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 چکیده
 هاییراست. بر اساس تئو یافتهیوافزا المللییندر سطح ب یپول هاییهاتحاد یجادبه ا یلتما یر،اخ یهادر سال
اند تو یم کند،یم یقرا تشو یاقتصاد یکپارچگیپول مشترک  یکو اتخاذ  یپول هاییهاتحاد یلتشک ی،اقتصاد

 یادیز یوبه افزا در تجارت را کاهو داده و التیمعام هایینهرا کنترل کند، هز یدارکنندهناپا یپول هاییاستس
ز ا یکیعنوان کشورها به یگیمجاورت و همساهمچنین تجارت منجر شوند.  یتتقو یقاز طر یدر درآمد واقع

 تیپژوهو با توجه به اهم یندر ا رو،ینت. ازااس شدهیمعرف یپول هاییهاتحاد یلبر تجارت و تشکموثر عوامل 
 در دوره  ییافض یاقتصادسنج یکردبر تجارت دوجانبه با استفاده از رو یپول یهاثر اتحاد یبه بررس مساله ینا

 که اثر پول مشترک دهدیپژوهو نشان م یجشده است. نتامنتخب جهان پرداخته یکشورها یبرا 2000 -2015
 ییااثرات فض ینود. همچنشیکشورها م یت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادبر تجارت دوجانبه مثب

ه در مجاورت ک ییگرفت که کشورها یجهنت توانیم ،روینشده است. ازا یدتائ یاییپول مشترک و فاصله جغراف
خود  ینر بدتجارت را  یتموجبات تقو یپول هاییهاتحاد یلبا تشکهستند پول مشترک  یدارا یاهی قرار دارند و 

 یدکه تول ددهینشان م ییفضا یاقتصادسنج یکردبر اساس رو یرهامتغ ایراثر س یجنتا ین. همچنآورندیفراهی م
یسر)با استفاده از مات یقی( و نرخ ارز حقیس)با استفاده از هر سه ماتر یشاخص باز بودن تجار ی،ناخالص داخل

 .ددار عهموردمطال یکشورها ینبر تجارت دوجانبه ب یعناداراثر مثبت و م ی( داراشدهیلپول مشترک و تعد های
 

 .پول مشترک، تجارت دوجانبه يی،فضا یاقتصادسنج ی،پول يهاتحاد :كلیدي واژگان
 JEL: F49 ,F15, C31,C33بندي طبقه
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  مقدمه -1

همگرایی اقتصوووادی از دیرباز در جهان مورد توجه بوده اسوووت و روند تحوالت جهانی          
ند اکه کشورها دانستهز جنگ جهانی دوم، این گرایو را تشدید کرد؛ چراخصوص پس ابه

یکی از راهکارهای توسووعه، همکاری با سووایر کشووورها در قالب همگرایی اسووت )دولتی و 
جارت درون 1391اوراکوی ،  قه (. عالوه بر این، ت یه   منط حاد هانی،     ای در ات های بزرگ ج
های اصلی سیاست و    عنوان یکی از مشخصه  به 1ایگیری داشته و همگرایی منطقه رشد چشی  

یی  توانند در همگراهای پولی میشده است. در این راستا ایجاد اتحادیه   اقتصاد جهانی مطرح 
وجه به اهمیت  با ت .و رسیدن به یکپارچگی اقتصادی بین کشورها نقو اساسی داشته باشند         

اف ای یکی از اهده تجاری منطقهها در همگرایی اقتصووادی، انتخاب اتحادیه یا گرواتحادیه
کنند که در آن   های پولی شووورایطی را فراهی می اتحادیه   ریزی تجاری اسوووت.  مهی برنامه  

گروهی از کشورها ضمن حفظ استقالل پولی خود در یک واحد پول سهیی شده و معموالً       
ترین  هتترین و پیشرفکنند، اما کاملتر هماهنگ میتر خود را با پول قویکشورهای کوچک

شته و در عمل، یک        حالت، وضعیتی است که کشورهای عضو، پول ملی خود را کنار گذا
 .  دهندعنوان پول مشترک در فرآیند تجاری قرار میپول را به

های تجاری،    تواند به کاهو هزینه    ( ایجاد یک پول مشوووترک می  1961) 2از نظر ماندل  
قه        های منط بازار بات و تحکیی  مت و ث ندل،    اهمگرایی قی ما یک   (.1961ی منجر شوووود )

صاد ملی با توجه به نظارت        سی اقت سیا ضباط  های  اتحادیه پولی همچنین به افزایو نظی و ان
کند. اثر اتحادیه پولی بر تجارت یک حوزه پژوهشی گسترده   ای کمک میاقتصادی منطقه 

