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چکیده
در سالهای اخیر ،تمایل به ایجاد اتحادیههای پولی در سطح بینالمللی افزایویافته است .بر اساس تئوریهای
اقتصادی ،تشکیل اتحادیههای پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق میکند ،می تواند
سیاستهای پولی ناپایدارکننده را کنترل کند ،هزینههای معامالتی در تجارت را کاهو داده و به افزایو زیادی
در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند .همچنین مجاورت و همسایگی کشورها بهعنوان یکی از
عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیههای پولی معرفیشده است .ازاینرو ،در این پژوهو با توجه به اهمیت
این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره
 2000 -2015برای کشورهای منتخب جهان پرداختهشده است .نتایج پژوهو نشان میدهد که اثر پول مشترک
بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها میشود .همچنین اثرات فضایی
پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است .ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت
هی قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیههای پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود
فراهی میآورند .همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان میدهد که تولید
ناخالص داخلی ،شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس
های پول مشترک و تعدیلشده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.
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 -1مقدمه
همگرایی اقتصوووادی از دیرباز در جهان مورد توجه بوده اسوووت و روند تحوالت جهانی
بهخصوص پس از جنگ جهانی دوم ،این گرایو را تشدید کرد؛ چراکه کشورها دانستهاند
یکی از راهکارهای توسووعه ،همکاری با سووایر کشووورها در قالب همگرایی اسووت (دولتی و
اوراکوی  .)1391 ،عالوه بر این ،ت جارت درون منط قه ای در ات حاد یه های بزرگ ج هانی،
رشد چشیگیری داشته و همگرایی منطقهای 1بهعنوان یکی از مشخصههای اصلی سیاست و
اقتصاد جهانی مطرحشده است .در این راستا ایجاد اتحادیههای پولی میتوانند در همگرایی
و رسیدن به یکپارچگی اقتصادی بین کشورها نقو اساسی داشته باشند .با توجه به اهمیت
اتحادیهها در همگرایی اقتصووادی ،انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقهای یکی از اهداف
مهی برنامهریزی تجاری اسوووت .اتحادیه های پولی شووورایطی را فراهی میکنند که در آن
گروهی از کشورها ضمن حفظ استقالل پولی خود در یک واحد پول سهیی شده و معمو ً
ال
کشورهای کوچکتر خود را با پول قویتر هماهنگ میکنند ،اما کاملترین و پیشرفتهترین
حالت ،وضعیتی است که کشورهای عضو ،پول ملی خود را کنار گذاشته و در عمل ،یک
پول را بهعنوان پول مشترک در فرآیند تجاری قرار میدهند.
از نظر ماندل )1961( 2ایجاد یک پول مشوووترک میتواند به کاهو هزینه های تجاری،
همگرایی قی مت و ث بات و تحکیی بازار های منط قه ای منجر شوووود ( ما ندل .)1961 ،یک
اتحادیه پولی همچنین به افزایو نظی و ان ضباط سیا سی اقت صاد ملی با توجه به نظارتهای
اقتصادی منطقهای کمک میکند .اثر اتحادیه پولی بر تجارت یک حوزه پژوهشی گسترده
در اقتصوواد اسووت .منافع پذیرش پول مشووترک بهطور مسووتقیی با تجارت بینالملل در ارتباط
اسوووت .پژوهشوووگرانی مانند رز و انگل )2001( 3و رز ( )2006با بیان نظری و تجربی نشوووان
دادند که ایجاد پول مشترک بیشترین تاثیرات را بر تجارت بین کشورها دارد .پول مشترک،
نوسووانات نرخ ارز اسوومی دوجانبه را حذف و درنتیجه عدم اطمینان و ریسووک در معامالت
تجاری را بهطور عمدهای کاهو میدهد (فرانکل و رز.)1997 ،4
در تجارت یکپارچه ،کشوووورها میتوانند تخصوووص بیشوووتری یابند .افزایو تجارت در
1- Regional Integration
2- Mundell
3- Rose and Engel
4- Frankel and Rose
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اتحادیهها میتواند به ا ستفاده کارآمدتر از منابع در د سترس و درنهایت به ر شد منجر شود.
بهطورکلی هرچه یکپارچگی تجاری با ک شورهای شریک بی شتر با شد ،فواید پول م شترک
بزرگتر اسووت و هرچه سووطح مبادالت بینالمللی بین دو کشووور باالتر باشوود ،باثبات سووایر
شرایط ،هزینههای معامالت کاهو بیشتری دارد (کروگمن.)1993 ،1
شرایط امروز تجارت جهانی بیانگر این واقعیت ا ست که تعدادی از ک شورهای جهان
به دنبال ایجاد اتحادیه پولی و بلوک های اقتصوووادی منطقه ای هسوووتند که این بلوکهای
اقتصووادی همچون اتحادیه پولی اروپا دارای توان باالی اقتصووادی بوده و در سوورنوشووت
اقتصوواد جهان نقو تعیینکننده ای دارند .بنابراین ،هرگونه تصوومییگیری و تالش آنان در
ایجاد تغییراتی همچون ایجاد اتحادیه پولی میتواند نه تنها بر اقتصووواد داخلی و منطقهای
آن ها ،بلکه بر اقتصووواد جهانی نیز موثر واقع شوووود .عالوه بر این ،بررسوووی عوامل موثر بر
تجارت دوجانبه و به تبع آن همگرایی این کشوووورها نیز دارای اهمیت ویژه ای اسوووت .با
توجه به اینکه مطالعات انجام شده در زمینه مو ضوع تحقیق حا ضر در داخل ک شور کی و
در همه مطالعات از مدل های اقتصووادسوونجی کالسوویک برای بررسووی موضوووع اسووتفاده
کرده اند ،از این رو ،براسوواس اطالعات به دسووت آمده از بررسووی سوووابق موضوووع ،مطالعه
حاضوور با روش اقتصوواد سوونجی فضووایی برای اولین بار انجام شووده اسووت تا با اسووتفاده از
اقتصووادسوونجی فضووای ی تاثیر بعد فاصووله و مکان بر تشووکیل اتحادیههای پولی و بهتبع آن
تجارت متقابل موردبررسی قرار گیرد.
در ادامه این پژوهو ،ابتدا ادبیات موضووووع از لحاظ نظری بحث شوووده و بعد از مرور
ادبیات موضووووع در زمینه اتحادیه پولی و تجارت ،ادبیات تحقیق از دیدگاه تجربی مرور
شده و تعدادی از مطالعات انجام شده بررسی خواهد شد .سپس مدل اقتصادسنجی فضایی
بهعنوان ابزار تجربی مناسوووبی که کاربرد گسوووتردهای در تجارت بینالملل برای توضووویح
جریانهای تجاری دوجانبه دارد ،معرفی خواهد شد و درنهایت نتایج تحقیق ارائهشده است.

