 European Economic Community
29 European Free Trade Association
30 Chow et. al
31 Francois and Kaplan
32 Sedano D. F.
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در تحقیقی تحت عنوان 33)2005(کواك . کشور طی دوره مورد بررسی شده است
به » اي در آسیاي شرقیهاي منطقههاي نرخ ارز و رژیم پولی براي همکاريگزینه«

يوي تشکیل اتحادیه. بررسی روابط تجاري کشورهاي آسیاي شرقی پرداخته است
در چنین فرایندي . عملی براي این کشورها معرفی کرده استيپولی را گزینه

پیشنهاد شده که کشورهاي این منطقه انعطاف پذیري بیشتري در نرخ ارز داشته و 
دف گذاري تورمی انعطاف پذیر تعدیل کنند تا بتوانند از این آن را بر اساس ه

هاي نرخ ارز انتخاب همزمان سیستم. هاي پولی خود را هدایت کنندطریق سیاست
هاي انعطاف پذیر جهت کاهش نوسانات نرخ ارز انعطاف پذیر به همراه هدف گذاري

در ) 2005(، 34کیم و پاپی. و حفظ ثبات در نرخ تورم پایین پیشنهاد شده است
همکاري منطقه به فصل پنجم از کتاب آمریکاي مرکزي، یکپارچگی بین الملل و

-CAFTA(35هاي نرخ ارز و یکپارچگی کشورهاي آمریکاي مرکزيبررسی نظام

DR (ي اصلی این تحقیق مبتنی بر این نظریه است که تشابه فرضیه. پرداخته است
اي به همراه سایر اري منطقههاي ارزي کشورهاي عضو یک سازمان همکنظام

تواند جریانات مالی و تجاري یبن کشورهاي عضو را افزایش داده و با ها میمکانیسم
يهنویسندگان ابتدا به بررسی رابط. ها شودهاي تجاري آنعث همگام سازي چرخه

اي هاي تجاري منطقههاي ارزي بر همکاريرژیم) یک دهه و بیشتر(بلند مدت
نتایج این مطالعه نشان داده است که همگرایی بیشتر آمریکاي مرکزي . اندپرداخته

ربی مستلزم استفاده کمتر از با ایاالت متحده در مقایسه با کشورهاي اروپاي غ
از سوي دیگر همگام . هاي شناور مستقل یا میخکوب شده نسبت به دالر استنظام

کشورها شده و جریان هاي تجاري باعث کاهش اختالف نرخ تورم سازي چرخه
اي در مقاله) 2007(36تنریرو. دهدتجارت ایشان را به ایاالت متحده افزایش می

هاي رایج و تحت عنوان اثرات تجاري نوسانات اسمی نرخ ارز، به تحلیل و نقد روش
دار بودن نتایج بدست آمده در این رابطه پرداخته، و با استفاده از روش جدید تورش

هاي موجود را از بین برده و تخمین جدیدي از تورشيهمزمان همهتالش کرده تا 
PML-IV37با استفاده از روش1997تا 1970هاي کشور را طی سال87مجموعه 

33 Kwack sung Y.
34 Kim, Jun II; Papi, Laura.
35 Central American – Dominican Republic Free Trade Agreement.
36 Tenreyro Silvana
37 Pseudo Maximum Likelihood – Instrumental Variable (PML-IV)
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وي نشان داده است که نوسانات اسمی نرخ ارز اثر ينتایج مطالعه. ارائه کرده است
در ) 2009(، 38تاگوشی و همکاران. معناداري بر جریان تجارت نداشته است

. هاي مختلف نرخ ارز پرداخته استاي به بررسی رفتار نرخ ارز حقیقی و نظاممطالعه
هاي ترکیبی و به تفکیک با واحد دادهيهاي ریشهاین تحقیق با استفاده از آزمون

هاي نسبی در چارچوب یک مدل تصحیح و سرعت تعدیل نرخ ارز اسمی و قیمت
بررسی نشان داده که کشورهاي صنعتی تحت نظام نتایج . خطا انجام شده است

داراي ثبات نرخ ارز مؤثر حقیقی بوده در حالی که کشورهاي » 39شناور آزاد«ارزي 
این ثبات هستند و داراي "40کامالً میخکوب شده"در حال توسعه تحت نظام ارزي 

را توانند تحرکات ارزي هاي صنعتی تحت نظام ارزي شناور آزاد میبه عبارتی کشور
در خصوص حساسیت نسبت به شکاف تورمی توضیح دهند و کشورهاي در حال 

توانند تعدیالت قیمتی غیر خطی را توسعه تحت نظام ارز کامالً میخکوب شده می
41گاست و همکاران. طی تعادل بلند مدت نرخ ارز مؤثر حقیقی ایجاد کنند

اهش روند نرخ ارز به اي با عنوان یکپارچگی تجاري، رقابت و کدر مطالعه) 2010(
DSGEهاي وارداتی به روند نرخ ارز با استفاده از یک مدل بررسی اثر قیمت

نتایج این بررسی نشان داده است . هاي وارداتی و نرخ ارز بررسی شده استقیمت
هاي رقباي خویش که با گسترش یکپارچگی تجاري، صادرکنندگان نسبت به قیمت

درصد قابل توجهی از کاهش يأله توجیه کنندهشوند و این مسبسیار حساس می
هاي وارداتی ایاالت متحده نسبت به نرخ ارز بوده مشاهده شده در حساسیت قیمت

الگوهاي تعدیلی بر «در تحقیقی تحت عنوان ) 2012(42آیزن من و همکاران. است
به » نقش نرخ ارز و سیاست هاي ذخائر بین المللی: مبادلهيهاي رابطهشوك

کاال در کشورهاي يمبادلهيهاي رابطههاي تعدیل شده شوكیل روشتحل
نتایج . اندبه روش ترکیبی پرداخته1970- 2012يآمریکاي التین طی دوره

ائر نه تنها باعث کاهش اثرات تحقیق نشان داده است که مدیریت فعال ذخ
عدیل و کاهش شود بلکه باعث تمبادله کاالها در کوتاه مدت میيهاي رابطهشوك

38 Taguchi, H.; Murofushi, H and Tsuboue, H. (2009)
39 Free Floating
40 Hard peg
41 Gust et. al
42 Aizen Men et. al
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تواند یک ابزار مناسب جایگزینی جهت نوسانات نرخ ارز حقیقی بلندمدت شده و می
.تر هستندهاي مالی در کشورهایی باشد که از لحاظ تجاري بستهسیاست

