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کشورهای اسالمی در عصر کنونی با چالشهای بسیاری در عرصههای مختلف از جمله در عرصه اقتصادی
مواجهاند که ریشه بسیاری از آنها در مسائل سیاسی نهفته است .یکی از مصادیق چنین امری همگرایی
تجاری بین این کشورهاست که با وجود وجوه اشترا ک متعدد ،دوام الزم را ندارند .در این مقاله تأثیر بیثباتی
سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسالم در قالب الگوی جاذبه تعمیمیافته پویا و با استفاده از
دادههای منتخبی از شانزده کشور مسلمان آسیایی ازجمله ایران طی دوره زمانی  2001تا  2015مورد بررسی
قرار گرفته است .یافتههای حاصل از برآورد مدل جاذبه تعمیمیافته پویا که با روش پانل پویا و گشتاورهای
تعمیمیافته انجام شده است ،مبین آن است که تولید ناخالص داخلی ،میزان جمعیت ،مشابهت ساختار
اقتصادی و زبان مشترک بین کشورها تأثیر مثبت و فاصله جغرافیایی تأثیر منفی معنادار بر همگرایی تجاری
کشورهای مورد مطالعه دارد .ضریب متغیر بیثباتی سیاسی در مدل جاذبه پویا منفی برآورد شده است
که با توجه به معنادار بودن آن اینگونه استنباط میشود که افزایش بیثباتی سیاسی نقش مخربی در
همگرایی تجاری کشورهای مسلمان در دوره مورد بررسی داشته است .با توجه به اثرگذاری قابلمالحظه
این عامل بر همگرایی تجاری ،پیشنهاد میشود کشورهای مسلمان و همچنین سازمان کنفرانس اسالمی،
برنامهها و تمهیدات ویژهای را برای افزایش ثبات سیاسی در این کشورها بهکار گیرد تا از این طریق یکی از
پیشنیازهای اصلی افزایش همکارهای تجاری میان آنها فراهم شود.
کلیدواژهها :همگرایی تجاری؛ بیثباتی سیاسی؛ مدل جاذبه تعمیمیافته پویا؛ کشورهای اسالمی
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مقدمه
گرایش به همگرایى 1از ویژگیهای بارز سده بیستم بهویژه نیمقرن اخیر محسوب میشود.
رقابت اقتصادى و فنی یکى از وجوه بارز دنیاى معاصر است و هیچ کشورى نمیتواند خود
را از تأثیرات آن دور نگاه دارد .در چارچوب همین رقابت است که همکارى و همگرایى معنا
و مفهوم پیدا میکند (والیتی و سعیدمحمدی .)152 :1389 ،درواقع ،جهان در حال گذر
به مرحلـه جدید مبـادالت همهجانبه و مشـارکت همگـانی در فعالیتهای اقتصـادی اسـت.
ّ
ازاینرو دولتهای ملی بـه منطقهگرایی و تشـکیل ترتیبات منطقهای روی آوردهاند تا از این
طریق اقتصاد خود را در مقابـل مشـکالت جهـانی حفظ کنند و ارتقای سرمایهگذاری و رشد را
در درون منطقه میسر کنند (شکیبایی و بطا .)24 :1388 ،بهعبارتدیگر امروزه دور جدیدی
در اقتصاد جهانی آغاز شده و اقتصاد جهانی روندی را در پیش گرفته که بیشازپیش اقتصاد
کشورهای مختلف را به هم نزدیک و وابسته میکند (ا کبری و فرهمند.)3 :1384 ،
بااینحال ،مطالعه تجارب همگرایى در بین کشورهای اسالمی بیانگر آن است که
روند همـگرایى در میان این کشـورها از توفیق چندانى برخوردار نبوده و تالشهایی که در
این زمینه صورت گرفته یا متوقف شده و یا به امید دستیابى به موفقیتهای آینده ادامه
یافته است .درواقع از زمان شکلگیری اتحادیه اروپا ،دولتهای اسالمی با الگوبرداری از
این اتحادیه تالش کردهاند تا در سایه نظریههای همگرایی در مسیر اتحاد و همبستگی
گام بردارند .اما طر حهای ارائ ه شده برای همگرایی ،توفیق چندانی بهدست نیاورده
است (والیتی و سعیدمحمدی.)168-176 :1389 ،
ساختار سیاسی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی از زوایای قبیلهگرایی
و یا ملیگرایی ،سکوالریسم و یا دیانت محوری ،پادشاهی ،خالفت ،سلطاننشینی ،شخص
و رهبرمحوری و یا دمکراتیک ،حا کمیت حزب واحد و یا احزاب متعدد ،میزان نفوذ نیروهای
نظامی ،مقامات روحانی و یا قطبهای ثروتمند اقتصادی در سیاستگذاری و همچنین
درصد واقعی مشارکت سیاسی شهروندان با یکدیگر متفاوت هستند که این تفاوت ساختار،
1. Integration
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همسویی را با مشکل روبهرو میکند .در دهه اخیر بخش مهمی از منازعات کشوری و
منطقهای به حوزه خاورمیانه و کشورهای اسالمی کشانده شده است .شدت این منازعات که
هر یک ماهیت ،ابعاد و ویژگیهای خاص خود را دارد ،زمینه تضعیف جدی استخوانبندی
کشورهای اسالمی را دامن زده است (بزرگمهری ،محمدخانی و نعمتی.)31 :1395 ،
بررسیهای مرکز آموزش و پژوهش مسائل اجتماعی ،اقتصادی و آماری سازمان
همکاری اسالمی ( )SESRIC, 2015: 29حا کی از آن است که ثبات سیاسی در کشورهای
جهان اسالم طی دوره  2000تا  2012ن ه تنها روند نزولی را تجربه کرده است ،بلکه در مقایسه با
کشورهای توسعهیافته و همچنین در مقایسه با میانگین جهانی شاخص ثبات سیاسی در
حد پایینتری قرار دارد .بهطور بدیهی میتوان انتظار داشت که افزایش بیثباتی سیاسی در
دهههای اخیر زمینههای همگرایی تجاری کشورهای جهان اسالم را تضعیف کند .در این
مقاله سعی میشود تا در چارچوب مدل جاذبه تعمیمیافته پویا ،نقش بیثباتی سیاسی
در همگرایی تجاری کشورهای جهان اسالم با استفاده از شواهد مرتبط با شانزده کشور
مسلمان آسیایی در دوره زمانی  2001تا  2015مورد مطالعه قرار گیرد .ازاینرو در ادامه مبانی
نظری پژوهش بررسی شده و به دنبال مروری بر پیشینه موضوع ،ارائه مدل و روش تخمین،
چگونگی تأثیر ابعاد مختلف بیثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری این کشورها برآورد و تحلیل
شده است.

 .1چارچوب نظری و مدل
 .1-1همگرایی تجاری
همگرایی تجاری ،در سادهترین مفهوم به توسعه حجم و شدت تجارت دوجانبه بین دو کشور
یا مجموعهای از کشورها اشاره دارد .فرانکل و رز ،کالرک و دیگران و کالدرون و دیگران بهمنظور
بررسی شدت تجارت دوجانبه از شاخصهای متفاوتی برای اندازهگیری شدت تجارت استفاده
کردهاند (.)Frankel and Rose, 1998; Clark and etal., 2004; Calderón and etal., 2002
این شاخصها شدت تجارت بینالمللی دوجانبه بین کشورهای  iو  jرا با استفاده از
متغیرهای صادرات و واردات در زمان  tنشان میدهند و با رابطه زیر اندازهگیری میشوند:
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در رابطه ()1؛  Tijtجریان تجارت دوجانبه (مجموع صادرات و واردات) بین دو کشور  iو j

را نشان میدهد Tit .و  Tjtبهترتیب جریانهای تجارت کل کشورهای  iو   jیعنی مجموع
صادرات کل و واردات کل این کشورها را نشان میدهد .در برخی مواقع بهجای مجموع
صادراتو واردات کل ،از مجموع تولید ناخالص داخلی استفاده شده است .در این صورت
شاخص شدت تجارت بهصورت رابطه ( )2تغییر مییابد.
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در رابطه ()2؛  GDPitو  GDPjtبهترتیب تولید ناخالص داخلی کشورهای  iو  jرا
نشان میدهد .البته برخی از محققین از جمله شین و وانگ در رابطه ( )1بهجای استفاده
از حجم کلی تجارت ،از آمار صادرات و واردات استفاده کردهاند و روابط ( 3و  )4را برای
محاسبه شدت تجارت دوجانبه بین کشورها پیشنهاد دادهاند (.)Shin and Wang, 2004
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در رابطه ()3؛  Xijtکل صادرات از کشور  iبه کشور  jدر زمان  tرا نشان میدهد Xit .و
 Xjtبهترتیب کل صادرات کشورهای  iو  jدر زمان tاست .با جایگزین کردن واردات بهجای
ی از شدت تجارت دوجانبه بهصورت زیر ارائه شده
صادرات در رابطه ( )3شاخص دیگر 
است.
()4
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در رابطه ()4؛  Mijtکل واردات کشور  iاز کشور  jدر زمان tرا نشان میدهد Mit .و Mjt