 -2مباني نظري
گسووترش تجارت در دنیا ،الگوی اقتصووادی کشووورهای با اقتصوواد بسووته را به نظامهای باز
اقتصووادی پویا ،تغییر داده اسووت .اقتصوواددانان به لحاظ نظری از اثر مثبت گسووترش تجارت
1- Krugman
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برافزایو تولید و مبادله پشتیبانی میکنند (ناقلی و همکاران.)1398 ،
در دنیای امروز با توجه به جهانیشووودن اقتصووواد ،ت جارت خارجی بخو عمدهای از
اقتصووواد هر کشوووور را به خود اختصووواص می دهد و از دیرباز ابزاری برای دسوووتیابی به
محصووووالت با کمترین هزینه ممکن و در راسوووتای اهداف رفاهی دولت ها بوده اسوووت
(هافبائر و همکاران .)2007 ،1تجارت بین المللی به عنوان مکانیسوووی تعامل جهانی نقو
مهمی در نوع توسوووعه در کشوووورهای مختلف داشوووته اسوووت .به همین دلیل اسوووت که
یکپارچگی تجاری در مناطق مهی اقتصووادی جهان از دهه  1990بهطور فزایندهای افزایو
یافته است (یانگ و مارتینز.)2014 ،2
جهانی شدن حرکتی دامنهدار و پویا است که همه جنبههای اقتصادی را دربر گرفته و یا
در حال تاثیرگذاری بر آنها ا ست .م ساله جهانی شدن به فرآیندی ا شاره دارد که طی آن
مرزها رفتهرفته ناپدید میشوووند و هیزمان مبادالت بینالمللی افزایو مییابد (شووکیبایی و
بطا .)1388 ،تجارت بینالملل از طریق مکانیسووویهای خود میتواند انتقال تکنولوژی را نیز
تسهیل کند؛ اول تماس با نمایندگان خارجی از طریق صادرات که میتواند به انتقال سریعتر
دانو فنی خارجی منجر شود .دوم ،دسترسی بیشتر به محصوالت خارجی از طریق واردات
که م شابه سازی را در داخل ک شور امکانپذیر میکند .هردوی این مکانی سیها به این معنی
است که انتقال فناوری ،افزایو بهرهوری عوامل تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در یک
بخو تا حد زیادی بر حجی تجارت خارجی در داخل همان بخو بسووتگی دارد (میرباقری
هیر و همکاران .)1393 ،از مهیترین موانعی که برای تجارت بینالملل وجود دارد میتوان
به تعرفهها ،سووهمیهها ،تنوع نرخ ارز ،هزینههای مبادله ،اسووتاندارها و آدابورسوووم مختلف،
تفاوت نظارتی و ...اشاره کرد (چن.)2004 ،3
در طول تاریخ ،کشورها سعی کردهاند تا از طریق منطقهگرایی به مزیت رقابتی در بازار
جهانی د ست پیدا کنند تا م سائل تجاری و اقت صادی را در مقیاس منطقهای حلوف صل کنند
(لطفعلیپور و همکاران .)1390 ،بر این ا ساس ،ایجاد اتحادیههای پولی و اقت صادی و اتخاذ
پول م شترک در میان ک شورها میتوانند ت سهیلکننده روابط اقت صادی ،سیا سی و تجاری
1- Hufbauer et al.
2- Yang and Martinez
3- Chen
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میان ک شورها با شد .طبق ادبیات منطقه بهینه پولی ،1هزینه کلیدی اقت صادی از ت شکیل یک
اتحادیه پولی 2توسووط گروهی از کشووورها از دسووت دادن اسووتقالل ملی در سوویاسووت پولی
اسووووت .ت حت یک ات حاد یه پولی ،کشوووور های عضوووو ات حاد یه هی آزادی عملی برای
سیا ستهای پولی م ستقل ندارند .با این حال ،هزینههای مربوط به از د ست دادن ا ستقالل
پولی بسووتگی به این موضوووع دارد که کشووورها به سوویاسووت پولی خود پیو از پیوسووتن به
اتحادیه پولی به چه میزان وابسوووتگی دارند .مزیت عمدهای که یک ارز مشوووترک دارد این
است که تجارت (در دو گروه کاال و خدمات) و سرمایهگذاری در میان کشورهای اتحادیه
(و بهاینترتیب رشوود درآمد در منطقه) را با کاهو هزینههای معامالت در تجارت مرزی و
از بین بردن نوسانات نرخ ارز در سراسر اتحادیه افزایو میدهد ( بارو.)2001 ،3
بنابراین ،با توجه به اهمیت پول مشترک و تجارت و همچنین تاثیرپذیری تجارت از پول
مشترک در این پژوهو به بررسی این موضوع پرداخته شده است .عالوه بر این ،نتایج این
مطالعه میتواند بهعنوان یک راهنمای خوبی برای کارشوووناسوووان و محققان در ارزیابی اثر
گروهبندیهای اقتصادی منطقه بر اقتصاد کشورهای جهان مدنظر قرار گیرد .بهعبارتدیگر،
نتایج بررسووی میتواند زمینهسوواز مناسووبی برای تحلیل این موضوووع باشوود که آیا افزایو
همکاریهای تجاری در بین کشوووورهای جهان از طریق پول مشوووترک میتواند به کاهو
شوووکهای نامتقارن در اقتصوواد آنها منجر شووود و زمینه ایجاد یک منطقه پولی بهینه را در
این کشورها فراهی سازد یا خیر.
 -1-2منطقه بهینه پولي
در دهه  ،1990پیشووورفت های قابل توجهی در ادبیات اقتصوووادی یکپارچگی منطقهای و
ات حاد یه های پولی به وجود آ مد ( یا نگ و مارتینز .)2014 ،ات حاد یه های پولی را می توان
بهعنوان «ترتیبات همکاری» موردتوجه قرار داد که بهموجب آن مجموعهای از کشوووورها
بهمنظور کاهو عدم قطعیت و نااطمینانی ،نرخهای مبادلهای خود را با نرخ ثابت و غیرقابل
برگ شت در مقابل نرخ متغیر و قابل برگ شت قرار میدهند (کا ستا فونت .)2010 ،4بهعبارت
1- Optimal monetary area
2- Monetary Uunion
3- Barro
4- Costa-Font
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دیگر ،کشووورهایی که بهشوودت -با توجه به تجارت و دیگر روابط اقتصووادی خود -متحد
هسوووتند ،میتوانند یک منطقه بهینه پولی را تشوووکیل دهند .منطقه بهینه پولی یک محدوده
است که برای پول و سیاستهای پولی خود بهینه است (فرانکل.)2003 ،1
ادبیات منطقه پولی بهینه را میتوان به دودسووته تقسوویی کرد؛ اولین دسووته سووعی در یافتن
ویژگی های اقتصووووادی و مع یار های مهی ج هت تعیین مرز های یک منط قه پولی دار ند
( .)1960-1970معیار های این دوره ،تئوری سووونتی منطقه بهینه پولی را تشوووکیل میدهند.
دسووته دوم که نظریه جدید را میسووازند ( 1970تاکنون) فرض میکند که هر کشووور سووعی
میکند عضووو بهینه 2از یک اتحادیه پولی باشوود .درنتیجه ،رویکرد دوم برای انتخاب شوورکا
در یک منطقه پولی بهینه به دنبال ویژگیهای اقتصووادی نیسووت ،بلکه این رویکرد بر مطالعه
هزینهها و منافع یک کشووور درنتیجه مشووارکت در یک منطقه پولی تاکید دارد و با مقایسووه
هزینهها و منافع عضویت در اتحادیه پولی صورت میگیرد (فقهمجیدی.)1391 ،
 -1-1-2معیارهاي منطقه بهینه پولي در نظريه سنتي
در تئوری سنتی به برآورد نرخ ارز واقعی تعادلی پرداخته می شود و عواملی مانند قرار دادن
مع یارهای منطقه بهینه پولی ،بحث در مورد مرزهای یک منطقه ارز ،شووورایط تجارت و یا
ساختار تجارت را در نظر میگیرند .بهطورکلی در تئوری سنتی معیارهای زیر جهت تشکیل
یا پیوستن به اتحادیههای پولی در نظر گرفته شده است:
 درجه تحرک نیروی کار :ماندل ( ) 1961بر تحرک عوامل به ویژه تحرک نیروی کاربه عنوان یک عامل کلیدی در تشوووکیل منطقه پولی تاکید و عنوان کرد اگر در یک
منطقه بهینه پولی درجه باالیی از تحرک نیروی کار وجود داشووته باشوود ،آن منطقه باید
در داخل مرزهایو نرخ ارز ثابت داشته باشد و در رابطه با سایر نقاط جهان نرخ ارزش
انعطاف پذیر باشد.
 انعطاف پذیری قیمت و دسوووتمزد :اگر قیمت های اسووومی و دسوووتمزدها در درون و بینکشوووورهای یک منطقه ارز انعطافپذیر باشوووند ،احتمال کمتری وجود دارد که بیکاری در
یک کشوووور و تورم در کشوووور دیگر بهعنوان یک نتیجه از فرآیند تنظیمی که ناشوووی از
1- Frankel
2- Optimal Member
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شوووکهای اقتصووادی هسووتند ،پایدار باشووند که این امر نیاز به تنظیمات نرخ ارز اسوومی را
کاهو میدهد ( فریدمن.)1953 ،1
 باز بودن اقتصوواد :هر چه اقتصوواد بازتر باشوود ،دالیل بیشووتری برای داشووتن نرخ ارز ثابتمطرح اسوووت و هر چه اقتصووواد بسوووتهتر باشووود ،نرخ ارز انعطاف پذیر مفیدتر خواهد بود
(مککینون. )1963 ،2
 تحرک عوامل در صنایع :زمانی که مناطق تو سط فعالیتهای خود تعریف می شوند( ،نهاز لحاظ جغرافیایی یا سووویاسوووی) تحرک مناسوووب نیروی کار بین منطقهای نیاز به تحرک
مناسوووب شوووغلی دارد و این امر تنها زمانی میتواند رخ دهد که نیروی کار همگن باشووود
(کنئن.)1969 ،3
 شوباهت نرخ تورم :زمانی که نرخ تورم بین کشووورها در طول زمان پایین و مشووابه اسووت،تجوارت نیز بوه نسوووبوت پوایودار بواقی می موانود .این امر موجوب پرورش بیشوووتر تعوادل
معامالت حسووواب جاری و تجارت و کاهو نیاز به تنظیمات نرخ ارز اسووومی میشوووود
(ایچنگرین.)1990 ،4
 ادغام مالی :کشووورها با اشووتراکگذاری یک سوویسووتی ادغام مالی فراملی ،اجازه توزیعمجدد وجوه به یک کشووور عضووو تحت تاثیر یک شوووک نامتقارن را میدهند .ادغام مالی
همچنین موجب می شود که تنظیی چنین شوکی تسهیل شود و ممکن است به تنظیمات نرخ
ارز اسمی کمتر نیاز داشته باشد (کنئن .)1969 ،
 یکپارچگی سیاسی :هابرلر )1970( 5تاکید میکند که شباهت نگرشهای سیاسی در میانکشووورهای همکار در تبدیل یک گروه از کشووورها به یک منطقه ارز موفق مربوط اسووت
(هابرلر.)1970 ،
بزرگترین مشووکل این دوره ،این بود که نتوانسووت میان معیارهای مختلف منطقه بهینه
پولی در قالب یک چارچوب منسووجی و یکپارچه تلفیق ایجاد کند .همچنین بسوویاری از این
معیارها کاربرد تجربی شفافی نداشتند (بیابانی و همکاران.)1391 ،
1- Friedman
2- McKinnon
3- Kenen
4- Eichengreen
5- Haberler
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 -2-1-2معیارهاي منطقه بهینه پولي در نظريههاي جديد
با توجه به نظریه منطقه بهینه پولی (ماندل  ،) 1961ورود به یک اتحادیه ارز به این معنا
اسووت که هزینه ها و مزایای مختلفی برای کشووورهای عضووو وجود دارد .کشووورها باید در
ارز یابی معیارهای منطقه ارز مطلوب خود ،نگاهی به هزینه ها و منافعی که با توجه به
پیوسوووتن به ات حاد یه پولی ( به عنوان عواملی که بر تغییرات در نرخ ارز واقعی تاثیر
میگذارد) ممکن است ایجاد شوند ،داشته باشند .این امر به ویژه برای سیاستگذاران در
کشووورهای عضووو اتحادیه اروپا و دیگر کشووورهایی که قصوود تشووکیل یا پیوسووتن به یک
منطقه بهینه پولی را دارند ،مهی اسوووت .موارد زیر منافع و هزینه های اتحادیه پولی برای
اعضای آن را دربر میگیرد:

 -1-2-1-2منافع
منافع میتوانند بهطور عمده در سووطح خرد مشووتق شووده و به خواص پول مربوط میشوووند.
منافع اصلی داشتن یک منطقه پولی مشترک شامل موارد زیر است:

 افزایو عملکرد پول :دامنه عملکرد پول به منظور انجام مبادالت (با توجه به هزینه هایمعامله کاهو مییابد) بهعنوان ذخیره ارزش (به دلیل کاهو عدم اطمینان) و بهعنوان یک
معیار ارزش (با توجه به کاهو هزینههای اطالعات) افزایو مییابد (کوهن.)1970 ،1
 کاهو و یا حذف هزینه های معامالتی :معرفی یک ارز مشوووترک هزینه هایی از قبیلهزینههای مبادله را کاهو میدهد و یا حتی حذف میکند (فنتون و موری .)1992 ،2السوونه
و بارو )2000( 3نشان میدهند که بهطور رسمی کاهو هزینههای معامله منجر به مصرف و
تولید بیشتر و درنتیجه بهبود رفاه میشود (السنه و بارو)2000 ،
 تخصووصووی شوودن تولید ،افزایو یکپارچگی تجاری و همبسووتگی درآمد :فرانکل و رز( )1997ن شان دادند که تجارت فزاینده در منطقه پولی م شترک میتواند موجب تخ ص صی
شووودن صووونعتی در مناطق و در مورد کاالهایی شوووود که مزیت رقابتی دارند .همانطور که
فرانکل ( )2003میگوید وقتی کشوووورها یکپارچگی تجاریشوووان را افزایو میدهند ،اثر
1- Cohen
2- Fenton and Murray
3- Alesina and Barro
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تخصصی شدن بیشتر آشکار خواهد شد؛ بنابراین ،کشورهای مربوطه در تولید آن کاالهایی
که مزیت نسبی دارند ،تخصص پیدا خواهند کرد.
 از بین رفتن نوسووانات نرخ ارز :باعث میشووود تجارت و همچنین سوورمایهگذاری مسووتقییخارجی با کمترین هزینه روبهرو شود ( تاولز.)1994 ،1

 -2-2-1-2هزينهها
هزینههای ت شکیل یک منطقه بهینه پولی ممکن ا ست در سطح کالن ایجاد شوند .با فرض
این که نرخ ارز شناور پا سخی سریع و دقیق به تغییرات ا سا سی میدهد ،ت صمییگیرندگان
سیا ستی یک ابزار مهی ثبات را از د ست میدهند .هزینههای ا صلی داشتن یک منطقه پولی
مشترک شامل موارد زیر است:
 کاهو حقالضورب 2پول :برای کشووری که سوابقه تورم باالیی دارد ،پیوسوتن به اتحادیهارزی که دارای اقت صادی با قیمت پایدار ا ست ،ممکن ا ست درآمد حا صل از چاپ پول را
کاهو دهد (ویمن.)2003 ،3
 کاهو قدرت استفاده از سیاست های پولی :بهطورکلی از دست دادن توانایی استفاده ازسیاست پولی و نرخ ارز برای تثبیت اقتصاد ،مهیترین هزینه پیوستن به اتحادیه پولی است؛
چون در یک اتحادیه پولی ،تمام کشورها با هی سیاستهای پولی را کنترل میکنند.
 از دست دادن استقالل سیاست مالی :امکان فروپاشی اتحادیه پولی در صورت عدم وجودانضووباط مالی وجود دارد .این مسوواله باعث الزام و پایبندی اعضووا به بعضووی از معیارها در
سیاستهای مالی میشود (فقهمجیدی.)1391 ،
 تشوووکیل چرخه های ناهماهنگ تجاری و همبسوووتگی فزاینده میان آن ها :فرانکل و رز( )1997ن شان میدهند که تجارت فزاینده در منطقه پولی م شترک میتواند موجب ت شکیل
چرخههای ناهماهنگ تجاری و درنتیجه شوووکهای خاص صوونعتی شووود .همچنین تجارت
فزاینده ممکن است منجر به همبستگی فزاینده میان چرخه تجاری شود .البته در صورتی که
شوووکهای مشووترک تقاضووا غلبه داشووته و یا تجارت درون صوونعتی حجی بیشووتر تجارت را
شامل شود.
1- Tavlas
2- Right to pay
3- Weimann
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 -3پیشینه پژوهش
اصوووغرپور و همکاران ( )1395در مطالعهای به امکانسووونجی تشوووکیل منطقه بهینه پولی بین
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ( 1 )ECOبا استفاده از روش بیزین فضا -حالت
برای دوره زمانی  1970 -1995پرداختند .نتایج نشووواندهنده این اسوووت که شووووک های
منطقهای دارای قدرت توضیحدهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی،
مصرف و سرمایهگذاری در کشورهای عضو اکو است.
سوولمانی و رزاقی ( )1394در مطالعهای به بررسووی امکانسوونجی تشووکیل اتحادیه پولی بین
کشورهای عضو اکو با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) 2سه متغیره برای دوره
 1980-2012پرداختند .یافتهها ن شان میدهد الگوی واکنو متغیرهای کالن اقت صادی ن سبت به
شوکهای ایجادشده و سرعت تعدیل این متغیرها در زیرگروه کشورهای افغانستان ،قرقیزستان،
پاکستان و تاجیکستان مشابه هستند .همچنین این کشورها میتوانند برای تعدیل متغیرهای کالن
اقتصادی خود در مقابل شوکهای واردشده از استراتژیهای سیاستی یک سانی استفاده کرده و
بهعنوان بازیگران اصلی و مناسب این گروه برای تشکیل یک اتحادیه پولی اقدام کنند.
زراءنژاد و منصوووری ( )1394در پژوهو خود به بررسووی آثار همسووایگی بر نوسووانات
تجارت جهانی براسوواس روش اقتصووادسوونجی ترکیبی فضووایی با اسووتفاده از ماتریس موزون

تجارت دوجانبه برای  34ک شور پراهمیت در تجارت جهانی در دوره زمانی 1980 – 2010
پرداختند .براساس نتایج تحقیق آنها ،آثار فضایی به صورت معکوس تایید شد بهطوریکه
افزایو یکدرصدی نوسانات در تجارت کشورهای همسایه موجب افزایو  0/62درصدی
نوسانات کشورهای خودی در جهت عکس خواهد شد.
زراءنژاد و فقهمجیدی ( )1392در مطالعهای به برر سی اثر ت شکیل اتحادیه پولی بر تجارت

بین کشوورهای عضوو سوازمان کنفرانس اسوالمی ( 3)OICبرای  49کشوور اسوالمی در دوره
 1990-2011و با اسوووتفاده از تئوری منطقه بهینه پولی و مدل جاذبه تعمیییافته پرداختند .نتایج