هاي جدید ارزي بر تجارت خارجی در تأثیر سیاست) 1377(رحیمی بروجردي 
هاي دو که وقفهدادهنشان این تحقیق نتایج .را مورد بررسی قرار داده استایران

متغیر حجم پول و واردات به طور معنی داري تغییرات صادرات غیر نفتی را توضیح 
ند نقش حائز اهمیتی را در اهاي ارزي و پولی نتوانستههمچنین سیاست. می دهند

هاي نرخ طور ضعیف تحت تأثیر وقفهه واردات تنها بوت تولید ایفا کنندتغییرا
جهانی اي با عنوان در مطالعه) 1385(کریمی هسنیجه. گرفته استقعی ارز قرار وا

رسی مدل جاذبه در تحلیل بر، به شدن، یکپارچگی اقتصادي و پتانسیل تجاري
جریانات دو طرفه تجاري ایران براي حضور در یکپارچگی اقتصادي شوراي همکاري 

تا 1994ي، طی دورهاقیانوس هنديخلیج فارس و یکپارچگی کشورهاي حوزه
داده کهدست آمده نشان نتایج به.ترکیبی پرداخته استهاي با روش دادهو 2005

تواند جریانات تجاري دو جانبه اري مثبت بوده و میعالمت ضریب پتانسیل تج
درصد افزایش دهد و حتی صادرات به 25و 5ایران را به ترتیب عضویت به میزان 

درصدي مواجه 15کشورهاي غیرعضو یکپارچگی اقیانوس هند را نیز با افزایش 
بین یکپارچگی تجارت خارجی و هم يبه بررسی رابطه) 1387(کریمی .کند

يهاي تجاري در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی دورهزمانی سیکل
از جمله (اي هاي تجاري منطقهعضویت در بلوك. پرداخته است1990- 2005

به عنوان متغیر موهومی در مدل تحقیق به ) GCC، و D-8 ،ECOعضویت در گروه 
ل از این تحقیق نشان داده است که یکپارچگی چه به نتایج حاص. کار رفته است

صورت افزایش روابط تجارت بین کشورهاي صنعتی و چه به صورت تقویت روابط 
سوري و . ها شده استتجاري درون صنعتی، منجر به تقویت همزمانی در سیکل

اروپاياي اتحادیههاي منطقهعوامل موثر بر تجارت ایران و بلوك) 1390(تشکینی 
مدلبرآوردنتایج. اندو آ سه آن را به روش گشتاورهاي تعمیم یافته انجام داده

توضیح مسافت مهمترین متغیرهايوسرانهدرآمداقتصادي،يداده که اندازهنشان
هايیافتهبراساس. تجاري استطرفکشورهايوایرانمتقابلتجارتي دهنده

بینمثبتي رابطهبر وجودمبنیلیندريفرضیهازایرانجریان تجاريپژوهش،
واقتصاديهمچنین ابعاد. کرده استپیرويدرآمدهاتفاوتومتقابلتجارت
. اندتجاري ایران داشتهجریانبرمعکوسومستقیمثیريأتبه ترتیبمسافت
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گرایی تجاري ایران با تحلیل عوامل مؤثر بر هماي به در مطالعه) 1393(سوري 
يدورهطی ASEAN	وGCC	ECO،	OIC،	D8،	EU،اي هاي منطقهبلوك

GMM	کارگیري روشپویا و بهترکیبی هاي بر رویکرد دادهمبتنی1995- 2009

راي توضیح تجارت متقابل بین ایران و ب.پرداخته استیک مدل جاذبهدر قالب 
. استکشورهاي طرف تجاري تصریح جدیدي مدل جاذبه مورد استفاده قرار گرفته 

بر وجود مبنیلیندريپژوهش جریان تجاري ایران از فرضیهاین هاي براساس یافته
همچنین . کرده استگرایی درآمدها پیروي مثبت بین تجارت متقابل و هميرابطه

گذاري مستقیم خارجی اقتصادي، درآمد سرانه و سرمایهي، اندازهدادهیج نشان نتا
آثار معنادار، مستقیم و مسافت اثر معنادار، اما معکوس بر جریان تجاري ایران با 

.داشته استاي مورد بررسی هاي منطقهبلوك

مدل کاربردي تحقیق-4
فیزیک نیوتونی را جهت رفتار براي اولین بار،"43اچ، کري"1860ي با شروع دهه

اي در علوم اجتماعی مورد استفاده انسانی به کار برد و الگوي جاذبه به طور گسترده
هاي ي توضیح مختلف جریانهاي تجربی در زمینهاز آن پس موفقیت. قرار گرفت

تینبرگن و . منطقه و بین المللی از جمله مهاجرت نیروي کار صورت گرفت
از الگوي جاذبه براي تحلیل کسانی بودند که توسط آنها اولین 44پویهونن
از آن پس الگوي جاذبه به عنوان یک . هاي تجاري بین المللی استفاده شدجریان

مطالعات تجارت بین الملل تبدیل شد و به طور موفقیت يابزار عمومی در زمینه
و خصوصاً هاي مهاجرت، سرمایه گذاري مستقیم خارجیآمیزي براي انواع جریان

مبانی نظري مدل جاذبه توسط اندرسون . هاي تجاري به کار برده شدجریان
جاذبه را از مدل يمعادله) 1984(45دیردف. استخراج و بسط داده شد) 1979(

ن سؤاالتی را در ابرخی از محقق1990يدر دهه. هشکر اوهلین استخراج نمود
بحث اصلی آنها این بود که .خصوص امکانات اقتصادي مدل جاذبه مطرح کردند

کند، چون نتایج تورش داري را ارائه میيمقطعی در رگرسیون جاذبهOLSروش 
را در جریان تجارت بین کشورها محاسبه کند، خصوصاً 46تواند عدم تناسبکه نمی

43 H. Cary
44 Tinbergen and Poyhonen
45 Deardorff
46 Heterogeneity
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اي را مشابه اثرات متغیرهاي هاي جاذبه تجارت اثرات یکپارچگی منطقهاین که مدل
عدم . زندمی48همچون مسافت و زبان رایج را بیش از حد تخمین47تغییر ناپذیري