بهترتیب حا کی از کل واردات کشورهای  iو  jدر زمان tاست .شاخصهای فوق تحت تأثیر
اندازه فعالیتهای اقتصادی کشورهای طرف تجاری قرار میگیرد و نمیتوان از طریق آنها
شدت و عمق مبادالت کشورها را مورد مقایسه قرار داد .ازاینرو با توجه به تفاوت اندازه بازار
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کشورها ازلحاظ جمعیت و تولید ناخالص داخلی و بهمنظور تحلیل دقیقتر از یکپارچگی تجاری
شاخص دیگری در مطالعاتی چون درایسدل و گارنات مطرح شده است که در رابطه ( )5آمده
است (.)Drysdel and Garnaut, 1993
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در رابطه ()5؛  Xijtصادرات کشور  iبه کشور  jدر دوره  Xiwt،tصادرات کل کشور  iبه
کشورهای جهان در دوره  Miwt ،tکل واردات کشور  iدر زمان  tو  Mwtکل واردات جهان را در
زمان  tنشان میدهد .شاخص فوق هر اندازه بزرگتر از یک باشد نشان میدهد که تجارت
بین دو کشور از سهم مشارکت آنها در تجارت جهانی بیشتر است .برای بررسی دقیقتر،
رابطه ( )5بهصورت زیر بازنویسی شده است.
()6
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مخرج کسر رابطه ()6؛ صادرات مورد انتظار کشور  iبه کشور  jرا نشان میدهد .ا گر
عبارت مخرج کسر را بهعنوان وزن در نظر گرفته و صورت

X ijt

نشان دهیم ،آنگاه رابطه ()6

را میتوان بهصورت ذیل نشان داد.
()7

X ijt
X ijt

= Tijt

درواقع شاخص نشان داده شده در رابطه ()7؛ سهم صادرات بالفعل کشور iبه کشورj
را از کل صادرات مورد انتظار آن کشور به بازار کشور  jنشان میدهد .ا گر این شاخص بزرگتر
از یک باشد ،حا کی از شدت جریان تجاری است و کوچکتر بودن آن نیز نشاندهنده پایین
بودن جریان تجاری بین دو کشور است (کریمی و طیبی.)135 :1389 ،
هامانا کا در تحلیلی جامع به مقایسه انواع روشهای محاسبه شدت همگرایی تجاری پرداخته
و این شاخصها را در چهار گروه تقسیمبندی کرده است که عبارتاند از.)Hamanaka, 2015( :

AK
F"#êS#ù
{
Õ #£Ý

 52ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال  ،26شماره 100
B/

&

الف) سهم تجارت 1:این شاخص سهم یک کشور یا یک منطقه را از کل تجارت یک کشور یا
منطقه دیگر نشان داده و با رابطه زیر محاسبه میشود.
)
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این شاخص بااینکه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ،اما درخصوص اریب جهت
تجارت 2و قوت روابط تجاری 3مطلبی را بیان نمیکند .این نقایص با بهکارگیری شاخص
شدت تجارت قابل رفع است.
ب) شدت تجارت 4:این شاخص ،تجارت جهانی را بهعنوان یک معیار مقایسهای در نظر
گرفته و از طریق رابطه زیر محاسبه میشود.
()9
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/
X wt + M wt

jit

T ijt T jt
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شاخص شدت تجارت تحلیلهای دقیقتری نسبت به شاخص سهم تجارت ارائه
میدهد ،اما به دو دلیل معیار مناسبی برای مقایسه نیست .مشکل اول برخاسته از اندازه

5

تجارت کشور مورد بررسی است .زمانی که اندازه کشور بسیار بزرگ است این امر کل تجارت
جهانی و در نتیجه معیار مقایسه را متأثر میکند .دیگری مشکل تغییرپذیری دامنه شاخص

6

است .زیرا تغییرپذیری دامنه این شاخص ،به اندازه کشور طرف تجاری بستگی دارد.
شاخص شدت همگنی که در ذیل به آن اشاره میشود ،این معضل را برطرف میکند.
ج) شدت همگنی تجارت 7:برای محاسبه شاخص شدت همگنی تجارت بین دو کشور ،کل
تجارت جهانی بهاستثنای میزان تجارت کشور مدنظ ر قرار میگیرد .این شاخص با استفاده
از رابطه زیر محاسبه میشود.
1. Share Indicator
2. Bias of Trade Direction
3. Strength of Trade Linkage
4. Intensity Indicator
5. Giant Problem
6. Range Variability
7. Homogeneous Intensity Indicator
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اندیس  rبه صادرات و واردات تمامی کشورهای جهان بهاستثنای کشور مورد
بررسی اشاره دارد .در محاسبه شاخص شدت همگنی ،کل جهان به غیر از کشور مورد
بررسی بهعنوان معیار مقایسه در نظر گرفته میشود .این شاخص معیار مناسبتری
برای مقایسههای منطقهای است .اما درعینحال دارای دو ضعف است :یکی عدم تقارن
دامنه شاخص 1و ضعف دیگر این است که گرایش بهسمت یک کشور و گرایش بهسمت
سایر کشورهای جهان بهاستثنای آن کشور میتواند همراستا باشد .برای رفع این مشکل
میتوان از شاخص گرایش تجاری بهره برد.
د) گرایش تجاری 2:برای محاسبه شاخص گرایش تجاری بین کشور  iو  ،jبه دو شاخص
نیاز است .اول ،شدت همگنی تجارت بین دو کشور  iو  jاست ( )Hijکه پیشتر مورد بحث
قرار گرفت و دوم شدت همگنی تجارت کشور  iو سایر کشورها بهاستثنای کشور  jاست که
بهصورت زیر قابل محاسبه است.
()11
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حال شاخص گرایش تجاری بین دو کشور  iو  jاز طریق رابطه زیر محاسبه میشود.
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1. Range Asymmetry
2. Introversion Index
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این شاخص ،مشکالت شاخصهای قبلی را ندارد ازاینرو معیار مناسبتری برای
مقایسه شدت گرایش تجارت بین کشورها محسوب میشود .در مطالعات اخیر نیز این
شاخص برای مقایسه میزان همگرایی تجاری پیشنهاد شده است (Plummer, Cheong

.)and Hamanaka, 2010; Iapadre and Plummer, 2011; Iapadre and Tajoli, 2014

 .1-2بیثباتی سیاسی و سازوکار تأثیر آن بر همگرایی تجاری
مفهوم بیثباتی سیاسی 1در علوم سیاسی و اجتماعی فاقد یک تعریف قطعی و مورد اتفاق
همگان است (زرقانی ،اعظمی و احمدی .)79 :1393 ،آلسینا و دیگران بیثباتی سیاسی
را مترادف با فروپاشی و سقوط دولت تعریف کرده و آن را براساس استیضاح و عزل وزیران
ازسوی پارلمان تعریف میکنند ( .)Alesina and etal., 1992بارو بیثباتی سیاسی را
بهصورت رفتار خشونتباری که در رویدادهایی نظیر کودتای نظامی و یا شورشها و
انقالبها تعریف میکند ( .)Barro, 1991جانگ و پین نیز اعتراضات شهری ،حرکتهای
اجتماعی سیاسی ،بیثباتی رژیم سیاسی و بیثباتی درون رژیم سیاسی را بهعنوان مصادیق
بیثباتی سیاسی مورد تأ کید قرار میدهند ( .)Jong and Pin, 2006کاواسی فوسو هم کودتا
و سرنگونی حکومت را بهعنوان بیثباتی سیاسی تعریف میکند (.)Kwasi Fosu, 2002
بیثباتی سیاسی بهدلیل تأثیرات متعددی که بر حوزههای مختلف کشورها برجای
میگذارد ،به روشهای مختلفی در فرایند همگرایی تأثیرگذار است .کامپوس ،کاراناسوس
3
و َتن بیثباتی سیاسی را در دو ُبعد بیثباتی سیاسی رسمی 2و بیثباتی سیاسی غیررسمی
تقسیمبندی کردهاند که بهواسطه آن میتوان تحلیل دقیقتری از سازوکار تأثیر بیثباتی
سیاسی بر همگرایی تجاری ارائه داد ( .)Campos, Karanasos and Tan, 2012این سازوکار
در شکل  1نمایش داده شده است.

1. Political Instability
)2. Formal Political Instability (FPI
)3. Informal Political Instability (IPI

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد ،ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ

2

ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻛﺎﻣﭙﻮس ،ﻛﺎراﻧﺎﺳﻮس و ﺗَﻦ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ را در دو ﺑﻌﺪ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﺳﻤﻲ 1و ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺗﺠﺎري اراﺋﻪ داد
 ...ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
ﺛﺒﺎﺗﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻲ
ﺳﺎزوﻛﺎر
ﺗﺮيی از
دﻗﻴﻖ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
یافتهﺗﻮان
آنم ﻣﻲ
کاربردیاﻧﺪاز ﻛﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮده
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همگرایی
سیاسی بر
ثباتی
تأثیر ب
تحلیل
پویا در
واﺳﻄﻪتعمی
مدلﺑﻪجاذبه
) .(Campos, Karanasos and Tan, 2012اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر در ﺷﻜﻞ  1ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  .1چگونگی نقشآفرینی بیثباتی سیاسی در همگرایی اقتصادی
ﺷﻜﻞ .1ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ و

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺮخ ارز

ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ

ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ

ﺿﻌﻒ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
ﺗﺠﺎري

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري،
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات

ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري و
ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺑﺤﺮانﻫﺎي دوﻟﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ

ﭘﺎكﺳﺎزي دوﻟﺖ

ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

ﺗﺮور

ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺿﻌﻒ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري

ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن
ﻓﻀﺎي اﻣﻨﻴﺖ و
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

ﺧﺮوج ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺟﻨﮓﻫﺎي ﭼﺮﻳﻜﻲ
اﻧﻘﻼب

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪدوﻟﺘﻲ

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
رﺳﻤﻲ
ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
مأخذ :یافتههای تحقیق.