پژوهو نشووان میدهد مرز مشووترک ،زبان مشووترک و وجود اتحادیههای تجاری ،اثر مثبت و
معنادار و نو سانات نرخ ارز ،مح صور بودن در خ شکی و فا صله بین ک شور مبدأ و مق صد ،اثر
منفی و معنیداری بر جریان تجارت بین کشورهای اسالمی داشتهاند.
1- Economic Cooperation Organization
2- Vector Autoregressive
3- Organization of the Islamic Conference
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اسپوزیتو )2017( 1در پژوهو خود به ارائه یک توضیح واحد و یکپارچه برای اثر یورو
بر تجارت و توسوووعه عدم تعادل در اتحادیه پولی با اسوووتفاده از مدل جاذبه و با اسوووتفاده از
دادههایی که برای دوره زمانی  1992تا  2007بود ،پرداخت .نتایج نشان میدهد سیاستهای
حاضووور با هدف ایجاد توازن در اتحادیه پولی اروپا باید تقویت و اقدامات با هدف بهبود
رقابت از بازار واحد بهعنوان یک کل پشتیبانی شوند.
گل یک و رز ) 2016( 2در م طال عه خود به تخمین اثر ات حاد یه های پولی بر ت جارت و
صووادرات با انواع مدلهای گرانو متعارف 3برای سووالهای  1948تا  2013پرداختند .نتایج
پژوهو ن شان داد ت شکیل اتحادیه پولی ،صادرات را حدود  50در صد افزایو داده ا ست.
اتحادیه پولی اروپا معموالً دارای یک اثر تجاری کوچکتر نسبت به سایر شرکتکنندگان
در اتحادیههای ارز است.
شفیقی و قارلقی )2016( 4به برر سی امکان سنجی ت شکیل یک اتحادیه پولی در منطقه
شرق آ سیا با برر سی تقارن شوکهای ا سا سی برای دوره زمانی  1999تا  2013پرداختند.
نتایج نشووان میدهد بهطورکلی شووواهد قوی برای حمایت از تشووکیل یک منطقه پولی بهینه
در منطقه شرق آ سیا وجود ندارد بااینحال برخی ک شورها ازجمله ژاپن ،هنگکنک ،کره
جنوبی ،مالزی و فیلیپین برای تشکیل یک اتحادیه ارز آماده هستند.
هو و همکاران ) 2015( 5به بحث در مورد اینکه آیا یک اتحادیه پولی در حال حاضووور
جایگزین مناسووبی برای ادامه ترتیبات ارز در شوورق آسوویا اسووت یا خیر با اسووتفاده از بردار
میانگین متحرک برای  10کشوووور عمده شووورق آسووویا برای دوره زمانی  1993:1تا 2010:4
پرداختند .نتایج تجربی نشوووان میدهد بهطورکلی شوووواهد از ارائه یک مورد مثبت برای در
نظر گرفتن یک آرایو ارز منطقهای در شرق آسیا است.
رگمی و همکاران )2015( 6در پژوهشووی به بررسووی امکانسوونجی تشووکیل منطقه بهینه
7
پولی برای کشورهای جنوب آسیا با استفاده از یک بردار اتورگرسیو ساختاری ()SVAR
1- Esposito
2- Glick and Rose
3- Conventional Gravity Models
4- Shafighi and Gharleghi
5- Huh et al.
6- Regmi et al.
7- Structural Vector Autoregressive
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برای دوره  1970تا  2011پرداختند .نتایج نشان داد که منطقه جنوب آسیا بهطورکلی شرایط
تشووکیل منطقه بهینه پولی را نمیتواند برآورد کند .همچنین از دسووت دادن یک ابزار پولی
مستقل ،میتواند منافع یک ارز مشترک را بیشتر کند.
محسنی و آزالی )2014( 1در پژوهشی امکان ایجاد یک منطقه بهینه پولی در شرق آسیا
را با اسوووتفاده از یک الگوی خودرگرسووویون برداری ) (VARبرای دوره زمانی  1993:1تا
 2010:4مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد پنج کشور ژاپن ،چین ،کره جنوبی ،مالزی
و فیلیپین با وجود شوکهای نامتقارن میتوانند یک منطقه بهینه پولی را ایجاد کنند .یافتهها
همچنین نشان میدهد ین ژاپن و دالر آمریکا بر تشکیل این اتحادیه تاثیر دارند.
ژو و کیی )2009( 2بهی نه بودن منط قه انجمن مالی آفری قا 3در دوره  1970-2004را با
استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ) (VARمورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داد
تولید ناخالص داخلی ک شورهای انجمن مالی آفریقا به شدت تحت تاثیر شوکهای داخل
اتحادیه قرار دارد ،اما شوووکهای خارج از اتحادیه اثر چندانی بر تولید ناخالص داخلی این
کشووورها ندارد .براسوواس این نتایج ،انجمن مالی آفریقا یک منطقه پولی بهینه نیسووت ،مگر
اینکه زیانهای ناشی از شوکها بهوسیله سایر منافع دیگر تشکیل اتحادیه جبران شود.
میکو و همکاران ،)2003( 4مطالعهای را برای اندازهگیری اثر یورو در تجارت با استفاده
از یک نمونه که شامل  22ک شور صنعتی برای دوره زمانی  1992-2002بود ،انجام دادند.
نتایج پژوهو نشان میدهد بهطور متوسط ،کشورهای یورو در مقایسه با دوره قبل از یورو،
تجارت خود را افزایو داده و بسووته به روش اعمال این افزایو متغیر و بین  4تا  16درصوود
اسوووت .عالوه بر این ،آنها دریافتند که کشوووورهای اتحادیه اروپا در حال حاضووور تجارت
بیشتری در میان خود نسبت به دیگر کشورها قبل از ایجاد اتحادیه پولی اروپا دارند.
بان و کالسووون ،) 2002( 5تاثیر اتخاذ یورو در مطالعات تجاری کشوووورهای اتحادیه پولی
اروپا را با پیروی از یک روش کمی متفاوت برای کشوووورهای اتحادیه اروپا بهعالوه کانادا،
ژاپن و ایاالت متحده آمریکا برای سالهای  1965 -2001مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان
1- Mohseni and Azali
2- Zhao and Kim
3 -Communaute Financiere d'Afrique
4- Micco et al.
5- Bun and Klaassen
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داد که اثر یورو بر تجارت در سووال اول مثبت و کوچک اسووت (حدود  .)0/4با این حال ،اثر
تجمیعی که یافت شد حدود  0/40است که نیمی از آن را در سال  2006به دست آوردند.
در اکثر مطالعات انجامشووده به بررسووی امکانسوونجی تشووکیل یک منطقه بهینه پولی در
مناطق مختلف جهان و یا اثر اتحادیه های پولی بر تجارت با اسوووتفاده از اقتصوووادسووونجی
کالسووویک پرداخته شوووده اسوووت .بااین حال ،اغلب این مطالعات و پژوهوهای دیگر که
تاکنون در زمینه تاثیر اتحادیه پولی بر تجارت صووورت پذیرفتهاند ،اثرات فضووایی را نادیده
گرفتهاند .این در حا لی اسوووت که تاثیرپذیری تجارت مناطق و جوامع از یکدیگر به خاطر
نزدیکی های جغرافیایی امری مورد انتظار اسوووت ،اما در پژوهو حاضووور به امکانسووونجی
تشوووکیل یک منطقه بهینه پولی بین کشوووورهای منتخب جهان و تاثیر ایجاد این منطقه بهینه
پولی و اتخاذ پول مشوووترک بر تجارت متقابل بین کشوووورها با در نظر گرفتن مجاورت و
همسایگی کشورها و در غالب اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است.

 -4روش پژوهش
 -4-1اقتصادسنجي فضايي
در این پژوهو از تکنیک اقتصوووادسووونجی فضوووایی در تخمین مدل موردنظر اسوووتفاده
می شود.آنچه موجب می شود تا اقت صاد سنجی ف ضایی و اقت صاد سنجی کال سیک از هی
متمایز شوووند ،این اسووت که در اقتصووادسوونجی فضووایی دو عامل وابسووتگی فضووایی میان
مشووواهدات و ناهمسوووانی فضوووایی در روابط یا پارامترهای مدل در نظر گرفته میشوووود.
وابسوووتگی فضوووایی پدیده ای اسوووت که در دادههای نمونه ای دارای عنصووور مکانی روی
میدهد بهطوری که وقتی مشوواهده ای مربوط به یک محل مانند  iوجود داشووته باشوود ،این
مشوواهده به مشوواهدههای دیگر در مکانهای  iو  jوابسووته اسووت .وابسووتگی میتواند بین
چندین م شاهده رخ دهد بهطوریکه  iمیتواند از  i = 1,…, nرا اختیار کند؛ زیرا انتظار
میرود دادههای نمونهای مشوواهده شووده در یک نقطه از فضووا به مقادیر مشوواهده شووده در
مکان های دیگر وابسته باشد (اکبری .) 1380 ،اصطالح ناهمسانی فضایی اشاره به انحراف
در روابط بین مشاهدهها در سطح مکان های جغرافیایی دارد بهطوریکه هنگام حرکت در
بین مشووواهده ها ،توزیع داده های نمونه ای دارای میانگین و واریانس ثابتی نخواهند بود
(اکبری و توسوولی .)1387 ،اقتصووادسوونجی مرسوووم این دو موضوووع را نادیده میگیرد؛ در
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قضوویه گاس -مارکوف 1فرض بر این اسووت که متغیرهای توضوویحی در نمونهگیریهای
تکراری ثابت اند ،اما وجود واب ستگی ف ضایی در میان نمونه ها این فرض را نقض میکند؛
همچنین ناهمسووانی فضووایی ،فرض گاس -مارکوف را که یک رابطه خطی مشووخص بین
مشاهدات نمونه ای وجود دارد نقض می کند (صادقی و همکاران.)1396 ،
برای استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ،پیو از هر کاری باید به تعیین مقدار عددی
ویژگیهای مکانی پرداخت .برای انجام این موضوووع ،دو منبع اطالعاتی در دسووت اسووت؛
یکی موقعیت در صووفحه مختصووات که با طول و عرض جغرافیایی نشووان داده میشووود که
وابسووتگی فضووایی و تاثیر آن بر دادهها باید با افزایو فاصووله بین دادهها ،کاهو یابد .منبع
اطالعات مکانی دیگر ،مجاورت و همسووایگی اسووت که منعکسکننده موقعیت نسووبی در
ف ضای یک واحد منطقهای م شاهده ،ن سبت به واحدهای دیگری از آن قبیل ا ست؛ بنابراین،
با در نظر گرفتن وابستگی فضایی واحدهایی که دارای رابطه همسایگی یا مجاورت هستند،
نسبت به محلها یا واحدهایی که دورتر هستند باید درجه وابستگی فضایی باالتری را نشان
دهند (عسگری و اکبری.)1380 ،
این پژوهو از معیار اتصووال جغرافیایی در تحلیلها اسووتفاده شووده اسووت .اگر کشووورها
نسبت به همدیگر تا  500کیلومتر فاصله داشته باشند ،متغیر مجازی مقدار یک و درصورت
بیو از  500کیلومتر مقدار صوووفر در ماتریس فضوووایی به خود میگیرند .در مطالعاتی در
پیشینه بیان شد نیز از این روش استفاده شده است .در واقع مقدار  500کیلومتر حد متوسط
فاصله جغرافیای برای مجاورت فضایی است .جهت شناسایی کشورهای به هی وصل شده،
در این صووورت یک ماتریس اتصووال دوتایی (باینری) به دسووت میآید که اگر کشووور  iو
کشور  500 ،jکیلومتر از هی فاصله داشته باشند wij ،مقدار  1به خود میگیرد و هر کشور
همسووایه با کشووور  iوزن یکسووانی را در سووطر مربوط به کشووور  iدریافت میکند .سووپس
ماتریس بهدست آمده نرمالیز میشود ،بنابراین جمع هر سطر برابر یک میشود.
در این پژوهو همچنین از ماتریس پول مشوووترک 2اسوووتفاده شوووده اسوووت .ماتریس پول
مشترک ،ما تریسی است که براساس داشتن پول مشترک بین کشورها تشکیل می شود به این
صورت که در ماتریس ایجاد شده به کشورهایی که دارای پول مشترک هستند ،عدد یک و
1- Gauss-Marko
2- Common Currency Matrix
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در غیر این صوووورت ،عدد صوووفر تعلق میگیرد .عالوه بر این از ماتریس تعدیلشوووده نیز
استفادهشده است .برای این منظور با استفاده از ماتریس وزنی استاندارد شده فاصله جغرافیایی
( 1)swdو ضرب در ماتریس پول مشترک ( ،2 )wcماتریس پول مشترک تعدیلشده براساس
فاصوووله جغرافیایی ( 3)wcdبه دسوووت میآید .این تعدیل بدینصوووورت اعمالشوووده اسوووت:
d