متغیرهاي حذف شده به عنوان مهمترین دالئل يو مساله49تصریح صحیح مدل
از ) 1990(51برگستراند). 50،1997ماتیاس(اندبراي نتایج تورش دار معرفی شده

جاذبه را از یک مدل ریکاردو استخراج يیک مدل با شرایط رقابت انحصاري معادله
هاي تجاري که نیز این گونه بحث شد که مدل) 2004(52اندرسون و وینکوپ. نمود

ها تجارت بین کشورها را به صورت مجزا از چگونگی تولید و مصرف از درون در آن
اي ایجاد توانند یک ساختار جاذبه گونهکشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می

جهانی اشاره به این مطلب دارد که فراوانی يدر مقام مقایسه قانون جاذبه.کنند
Eیا iکاالها و خدمات، نیروي کار و سایر عوامل تولید در یک منطقه به نام  از ) (

Eیا jطریق تقاضاي کاالها و خدمات، نیروي کار و سایر عوامل در منطقه  جذب ) (
: معکوس دارديرابطه) ϑij(دو کشور ياصلهاین جریان بالقوه با ف. شوندمی

)1(X = E Eϑ
این . میزان کاالها و خدمات مبادله شده بین دو کشور استXijکه در این رابطه 

و شدهوارداقتصادحیطهبهفیزیکمدل پایه که به مدل جاذبه معروف است از
اقتصاديیکپارچگیقابلیتمطالعهبرايآنازکراتبهتجربی،اقتصاددانان

بهوتجارت،ایجادانحراف واثراتاندازه گیريتجاري،بالقوهتوانکشورها، ارزیابی
. اندکردهاستفادهبین المللسطحدرتجاريروابطازبسیاريبیانکلی برايطور

بهمربوطهايمزیتجملهمناسب، ازمتغیرهايتعدادوهابودن دادهپذیرکنترل
توصیفاتاولین) 1979(54اندرسون). 53،4:2013سالواتیسی(است جاذبهمدل

ازبعد. نمودارایهمخارجسیستمي خصوصیاتپایهبرجاذبهمدلبرايرانظري
) 1998(56، دیردورف)1985(55هلپمن و کروگمن) 1985(اندرسون، برگستراند 

47 Invariant
48 Overestimate
49 Misspecification
50 Mátyás
51 Bergstrand
52 Anderson James E.; Wincoop Eric Van. (2004).
53 Salvatici, Luca (2013)
54 Anderson
55 Helpman, E. Krugman, P. R.
56 Deardorff, A. V.
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مطالعاتاین. مطالعات آنها موجب گسترش مدل شدوشرکتفرایندایندر
بین تجارتعمومیتعادلمدلازايشدهخالصهفرمعنوانبهجاذبهيمعادله
جاذبه به يبر این اساس فرم کلی معادله. آمددستبهنهاییکاالهايدرالملل

:باشدشکل زیر می
)2(X = β E E ϑ ε

بنابر . ارائه شده است57مدل به شکل لگاریتمی) 1962(تین برگن يدر مدل اولیه
در این مدل فرض بر این است . این پارامترها بیانگر کشش جریان تجارت هستند

تمایل بیشتري براي تجارت، در مقایسه با کشورهاي غیر 58که کشورهاي مجاور
عالوه بر . دهدنشان میNijمجاور دارند؛ که متغیر مجازي یا موهومی مجاورت را با 

نیز اضافه شده است که با متغیر مجازي یا 59مل سیاستیاین، به این مدل عوا
این متغیر بیانگر این است که کاالها و خدمات . شودنشان داده میVijموهومی 

هاي سیستمی یا چند جانبه قرار ثیر ترجیحات و نظامأمبادله شده تحت ت
جاري هاي تثیر همکاريأگیرند؛ مهمترین کاربرد این متغیر در اندازه گیري تمی

توان است بر این اساس می61هاي ترجیحات تجاريو موافقت نامه60ايمنطقه
):همان(نوشت

)3(LnX = β + β LnE + β LnE + β ϑ + β N + β V + ε	
،باشدمیتورشدارايگرددمقطعی برآوردزمانی یاطریق سريازمدلایناگر

ممکنکشورهايجانبهدوتجارت. استننمودهلحاظراکشورهابینزیرا ناهمگنی
کهگیردقرار... وتاریخیقومی،سیاسی،فرهنگی،امورهمچونتحت عواملیاست

اینرفعجهتبنابراین،. شوندنمیمدلواردوباشندنمیقابل مشاهدهمستقیماً
دراستبرابرکشورهايهمهبرايمبدأ کهازعرضازبه غیرايجملهبایدمشکل،

درمنظور،همینبه. باشدکشورهرمختصاثراتکه مبینباشدداشتهوجودمدل
شدهاستفادهجاذبههايمدلدرهاي ترکیبیدادهبرآوردروشازاخیرهايسال
هايدادهازترکیبیايو مجموعهنمایدمیمدلواردرا62انفرادياثراتکهاست

57 Log - Log Form
58 Adjacent Countries
59 Political
60 Regional Trade Cooperation
61 Preference Trade Agreement
62 Individual Effects
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برکهاز متغیرهاییمدل تعداديایندرعالوهبه. باشدمیمقطعیوزمانیسري
است نشدهدر نظرگرفتهیاشدهحذفدارندتأثیرکشورهايجانبهدوتجارت

استفاده64تعمیم یافتهجاذبهمدلازدلیل،همینبه،)2003، 63مارتینز و نوواك(
دوبینوارداتیاصادراتتجارت،حجميتعمیم یافتهيجاذبهمدل.شودمی

عنوانآنها بهبینفاصلهوآنهاجمعیتکشور،دودرآمدتابعی ازصورتبهراکشور
تسهیل مجازيمتغیرهايازايمجموعهیکو نقل وحملهايهزینهجانشین

در این رهیافت، از . گیرندمیدرنظردو کشوربینتجارتيمحدودکنندهوکننده
اگر تجارت یک فرایند مانا باشد، تخمین . شودپویاي ترکیبی استفاده مییک مدل 

کشور سازگار است؛ Nو تعداد محدود Tزمانی محدود ياثر ثابت براي یک دوره
اما اگر تجارت یک فرایند پویا در نظر گرفته شود، تبدیالت و انتقاالت مستلزم 
حذف اثرات ثابت جفت کشورهاست، که این مساله باعث ایجاد همبستگی بین 