اﻟﻒ( ﺳﺎزوﻛﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺎري :ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺎرج

به ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت از
دوﻟﺘﻲ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ
ﭼﺮﻳﻜﻲ،
ﺟﻨﮓﻫﺎي
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺗﺮور،
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﺗﺤﺖ
ﺣﺎﻛﻢ را
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻈﺎم
غیررسمی
سیاسی
اﻧﻘﻼب،یثباتی
تجاری :ب
همگرایی
غیررسمی بر
سیاسی
ثباتی
تأثیر بی
سازوکار
از ﺳﺎﺧﺘﺎر الف)
ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع واﻛﻨﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
شاخصهایی اطالق میشود که خارج از ساختار سیاسی ،نظام حا کم را تحت فشار قرار میدهد.
) .(Campos, Karanasos and Tan, 2012ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
)زارﻋﺸﺎﻫﻲ ،بی
مصادیق بارز
دولتی و
تظاهرات ضد
انقالب،
چریکی،
گﺑﻪهای
ﺑﺮﺧﻲجن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ترور،
سیاسیﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
ثباتیدر ﻧﺘﻴﺠﻪ
.(1379
اعتصاباتﻣﻲازﺷﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي و
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي
ﺖﻫﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدي ﻇﺮﻓﻴ
ﻣﻮارد
تغییراترﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
سیاسی2017
نظامﮔﺬاري )
کنشﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﻴﺮد .واﻛﺎﻫﺶ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار
اﻗﺘﺼﺎديیﺗﺤﺖ
ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
Williams,به(،اعمال
حتی میتواند
ﻣﻲ نوع
بسته به
روند که
ﻫﺎيهشمار م
غیررسمی ب
) Alesina and etal., 1992و اﺻﻐﺮﭘﻮر ،اﺣﻤﺪﻳﺎن و ﻣﻨﻴﻌﻲ ،(1392 ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري (Waguespack, Birnir and
در عرصه حا کمیت منجر شود ( .)Campos, Karanasos and Tan, 2012نتیجه چنین رخدادهایی
) ،Schroeder, 2005ﺿﻌﻒ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺘﻲ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ از ﺗﺒﻌﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
نابودی
موارد به
برخی
همچنین
جامعه
اقتصادی
امنیت و
فضای
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚباعث
ﺗﺠﺎري را ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
زﻣﻴﻨﻪ
اﻳﻦدرﻣﺴﻴﺮ
ﻣﻲوﺷﻮد و از
ﺗﺠﺎرتدرﺟﻬﺎﻧﻲ
اطمینانﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ و
شدنﺟﻬﺖ
سست ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ظرفیتها و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی منجر میشود (زارعشاهی .)1379 ،در نتیجه چنین
ب( ﺳﺎزوﻛﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺎري :اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ را ﺷﺎﻣﻞ

شرایطی فضا برای انجام فعالیتهای اقتصادی تحتالشعاع قرار میگیرد .کاهش سرمایهگذاری

ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺖ دروﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ درونﺟﻨﺎﺣﻲ و
( ،)Williams, 2017کاهش تولید و رشد اقتصادی ( Alesina and etal., 1992و اصغرپور ،احمدیان
ﺣﺰﺑﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺮر در اﻋﻀﺎي ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﺎري ،ﺑﺤﺮانﻫﺎي
،)Waguespack,
andﻳﻚBirnir
Schroeder,
فناوری
توسعه
،)1392
منیعی،
ﻣﺨﺘﻠﻒ و
دﻫﺪ )ﻛﺎﻣﭙﻮس
ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ در
(2005ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
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ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ،
چنین شرایطی هستند که خود باعث کاهش توان تولید جهت تعامل و مشارکت در عرصه تجارت
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

جهانی میشود و از این مسیر زمینه همگرایی تجاری را تضعیف میکند.

)1. Formal Political Instability (FPI
)2. Informal Political Instability (IPI

٦
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ب) سازوکار تأثیر بیثباتی سیاسی رسمی بر همگرایی تجاری :این سازوکار بیشتر آن دسته از
شاخصهای بیثباتی را شامل میشود که از ماهیت درونی در نظام سیاسی برخوردارند
که گاه سرچشمه این تغییرات فشار افکار عمومی یا مسائل درونجناحی و حزبی است.
این نوع بیثباتی که در قالب پدیدههایی مانند تغییرات مکرر در اعضای کابینه ،تغییرات
متعدد ساختاری ،بحرانهای مختلف اقتصادی و سیاسی ،انتخابات بحثبرانگیز و شکننده
و سرکوب مخالفان سیاسی در یک کشور خود را نشان میدهد (کامپوس و دیگران،)2009 ،
میتواند به بیثباتی شدید در ساختار سیاستگذاری در زمینه اقتصادی منجر شود.
بیثباتی ساختار سیاستگذاری خود موجد نوسانهای متعدد در سیاستهای مرتبط با
تجارت خارجی ،نسبت برابری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ،سیاستهای پولی
و سیاستهای مالی شده و از این طریق شرایط همکاری تجاری با سایر کشورها را تضعیف
میکند.
البته مطالعات حا کی از آن است که عالوهبر بیثباتی سیاسی؛ عوامل متعددی چون
استبداد داخلی ،ملیگرایی افراطی ،رقابتهای منطقهای ،استعمار خارجی و صهیونیسم
همواره مانع از رشد همگرایى در جهان اسالم بودهاند (والیتی و سعیدمحمدی.)176 :1389 ،
همچنین موانع سیاسی از قبیل تفاوت ساختارهای سیاسی ،منازعات درونی و بیرونی،
جایگاه دیانت اسالمی در نظام سیاسی ،نامطلوب بودن شاخصهای حکومتگردانی خوب
و تفاوت دیدگاه و تفسیر از اسالم؛ موانع اقتصادی از قبیل ناهمگونی اقتصادی ،تفاوت در
نرخ رشد جمعیت ،تفاوت درآمد سرانه ،فقر و بیسوادی؛ و موانع اداری و سازمانی از قبیل
عدم ضمانتهای اجرایی برای مصوبات و قطعنامههای سازمان و فقدان روزآمدی ساختار
و اهداف سازمان همکاریهای اسالمی نیز از مهمترین عوامل تضعیفکننده همگرایی
کشورهای جهان اسالم یاد شدهاند (بزرگمهری ،محمدخانی و نعمتی.)31-49 :1395 ،

 .2پیشینه موضوع
مطالعات متعددی درخصوص ابعاد مختلف همگرایی تجاری ازجمله سنجش آن در بین
کشورهای مختلف ،اثرات آن و همچنین عوامل مؤثر بر آن با روشهای متعدد و در نظر
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گرفتن جوامع آماری مختلف در سطح داخلی و خارجی انجام شده است که در این قسمت
بهطور خالصه به برخی از بهروزترین و مرتبطترین آنها اشاره شده است.
غالمی ( )1394با بررسی عوامل اثرگذار بر همزمانی چرخههای تجاری نشان داده است
که شدت تجارت ،تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت عمودی در اتحادیه اروپا
و کشورهای جنوب شرق آسیا ،اثر مثبتی بر همزمانی چرخههای تجاری دارد .همچنین
در کشورهای در حال توسعه اسالمی اثر شدت تجارت و تجارت درون صنعت بر همزمانی
چرخههای تجاری معنادار و مثبت هستند.
سوری ( )1393ضمن بررسی تجارت متقابل بین ایران و کشورهای طرف تجاری نشان داده
است که جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر  1مبنیبر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و
همگراییدرآمدهاپیرویمیکند.همچنیناندازهاقتصادی،درآمدسرانهوسرمایهگذاریمستقیم
خارجی آثار مثبت و معناداری بر جریان تجاری ایران با بلوکهای منطقهای مورد بررسی دارد.
صادقی ( )1393و راسخی ،جعفری صمیمی و صادقی ( )1392با بررسی اثر تجارت و
تخصصگرایی بر همزمانی ادوار تجاری نشان دادهاند که گسترش روابط تجاری سبب تقویت
همزمانی ادوار تجاری اعضای ا کو میشوند .همچنین هرچه تشابه ساختار اقتصادی بین
این کشورها بیشتر باشد ،همزمانی قویتر است.
اسدزاده و عبدالهزاده نوبریان ( )1392با بررسی نقش منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ارس
در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع ،2چین و
ترکیه ،نشان دادهاند که کشورهای گرجستان ،آذربایجان و قزاقستان دارای باالترین درجه
ا کمال صادرات منطقه و کشورهای چین ،ترکیه و بالروس دارای باالترین درجه ا کمال
واردات از منطقهاند.
دولتی و بوری اورا کویچ ( )1391با تجزیهوتحلیل توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای
آسیای مرکزی نشان دادهاند که ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخشهای تجاری ،از ا کمال
تجاری بهرهمند نبوده و درجه تشابه در کاالهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر
1. Linder
)2. Commonwealth of Independent States (CIS
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بسیار کم است .شکیبایی و سعید ( )1391اثر بحران مالی دوره  ۲۰۰۷-۲۰۰۹را بر همگرایی
تجاری کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار داده و ضریب
اثرگذاری بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای مورد مطالعه را  ۷۵درصد برآورد کردهاند.
کریمی و طیبی ( )1389ضمن بررسی تأثیر یکپارچگی تجاری و افزایش حجم تجارت
بین  57کشور اسالمی بر سیکلهای تجاری؛ دریافتند که عضویت در بلوکبندیهای
منطقهای بر همزمانی سیکلهای تجاری و افزایش شدت تجارت دوجانبه در کشورهای
عضو تأثیر مثبت داشته است .آذربایجانی و رمضانی ( )1389با بررسی تأثیر بحران مالی
اخیر بر جریان تجاری فوالد در بین هفت تولیدکننده برتر آسیا از جمله چین ،ژاپن ،روسیه،
هند ،کره جنوبی ،ایران و تایلند دریافتهاند که یکپارچگی تجاری از آثار منفی بحران کاسته
و روابط تجاری بین این کشورها را افزایش میدهد .حسنپور ( )1389ضمن بررسی موانع
و مشکالت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی نشان داده است
که شکاف عمیقی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی از حیث فضا و امکان
یکپارچگی اقتصادی وجود دارد.
جالیی و سلیمانی ( )1385دریافتند که ایران با کشورهای عضو ا کو همگرایی بیشتری
نسبت به کشورهای عضو یورو دارد که علت آن هم یکسان بودن ساختارهای اقتصادی،
اجتماعی و مذهبی این کشورهاست .یاوری و اشرفزاده ( )1384یکپارچگی اقتصادی را
در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده و نشان دادهاند که کشش بلندمدت
صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد
شد .کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است و این نشان میدهد
که تنها رشد بهرهوری به مثبت شدن تراز تجاری کمک میکند .نجارزاده ،یاوری و شقاقی
شهری ( )1384نقش همگرایی اقتصادی را در سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد
اقتصادی کشورهای عضو منا بررسی کردهاند و آثار مثبت همگرایی اقتصادی را بر این دو
متغیر نشان دادهاند .ا کبری و فرهمند ( )1384همگرایی اقتصادی کشورهای اسالمی را با
تأ کید بر کشورهای حوزه خلیجفارس مورد بررسی قرار داده و دریافتند که وابستگی فضایی
مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسالمی وجود دارد.
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رحمانی و دیگران )2006( 1نشان دادهاند که ایجاد بلوک منطقهای مشتملبر کشورهای
هند ،ایران ،پا کستان ،سریالنکا ،بنگالدش ،افغانستان و نپال تجارت دوجانبه این کشورها
را افزایش میدهد .کرر )2006( 2با ارزیابی تأثیر موافقتنامههای تجاری منطقهای بر تجارت
دوجانبه بین کشورها نشان داده است که توافقنامههای تجاری منطقهای به افزایش
تجارت بین اعضای بلوک منجر میشود.
پرادومنا )2007( 3همگرایی اقتصادی و همزمانی سیکلهای تجـاری در شـرق آسـیا را
بررسی کرده و دریافته است که همگرایی مـالی و تجـاری در این منطقـه بـا وسـعت کمتـری
افـزایش یافتـه اسـت .سرلینگا و شین )2007( 4عوامل مؤثر بر تجارت متقابل کشورهای عضو
اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده و وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و درآمد سرانه
را نتیجه گرفتهاند.
بوگانمی )2008( 5با بررسی تجارت دوجانبه کشورهای منا با شرکای تجاری نشان داده
ل گرفته تأثیر مثبتی بر افزایش فرصتهای تجارت
است که تأثیرگذاری اتحادیه گمرکی شک 
متقابل بین کشورهای مورد مطالعه دارد .بادینگر و بریوس )2008(6با بررسی جریانهای
تجاری متقابل چهارده کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان دادهاند که
بهرهوری اثر مثبت بر صادرات و حجم تجارت دارد.
کبیر و سلیم )2010( 7با بررسی عوامل مؤثر بر تجارت متقابل کشورهای خلیج بنگال نشان
دادهاند که جریان تجاری میان این کشورها از فرضیه لیندر پیروی میکند .لیتائو ،فوستینو
و یوشیدا نشان دادهاند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مرز مشترک اثر مثبتی بر تجارت
متقابل پرتغال و اتحادیه اروپا دارند (.)Leitão, Faustino and Yoshida, 2010