 : wcdij = wcij . ∑ dijکه در آن  wcdijیک عنصوور از سووطر  iاسووت و سووتون  jماتریس

ij

وزنی پول م شترک موزون شده برا ساس فا صله جغرافیایی ا ست wcij ،از سطر  iو ستون j

ماتریس وزنی پول مشووترک و

dij

∑ dij

یک عنصوور از سووطر  iو سووتون  jماتریس وزنی ردیف

استانداردشده فاصله جغرافیایی است (عسکری و شفیعیکاخکی.)1395 ،

 -4-2مدلهاي رگرسیون در اقتصادسنجي فضايي
ادبیات مربوط به اقتصوادسونجی فضوایی ،دو دسوته از طبقهبندی مدلهای وابسوته فضوایی را
نشووان میدهد .مدلهای مربوط به دسووته اول ،وابسووتگی فضووایی در متغیر وابسووته را لحاظ
میکنند .این مدلها بهعنوان نتایجی از فرآیندهای تعاملی ،اجتماعی یا فضووایی ،مدنظر قرار
میگیرند که در آن ها ارزش متغیر وابسوووته برای یک عامل به همراه ارزش عامل همسوووایه
برآورد می شود .مدلهای متعلق به د سته دوم فرض میکنند که واب ستگی ف ضایی بر خطاها
تاثیر می گذارند و بهعنوان یک مورد خاص از ماتریس خطا های کوواریانس غیرفضوووایی
بهحسوواب میآیند .این مدلها زمانی مفید هسووتند که رفتار یک عامل اقتصووادی تحت تاثیر
ویژگی هم سایههایی با شند که برای تحلیلگر قابل م شاهده نی ست .در هر د سته از مدلها،
قدرت تعامل بالقوه بین واحدها از طریق ماتریس وزنی فضایی معرفی می شود .این ماتریس
با نماد  Wنشووان داده میشووود .سوواختار این ماتریس مبتنی بر اطالعات غیرنمونهای در مورد
فاصله نسبی بین مشاهدات است (آنسلین.)2003 ،4
بهطورکلی ،تاثیرات فضووایی یک منطقه بر منطقه دیگر میتواند از طریق متغیر وابسووته،
متغیرهای مسووتقل ،خطا و یا ترکیبی از آنها بروز پیدا کند .یک مدلی که تمامی این اثرات
را شامل میشود بهصورت رابطه ( )1است.
1- Standardized Weighted Distance
2- Common Currency Weight Matrix
3- Common Currency Mmatrix Adjusted Based on Geographical Distance
4- Anselin
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Y=ρWY+αiN +Xβ+WXθ+U

( )1

U = λWU + ε

که در آن  WYاثر درونزای متغیر وابسووته مناطق مختلف WX ،اثر برونزای متغیرهای مسووتقل
مناطق مختلف و  WUاثرات جزء خطای مناطق مختلف است (وگا و الهورست.)2014 ،1
تقسییبندی مدلهای مختلف فضایی در نمودار ( )1خالصه شده است.

نمودار  -1مقايسه مشخصات مدلهاي مختلف اقتصادسنجي فضايي
ماخذ :وگا و الهورست ()2014

همانطور که گفته شوود ،منطق بهکارگیری مدل اقتصووادسوونجی فضووایی ،پیروی از قانون
اول جغرافیا اسوووت که میگوید :هر عامل به عامل دیگری مرتبط اسوووت ،اما عامل های
نزدیکتر نسبت به عاملهای دورتر ،بیشتر به هی مربوط هستند.

 -4-3دادههاي پژوهش
در این پژوهو ،اطالعات  19کشووور از کشووورهای منتخب جهان شووامل :کانادا ،سوووئیس،
چین ،آلمان ،فنالند ،فرانسووه ،انگلسووتان ،یونان ،جمهوری اسووالمی ایران ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند،
1- Vega and Elhorst
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نروژ ،لهستان ،پرتغال ،روسیه ،سنگاپور ،سوئد و ایاالتمتحده آمریکا برای دوره زمانی 15
سووواله از  2000تا  2015مورد بررسوووی و تجزیهوتحلیل قرار داده شوووده اسوووت .برای تامین
دادههای مورد نیاز از سووایتهای  CEPII،UNCTAD ،World Bankو  IMFاسووتفاده
شده است.
نمونههای انتخاب شوووده کشوووورهای برتر جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی در بازه
زمانی مورد بررسوووی هسوووتند .برای انتخاب نمونه به این صوووورت عمل شووود که ابتدا تولید
نا خالص داخلی ج هان در بازه ز مانی  2000تا  2015به دسووووت آ مد که دارای م قدار
 7,974,178میلیارد دالر بود ،سوووپس تولید ناخالص داخلی این مجموعه در بازه زمانی فوق
به دسوووت آمد که دارای مقدار  6,638,029میلیارد دالر بود که این مجموعه حدود 84
درصوود از تولید ناخالص داخلی کل جهان را شووامل میشووود .بهعبارتدیگر مجموعه فوق
حدود  84درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در بازه زمانی فوق داشتهاند.
از مهیترین محدودیتهای این پژوهو ،نبود دادههای تجارت دوجانبه برای کشورهای
جهان است .بنابراین ،نبود داده موجب شد تا نمونه مورد بررسی به  19کشور محدود شود.
همچنین محدودیت نرمافزار استاتا  14در تخمین نتایج موجب شد دوره زمانی مورد مطالعه
سالهای  2000تا  2015تعیین شود.

 -4-4مدل پانل فضايي
یکی از تحوالت و پیشوورفتهای ایجادشووده در بهکارگیری روشهای کمی و مقداری در
علوم رفتاری به ویژه اقت صاد ،تکامل شاخه اقت صاد سنجی به اقت صاد سنجی ف ضایی ا ست .در
یک دهه اخیر ،این زمینه از اقتصووادسوونجی توانسووته اسووت در علوم منطقهای -یا بهطورکلی
علومی که اطالعات و داده هایی که مکان و مختصوووات جغرافیایی در آن دخالت دارند-
گسترش قابل توجهی پیدا کند .در مدلهای اقتصادسنجی فضایی ،بهتر است ابتدا یک مدل
کلی در نظر گرفته شود و سپس آزمونهای مربوط به واب ستگی ف ضایی و خودهمب ستگی
فضایی میان جمالت اخالل بررسی شده و درنهایت بیان شود کدام مدل برای مطالعه حاضر
بهتر اسوووت .مدل فضوووایی این پژوهو با توجه به ادبیات نظری پژوهو و مطالعات قبلی
برگرفته از مدل کلیجان و همکاران )2012( 1است که بهصورت رابطه ( )2است.
1- Kelejian et al.
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Limexij t = β0 + β1 Lnrerit + β2 Lngdpit +
β3 Lopennessit + β4 Limexit−1 + β5 Lgdpit−1 +
β6 Lopennessit−1 + β4 Uijt + εit

( )2

در این مطالعه ،اندیس  iو  jبیانگر کشووور و اندیس  tنشوواندهنده سووال موردنظر اسووت.
همچنین  :Lnimexijنشووانگر لگاریتی حجی تجارت دوجانبه (مجموع صووادرات و واردات

دوطرفه بین کشوووورهای و شووورکای اسوووت) :Lnrerit ،نشوووانگر لگاریتی نرخ ارز حقیقی
دوجانبه (ابتدا نرخ ارز دوجانبه به دست آمد و سپس در شاخص قیمت مصرفکننده خارج
ضورب و بر شواخص قیمت مصورفکننده داخل تقسویی شود) :Lngdpit ،نشوانگر لگاریتی

تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت  2010دالر آمریکا) :Lopennessit ،نشانگر لگاریتی
شووواخص باز بودن تجاری (مجموع صوووادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به قیمت
ثووابووت  2010دالر آمریکووا) : Limexit−1 ،متغیر ابزاری حجی تجوواری:Lgdpit−1 ،
متغیرابزاری تول ید نا خالص داخلی :Lopennessit−1 ،متغیر ابزاری باز بودن ت جاری و
 :Uijtنشانگر اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی است.