و جزء خطاي انتقالی شده که باعث ایجاد ) لگاریتمی(تاخیري يمتغیر وابسته
.بردگاري را از بین میشده و سازOLSتورش شدید در روش 

اول و استفاده از روش يجهت از بین رفتن عدم سازگاري مدل، تفاضل مرتبه
اگر این . پیشنهاد شد) 1995(توسط آرالنو و باند 65هنسنGMMاي دو مرحله

زمانی بسیار کوتاه ترکیبی در نظر گرفته شود، نتایج ضعیفی يروش براي دوره
توضیح دادند که اگر معادالت اصلی در سطح به ) 1995(آرالنو و باور . خواهد بود

اول اضافه شوند، شرط گشتاورهاي اضافه يیک سیستم معادالت تفاضل مرتبه
این ). سیستمیGMMيتخمین زننده(تواند باعث افزایش کارائی مدل شود می

يتخمین زننده. احیا و بازنگري شد) 1998(تخمین زننده توسط بلوندل و باند 
GMMآرالنو و باند داراي این مزیت بود که يسیستمی نسبت به تخمین زننده

هاي نسبتاً تفاضل گیري از مدل باعث حذف اثرات ثابت شده و با توجه به داده
يدر روابط تجاري دو جانبه کشورها تخمین زننده66محدود و اثرات مستمر

GMMاربرد این روش در مدل دهد؛ و البته کسیستمی بهترین نتایج را ارائه می
سیستمی داراي سه GMMپویا با رهیافت يمدل جاذبه. جاذبه تقریباً جدید است

متغیرهاي استاندارد مدل جاذبه، متغیرهاي : متغیر است که عبارتند ازيمجموعه

63 Martinez-Zarzoso, I. And Nowak-Lehmann, F. (2003).
64 Generalized Gravity Model
65 Hansen Two- Step GMM
66 Persistence Effects
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ثیر گذار بر سطح تجارت أمربوط به عدم تجانس و تورش و سایر متغیرهاي ت
).5:2008، 67ناردیس و همکاران(دوجانبه 

)4(LnX = β + β LnZ + δ D + u
jو iبیانگر مبادالت تجاري دوجانبه بین کشورهاي مورد بررسی Xijtدر این رابطه 

مدل 69و ثابت68زمانیيمتغیرهاي تعیین کنندهيمجموعهZijt؛ tزمانی يدر دوره
متغیرهاي موهومی یا مجازي که در این مدل جهت بررسی آثار سیاستی Dijtkجاذبه،

,	uijt~N(0)بیانگر جز خطاي مدل uijtبه کار رفته اند، و  σ)است .

متغیرها و داده هاي تحقیق- 5
GMMپویا با رهیافت يمبتنی بر روابط ذکر شده در قسمت قبل، مدل جاذبه

:باشدبه صورت زیر میDijtkو Zijtسیستمی با بسط متغیرهاي 
)5(LnX = β + β LnMGDP + β LnDist + β LnRER 	+ β LnLind+ δ D + δ D + δ D + δ D + u

tدر زمانjوiدو کشور يارزش حقیقی تجارت دو جانبهXijtکه در این رابطه 

شود؛ است و به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می MGDPijt : میانگین تولید ناخالص داخلی دو کشورiوj در زمانt در بلوك
متغیر مذکور بیانگر . شوداست که به صورت زیر محاسبه میBRICSکشورهاي 

:کشورهاي طرف تجاري است) ابعاد(اقتصادي ياندازه
)6(MGDPijt = 12 GDPit+ GDPjt Distijt : مسافت بین دو کشورiوj در زمانtدر بلوك کشورهاي مورد بررسی است . RERijt : نرخ حقیقی برابري ارز بین دو کشورiوj در زمانtهاي تجاري در بلوك

مبتنی بر مطالعات اکانایاك و RERijtشاخص نرخ حقیقی ارز. مورد بررسی است
زیر ي؛ از رابطه2009و 2008، 71؛ بهمنی اسکوئی و وانگ2012، 70همکاران

:آیدبدست می

67 Nardis Sergio, Santis Roberta and Vicarelli Claudio.
68 Invariant Determinants
69 Time-Variant Determinants
70 Ekanayake E. M.; Thaver R. L. Plante D. (2012).
71 Bahmani- Oskooee and Wang, (2008, 2009).
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)7(RER = ER × PP
شاخص t ،Pنرخ ارز اسمی دوجانبه بین دو کشور در زمان ERijtکه در این رابطه 

شاخص Pitو tدر زمان ) 2005= 100(قیمت مصرف کننده در کشور خارجی 
اکانایاك (باشد میtدر زمان ) 2005= 100(قیمت مصرف کننده در داخل کشور 

). 2012:20و همکاران،  Lindijt : شاخص مشابهت اقتصادي بین دو کشورiوj در زمانt در بلوك کشورهاي
:آیدزیر بدست میيمعروف است و از رابطه"لیندر"مورد بررسی است؛ که به مدل 

)8(Lind = GDPPOP − GDPPOP
و iيتولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور صادرکننده	و	که به ترتیب 

.استtدر زمان jيواردکننده DtFL ،DtMF ،DtCD وDtPGهاي ارزي شناور، شناور به ترتیب متغیرهاي مجازي نظام
.مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده هستند uijt : جمله اختالل تصادفی است کهidd)به صورت نرمال و یکسان توزیع شده (

.است
.در جدول زیر متغیرهاي مورد بررسی مدل به طور خالصه ارائه شده است
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BRICSمتغیرهاي مورد بررسی در مدل تحقیق در گروه همکاري : 1جدول 

پیش بینی شرحمتغیر
منبععالمت

LnX لگاریتم ارزش حقیقی تجارت دو جانبه بین
tدر زمان jو iدوکشور 

متغیر وابسته
IMF: Direction of Trade
Statistics (DOTS)72

Trademap73 LnMGDP لگاریتم میانگین تولید ناخالص داخلی حقیقی
tدر زمان jو iکشورهاي 

β > 0UNCTAD Statistics74

LnDist لگاریتم فاصله پایتخت دوکشورi وj در زمانtβ < 0CEPII75

LnRER لگاریتم نرخ حقیقی ارز بین دوکشورi وj در
tزمان 

β > 0WDI76

LnLind لگاریتم شاخص مشابهت اقتصادي لیندرβ > 0UNCTAD & UN77

D در زمان » هاي ارزي شناورنظام«متغیر مجازيtδ < δ
Ilzetzki, Reinhart and Rogoff,
2011,
Bakhromov, N. 2011.
Qureshi & Tsangarides, 2011.