1. Rahmani
2. Carrere
3. Pradumna
4. Serlenga and Shin
5. Boughanmi
6. Badinger and Breuss
7. Kabir and Salim
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کرینگز ،کارپنتیر و دلونه )2014( 1با بررسی همگرایی تجاری و عدم توازن تجاری
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،نشان دادند که همگرایی تجاری برای برخی از کشورها از
جمله یونان و پرتغال در حال کاهش بوده است .این امر نشان میدهد که این کشورها
تا اندازهای با کشورهایی تجارت میکنند که در شبکه اتحادیه اروپا نقش محوری دارند.
فبر )2014(2تأثیر سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل ،در تقویت روابط تجاری بین
بنگاههای بزرگ فعال در مرکز و بنگاههای کوچک فعال در مناطق پیرامونی را بررسی و نشان
داده است که گسترش روابط شبکهای و حملونقل باعث میشود که در سطح تولیدات
بنگاههایی که به این شبکه متصل نشدهاند کاهش معناداری رخ دهد.
دیسدیر ،فونتا گنه و میمونی )2015( 3با مطالعه تأثیر آزادسازی تعرفهها بر همگرایی
تجاری و صادرات در کشورهای در حال توسعه دریافتند که کاهش تعرفهها باعث تعمیق
همگرایی تجاری از طریق تسهیل فرایند شکلگیری روابط تجاری جدید و تعمیق روابط
تجاری موجود بین کشورهای در حالتوسعه میشود .آنوالیز )2017(4نشان داده است که
همگرایی تجاری اثر مستقیمی بر محیط زیست ندارد و فقط از طریق غیرمستقیم منجر به
افزایش آلودگی در محیط زیست میشود .بااینحال ،شدت این تأثیر منفی و آلودگی در
سطح محلی کمتر ولی در سطح بینالمللی بیشتر است.
مرور مطالعات داخلی و خارجی انجامشده نشان میدهد که باآنکه نقش و تأثیر عوامل
مختلف در این مطالعات مدنظر قرار گرفته است ،اما همچنان مطالعهای که بهطور تجربی
تأثیر متغیر بیثباتی سیاسی را بر همگرایی تجاری آن هم در مورد کشورهای جهان اسالم که
ً
عمدتا از این مسئله رنج میبرند ،بررسی کرده باشد ،وجود ندارد .این مطالعه بر آن است تا
حدامکان در پر کردن این خأل نقشآفرین باشد .برخالف مطالعات قبلی که بیشتر از مدل
جاذبه ایستا بهره بردهاند ،در این مقاله از مدل جاذبه تعمیمیافته پویا استفاده شده است.
1. Krings, Carpantier and Delvenne
2. Faber
3. Disdier, Fontagné and Mimouni
4. Anouliès
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 .3مدل اقتصادسنجی و روش تخمین
 .3-1مدل جاذبه تعمیمیافته پویا
مدلهای جاذبه 1،روشی برای مطالعه طر حهای یکپارچگی تجاری است که توسط لینمان
و تین برگن از فیزیک به حیطه اقتصاد کشانده شد و اقتصاددانان تجربی بهکرات از آن
برای مطالعه قابلیت یکپارچگی تجاری کشورها ،ارزیابی توان بالقوه تجاری ،اندازهگیری
آثار انحراف و ایجاد تجارت ،اندازهگیری آثار فاصله بر حجم تجارت و متعاقب آن قضاوت در
مورد خصوصیات شرکای تجاری براساس فاصله آنها از یکدیگر یا قرار گرفتن در یک قاره یا
ناحیهای از یک قاره استفاده کردهاند (یاوری و اشرفزاده .)2 :1384 ،در سادهترین حالت
وقتیکه هیچ مانع و تشویقی وجود ندارد جریانهای تجاری دوجانبه را میتوان با استفاده از
الگوی جاذبه بهصورت تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس از فاصله
جغرافیایی بین دو کشور در نظر گرفت .این امر را میتوان بهصورت رابطه ( )13نشان داد.
()13

) C (GDPi − GDPj
Dijij2

= TTijij

در این رابطه؛  Tijنشاندهنده تجارت دوجانبه بین کشور  iو کشور  jاست GDPi .و
 GDPjبهترتیب نشاندهنده تولید ناخالص داخلی کشور  iو کشور  jهستند که بهعنوان
متغیرهای جرم در رابطه نیوتون تلقی میشوند Dij .نیز فاصله یا مسافت بین دو کشور  iو
کشور  jاست .اندرسون با استفاده از سیستم مخارج کاپ  -دا گالس 2یک بنیان اقتصادی را
برای معادالت جاذبه طر حریزی کرد ( .)Anderson, 1979در حالت رقابت انحصاری ،فرض
میشود که هر کشور در کاالهای خاص و متفاوتی تخصص مییابد .همچنین فرض میشود
که در هر دوره تراز تجاری صفر برقرار است .در این صورت حجم تعادلی صادرات (* ) X ijاز
کشور  iبه  jدر هر دوره از زمان میتواند بهصورت ذیل بیان شود.

1. Gravity Model
2. Cobb-Douglas Expenditure System
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= θ i GDPj

*
ij

X

در رابطه فوق  θiنشاندهنده نسبتی از درآمد کشور  jاست که صرف خرید کاالهای
کشور  iمیشود GDPJ .نیز نشاندهنده تولید ناخالص داخلی کشور  jاست .ازآنجا که تولید
در کشور  iباید با جمع صادرات و مصرف داخلی کاالها یکسان باشد ،تولید ناخالص داخلی
کشور  iرا میتوان بهصورت زیر بیان کرد.