در ارتباط   لالملطور مسووتقیی با تجارت بیندر اقتصوواد اسووت. منافع پذیرش پول مشووترک به
( با بیان نظری و تجربی نشوووان 2006( و رز )2001) 3اسوووت. پژوهشوووگرانی مانند رز و انگل

پول مشترک،  .دادند که ایجاد پول مشترک بیشترین تاثیرات را بر تجارت بین کشورها دارد
نوسووانات نرخ ارز اسوومی دوجانبه را حذف و درنتیجه عدم اطمینان و ریسووک در معامالت   

 (. 1997، 4دهد )فرانکل و رزای کاهو میطور عمدههتجاری را ب
توانند تخصوووص بیشوووتری یابند. افزایو تجارت در  در تجارت یکپارچه، کشوووورها می

  
1- Regional Integration 

2- Mundell 

3- Rose and Engel 

4- Frankel and Rose 
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شود.      ها میاتحادیه سترس و درنهایت به رشد منجر  ستفاده کارآمدتر از منابع در د   تواند به ا
شتر     به شریک بی شد، فواید پو طورکلی هرچه یکپارچگی تجاری با کشورهای  شترک  ل با م

المللی بین دو کشووور باالتر باشوود، باثبات سووایر تر اسووت و هرچه سووطح مبادالت بینبزرگ
 (.1993، 1های معامالت کاهو بیشتری دارد )کروگمنشرایط، هزینه

ست که تعدادی از کشورهای جهان       شرایط امروز تجارت جهانی بیانگر این واقعیت ا
ای ه ای هسوووتند که این بلوک  های اقتصوووادی منطقه  پولی و بلوکبه دنبال ایجاد اتحادیه      

اقتصووادی همچون اتحادیه پولی اروپا دارای توان باالی اقتصووادی بوده و در سوورنوشووت   
آنان در  گیری و تالشای دارند. بنابراین، هرگونه تصوومییکنندهاقتصوواد جهان نقو تعیین

ی اتنها بر اقتصووواد داخلی و منطقه   اند نه  توایجاد تغییراتی همچون ایجاد اتحادیه پولی می    
ها، بلکه بر اقتصووواد جهانی نیز موثر واقع شوووود. عالوه بر این، بررسوووی عوامل موثر بر آن

ای اسوووت. با  تبع آن همگرایی این کشوووورها نیز دارای اهمیت ویژه  تجارت دوجانبه و به    
ضر د     توجه به اینکه مطالعات انجام ضوع تحقیق حا شور کی و شده در زمینه مو  ر داخل ک

های اقتصووادسوونجی کالسوویک برای بررسووی موضوووع اسووتفاده    مطالعات از مدل در همه
دسووت آمده از بررسووی سوووابق موضوووع، مطالعه اند، از این رو، براسوواس اطالعات بهکرده

شووده اسووت تا با اسووتفاده از   سوونجی فضووایی برای اولین بار انجامحاضوور با روش اقتصوواد
تبع آن و به های پولیی تاثیر بعد فاصووله و مکان بر تشووکیل اتحادیهاقتصووادسوونجی فضووای 

 تجارت متقابل موردبررسی قرار گیرد.
در ادامه این پژوهو، ابتدا ادبیات موضووووع از لحاظ نظری بحث شوووده و بعد از مرور        

اتحادیه پولی و تجارت، ادبیات تحقیق از دیدگاه تجربی مرور         ادبیات موضووووع در زمینه   
شده بررسی خواهد شد. سپس مدل اقتصادسنجی فضایی           تعدادی از مطالعات انجامشده و  

وضووویح  الملل برای ت ای در تجارت بین عنوان ابزار تجربی مناسوووبی که کاربرد گسوووترده    به 
 ت.شده اسهای تجاری دوجانبه دارد، معرفی خواهد شد و درنهایت نتایج تحقیق ارائهجریان
 

 مباني نظري -2
ای باز هدر دنیا، الگوی اقتصووادی کشووورهای با اقتصوواد بسووته را به نظام  گسووترش تجارت 

اقتصووادی پویا، تغییر داده اسووت. اقتصوواددانان به لحاظ نظری از اثر مثبت گسووترش تجارت   
  
1- Krugman 
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 (. 1398کنند )ناقلی و همکاران، برافزایو تولید و مبادله پشتیبانی می
ای از جارت خارجی بخو عمده   شووودن اقتصووواد، ت در دنیای امروز با توجه به جهانی     

دهد و از دیرباز ابزاری برای دسوووتیابی به     اقتصووواد هر کشوووور را به خود اختصووواص می   
ها بوده اسوووت  محصووووالت با کمترین هزینه ممکن و در راسوووتای اهداف رفاهی دولت       