D هاي ارزي شناور مدیریت نظام«متغیر مجازي
tدر زمان » شده

	δ << δ D هاي ارزي میخکوب شده نظام«متغیر مجازي
tدر زمان » خزنده

	δ << δ D هاي ارزي میخکوب شدهنظام«متغیر مجازي «
tدر زمان 

	δ << 0 uجزء خطاي مدل--

اقتصاديياندازهبیانگر،MGDPijtداخلی کشورها ناخالصمیانگین تولید
وبزرگتراقتصادیکياندازههرچه. باشدمیآنهاتولیدچنین ظرفیتهموکشورها
فراهمکمتريهزینهبابیشترتولیدامکانباشد،آن بیشترتولیديهايظرفیت

این. بودخواهدنسبیمزیتدارايبازارهاي بین المللیدرنتیجهدروشودمی
باعثموضوعایندیگرطرفاز. شودکشور میآنصادراتافزایشباعثموضوع

میزاننتیجهباشد درداشتهرامحصوالت خارجیجذبقدرتداخلیبازارشودمی
بارودمیباال انتظاريمعادلهبنابراین در. یابدمیافزایشکشورآنخارجیتجارت
β1(بین کشور مثبت دو جانبهتجارتکشورها،داخلیناخالصتولیدافزایش > 0(

72 http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx.
73 http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx
74 http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
75 http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8
76 http://databank.worldbank.org
77 http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
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ثیر در أگویند و این تهاي حاصل از مقیاس نیز میثیر مثبت صرفهأباشد؛ که به آن ت
.ئید شده استأت79)2005(و گراسمن و هلپمن78)2002(مطالعات ایگر 

الگوهاي درمهمیعاملوکندمیبیانراکشوردوبین، فاصلهDistijtفاصله متغیر
راخدماتوکاالهاالمللیبینمبادالتيهزینهفاصله،. استتجاريجغرافیایی

نیزمرزيبینمبادالتيتکمیل کنندههايهزینهفاصله،برعالوه. دهدافزایش می
شریکدوبیشترجدایی. گردندمیمحسوبتجارتبرابرمانعی دروبازدارنده

ازحاصلمنافعکهشودمیسببطرفهدوبیشتر تجارتيهزینهوتجارييبالقوه
β2(رود عالمت این متغیر منفیاین رو انتظار میاز. یابدکاهشتجارت < .باشد) 0

) 2006(پاپازئولو و همکارانارتباط منفی بین مسافت و تجارت متقابل در مطالعات 
.ئید شده استأت80)2010(سلیم و کبیر و) 2008(بادینگر و بروس

هاي صادراتی افزایش یافته و جریان ، انگیزهRERijtبا افزایش نرخ ارز حقیقی
β3رود ضریب یابد؛ بنابراین انتظار میافزایش میjبه iتجارت از کشور  > .باشد0

، بین کشورهاي شریک تجاري به صورت Lindijtلیندرمشابهت اقتصادي متغیر
تابعی از تفاوت تولید ناخالص داخلی سرانه هریک از دوکشور صادرکننده و 

يدر نظرگرفتن درآمد سرانه نسبی دوکشور به عنوان نمایندهبا. باشدواردکننده می
تشابه ساختار تقاضاي دو کشور، کشورها پس از اشباع بازار داخلی خود به 
بازارکشورهایی با الگوهاي تقاضاي مشابه چشم خواهند دوخت، زیرا تشابه بیشتر دو 

پتانسیل تجاري بزرگتر خواهد بود يکشور در محصوالت تقاضا شده، نشان دهنده
و شاخص اقتصادي آنها کمتر و هرچه اختالف درآمد سرانه و شکاف در ساختار

تجارت يشود که طبق نظریهواردات بین آنها بیشتر می-شود، تشابه صادرات
لیندر، کشورهاي مشابه تمایل بیشتري به تجارت با یکدیگر نسبت به کشورهاي 

β4کهرودغیرمشابه دارند؛ بنابراین انتظار می < ثیر مثبت این متغیر در أت.باشد	0
و کبیر و سلیم ) 2007(، سرالنگا و شین)2003(ی و همکارانمطالعات بالتاج

اي از وضعیت متغیرهاي جداول زیر خالصه. ئید قرار گرفته استأمورد ت81)2010(
.دهدمورد بررسی در تحقیق را نشان می

78 Egger, P. (2002).
79 Grossman, G and Helpman, E (2005)
80 Papazolou et al. (2006), Badinger and Breuss (2008) and Kabir and Salim
(2010).
81 Baltagi et al (2003), Serlenga and Shin (2007) and Kabir and Salim (2010).
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.2013، در سالBRICSهاي جغرافیاي اقتصادي کشورهاي عضو شاخص:2جدول

BRICS
مساحت

km2میلیون 
جمعیت 

)میلیون نفر(
تولید ناخالص داخلی سرانه

)دالر(

برزیل 4/8 7/198 6/11747
روسیه 1/17 5/143 17518
هند 6/3 1237 6/3842
چین 6/9 1351 3/9055

آفریقاي جنوبی 2/1 19/51 1/11281
BRICS 9/39 39/2981 92/10682 (میانگین)

جهان 8/129 8/7255 22/10610 (میانگین)
از جهان%  7/30 09/41 -

World Economic Outlook,2014و www/imf/org: مأخذ

.2001-2013هاي طی سالBRICSتجارت دوجانبه و متغیرهاي بلوك : 3جدول 
BRICS *متغیر برزیل روسیه هند چین آفریقاي جنوبی