()15

N



θi  ∑GDPj 




N

N
*
ij
=
=j 1
j 1

=
=
X
∑
∑ θ GDP

=
j 1

j

i

=
GDP
i

که این رابطه  θiرا میتوان بهصورت زیر نوشت.
GDPi
GDPi
=
 N
 GDPw
 ∑GDPj 
 j =1


()16

=
θi

در رابطه ( GDPW )16نشاندهنده تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان
است .رابطه فوق را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد.
GDPi *GDPj
GDPi *GDPj
=
N
GDPw


 ∑GDPj 
 j =1


()17

=
*X ij

بنابراین معادله ساده جاذبه بر جمع محدودیتهای سیستم مخارج کاب  -دا گالس
مبتنی است با این فرض که ترجیحات هموتتیک یکسان بوده و هر کشور در تولید یک کاال
تخصص دارد .معادله پایه و تجربی جاذبه از طریق لگاریتمگیری از هر دو طرف رابطه ( )17و
بهصورت ذیل بهدست میآید.
=
α + β ln GDPi + γ ln GDPj + δ lnW itj + ϕ ln Z ij

()18
در این رابطه

− ln GDPw

*
ij

ln X

=  αو  Wijtبرداری از سایر متغیرهاست که هم در زمان و هم
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بین کشورها تغییر میکنند؛ از قبیل میزان جمعیت و میزان مشابهت ساختار اقتصادیZij .

نیز برداری از سایر متغیرهای اثرگذار بر رابطه تجاری بین دو کشور است که بین کشورها تغییر
میکند؛ اما در طول زمان ثابتاند از قبیل فاصله ،مرز مشترک ،زبان مشترک و ...معادله
جاذبه نشان داده شده در رابطه ( )16یک معادله ایستا بوده و بر این فرض متکی است که در
هر زمان معینی دو کشور مبادلهکننده؛ کاالهایشان را مبادله میکنند و تراز تجاری بین این
دو کشور نیز همیشه برابر صفر است .اما درواقعیت ،ازآنجا که حجم تعادلی صادرات همیشه
در یک زمان معین حاصل نمیشود ،ممکن است کشورها هم با کسری تراز تجاری مواجه
باشند و هم با مازاد آن .در این صورت معادله ایستای جاذبه قادر به توضیح دقیق تجارت
بین دو کشور نخواهد بود .بنابراین الزم است این معادله در چارچوب یک مسئله انتخاب
پویا اصالح شود .ازاینرو با استفاده از سازوکار تعدیل جزئی که توسط هوتا کر و تیلور ارائه
شده است ،فرض تراز تجاری صفر کنار گذاشته میشود (.)Taylor and Houthakker, 1970
در این صورت صادرات بهصورت زیر نشان داده میشود.
()19

− ln X ijt −1 ) + U ijt

* (ln X ijt − ln X ijt −1 ) = λ (ln X

ijt

*
 U ijtعبارت خطا و  X ijtسطح مطلوب صادرات تعادلی است که در زمان  tبه تراز

تجاری صفر میرسد X ijt .نیز سطح واقعی صادرات است .با فرض اینکه سطح تعادلی
*
صادرات  X ijtاز طریق رابطه ( )14تعیین میشود ،با جایگذاری رابطه ( )18در رابطه ()19

خواهیم داشت.
()20

ln X ijt = αλ + (1 − λ ) ln X ijt −1 + βλ ln GDPit + γλ ln GDPjt + δλW ijt + ϕλ Z ij + U ijt

یا
()21

= ln X ijt
α * + λ * ln X ijt −1 + β * ln GDPit + γ * ln GDPjt + δ *W ijt + ϕ * Z ij + U ijt

روابط ( 20و  )21مدل جاذبه را به شکل یک مدل تعدیل جزئی و در حالت پویا نشان میدهد.
*  δ * ، γ * ، βو *  φمبین اثرات کوتاهمدت و  δ ، γ ، βو  φنشاندهنده اثرات بلندمدتاند.
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ضریب  λنشاندهنده سرعت تعدیل است که بین صفر و یک قرار میگیرد .درصورتیکه λ = 1

یا  λ* = 0باشد تعدیل کامل طی یک دوره زمانی انجام میشود .روابط ( 20و  )21بهصورت
پویا تأثیر متغیرهای اثرگذار بر روابط تجاری بین دو کشور را نشان میدهند .همچنان که
اشاره شد ،بردار  Wijtو  Zijنشاندهنده تمامی متغیرهایی است (به غیر از تولید ناخالص
داخلی دو کشور) که به لحاظ نظری میتوانند تجارت متقابل بین دو کشور را تحت تأثیر
قرار دهند .در اغلب مطالعات مختلف متغیرهایی چون فاصله جغرافیایی ،میزان مشابهت
ساختار اقتصادی کشورها ،مرز مشترک ،زبان مشترک ،عضویت در پیمانهای منطقهای در
بردارهای  Wijtو  Zijلحاظ شدهاند .در این مطالعه که درصدد بررسی نقش بیثباتی سیاسی
بر همگرایی تجاری بین کشورهاست ،با اتکا به تبیین نظری انجام شده در مقاله ،متغیر
بیثباتی سیاسی در کنار سایر متغیرها در نظر گرفته شده و بردار  Wijtکه مشتملبر متغیر
بیثباتی سیاسی است به صورت زیر در نظر گرفته شدهاند.
()22

W ijt = ln POPit , ln POPjt , ln SS ij , ln PI it , ln PI jt 

بردار  Wijtدربردارنده ( )lnPoPitلگاریتم میزان جمعیت کشور  )lnPoPjt) ،iلگاریتم میزان
جمعیت کشور  )lnssjt) ،jلگاریتم میزان مشابهت ساختاری دو کشور  iو ( ،)lnPIitلگاریتم
بیثباتی سیاسی در کشور  iو ( )lnPIjtلگاریتم بیثباتی سیاسی در کشور  jاست .این
متغیرها هم در زمان و هم بین کشورها تغییر میکنند .همچنین برای افزایش قدرت تبیین
الگو ،بردار  Zijرا نیز بهصورت زیر در نظر میگیریم.
()23

Z ij =  DIS ij , LAN ij 

بردار  Zijدربردارنده ( )DISitمتغیر فاصله جغرافیایی بین کشورهای  iو jو ()LANjt

متغیر زبان مشترک بین کشورهای  iو  jاست .این متغیرها بین کشورها تغییر میکنند اما
ً
عموما در طول زمان ثابتاند.
با در نظر گرفتن روابط ( 22و  ،)23مدل جاذبه تعمیمیافته پویا برای بررسی تأثیر
بیثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسالم بهصورت زیر بهدست میآید.
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()24

ln X ijt = αλ + (1 − λ ) ln X ijt −1 + βλ ln GDPit + γλ ln GDPjt + δ1λ ln POPit + δ 2 λ ln POPjt
+ δ 3λ ln PI it + δ 4 λ ln PI jt + δ 5 ln SS ij + ϕ1λ ln DIS ij + ϕ2 λ ln LAN ij + U ijt

یا
()25

= ln X ijt
α * + λ * ln X ijt −1 + β * ln GDPit + γ * ln GDPjt + δ1* ln POPit + δ 2* ln POPjt
+ δ 3* ln PI it + δ 4* ln PI jt + δ 5 ln SS ij + ϕ1* ln DIS ij + ϕ 2* ln LAN ij + U ijt

در روابط فوق * δ 4نشاندهنده اثر کوتاهمدت بیثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری بین
دو کشور و  δ 4نشاندهنده اثر بلندمدت بیثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری بین دو کشور
است.

 .3-2تعریف عملیاتی متغیرها و منابع دادهها
همگرایی تجاری ( :)Xijtبراساس بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه همگرایی تجاری و
مدلهای جاذبه ،میزان صادرات انجام شده از کشور  iبه کشور  jبهعنوان متغیری برای
نشان دادن میزان همگرایی تجاری در نظر گرفته شده است .برای در نظر گرفتن اندازه
اقتصادی کشورها از شاخص تولید ناخالص داخلی( )GDPit GDPjtاستفاده شده است.
اندازه جمعیت با متغیر تعداد جمعیت دو کشور ( )POPit POPjtدر مدل لحاظ شده
است .برای اندازهگیری مشابهت ساختار اقتصادی از شاخص لیندر استفاده شده است
که از لگاریتم مجذور انحرافات درآمد سرانه کشورهای طرف تجاری و از رابطه زیر قابل
محاسبه است:
GDPit GDPjt 2
((log(SS ijt ) log
) )
=
−
POPit POPjt

برای سنجش بیثباتی سیاسی ( )Pit Pjtاز معیار ارائه شده در پایگاه اقتصاد جهانی

1

1. The Global Economy.com
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استفاده شده است .در این پایگاه میزان ثبات سیاسی کشورها در بازه ( )+2/5تا ()-2/5
اندازهگیری و ارائه شده است .هر اندازه شاخص کشوری به عدد ( )-2/5نزدیکتر باشد،
ازنظر سیاسی بیثباتتر است .در مقابل هر اندازه شاخص به عدد ( )+2/5متمایلتر باشد،
ثبات سیاسی بیشتری دارد .طیف این شاخص بهگونهای است که افزایش آن حا کی از ثبات
سیاسی بیشتر و کاهش آن حا کی از بیثباتی سیاسی بیشتر است .در این تحقیق ،شاخص
ذکر شده در یک عالمت منفی ضرب شده است تا افزایش آن نشاندهنده بیثباتی سیاسی
بیشتر باشد.
فاصله جغرافیایی ( :)DISijtفاصله جغرافیایی بین پایتخت کشورهای مورد مطالعه در
مقیاس کیلومتر برای سنجش این متغیر مورد استفاده قرار گرفته است.
زبان مشترک ( :)DISijtدرصورت رایج بودن زبان مشترک بین دو کشور ارزش یک و در غیر
این صورت ارزش صفر برای این متغیر منظور شده است.
دادهها و اطالعات مربوط به متغیرها از پایگاه اطالعات بانک جهانی 1،بانک دادههای
سری زمانی کشورها 2،سازمان کنفرانس اسالمی 3و مرکز تجاری بینالمللی 4برای دوره
زمانی  2001-2015و برای شانزده کشور آسیایی عضو سازمان کنفرانس اسالمی شامل ایران،
آذربایجان ،بحرین ،بنگالدش ،برونئی ،اندونزی ،اردن ،قزاقستان ،کویت ،قرقیزستان،
مالزی ،مالدیو ،عمان ،پا کستان ،عربستان و ترکیه گردآوری شده است (باید گفت تعداد
کل کشورهای آسیایی عضو سازمان کنفرانس اسالمی  27کشور است و علت محدود شدن
نمونه به شانزده کشور ،محدودیت در دسترسی به دادههای تجارت متقابل سایر کشورها
در دوره مورد بررسی است).