 -5تجزيهوتحلیل نتايج
 -5-1مدل پانل فضايي با استفاده از ماتريس فاصله جغرافیايي
بهمنظور روشوون شوودن شووکل تصووریح یکی از چهار مدل خودرگرسوویو فضووایی ،1خطای
4
فضایی ،2دوربین فضایی 3و مدل مختلط فضایی (مدل خودرگرسیو همراه با خطای فضایی)
از آزمون  LRاستفاده میشود .این آزمون عالوه بر اینکه وابستگی فضایی را نشان میدهد،
نوع مدل فضووایی را نیز مشووخص میکند .در این آزمون ،فرضوویه صووفر بیانگر عدم وجود
وابسووتگی فضووایی بین متغیرها اسووت؛ بنابراین ،رد فرضوویه صووفر به معنای وجود وابسووتگی
فضووایی بین متغیرهای مدل اسووت .اگر فرضوویه صووفر که بیانگر نبود خودهمبسووتگی فضووایی
1- Spatial Autoregressive Model
2- Spatial Error Model
3- Spatial Durbin Model
4- Spatial Autoregressive Model with Auto Regressive disturbances
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اسوووت ،رد شوووود ،دو تفسووویر وجود دارد؛ اگر آماره بزرگتر از ارزش موردنظر باشووود،
نشوواندهنده خودهمبسووتگی فضووایی مثبت اسووت .به این معنی که در کشووورهایی با سووطوح
توزیع مشابه ،دادهها بیشتر بهصورت فضایی خوشهبندیشدهاند تا از روی شانس و تصادف.
اگر آماره کمتر از ارزش مورد انتظار با شد ،ن شاندهنده خودهمب ستگی ف ضایی منفی ا ست
(ویتون  )2010 ،و دادهها بی شتر از روی شانس و ت صادف خو شهبندی شدهاند .جدول ()1
نتایج این آزمون را برای بررسی وجود خودهمبستگی فضایی و با استفاده از ماتریس فاصله
را نشان میدهد.
جدول  -1نتايج آزمونهاي تشخیص فضايي با استفاده از ماتريس فاصله جغرافیايي
SAC

SDM

SEM

SAR

***3992/3139

***364/2684

***-2019/6411

***-1906/0882

***63/8905

***1/0505

***166/1480

***49/5898

***7462/8236

***2236/0067

***7462/8236

***7462/8236

***7614/0236

***2216/5496

***7614/0236

***7614/0236

***77/9098

***19/8104

***77/9098

***77/9098

***229/1098

0/3533

***229/1098

***229/1098

Spatial Test
Log
Likelihood
Function
LR Test
LM Error
)(Burridge
LM Error
)(Robust
LM Lag
)(Anselin
LM Lag
)(Robust

*** ** ،و * به ترتيب معناداري در سطح  0/05 ،0/01و 0/10هستند.
ماخذ :يافتههاي پژوهش

نتایج این آزمونها ن شان می دهد که فر ضیه صفر (عدم وجود خودهمب ستگی ف ضایی)
برای آزمون  SACرد می شوووود و وجود خودهمبسوووتگی فضووووایی را نمی توان رد کرد.
بهعبارتدیگر ،نتایج آزمون  LRبیانگر وجود تاثیرات همسوووایگی این گروه از کشوووورها
ا ست .در مرحله بعد نتایج حا صل از تخمین مدل با ا ستفاده از ماتریس فا صله جغرافیایی و
مدل  SACآورده شده است.
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جدول  -2نتايج برآورد مدل رگرسیون پانل فضايي با استفاده از ماتريس فاصله جغرافیايي
SAC
***9/9421

SDM
***26/4219

SEM
***41/7826

SAR
***41/6897

()12/28

()16/64

()36/14

()23/12

***-0/0541

***-0/5969

***0/6638

***-0/6784

()-4/49

()-19/64

()12/17

()-12/47

***0/2426

***-0/6782

***-1/6475

***-1/6460

()5/27

()-50/20

()-22/19

()-51/23

***0/0113

***0/9583

***-1/4979

***-1/4148

()2/94

()22/14

()-58/16

()14/44

***0/0227

***0/0254

***0/0250

***0/0249

()640/59

()284/03

()245/05

()149/89

***-0/0045

***0/0063

***0/02255

***0/0227

()-5/55

()17/14

()327/83

()24/14

*0/0002

***0/1882

***0/2997

***0/2795

()0/07

()111/42

()46/85

()77/26

***0/0011

***0/01558

***0/0006

()5/21

()28/31

()7/04

***0/0038

***0/2225

***0/0035

***0/3428

()7/61

()42/02

()12/89

()21/60

***0/1163

***0/0004

()104/54

()85/55

Variable
Constant

lreri

lgdpi

lopennessi

limexit−1

lgdpit−1

lopennessit−1

ρ

δ

λ

***** ،و * به ترتيب معناداري در سطح  0/05 ،0/01و 0/10هستند.
اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهند.
ماخذ :يافتههاي پژوهش

نتایج برآورد در جدول ( )2آورده شده است که نشاندهنده معناداری و تاثیر مثبت همه
متغیرها و ضووریب خود رگرسوویون فضووایی بر تجارت متقابل بین کشووورها اسووت .در واقع
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الگوی  SACتاثیر متغیرها و ضووریب خود رگرسوویون فضووایی ( )ρبر تجارت دوجانبه بین
ک شورها را بیان میکند که مقدار این ضرایب در سطح باالیی معنیدار ا ست؛ بنابراین ،بعد
جغرافیایی در میان کشورهای مورد بررسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

ضریب خود رگرسیون فضایی ( )ρمثبت و از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار

است؛ بنابراین ،درصورتیکه میانگین وزنی حجی تجارت کشورهای مجاور یک کشور از
 19کشور مورد بررسی از کشورهای منتخب جهان یک درصد افزایو یابد بهطور متوسط
حجی تجاری آن کشوووور بهاندازه  0/0011درصووود افزایو می یابد .مقدار مثبت و معنادار
ضوووریب خود رگرسووویون فضوووایی نشوووان میدهد بخشوووی از تجارت دوجانبه هر یک از
کشورهای مورد بررسی به دلیل اثر مجاورت یا فاصله بوده و چرخه خودکار مثبت تجارت
دوجانبه در بین کشوووورهای منتخب جهان برقرار اسوووت .طبق نتایج بهدسوووت آمده میتوان
گفت که بعد مسافت در تجارت متقابل کشورهای منتخب جهان مهی و معنادار است.
با توجه به جدول ( )2و برا ساس الگوی  SACضرایب تمام متغیرها در سطوح مختلف
معنیدار هسوووتند .رابطه نرخ ارز حقیقی با تجارت متقابل یک رابطه منفی و در سوووطح یک
در صد معنادار ا ست و دارای مقدار -0/0541در صد ا ست که به معنای آن ا ست هر یک
درصووود افزایو در نرخ ارز حقیقی ،تجارت دوجانبه بین کشوووورها را به میزان -0/0541
درصوود کاهو میدهد .رابطه تولید ناخالص داخلی با تجارت متقابل یک رابطه مثبت و در
سطح  5در صد معنادار و دارای مقدار  0/2426در صد ا ست که به معنای آن ا ست هر یک
در صد افزایو در تولید ناخالص داخلی میزان تجارت دوجانبه میان ک شورهای مجموعه را
 0/2426درصد افزایو میدهد .در تفسیر مثبت بودن عالمت تولید ناخالص داخلی میتوان
گفت که هرچه اندازه یک اقتصوواد بزرگتر بوده و ظرفیتهای تولیدی آن بیشووتر باشوود،
امکان تولید بیشوووتر با هزینه کمتر فراهی میشوووود و درنتیجه در بازارهای بینالمللی مزیت
نسبی خواهد داشت و این موضوع باعث افزایو صادرات آن کشور می شود .همچنین این
مو ضوع باعث می شود بازار داخلی قدرت جذب مح صوالت خارجی را دا شته با شد و در
نتیجه ،میزان تجارت خارجی آن کشوووور افزایو می یابد .عالوه بر این ،طبق قانون جاذبه
می توان بیان کرد که هر چه تولید ناخالص داخلی افزایو یابد ،موجب افزایو در حجی
تجاری میان شرکای تجاری میشود.
رابطه متغیر باز بودن تجاری با تجارت دوجانبه مثبت و در سووطح یک درصوود معنادار و
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دارای مقدار  0/0113درصد بوده که نشاندهنده آن است یک درصد افزایو در میزان باز
بودن تجاری ،تجارت دوجانبه بین کشوووورها را  0/0113درصووود افزایو میدهد و منجر به
افزایو سوووطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری میشوووود .بر این اسووواس برای یک
اقت صاد کوچک باز ،پیو ستن به یک منطقه پولی م شترک بزرگتر سودمندتر خواهد بود؛
زیرا هر چه اقتصاد کوچکتر باشد احتمال باز بودنو بیشتر است .یک اقتصاد کوچک باز
در تولید همه نیازهایو ناتوان است ،پس برای این کشور ارتباط با تجارت خارجی و تولید
کاالهایی که در آن مزیت نسوووبی دارد ،منافع بیشوووتری دارد .همچنین یک اقتصووواد بزرگ
خودکفاتر اسوووت و معموالً تنها بخو کوچکتری از تولید ناخالص داخلیاش با تجارت
خارجی مرتبط ا ست ،از این رو ،دارای میزان باز بودن کمتری ا ست که این نتیجه با مطالعه
بروز )2005( 1م طاب قت می ک ند .وی مهی ترین ویژگی های مربوط به م ناطق بهی نه پولی را
برشمرد و بیان کرد که هرچه باز بودن اقتصاد بیشتر باشد ،عواملی که برای پیوستن یا ایجاد
یک منطقه بهینه پولی ایجاد میشوند ،دارای اثرگذاری بیشتری هستند.
عالوه بر این ،متغیر ابزاری حجی تجاری دارای مقدار  0/0227درصد و معنادار در سطح
 5درصد است که به معنای آن است هر یک درصد افزایو در متغیر ابزاری حجی تجاری،
تجارت دوجانبه بین کشورها را به میزان  0/0227درصد افزایو میدهد .متغیر ابزاری تولید
ناخالص داخلی دارای مقدار  -0/0045درصوود و معنادار در سووطح  5درصوود اسووت که به
معنای آن اسوووت هر یک درصووود افزایو در حجی تجاری تولید ناخالص داخلی ،تجارت
دوجانبه بین کشوووورها را به میزان  -0/0045درصووود کاهو میدهد .رابطه متغیر ابزاری باز
بودن تجاری و حجی تجاری مثبت و دارای مقدار  0/0002درصووود و معنادار در سوووطح 5
درصوود اسووت که به معنای آن اسووت هر یک درصوود افزایو در باز بودن تجاری ،تجارت
دوجانبه بین کشورها را به میزان  0/0002درصد افزایو میدهد.