برزیل

Xij: - 2893378 85/1929712  18407608 38/1297356 

Dist.: - 67/11192  55/14251  04/16948  19/7900 

RER: - 26/2  26/2  26/2  26/2 

LIND: - 5/711657  61/180111851  17/8127048  57/115844 

DFL: - 3846/0  3846/0  3846/0  3846/0 

DMF: - 3077/0  3077/0  3077/0  3077/0 

DCP: - 3077/0  3077/0  3077/0  3077/0 

DPG: - 0000/0  0000/0  0000/0  0000/0 

روسیه

Xij: 1134349 - 62/4002375  92/18342388  46/83279 

Dist.: 67/11192  - 88/43141  45/5795  28/9913 

RER: 41/29  - 41/29  41/29  41/29 

LIND: 46/711657  - 62/24728413  51/12503071  70/416656 

DFL: 6154/0  - 6154/0  6154/0  6154/0 

DMF: 0000/0  - 0000/0  0000/0  0000/0 

DCP: 3846/0  - 3846/0  3846/0  3846/0 

DPG: 0000/0  - 0000/0  0000/0  0000/0 

هند

Xij: 46/2481234  77/1175917  - 62/9184050  08/2377710 

Dist.: 55/14251  88/4341  - 03/3785  75/8000 

RER: 65/47  65/47  - 65/47  65/47
LIND: 61/18011855  62/24728413  - 32/2284760  32/20650795 

DFL: 0000/0  0000/0  - 0000/0  0000/0
DMF: 0000/0  0000/0  - 0000/0  0000/0 

DCP: 7692/0  7692/0  - 7692/0  7692/0 

DPG: 1538/0  1538/0  - 1538/0  1538/0 

چین

Xij: 54/14674835  23/22437335  38/23863489  - 54/7436808 

Dist.: 04/16948  05/5795  01/3785  - 77/12967 

RER: 41/7  41/7  41/7  - 41/7 

LIND: 17/8127048  51/12503071  32/2284760  - 27/10026797 



1392بهار، 1، شماره10، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ١٥٤

DFL: 0000/0  0000/0  0000/0  - 0000/0 

DMF: 0000/0  0000/0  0000/0  - 0000/0 

DCP: 3077/0  3077/0  3077/0  - 3077/0 

DPG: 6154/0  6154/0  6154/0  - 6154/0 

آفریقاي 
جنوبی

Xij: 62/468685  54/185044  15/1379655  62/4881031  -
Dist.: 19/7900  28/9913  75/8000  77/12967  -
RER: 948/7  948/7  948/7  948/7  -
LIND: 57/115844  7/416656  32/20650795  27/10026797  -
DFL: 8462/0  8462/0  8462/0  8462/0  -
DMF: 1538/0  1538/0  1538/0  1538/0  -
DCP: 0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  -
DPG: 0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  -

.باشندمی2001-2013هاي مقادیر ارائه شده میانگین ساليهمه-*
WDI,UN,CEPII,UNCTAD Statistics,Trade map,IMF:Direction of Trade Statistics (DOTS),:مأخذ

Ilzetzki, Reinhart and Rogoff

مانائی و همگرایی متغیرها- 6
رگرسیون ساختگی يهاي زمانی پدیدهمشکالت عمده در رگرسیون سريیکی از

در تحقیقات . ها وجود نداردي معناداري بین متغیرباال رابطهR2است، یعنی علیرغم 
تواند رگرسیون ساختگی میيمساله. سري زمانی فرض بر مانایی متغیر هاست

در . ي زمانی مطرح گرددهاي سربراي مدل مدل تلفیقی و ترکیبی نیز همانند مدل
هاي سري زمانی الزم است مانائی متغیرها و در هاي ترکیبی همچون دادهداده

هاي ترکیبی نیز در در داده. صورت لزوم همگرائی آنها مورد بررسی قرار گیرد
توان یک الگوي کاذب ها مانا نباشند الگوي رگرسیون حاصل را میمتغیرصورتی که

آزمونکهاستآنبیانگرواحديریشهوسنجیاقتصادادبیات. به حساب آورد
زمانیسريواحديریشهآزمونبهنسبتترکیبیهايدادهبرمبتنیواحدریشه
وقتی که تعداد مشاهدات سري زمانی در هر . استبیشتريصحتوقدرتداراي

براي هر را ) واحديوجود ریشه(توان تحلیل مانایی کدام از مقاطع زیاد باشد، می
هنگامی 82واحديکدام از آن مقاطع مورد بررسی قرار داد؛ اما قدرت آزمون ریشه

در این شرایط استفاده از . باشدها کم است بسیار پایین میدادهيکه طول دوره
ها هاي ترکیبی براي افزایش قدرت آزمونواحد مبتنی بر دادهيآزمون ریشه
واحد مثل دیکی فولر، يهاي معمول ریشهعنوان مثال، آزمونبه. ضروري است

دیکی فولر تعمیم یافته و فلیپس پرون که براي یک سري زمانی مورد استفاده قرار 

82 Unit Root Test
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گیرند از توان آزمون پایینی برخوردار بوده و داراي تورش به سمت قبول می
کوچک است، خیلی ياین موضوع وقتی که حجم نمونه. صفر هستنديفرضیه

هایی که براي رفع این مشکل پیشنهاد شده، استفاده یکی از روش. شودتشدید می
هاي واحد در دادهيهاي ترکیبی براي افزایش حجم نمونه و آزمون ریشهاز داده

لذا پیش از برآورد مدل تحقیق، الزم است مانایی تمام متغیرهاي .ترکیبی است
ا مانایی متغیرها چه در مورد ها، مورد آزمون قرار گیرد؛ زیرمورد استفاده در تخمین

هاي ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب هاي سري زمانی و چه دادهداده
واحد داده هاي ترکیبی از شش روش استفاده يبراي آزمون ریشه. 83شودمی
؛ Brg(86(؛ آزمون بریتونگ 85)LLC(84شود که عبارتند از آزمون لوین لین چومی

و آزمون هادريF-ADF(88و F-PP(هاي فیشر ؛ آزمون87)IPS(ایم، پسران و شین 
)Hrd(89 .رها 90هاي مذکور، نتایج حاصل از آزمون مانایی جمعیاز بین روشمتغی

.براي گروه منتخب به شرح جدول زیر است

:شودین آزمون یک الگوي رگرسیون کمکی به شرح زیر برآورد میدر ا83

)10(
ip

'
it i , t 1 ij i , t j it it

j 1

Y αY β Y X δ ε 
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ي زیر را اندازه گیري کرده و نسبت به مانایی یا نامانایی متغیر تصمیم گیري آزمون لوین لین چو آماره84
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85 Levin, Lin and Chu (2002).
86 Breitung (2000).
87 Im, Pesaran and Shin (2003).
88 Fisher, Augmented Dicky Fuller – Fisher, Phillips Perron (Madella and Wu,
1999; Choi, 2001).
89 Hardi
90 Common Unit Root
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منتخبدر گروهواحد جمعی متغیرهاي تأثیرگذار برسطح تجارتيریشهنتایج آزمون:4جدول