 .4یافتهها و بحث
قبل از بررسی و آزمون تأثیر بیثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسالم،
)1. World Bank Report (WBR
)2. Cross-National Time-Series Data -Archive (CNTS-D-A
)3. Organization for Islamic Cooperation (OIC
)4. International Trade Center (ITC

کاربردی از مدل جاذبه تعمیمیافته پویا در تحلیل تأثیر بیثباتی سیاسی بر همگرایی  ...ـــــــــــــــــــــــــ ـ 67

ذکر این نکته الزم است که طیف ناهمگون کشورهای مورد مطالعه ازنظر ساختارهای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی باعث شکلگیری و پیدایش زمینهها و عوامل مختلفی
شده است که هر یک میتواند بهگونهای در تقویت و تشدید شرایط همگرایی تجاری در
کشورهای اسالمی نقشآفرین باشد .بهعنوان مثال والیتی و سعیدمحمدی ( )1389با مرور
مطالعات انجام یافته مواردی چون بیثباتی سیاسی ،استبداد داخلی ،ملیگرایی افراطی،
رقابتهای منطقهای و استعمار خارجی را بهعنوان موانع همگرایى کشورهای جهان اسالم
معرفی کردهاند .همچنین بزرگمهری ،محمدخانی و نعمتی ( )1395مواردی چون تفاوت
ساختارهای سیاسی ،منازعات درونی و بیرونی و جایگاه دین در نظام سیاسی را بهعنوان
موانع سیاسی همگرایی کشورهای جهان اسالم برشمردهاند .ازنظر این محققان ،در کنار
این موانع سیاسی ،موانع اقتصادی از جملهعدم مشابهت ساختار اقتصادی کشورها ،نرخ
رشد جمعیتی متفاوت ،درآمد سرانه متفاوت کشورها ،باال بودن فقر ،بیسوادی و مسائل
و مشکالت اداری نیز در کند کردن و تضعیف همگرایی کشورهای جهان اسالم مؤثرند.
بنابراین یافتههای حاصل از تحلیلهای نظری انجام شده ،از یک طرف نشاندهنده
طیف متنوع و متعدد عواملی است که بر شرایط همگرایی تجاری در کشورهای جهان
اسالم نقشآفرین هستند و از طرف دیگر همواره ابعاد سیاسی و بهطور ویژه ثبات و بیثباتی
سیاسی را بهعنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر همگرایی تجاری این کشورها لحاظ کردهاند.
در ادامه فرایند بررسی و آزمون این امر ارائه شده است.

 .4-1آزمون مانایی متغیرها
در جدول  1نتیجه محاسبات حاصل از انجام آزمونهای مانایی تحت دو فرض ریشه واحد
مشترک (با استفاده از آماره آزمون لوین ،لین و چو)  1و ریشه واحد انفرادی (با استفاده از
آماره آزمون ایم ،پسران و شین)  2ارائه شده است.

1. Levin, Lin and Chu Test
2. Im, Pesaran and Shin Test
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جدول  .1آزمون مانایی متغیرها

متغیر

نماد

ریشه واحد مشترک
(آزمون لوین ،لین و چو)
بدون روند
آماره

ریشه واحد انفرادی
(آزمون ایم ،پسران و شین)
بدون روند

با روند

احتمال آماره احتمال

آماره

با روند

احتمال آماره احتمال

نتیجه
آزمون
مانایی
متغیر

Xij

0/0000 -16/0588

-

-

0/0000 -5/2059

-

-

مانا

اندازه اقتصادی کشور i

GDPit

0/0000 -11/9677

-

-

0/0027 -5/5209

-

-

مانا

اندازه اقتصادی کشور j

GDPjt

0/0000 -18/7108

-

-

0/0000 -6/1244

-

-

مانا

اندازه جمعیت کشور i

POPit

 0/0000 -28/011 1/0000 6/2348 0/0000 -42/753 0/6392 0/3562روند مانا

اندازه جمعیت کشور j

POPjt

 0/0000 -27/284 1/0000 8/2974 0/0000 -34/283 0/8861 1/2063روند مانا

همگرایی تجاری

مشابهت ساختار اقتصادی

Sij

0/0000 -14/7688

-

-

0/0000 -5/7820

-

-

مانا

بیثباتیسیاسیدر کشورi

Pit

0/0000 -5/7362

-

-

0/0008 -3/1638

-

-

مانا

بیثباتی سیاسی در کشور j

Pjt

0/0001 -3/8534

-

-

0/0686 -1/4865

-

-

مانا

مأخذ :یافتههای تحقیق.

همانگونه که مالحظه میشود تحت هر دو فرض ریشه واحد مشترک و ریشه واحد
انفرادی و در حالت بدون لحاظ روند آماره آزمون مربوط به متغیرهای همگرایی تجاری،
اندازه اقتصادی کشور  ،iاندازه اقتصادی کشور  ،jمشابهت ساختار اقتصادی ،بیثباتی
سیاسی در کشور  iو بیثباتی سیاسی در کشور  jازنظر آماری معنادار بوده و فرض صفر
مبنی بر وجود ریشه واحد رد میشود .بنابراین این متغیرها مانا هستند .متغیرهای اندازه
جمعیت کشور  iو اندازه جمعیت کشور  jنیز در حالت با در نظر گرفتن روند ،تحت هر دو
فرض ریشه واحد انفرادی و مشترک ،مانا بوده و ازاینرو این متغیرها ،روندمانا هستند .با
توجه به اینکه اندازه جمعیت کشور  iو اندازه جمعیت کشور روندمانا هستند ،بهمنظور
احتیاط بیشتر برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب ،آزمون همانباشتگی جهت تضمین
رابطه همجمعی در قسمت بعد انجام شده است.
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 .4-2آزمون همانباشتگی
در این تحقیق آزمون همانباشتگی با استفاده از روش کائو )1999 (1انجام شده است که
نتیجه آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون همانباشتگی کائو
آماره آزمون

احتمال

-4/7860

0/0000

مأخذ :همان.

با توجه به اینکه آماره محاسباتی در آزمون همانباشتگی کائو ازنظر آماری معنادار
است ،فرض صفر مبنیبر عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو رد میشود.

 .4-3برآورد مدل جاذبه ایستا
با توجه به نوع دادهها ،ابتدا تفاوت در عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف بررسی
شده است .ازاینرو فرض یکسان بودن عرض از مبدأ مدل در مقابل تفاوت عرض از مبدأها
بهصورت زیر در نظر گرفته میشود.
*
*

= α 0*k
 H 0 :α 01= α 02= ...

*
*
*

 H 1 :α 01 ≠ α 02 ≠ ... ≠ α 0 k

برای انجام آزمون فوق آماره آزمون  Fلیمر محاسبه و نتیجه آن در جدول  3منعکس شده است .با
توجه به معنادار بودن آماره آزمون  Fفرض صفر مبنیبر یکسان بودن عرض از مبدأ رد و بنابراین رویکرد
ل پانل ،از آزمون
پانل پذیرفته میشود .بهمنظور انتخاب میان اثرات ثابت و اثرات تصادفی در مد 
هاسمن استفاده شده است .فرض صفر و رقیب این آزمون بهصورت ذیل در نظر گرفته شده است:
1. Kao
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 H 0 : E (u it / x it ) = 0


 H 1 : E (u it / x it ) ≠ 0

فرض صفر نشاندهنده اثرات تصادفی و فرض رقیب نشاندهنده اثرات ثابت است.
نتیجه آزمون هاسمن نیز در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن برای انتخاب شکل مناسب مدلها
 Fلیمر
آزمون 
آزمون هاسمن

آماره

3/2652

احتمال

0/0000

آماره

45/4059

احتمال

0/0000

نوع مدل

اثرات ثابت

مأخذ :همان.

همانگونه که مالحظه میشود مقدار آماره آزمون هاسمن ازنظر آماری معنادار بوده و
ازاینرو روش اثرات تصادفی رد میشود .بنابراین مدل در حالت پانل با اثرات ثابت برآورد و
نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4برآورد مدل جاذبه ایستا (متغیر وابسته :همگرایی تجاری (()log (Xij
احتمال

آماره t

ضریب

متغیر

0/0000

-25/5099

-74/9916

C

0/0000

18/6735

2/4751

(log(GDPi

0/0000

6/5854

0/8347

0/1185

1/5617

0/1940

0/0000

5/4244

0/8106

(log(GDPj
(log(POPi
(log(POPj
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احتمال

آماره t

ضریب

متغیر

0/3024

1/0316

0/4221

(log(Pi

0/2283

-1/2052

-0/3630

0/7213

0/3169

0/0142

0/0000

-7/3433

-1/2771

(log(DISij

0/0000

13/3894

5/5355

LAN

(log(Pj
(log(Sij

0/59

R

0/5259

D.W

 114/1120معنادار

F

2

مأخذ :همان.