 -1-5مدل پانل فضايي با استفاده از ماتريس پول مشترک
در این پژوهو از ماتریس پول م شترک برای برآورد اثرات ف ضایی پول م شترک ا ستفاده
شده است .ماتریس پول مشترک ،ماتریسی متقارن است که در آن به کشورهایی که دارای
پول م شترک ه ستند ،عدد یک و به ک شورهایی که دارای پول م شترک نی ستند ،عدد صفر
1- Broz
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داده شده است .قطر اصلی این ماتریس عدد یک است.
در ابتدا وجود یا عدم وجود اثرات فضوووایی از طریق آزمون  LRمورد بررسوووی قرار
میگیرد .همانطور که گفته شووود این آزمون عالوه بر اینکه وابسوووتگی فضوووایی را نشوووان
میدهد ،نوع مدل فضووایی را نیز مشووخص میکند .در این آزمون ،فرضوویه صووفر بیانگر عدم
وجود وابستگی فضایی بین متغیرها است؛ بنابراین ،رد فرضیه صفر به معنای وجود وابستگی
فضایی بین متغیرهای مدل است .نتایج در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -3نتايج آزمونهاي تشخیص فضايي با استفاده از ماتريس پول مشترک
SAC
***784/9483

SDM
***-2614/3652

SEM
***-3937/4452

SAR
***-1940/8145

***47/5040

***67/0071

***10/1847

***20/5296

***3909/3174

***3096/5112

***3909/3174

***3909/3174

***4004/0703

***3055/5959

***4004/0703

***4004/0703

***58/7201

***40/9415

***58/7201

***58/7201

***153/4730

0/0262

***153/4730

***153/4730

Spatial Test
Log Likelihood
Function
LR Test
LM Error
)(Burridge
LM Error
)(Robust
LM Lag
)(Anselin
)LM Lag (Robust

***** ،و * به ترتيب معناداري در سطح  0/05 ،0/01و 0/10هستند.
ماخذ :يافتههاي پژوهش

نتایج این آزمونها نشووان میدهد فرضوویه صووفر )عدم وجود همبسووتگی فضووایی) برای
آزمون  SACرد می شوووود و وجود خودهمبسوووتگی فضووووایی را نمی توان رد کرد.
بهعبارتدیگر ،نتایج آزمون  LRبرای  19کشور جهان بیانگر وجود تاثیرات همسایگی این
گروه از کشووورها اسووت .در مرحله بعد ،نتایج حاصوول از تخمین مدل با اسووتفاده از ماتریس
پول مشترک و مدل  SACآورده شده است.
نتایج برآورد مدل در جدول ( )4آورده شده است که نشاندهنده معنیداری باال و تاثیر
مثبت همه متغیرها و ضووریب خود رگرسوویون فضووایی ( )ρبر تجارت متقابل بین کشووورها
ا ست .در واقع الگوی  SACتاثیر متغیرها و ضریب خود رگر سیون ف ضایی ( )ρبر تجارت
دوجانبه بین کشووورها را بیان میکند که مقدار این ضوورایب از لحاظ آماری معنادار اسووت.
ضریب خود رگر سیون ف ضایی مثبت و از لحاظ آماری در سطح  5در صد معنادار ا ست؛
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بنابراین ،درصووورتیکه میانگین وزنی حجی تجارت کشووورهای مجاور یک کشووور از 19
کشووور مورد بررسووی از کشووورهای منتخب جهان یک درصوود افزایو یابد بهطور متوسووط
حجی تجارت آن کشوووور به اندازه  0/0115درصووود افزایو مییابد .مقدار مثبت و معنادار
ضریب خود رگر سیون ف ضایی تاییدکننده این ا ست که بخ شی از تجارت دوجانبه هر یک
از کشووورهای موردبررسووی به دلیل اثر پول مشووترک بوده و چرخه خودکار مثبت تجارت
دوجانبه در بین کشورهای منتخب جهان برقرار است.
جدول  -4نتايج برآورد مدل رگرسیون پانل فضايي با استفاده از ماتريس پول مشترک
SAC

SDM

SEM

SAR

Variable

***39/7121

***21/6762

***4/7466

***41/7065

()8/91

()18/94

()9/30

()12/25

Constant

0/8893

**-0/3748

***-0/0440

***-0/6707

()0/59

()-6/08

()-2/79

()-13/07

***1/6296

***0/1944

***0/4633

***-1/6460

()14/91

()12/25

()12/97

()-53/00

***0/4679

***-1/4193

***0/0387

***1/3000

()15/62

()-37/57

()3/34

()14/24

***0/0239

***0/2767

***0/0225

***0/0250

()448/54

()195/76

()981/55

()157/60

***0/0264

***-0/0069

***-0/0083

***0/0227

()320/08

()-79/24

()-12/99

()24/52

***0/0871

***0/2271

***-0/0062

***0/2473

()13/46

()24/60

()-2/43

()84/25

lreri
lgdpi
lopennessi
limexit−1
lgdpit−1
lopennessit−1

***0/0115

***0/0165

***-0/0005

()8/21

()8/19

()-4/53

ρ

***0/2108

***0/3835

***0/1179

***0/3454

()87/38

()55/45

()104/27

()21/86

δ

***0/0059

***0/0005

()217/98

()3/19

***** ،و * به ترتيب معناداري در سطح  0/05 ،0/01و 0/10هستند.
اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهند.
ماخذ :يافتههاي پژوهش

λ
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با توجه به جدول ( )4و براساس الگوی  SACضرایب تمام متغیرها مطابق با انتظار و در
سووطوح مختلف معنیدار هسووتند .رابطه نرخ ارز حقیقی با تجارت متقابل یک رابطه مثبت و
در سووطح پنج درصوود معنادار اسووت و دارای مقدار  0/8893درصوود اسووت که به معنای آن
اسووت هر یک درصوود افزایو در نرخ ارز حقیقی تجارت دوجانبه بین کشووورها را به میزان
 0/8893درصووود افزایو می دهد .رابطه تولید ناخالص داخلی با تجارت متقابل یک رابطه
مثبت و در سووطح  5درصوود معنادار و دارای مقدار  1/6296درصوود اسووت که به معنای آن
اسووووت هر یک درصوووود افزایو در تول ید نا خالص داخلی میزان ت جارت دو جان به م یان
کشورهای مجموعه را  1/6296درصد افزایو میدهد.
عالوه بر این ،رابطه متغیر باز بودن تجاری با تجارت دوجانبه مثبت و در سطح  5در صد
معنادار و دارای مقدار  0/4679درصد بوده که نشاندهنده آن است یک درصد افزایو در
میزان باز بودن ت جاری ،ت جارت دو جان به بین کشوووور ها را  0/4679درصوووود افزایو
میدهد و منجر به افزایو سووطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری میشووود .همچنین
عالمت های متغیرهای ابزاری حجی تجاری ،تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجاری مثبت
و معنادار هستند.

 -5-3مدل پانل فضايي براي  19كشور جهان با استفاده از ماتريس تعديلشده
در این پژوهو از ماتریس تعدیلشده برای بیان اثرات پول مشترک بر تجارت استفاده شده
اسووت .همانطور که گفته شوود ماتریس تعدیل شووده ،ماتریسووی اسووت که از حاصوولضوورب
ماتریس فاصله جغرافیایی در ماتریس پول مشترک ایجاد شده است.
جدول ( )5نتایج آزمون های تشوووخیص فضوووایی را با اسوووتفاده از ماتریس تعدیل شوووده
نشان میدهد.
نتایج این آزمونها نشووان میدهد فرضوویه صووفر (عدم وجود همبسووتگی فضووایی) برای
آزمون  SACرد می شوووود و وجود خودهمبسوووتگی فضووووایی را نمی توان رد کرد.
بهعبارتدیگر ،نتایج آزمون  LRبرای  19کشور جهان بیانگر وجود تاثیرات همسایگی این
گروه از کشووورها اسووت .در مرحله بعد ،نتایج حاصوول از تخمین مدل با اسووتفاده از ماتریس
تعدیلشده و مدل  SACآورده شده است.
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جدول  -5نتايج آزمونهاي تشخیص فضايي با استفاده از ماتريس تعديلشده
SAC

SDM

SEM

SAR

***3992/3139

***364/2684

***-2019/6411

***-1906/0882

Spatial Test
Log Likelihood
Function

***63/8905

***50/2180

***166/1480

***49/5898

LR Test

***7462/8236

***2236/0067

***7462/8236

***7462/8236

LM Error
)(Burridge

***7614/0236

***2216/5496

***7614/0236

***7614/0236

)LM Error (Robust

***77/9098

***19/8104

***77/9098

***77/9098

)LM Lag (Anselin

***229/1098

***0/3533

***229/1098

***229/1098

)LM Lag (Robust

***** ،و * به ترتيب معناداري در سطح  0/05 ،0/01و 0/10هستند.
ماخذ :يافتههاي پژوهش

نتایج برآورد مدل با ا ستفاده از ماتریس تعدیل شده در جدول ( )6آورده شده ا ست که
ن شاندهنده معناداری و تاثیر مثبت همه متغیرها و ضریب خود رگر سیون ف ضایی بر تجارت
متقابل بین کشووورها اسووت .در واقع الگوی  SARتاثیر متغیرها و ضووریب خود رگرسوویون
ف ضایی ( )ρبر تجارت دوجانبه بین ک شورها را بیان میکند که مقدار این ضرایب از لحاظ
آماری معنیدار ا ست .ضریب خود رگر سیون ف ضایی مثبت و از لحاظ آماری در سطح 5
درصد معنادار است؛ بنابراین ،درصورتیکه میانگین وزنی حجی تجارت کشورهای مجاور
یک ک شور از  19ک شور موردبرر سی از ک شورهای منتخب جهان یک در صد افزایو یابد
بهطور متوسط حجی تجارت آن کشور بهاندازه  0/0011درصد افزایو مییابد .مقدار مثبت
و معنادار ضریب خود رگرسیون فضایی تاییدکننده این است که بخشی از تجارت دوجانبه
هر یک از کشووورهای موردبررسووی به دلیل اثر پول مشووترک بوده و چرخه خودکار مثبت
تجارت دوجانبه در بین کشورهای منتخب جهان برقرار است.
با توجه به جدول ( )6و برا ساس الگوی  SARضرایب تمام متغیرها مطابق با انتظار و در سطوح
مختلف معنیدار هسوووتند .رابطه نرخ ارز حقیقی با تجارت متقابل یک رابطه مثبت و در سوووطح پنج
درصد معنادار و دارای مقدار  0/0541درصد بوده که به معنای آن است هر یک درصد افزایو در
نرخ ارز حقیقی تجارت دوجانبه بین کشورها را به میزان  0/0541درصد افزایو میدهد .رابطه تولید
ناخالص داخلی با تجارت متقابل یک رابطه مثبت و در سوووطح  5درصووود معنادار و دارای مقدار
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 0/2426درصوود بوده که به معنای آن اسووت هر یک درصوود افزایو در تولید ناخالص داخلی میزان
تجارت دوجانبه میان کشورهای مجموعه را  0/2426درصد افزایو میدهد.
جدول  -6نتايج برآورد مدل رگرسیون پانل فضايي با استفاده از ماتريس تعديلشده
SAC
***7/9421