هاي تحقیقیافته: مأخذ

ي براي کلیه∗tαيآمارهها،ي واحد متغیرآزمون ریشهازحاصلنتایجاساسبر
واحديریشهوجود)H0(صفريها به طور معناداري کمتر صفر بوده و فرضیهمتغیر

αیعنی ( = ومتغیرهاي مورد بررسیجاريمقادیردر)10يشمارهيدر رابطه0
برايواحديریشهبدین معنا که وجود. شودمیرددرصد99اطمینانسطحدر

αیعنی (ها در سطح شود؛ و مانائی آنردقدرتباالذکرفوقمتغیرهاي < یید أت) 0
نیست و به تخمین مدل مورد نظر 91می شوند؛ لذا نیازي به انجام آزمون همگرایی

.پردازیممی

تخمین مدل-7
. استهاي ترکیبی پویا مطرحدادهGMMيشیوهدرمدلبرآوردبرايروشدو

يمرتبهتفاضلیکه به آن روشمطرح شد) 1991(توسط آرالنو و بوندمبانی اولیه
با تغییراتی در بوند- بلوند1998سالوباورآرالنو1995سالدر. شودگفته میاول

برروشدواینتفاوت. ارائه کردندرا92متعامدروشاول،يمرتبهروش تفاضلی
روش اول از در. شودمیگنجاندهمدلدر93فردياثراتکهاستايشیوهاساس

روش اول ازدر. شودمیاستفاده94متعامدانحرافروشتفاضل و در روش دوم از
در روش شود، امامیاستفادهابزاريمتغیرعنوانبهموجودهايوقفهمجموعتمام

روش اول کههرچند. کندمیاستفادهابزاريمتغیرعنواندار بهوقفهسطوحدوم از
مزایاییروش اول دارايبهروش متعامد نسبتاما،استبیشتريشهرتداراي
نشان داد ) 2009(95کازوهیکو. دهندمیترجیحآن راازمحققان استفادهکهاست

که اگر اثرات فردي مشاهده نشده از طریق روش متعامدي حذف شوند نتایج 

91 Cointegration
92 Orthogonal
93 Individual Effects
94 Orthogonal Deviation
95 Kazuhiko Hayakawa, (2009)

IPS Brg LLC
سطح متغیر

Statistic Prob. Statistic Prob. Statistic Prob.

907/2- 0012/0 045/5- 0001/0 406/6- 0000/0 I(0) X
481/4- 0002/0 741/2- 0005/0 954/6- 0000/0 I(0) LnMGDP
008/3- 0000/0 025/4- 0001/0 693/3- 0001/0 I(0) LnRER
049/5- 0000/0 054/2- 0000/0 987/1- 0018/0 I(0) LnLind
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از جمله مزایاي آن این . دهداول نشان میيبهتري را نسبت به روش تفاضل مرتبه
هايتخمیننمونه،حجممحدودیتاست که با ارتقاي دقت و کاهش تورش

معتبربررسیبراي. کندمیتفاضلی ارائهبه روش نسبتراتريدقیقوکارآمدتر
اینکه در.گردیداستفاده) Sargan Test(سارگان آزمونازابزارهاماتریسبودن

. باشدمیاخاللاجزاءباابزارهاهمبستگیعدمازحاکیصفريفرضیهآزمون،
هاي آزمون سارگان توزیع کاي دو با درجات آزادي برابر با تعداد محدودیتيآماره

صفر مبنی بر همبسته بودن يفرضیه. بیش از حد مشخص برخوردار است
در ادامه براي آزمون همبستگی سریالی. کندپسماندها با متغیر ابزاري را رد می

)M2 (دوم در ياول در سطح، همبستگی از درجهيو بررسی همبستگی درجه
، آزمون )گشتاوريو محدودیت (آزمون اعتبار ابزارها . شودتفاضل بررسی می

عدم وجود همبستگی سریالی . دوم پسماندهاستيهمبستگی سریالی از مرتبه
توان به عنوان هاي با وقفه متغیرهاي توضیحی را میدهد که تمامی ارزشنشان می

شکلدر این تخمین بهاستفادهموردمدل. متغیرهاي ابزاري مورد استفاده قرار داد
:استزیر

)12(
LnX = β + β LnMGDP + β LnDist + β LnRER 	+ β LnLind + δ D + δ D + δ D + δ D+ u

گشتاورهاي سیستمی یافتهتعمیمنتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از روش
:به شرح زیر است

BRICSدر گروه هاي ترکیبی پویاي سیستمیدادهGMMنتایج تخمین : 5جدول 

هاي تحقیقیافته: مأخذ

Depend Variable: LnXij,  System dynamic panel-data estimation 2001-2013

متغیر هاي توضیحی ضرایب انحراف معیار آماره احتمال

LnXij(-1) 24933/0  09703/0  5695/2-  01086/0 

LnMGDPij 427284/0  025581/0  70314/16  0000/0 

LnDistij 37845/0-  075383/0  021342/5-  0000/0 

LnRERij 292048/0  033885/0  625552/8  0000/0 

LnLinderij 260339/1  459734/0  741451/2-  0066/0 

DFL 127880/0-  524935/0  243591/0-  8077/0 

DMF 604451/0-  460386/0  312922/1-  1904/0
DCP 606357/0  491305/0  234176/1  2183/0 

DPG 427284/0  025581/0  70314/16  0000/0 

Number of obs=260
Wald  test = 5417/34 (Prob: 0021/0 )

Sargan test: (J Stat= 1756/104 ) Prob > chi2 =

9455/0 ;      AR(1)  test:  Prob>z = 0188/0
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بر اساس نتایج آزمون والد که از توزیع کاي دو با درجات آزادي معادل تعداد 
صفر مبنی بر صفر يبرخوردار است، فرضیهمتغیرهاي توضیحی منهاي جزء ثابت 

بودن تمام ضرایب گروه کشورهاي منتخب در سطح معناداري یک درصد رد 
آزمون سارگان يآماره. شودشود و در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردي تأیید میمی

نیز که بیانگر انتخاب مناسب متغیرهاي ابزاري است، از توزیع کاي دو با درجات 
هاي بیش از حد مشخص برخوردار است، به ترتیب براي تعداد محدودیتآزادي با 