براساس آماره  ، R 2قدرت توضیحدهندگی مدل  59درصد است و مؤید این امر است که
معادل  59درصد از تغییرات تجارت بین این کشورها توسط متغیرهای لحاظ شده در این
مدلها توضیح داده میشود .همچنین آماره  Fمبین معنادار بودن کلی ضرایب رگرسیون
مدل است .اما براساس آماره  D.Wمدل برآورد شده بهشدت از مشکل خودهمبستگی
بین اجزای اخالل برخوردار است و با توجه به اینکه یکی از فروض اصلی رگرسیون کالسیک
یعنی فرض عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل تأمین نمیشود ،بنابراین استنتاج
آماری مبتنیبر ضرایب تخمین زده شده برای مدل جاذبه به شکل فوق ممکن است به
نتیجهگیری اشتباه منجر شود .ازاینرو الزم است مشکل خودهمبستگی از مدل مرتفع
شود .یکی از این راهها وارد کردن وقفه یا وقفههایی از متغیر وابسته بهعنوان متغیر مستقل
در مدل است .این امر به شکلگیری نسخه پویایی از مدل جاذبه منجر میشود .در قسمت
بعد نتایج تخمین این مدل ارائه شده است.

 .4-4برآورد مدل جاذبه پویا
در این قسمت سعی بر آن است تا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ،مدل جاذبه پویا
با استفاده از رویکرد تفاضل مرتبه اول برآورد شود .با توجه به اینکه قبل از تخمین مدل الزم است
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مشخص بودن معادله و همچنین معتبر بودن متغیر ابزاری مورد استفاده در تخمین معادله مورد
آزمون قرار گیرد ،آماره آزمون سارگان محاسبه و نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5آزمون سارگان برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری
احتمال

آماره سارگان

0/0890

98/6247

مأخذ :همان.

با توجه اینکه سطح معناداری مرتبط با آماره سارگان باالتر از  5درصد است ،فرض
صفر مبنیبر مشخص بودن معادله در این سطح معناداری رد نمیشود .بهعبارتدیگر
ابزارهای استفاده شده در مدل دارای اعتبار بوده و استفاده از متغیرهای ابزاری برای کنترل
همبستگی بین متغیرهای توضیحی و جمالت اخالل ضروری است .همچنین برای تعیین
مرتبه خودهمبستگی بین جمالت اخالل در رویکرد تفاضل مرتبه اول ،آماره آزمون آرالن و و
باند برآورد شده و نتیجه آن در جدول 6منعکس شده است.
جدول  .6آزمون همبستگی سریالی آرالنو و باند
مرتبه آزمون

آماره آزمون

احتمال

(AR(1

-4/6330

0/0000

(AR(2

0/4336

0/6645

مأخذ :همان.

با توجه به معنادار بودن آماره آزمون متناظر با وقفه اول و معنادار نبودن آماره آزمون
متناظر با وقفه دوم ،جمالت اخالل خودرگرسیون از مرتبه اول بوده و روش آرالنو و باند در
تخمین مدل میتواند به تخمینزنندههای سازگار منجر شود .نتیجه حاصل از برآورد مدل
در جدول  7منعکس شده است.
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جدول  .7نتایج تخمین مدل جاذبه تعمیمیافته پویا
آمارهها

احتمال

آماره t

ضرایب

0/0000

51/8648

0/0724

((log(Xij(-1

0/0000

21/4462

1/1147

(log(GDPi

0/0000

42/8540

3/3788

(log(GDPj

0/0000

14/3991

5/9743

(log(POPi

0/0000

9/2242

2/0079

(log(POPj

0/0074

-2/6819

-0/2307

(log(Pi

0/0000

-11/1347

-0/6883

(log(Pj

0/0000

-4/4180

-0/1659

(log(Sij

0/0000

-4/8897

-4/0568

(log(DISij

0/0193

2/3442

7/0171

LAN

متغیرها

مأخذ :همان.

نتایج بهدستآمده از تخمین مدل جاذبه تعمیمیافته پویا حا کی از آن است که ضرایب
برآورد شده دارای عالمتهای متناسب با انتظارات نظری بوده و ضرایب تمامی متغیرها از جمله
تولید ناخالص داخلی کشورها ،جمعیت ،مشابهت ساختار اقتصادی ،بیثباتی سیاسی ،فاصله
جغرافیایی و زبان مشترک ازنظر آماری معنادار است .البته ضرایب بهدستآمده در جدول ،7
ضرایب

کوتاهمدت مدل جاذبه را نشان میدهد .با توجه به اینکه ضریب متغیر ( )log( X (−1

همان )  (1 − λبوده ،میزان ( λسرعت تعدیل) در حدود  0/92برآورد شده است .با توجه به
ضریب  ، λضرایب کوتاهمدت و بلندمدت مدل جاذبه پویا بهصورت جدول  8قابل ارائه است.
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جدول  .8ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت مدل جاذبه تعمیمیافته پویا
ضرایب کوتاهمدت

ضرایب بلندمدت

ضرایب
متغیرها

کمیت برآورد شده

تخمینزن

کمیت برآورد شده

تخمینزن

0/9276

λ

0/0724

1-λ

((log(Xij(-1

1/2017

β

1/1147

3/6425

γ

3/3788

βλ
γλ

(log(GDPi
(log(GDPj

6/4405

δ1

5/9743

δ 1λ

(log(POPi

2/1646

δ2

2/0079

δ 2λ

(log(POPj

-0/2487

δ3

-0/2307

δ 3λ

(log(Pi

-0/7420
-0/1788

δ4
δ5

-0/6883

δ 4λ

-0/1659

-4/3734

φ1

-4/0568

δ 5λ
φ1λ

(log(Pj
(log(Sij
(log(DISij

7/5647

φ2

7/0171

φ2 λ

LAN

مأخذ :همان.