SDM
***26/4219

SEM
***41/7826

SAR
***41/6897

()12/28

()18/24

()14/31

()21/4

***0/0541

***-0/5969

**0/6638

***0/6784

()4/49

()-19/64

()41/52

()12/47

***0/2426

***-0/5982

***-1/6475

***-1/6460

()5/27

()-50/20

()72/25

()-51/23

***0/0113

**-0/9583

***-1/79/49

***-1/4148

()2/94

()-37/15

()-58/16

()-27/23

***0/0227

***0/0254

***0/0250

***/0249

()64/59

()284/03

()245/05

()149/89

***-0/0045

***0/0063

***0/0225

***-0/0227

()-5/55

()17/14

()245/05

()-24/14

0/0002

***0/1882

***0/2997

***0/2795

()0/07

()17/14

()46/85

()77/26

***0/0011

***0/0155

***0/0006

()5/21

()8/36

()7/04

***0/1163

***0/0222

***0/3500

***0/3428

()104/54

()42/02

()85/55

()21/60

***0/0038

***0/0040

()7/61

()12/89

***** ،و * به ترتيب معناداري در سطح  0/05 ،0/01و 0/10هستند.
اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهند.
ماخذ :يافتههاي پژوهش

Variable
Constant

lreri

lgdpi

lopennessi

limexit−1

lgdpit−1

lopennessit−1

ρ

δ

λ
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عالوه براین ،رابطه متغیر باز بودن تجاری با تجارت دوجانبه مثبت و در سطح  5در صد
معنادار و دارای مقدار  0/0113درصد بوده که نشاندهنده آن است یک درصد افزایو در
میزان باز بودن تجاری ،تجارت دوجانبه بین کشووورها را  0/0113درصوود افزایو میدهد و
منجر به افزایو سطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری می شود .همچنین عالمتهای
متغیرهای ابزاری حجی تجاری و تولیدناخالص داخلی مثبت و معنار هستند ،اما متغیر ابزاری

باز بودن تجاری در هی یک از سطوح آماری معنادار نیست.
 -6جمعبندي و نتیجهگیري
در دنیای امروز ،تحوالت تکنولوژی چنان سریع و چشمگیر بوده که هی کشوری بهتنهایی
قادر به تول ید ه مه کاال های موردن یاز خود نبوده و بدون هم کاری و روابط اقتصووووادی
چندجانبه ،این امر محقق نخواهد شوود .ازاینرو ،شووکلگیری اتحادیههای پولی و ایجاد پول
م شترک در تو سعه روابط اقت صادی ک شورها نقو ب سزایی دا شته ا ست .در بی شتر مطالعات
گذ شته برای برر سی رابطه بین اتحادیه پولی و تجارت از روشهای مر سوم اقت صاد سنجی
اسووتفاده شووده اسووت .بر این اسوواس ،در این پژوهو به بررسووی اثر اتحادیه پولی بر تجارت
دوجانبه با ا ستفاده از رویکرد اقت صاد سنجی ف ضایی طی دوره  2000-2015برای  19ک شور
منتخب جهان پرداخته شووده اسووت .بدین منظور از سووه ماتریس فاصووله جغرافیایی ،ماتریس
پول م شترک و ماتریس تعدیل شده بهمنظور برآورد اثرات ف ضایی ا ستفاده شده ا ست .در
این راستا ،ابتدا با استفاده از آزمونهای تشخیص فضایی مدل بهینه انتخاب و سپس آزمون
پانل فضایی برای آن تخمین زده شد .نتایج پژوهو ،اثرات ف ضایی فاصله جغرافیایی و پول
مشترک را تایید میکند و دارای تاثیر مثبت و معنادار بودند.
بررسوووی متغیرهای پژوهو نشوووان می دهد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر
تجارت دوجانبه بین کشورهای مورد بررسی با استفاده از هر سه ماتریس دارد .ایده این فرضیه
آن اسووت که کشووورهایی که دارای ابعاد و مقیاس اقتصووادی بزرگتری دارند ،توانایی نسووبی
باالتری در دستیابی به مقیاس اقتصادی و افزایو صادرات برحسب مزیتهای نسبی دارند .این
ک شورها همچنین بازارهایی قوی در جذب بی شتر واردات دارند؛ بنابراین ،انتظار میرود افزایو
در مقیاس و ابعاد اقتصادی باعث افزایو در حجی تجارت متقابل کشورها شود.
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متغیر دیگر ،نرخ ارز حقیقی اسووت که با اسووتفاده از دو ماتریس پول مشووترک و تعدیل
شوووده اثر مث بت و مع ناداری بر ت جارت دو جان به بین کشوووور ها دارد .اثر مث بت این متغیر
ن شاندهنده این م ساله ا ست که با افزایو نرخ ارز حقیقی (کاهو ارزش پول ملی) تجارت
بهبود مییابد و موجب میشووود قیمت کاالهایی که در داخل یک کشووور تولید میشووود،
نسوووبت به قیمت کاالهای رقیب در بازار جهانی کاهو یابد و با افزایو نرخ ارز واقعی
صادرات افزایو پیدا کند .همچنین برا ساس تئوری تجارت جهانی میتوان بیان دا شت که
کاهو ارزش پول ملی یک کشور سبب می شود که قیمت کاالهای صادراتی یک کشور
در بازار های خارجی و برحسووووب پول آن کشوووور کاهو یا بد و درنتی جه خر یداران و
مصرفکنندگان طبق قانون عرضه و تقاضا از آن کاالها بیشتر خریداری کنند که این بهنوبه
خود موجب افزایو جریان تجارت میان ک شورها می شود .همچنین اثر این متغیر با ا ستفاده
از ماتریس فاصله جغرافیایی معنی دار نیست.
همچنین شووواخص باز بودن تجاری با اسوووتفاده از هر سوووه ماتریس دارای اثر مثبت و
معناداری بر تجارت بین ک شورها دارد .سیا ستهای درجه باز بودن تجاری بهعنوان عاملی
برای توسووعه کشووورها اس وت که در آن افزایو درجه باز بودن میتواند باعث توسووعه یک
کشور به مخصوص کشورهای درحالتوسعه شود؛ زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با
سایر کشورها پویاتر عمل کند ضمن افزایو مبادالت اقتصادی از کسب فناوری و خالقیت
سووایر کشووورها بهرهمند شووده و با افزایو بازدهی موجبات افزایو انگیزه و عامل تحرک
برای سرمایهگذاری را فراهی میکند و زمینه توسعه مالی و تجارت دوجانبه فراهی می شود.
باز بودن با کاهو محدودیتها و حذف نسبی تعرفهها ،موانع تجاری را به حداقل میرساند
و زمی نه اد غام اقتصووووادی را فراهی می آورد .عالوه بر این ،باز بودن می توا ند مول فه ها و
شوواخصهای اقتصووادی در عرصووه بینالمللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسوویر مناسووبی را در
جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها بازکند.
اثر متغیر ابزاری حجی تولید با ا ستفاده از هر سه ماتریس مثبت و معنادار ا ست .اثر متغیر
ابزاری تولید ناخالصداخلی با ا ستفاده از ماتریس پول م شترک مثبت و معنادار و با ا ستفاده
از ماتریسهای فاصووله جغرافیایی و ماتریس تعدیل شووده منفی و معنادار اسووت .همچنین اثر
متغیر ابزاری باز بودن تجاری با اسووتفاده از ماتریسهای فاصووله جغرافیایی و پول مشووترک
مثبت و معنادار و با استفاده از ماتریس تعدیل شده بیمعنی است.
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درمجموع با تو جه به ن تایج تحقیق می توان گ فت که پول مشوووترک مو جب افزایو
تجارت میشووود که از طریق آن موجب افزایو رشوود اقتصووادی کشووورهای موردمطالعه
میشوود؛ بنابراین ،کشوورهای مورد مطالعه میتوانند یک اتحادیه پولی را تشوکیل دهند که
از طریق افزایو تجارت از منافع حاصل از پول مشترک نیز منتفع شوند .همچنین همانطور
که گفته شد اثر ف ضایی فا صله جغرافیایی معنادار شده ا ست .بنابراین پی شنهاد می شود در
پژوهوهایی که در این زمینه انجام می شود از اقت صاد سنجی ف ضایی ا ستفاده شود ،چون
اقتصادسنجی معمولی تخمینهای تورشداری را به دست میدهد.
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