است، که با ) 9455/0با احتمال (18/104برابر با BRICSگروه کشورهاي منتخب 
توان به این نتیجه دست یافت که متغیرهاي ابزاري میتوجه به احتمال این آماره

يبه منظور تعیین مرتبه.اندمورد استفاده در مدل به نحو مناسبی انتخاب شده
آزمون آرالنو و باند استفاده شد که بر يخود همبستگی جمالت اخالل از آماره

صفر مبنی بر عدم وجود يفرضیه) 0188/0(اساس نتایج بدست آمده 
گیري شده رد نشده و بنابراین روش آرالنو خودهمبستگی در جمالت اخالل تفاضل

و باند روشی مناسب براي برآورد پارامترهاي مدل و حذف اثرات ثابت است؛ و با 
گیري از جمالت اخالل، همبستگی سریالی بین جمالت اخالل از یک مرتبه تفاضل

اول و يگیري شده داراي خودهمبستگی مرتبهل تفاضلبین رفته و جمالت اخال
.دوم نیستند

تجزیه و تحلیل-8
نشان BRICSکشورهاي گروه هاي ترکیبی پویاينتایج حاصل از تخمین مدل داده

دهد که تمامی متغیرهاي مدل مورد برآورد داراي اثر معنادار بر متغیر حجم می
کشورهاي عضو، به صورت تأخیري با ضریب يصادرات دوجانبه. باشندتجارت می

لیندر که يفرضیه. بر حجم تجارت تأثیر مثبت و معناداري داشته است249/0
بیانگر شباهت اقتصادي کشورهاي عضو در گروه تجاري است تأیید شده است و با 

نتایج اکثر مطالعات تجربی موجود از جمله بالتاجی و 2603/1ضرایب معنادار 
را تأیید کرده ) 2010(و کبیر و سلیم ) 2007(، سرالنگا و شین )2003(همکاران 

هاي تجاري همکاريينتایج تجربی مطالعات اخیر نشان داده است که توسعه. است
العمل آن قیمت کاالهاي نهائی وارداتی تأثیر گذاشته و عکسياي بر رابطهمنطقه

هاي گیري بلوكرچگی و شکلرا نسبت به نرخ ارز کمتر کرده، به صورتی که یکپا
العمل بیشتر صادرکنندگان نسبت به تجاري باعث ایجاد حساسیت و عکس
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هاي رقباي خویش شده و باعث کاهش رابطه بین قیمت کاالهاي نهایی قیمت
له باعث شده که اعمال سیستم مدیریت ارزي از أشود؛ این مسوارداتی و نرخ ارز می

جریان تجارت کشورها تأثیرگذار باشد؛ هرچند هاي مختلف ارزي، بر طریق نظام
هاي مختلف ارزي در آنها، اي و اعمال نظامهاي تجاري منطقهگیري بلوكشکل

در این مطالعه، از بین متغیرهاي مجازي مورد . نتایج متفاوتی را نشان داده است
رت ثیر معناداري بر جریان تجاأهاي ارزي شناور آزاد تآزمون در این گروه، نظام

نداشته است، در حالی که نظام شناور مدیریت شده، تأثیر کامالً معناداري و 
به صورتی که نظام ارزي شناور . استمعکوسی بر تجارت زوج کشورها داشته

تأثیر قابل توجهی بر کاهش حجم تجارت بین 6045/0مدیریت شده با ضریب 
بررسی در این گروه نتایج . اي داشته استکشورها در این گروه همکاري منطقه

همکاري اقتصادي نشان داده است که نظام ارزي میخکوب شده خزنده با ضریب 
تأثیر مثبت و معناداري بر 4278/0و نظام ارزي میخکوب شده با ضریب 6063/0

در مقایسه (هاي ارزي میخکوب شده در مجموع اعمال نظام. اندحجم تجارت داشته
خب جریان تجارت را به سمت صادرات کشورهاي تجاري منت، در بلوك)با شناور

، ماتینز )2005(عضو بهبود بخشیده است و این نتیجه مطالعات تجربی کیم و پاپی 
و ) 2012(، قریشی و تسانگاریدز )2010(، گاست و همکاران )2009(و همکاران 
.کندرا تائید می) 2013(سالواتیسی 

بندي و نتیجه گیريجمع-9
اي هاي تجاري منطقههاي مختلف ارزي بر همکاريتأثیر اعمال نظامدر این بررسی، 

، با 2001- 2013هاي کشور، طی دوره سال5مشتمل بر BRICSدر گروه همکاري
اي گشتاورهاي تعمیم یافته تعمیم یافته و روش دومرحلهياستفاده از مدل جاذبه

هاي اعمال نظاميطهابتدا ادبیات نظري پیرامون راب. انجام شد) GMM(سیستمی 
تعمیم يارزي و تراز تجاري و مطالعات تجربی انجام شده بررسی شده، مدل جاذبه

هاي ترکیبی پویا تبیین گردیده و سپس روش یافته مبتنی بر الگوي داده
نتایج حاصل . ارائه گردید) GMM(اي گشتاورهاي تعمیم یافته سیستمی دومرحله

شناور آزاد، شناور مدیریت شده، (رزي مختلف هاي انشان داد که اعمال نظام
تأثیر معنادار و متفاوتی بر در این گروه) میخکوب شده خزنده و میخکوب شده

جریان تجارت بین کشورهاي عضو داشته است؛ به این صورت که نظام ارزي شناور 



1392بهار، 1، شماره10، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ١٦٠

بر اساس نتایج. ثیر معناداري بر جریان تجارت نداشته استأت) 8077/0با احتمال (
در (هاي ارزي میخکوب شده خزنده و میخکوب شده بدست آمده اعمال نظام

تجاري مورد بررسی جریان تجارت را به سمت صادرات ، در بلوك)مقایسه با شناور
هاي کشورهاي عضو بهبود بخشیده است و این بدین معناست که استفاده از نظام

جریان تجارت را به نفع تواند می) به جاي شناور(ارزي خزنده و میخکوب شده 
لیندر در يدر این مطالعه فرضیه. کشور عضو در بلوك تجاري تغییر جهت دهد

ید قرار أیهاي ارزي مختلف مورد تو تحت اعمال نظامهاي ترکیبی مورد بررسیداده
. ید شدأیگرفت و معناداري آن ت
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