ضرایب بهدستآمده در ارتباط با تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت عوامل اثرگذار بر همگرایی
تجاری بین کشورهای اسالمی مورد بررسی عالئمی مطابق با انتظارات نظری داشته و اغلب
همسو با یافتههای تجربی حاصلشده در مطالعات تجربی قبلی است.
از میان متغیرهای متعدد اثرگذار بر همگرایی تجاری ،آنگونه که در بخش مبانی نظری
تحلیل شد ،بیثباتی سیاسی مبتنیبر نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل جاذبه پویا ،در
زمره عواملی است که نقش تعیینکنندهای در همگرایی تجاری کشورهای اسالمی مورد
مطالعه دارد .ضرایب کوتاهمدت و بلندمدتبهدستآمده برای متغیر بیثباتی سیاسی در
کشورهای مبدأ (( )log(Piبهترتیب  -0/2307و  -0/2487حاصل شده که از تأثیر منفی
بیثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای اسالمی حکایت دارد .بهعبارتدیگر ،وجود
زمینهها و شرایطی از قبیل جنگهای چریکی ،انقالب ،شورشها و تظاهرات علیه دولت در
کشورهای جهان اسالم ،به بیثباتی سیاسی بیشتر دامن زده و این امر ،باعث ایجاد التهاب
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در فضای اقتصادی ،تضعیف فضای امنیت اقتصادی و همچنین در برخی موارد به نابودی
ظرفیتها و زیرساختهای اقتصادی منجر میشود بنابراین فضای کسبوکار را برای
انجام فعالیتهای اقتصادی در این کشورها متأثر کرده و توانمندی آنها را برای مشارکت در
عرصه رقابت و اقتصاد بینالملل و به تبع آن همگراییها و همکاریهای اقتصادی کاهش
میدهد .عالوهبر این ،ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمده برای متغیر بیثباتی
 ) log( Pنیز که بهترتیب  -0/2307و  -0/2487حاصل
سیاسی در کشورهای مقصد ( ) I j
شده است ،حا کی از تأثیر منفی بیثباتی سیاسی کشورهای مقصد بر همگرایی تجاری
کشورهای اسالمی است .درواقع افزایش تنشهای سیاسی در کشورهای مسلمان ،باعث
افزایش ریسک تجارت با این کشورها شده و انگیزه سایر کشورها را برای برقراری تعامل و
ارتباط تجاری و اقتصادی با این کشورها کاهش میدهد .افزایش تنشها و بیثباتی سیاسی
در کشورهای جهان اسالم که بهدلیل بروز شرایط و حوادثی از جمله تغییرات متعدد در
ساختارهای اقتصادی و سیاسی ،تغییر و تحول مداوم اعضای کابینه ،بحرانهای مختلف در
حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی و نحوه رفتار با مخالفان سیاسی شکل میگیرد؛ به تشدید
بیثباتی و تنش در فضا و ساختار سیاستگذاری اقتصادی منجر میشود .در چنین شرایطی
ثبات ،تداوم و سازگاری برنامهها و سیاستهای مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی خارجی،
سیاستهای پولی و سیاستهای مالی مخدوش شده و نسبت برابری ارزش پول ملی در
برابر ارزهای خارجی دچار نوسانات شدید شده و اغلب تضعیف میشوند .این امر شرایط و
مناسبات همکاری و مشارکت اقتصادی را بین کشورهای اسالمی تضعیف میکند .بنابراین در
کنار عوامل متعدد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی؛ بیثباتی سیاسی در سالهای اخیر تأثیری
مخرب بر شکلگیری همگرایی اقتصادی بین کشورهای جهان اسالم داشته است .ازاینرو در
قسمت بعد سعی شده است بهمنظور تقویت نتایج و یافتههای بهدستآمده ،مصادیقی از
چگونگی تأثیر بیثباتی سیاسی در همگرایی اقتصادی کشورهای عضو ارائه شود.
بهعنوانمثال عراق ،یمن و سومالی که هر سه از اعضای قدیمی اتحادیه عرباند و یا افغانستان
و پا کستان که هر دو از اعضای سازمان همکاری اقتصادی (ا کو) هستند ،بهدلیل بیثباتی سیاسی
نمیتوانند در مسیر همگرایی این دو اتحادیه گام بردارند (والیتی و سعیدمحمدی.)174 :1389 ،
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همچنین بیثباتی در روابط سیاسی نیز عامل مهمی در کند کردن فرایند همگرایی بین
کشورهای جهان اسالم بوده است .شکست طر حهای پیشنهادی در سازمان کنفرانس
اسالمی و شورای همکاری خلیجفارس ناشی از وجود همین عامل بازدارنده در میان کشورهای
عضو است .اختالف عربستان و امارات متحده عربی بر مسائل مرزی و کنسولی و همچنین ،محل
استقرار دبیرخانه پول واحد شورای همکاری خلیجفارس ،ازجمله اختالفات سیاسی میان اعضای
این شورا بهشمار میرود (همان .)170 :بهعبارتدیگر،وجود مناقشات و اختالفات مرزی میان
کشورهای اسالمی دارای مرز مشترک ،و رفع نشدن آنها زمینههای بروز تنش در روابط بین این
کشورها را تقویت میکند .دراینباره ،مشکالت مرزی میان ایران و عراق ،عراق و کویت ،عراق و
عربستان سعودی ،قطر و بحرین ،ایران و امارات و همچنین عراق و ترکیه ،بهعنوان مصادیق
و شواهدی از این امر بهشمار میروند (بزرگمهری ،محمدخانی و نعمتی .)31 :1395 ،این
امر به بروز بیثباتی سیاسی در روابط بین کشورها منجر شده و تأثیر بازدارندهای بر روابط
اقتصادی بر جای میگذارد و بهاینترتیب شرایط حصول به همگرایی و همکاری اقتصادی
بین این کشورها را کاهش میدهد.
براساس نتایج بهدست آمده از برآورد مدل ،تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان
اسالم نیز تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت میان آنها دارد .یعنی هر اندازه میزان تولید
ناخالص داخلی هر یک از این کشورها افزایش یابد ،شرایط حصول به همگرایی تجاری بین
آنها بیشتر میشود .ضریب کوتاهمدت و بلندمدت متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای
مبدأ ( )  ) log(GDPiکه بهترتیب  1/1147و  1/2017بهدست آمده نشان میدهد هم در
کوتاهمدت و هم بلندمدت بزرگتر شدن اندازه اقتصادی کشورهای مبدأ (صادرکننده) تأثیر
مثبتی بر جریان تجاری از آن کشورها بهسمت کشورهای مقابل دارد .همچنین با توجه
به اینکه ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد
( )  ) log(GDPjبهترتیب  3/3788و  3/6425بهدست آمده مؤید آن است که افزایش
اندازه اقتصادی کشورهای مقابل نیز تأثیر مثبتی بر جریان تجاری از سایر کشورها به آن
کشورها دارد.
ضرایب مرتبط با متغیر اندازه جمعیت در مدل جاذبه ،حا کی از آن است که اندازه
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جمعیت کشورهای مسلمان مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت بین
آنها دارد بهطوریکه هرچه تعداد جمعیت هر یک از این کشورها افزایش یابد شرایط حصول
به همگرایی تجاری بین آنها بیشتر میشود .ضریب کوتاهمدت و بلندمدت متغیر اندازه
جمعیت کشورهای مبدأ ( )  ) log( POPiبهترتیب  5/97و  6/44بهدستآمده است و
نشان میدهد که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت افزایش جمعیت کشورهای مبدأ
(صادرکننده) تأثیر مثبتی بر جریان تجاری از آن کشورها بهسمت کشورهای مقابل دارد.
بهعبارتدیگر افزایش جمعیت و بهخصوص جمعیت فعال به افزایش ظرفیتهای تولید
در کشورها منجر شده و شرایط عرضه و صادرات محصول به دیگر کشورها را تقویت و جریان
تجاری را بین این کشورها تقویت میکند .همچنین با توجه به اینکه ضرایب کوتاهمدت و
بلندمدت متغیر اندازه جمعیت کشورهای مقصد ( )  ) log( POPjبهترتیب  2/00و 2/16
به دست آمده ،مؤید آن است که افزایش جمعیت در کشورهای مقابل نیز تأثیر مثبتی بر
جریان تجاری از سایر کشورها به آن کشورها دارد .درواقع افزایش جمعیت میزان تقاضا برای
محصوالت کشورهای دیگر را (بهویژه در شرایطی که امکان تولید داخلی آنها محدود باشد)
را افزایش داده و به تقویت جریان تجارت بین کشورها منجر میشود.
متغیر دیگری که تأثیر قابل توجهی در افزایش همگرایی تجاری بین کشورهای اسالمی
دارد ،مشابهت ساختار اقتصادی این کشورهاست .با توجه به نوع تعریف این متغیر ،هر اندازه
این متغیر کاهش یابد (که خود نشاندهنده افزایش مشابهت ساختاری کشورهای طرف
تجاری است) همگرایی تجاری بین دو کشور تقویت میشود .بهعبارت دقیقتر یک واحد
افزایش در شاخص مشابهت ساختار اقتصادی در کشورهای طرف تجاری (( )log(Sijباعث
 0/16واحد افزایش در همگرایی تجاری این کشورها میشود .این نتیجهگیری فرضیه لیندر
را مبنیبر رابطه مثبت بین تجارت متقابل و همگرایی درآمدها در کشورهای مسلمان تأیید
میکند.
فاصله جغرافیایی مطابق با انتظارات نظری اثر منفی معنادار با میزان همگرایی تجاری
کشورهای مسلمان مورد مطالعه دارد .تأثیر این متغیر بر همگرایی تجاری نهتنها معنادار؛ بلکه
ازنظر اندازه و اهمیت نیز قابل توجه است ،بهگونهای که یک واحد افزایش در متغیر فاصله
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جغرافیایی ( )  ) log(DIS ijمیتواند زمینهساز  4/05واحد کاهش در شدت همگرایی تجاری
کشورهای طرف تجاری شود .همچنین وجود زبان مشترک بین کشورهای مسلمان مورد مطالعه
نیز تأثیری مثبت و معنادار بر همگرایی تجاری این کشورها دارد .درواقع زبان مشترک که بهعنوان
یکی از مصادیق شباهتهای فرهنگی و اجتماعی بین کشورها مطرح میشود ،پتانسیل و ظرفیت
همکاری اقتصادی و تجاری بین کشورهای مسلمان را تقویت میکند.

 .5نتیجهگیری و جمعبندی
نتایج تخمین مدل جاذبه پویا مؤید آن است که ضرایب تمامی متغیرهای ملحوظ در
مدل همانند نتایج بسیاری از مطالعات مورد اشاره در پیشینه تحقیق ،مطابق با انتظارات
نظری بهدستآمده است .اندازه تولید ناخالص داخلی ،میزان جمعیت ،مشابهت ساختار
اقتصادی و زبان مشترک بین کشورها تأثیر مثبت و بیثباتی سیاسی و فاصله جغرافیایی
تأثیر منفی معنادار بر همگرایی تجاری کشورهای مورد مطالعه دارند .ضریب بلندمدت
متغیر بیثباتی سیاسی برای کشورهای طرف تجاری در مدل جاذبه پویا منفی برآورد شده
است که با توجه به معنادار بودن آنها ،استنباط میشود افزایش بیثباتی سیاسی نقش
مخربی در همگرایی تجاری کشورهای اسالمی در دوره مورد بررسی داشته است .همچنین
مقایسه ضریب کوتاهمدت با ضریب بلندمدت حا کی از آن است که شدت تأثیر مخرب در
بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است.
داللت سیاستگذاری یافتههای بهدستآمده از مقاله حاضر این است که هرچند
براساس مدل جاذبه مؤلفههای مرسوم توضیحدهنده پدیده همگرایی تجاری از جمله
حجم تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجاری ،اندازه جمعیت آنها ،فاصله جغرافیایی،
مشابهت ساختار اقتصادی و زبان مشترک در تبیین و تقویت همگرایی تجاری بین این
کشورها دارای اهمیت است ،اما با توجه به وضعیت نظامهای سیاسی و فرهنگی حا کم
بر این کشورها ،متغیر بیثباتی سیاسی نیز نقش تضعیفکنندهای را در روند شکلگیری
و تقویت همگرایی تجاری بین این کشورها ایفا میکند .این امر ضرورت توجه جدیتر به
مقوله ایجاد ثبات سیاسی را در سیاستها و استراتژیهای معطوف به سیاستهای تجارت
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خارجی این کشورها ،برجستهتر میکند .در این راستا کشورهای اسالمی باید تالشهای
مناسبی را در جهت استقرار ثبات سیاسی (جلوگیری از شکلگیری ترورها ،جنگهای
چریکی ،انقالب ،تظاهرات ضددولتی و اعتصابات ،تغییرات مکرر در اعضای کابینه،
تغییرات متعدد ساختاری ،بحرانهای مختلف اقتصادی و سیاسی ،انتخابات بحثبرانگیز
و شکننده و سرکوب مخالفان سیاسی) بهعمل آورند تا از این طریق زمینههای بهبودفضای
امنیت و اطمینان ،تقویت ظرفیتها و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و تثبیت ساختار
سیاستگذاری و تصمیمسازی فراهم شود و توان آنها برای مشارکت در اقتصاد بینالملل
و در نتیجه همگراییها و همکاریهای اقتصادی بهبود یابد .البته در این میان نقش
سازمانهای متولی از جمله سازمان کنفرانس اسالمی بهعنوان تسهیلکننده روابط این
کشورها و تنظیمکننده نقشه راه همکاریهای متقابل ،میتواند بسیار تعیینکننده باشد.
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