بائر و همکاران    به تجارت بین (. 2007، 1)هاف عامل جهانی نقو       المللی  عنوان مکانیسوووی ت
به همین دلیل اسوووت که      نوع توسوووعه در کشوووورهای مختلف داشوووته اسوووت.     مهمی در 

 ای افزایوطور فزایندهبه 1990یکپارچگی تجاری در مناطق مهی اقتصووادی جهان از دهه 
 (. 2014، 2یافته است )یانگ و مارتینز

ا های اقتصادی را دربر گرفته و ی دار و پویا است که همه جنبه شدن حرکتی دامنه جهانی 
ساله جهانی    حال تاثیرگذاری بر آن در ست. م شاره دارد که طی آن    ها ا شدن به فرآیندی ا

یبایی و یابد )شووکالمللی افزایو میزمان مبادالت بینشوووند و هیرفته ناپدید میمرزها رفته
تواند انتقال تکنولوژی را نیز   های خود می الملل از طریق مکانیسوووی  تجارت بین (. 1388بطا،  

تر ریعتواند به انتقال سد؛ اول تماس با نمایندگان خارجی از طریق صادرات که میتسهیل کن
دانو فنی خارجی منجر شود. دوم، دسترسی بیشتر به محصوالت خارجی از طریق واردات       

شابه  شور امکان   که م سی پذیر میسازی را در داخل ک نی  ها به این معکند. هردوی این مکانی
وری عوامل تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در یک     فزایو بهرهاست که انتقال فناوری، ا 

بخو تا حد زیادی بر حجی تجارت خارجی در داخل همان بخو بسووتگی دارد )میرباقری 
توان  الملل وجود دارد می ترین موانعی که برای تجارت بین  (. از مهی1393هیر و همکاران،  

ورسوووم مختلف،  های مبادله، اسووتاندارها و آدابها، تنوع نرخ ارز، هزینهها، سووهمیهبه تعرفه
 (.2004، 3تفاوت نظارتی و... اشاره کرد )چن

ازار  گرایی به مزیت رقابتی در باند تا از طریق منطقهدر طول تاریخ، کشورها سعی کرده  
صادی را در مقیاس منطقه     سائل تجاری و اقت کنند   وفصل ای حلجهانی دست پیدا کنند تا م

ساس، ایجاد اتحادیه . (1390و همکاران،  پور)لطفعلی صادی و اتخاذ   بر این ا های پولی و اقت
شورها می    شترک در میان ک سهیل پول م سی و تجاری       توانند ت سیا صادی،  کننده روابط اقت

  
1- Hufbauer et al. 

2- Yang and Martinez 

3- Chen 
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شد.    شورها با شکیل یک    1طبق ادبیات منطقه بهینه پولی میان ک صادی از ت ، هزینه کلیدی اقت
کشووورها از دسووت دادن اسووتقالل ملی در سوویاسووت پولی   توسووط گروهی از 2اتحادیه پولی

یه هی  آزادی عملی برای             حاد های عضوووو ات یه پولی، کشوووور حاد یک ات حت  اسووووت. ت
ست    ستقل ندارند. با این سیا ستقالل      حال، هزینه های پولی م ست دادن ا های مربوط به از د

یوسووتن به پ پولی بسووتگی به این موضوووع دارد که کشووورها به سوویاسووت پولی خود پیو از 
ای که یک ارز مشوووترک دارد این  اتحادیه پولی به چه میزان وابسوووتگی دارند. مزیت عمده
گذاری در میان کشورهای اتحادیه  است که تجارت )در دو گروه کاال و خدمات( و سرمایه

های معامالت در تجارت مرزی و ترتیب رشوود درآمد در منطقه( را با کاهو هزینهاین)و به
 (.2001، 3دهد ) باروردن نوسانات نرخ ارز در سراسر اتحادیه افزایو میاز بین ب

بنابراین، با توجه به اهمیت پول مشترک و تجارت و همچنین تاثیرپذیری تجارت از پول 
شده است. عالوه بر این، نتایج این     مشترک در این پژوهو به بررسی این موضوع پرداخته   

نمای خوبی برای کارشوووناسوووان و محققان در ارزیابی اثر       عنوان یک راه تواند به  مطالعه می  
دیگر،  ارتعبهای اقتصادی منطقه بر اقتصاد کشورهای جهان مدنظر قرار گیرد. بهبندیگروه

سوواز مناسووبی برای تحلیل این موضوووع باشوود که آیا افزایو     تواند زمینهنتایج بررسووی می
تواند به کاهو     ول مشوووترک میهای تجاری در بین کشوووورهای جهان از طریق پ    همکاری 
ها منجر شووود و زمینه ایجاد یک منطقه پولی بهینه را در های نامتقارن در اقتصوواد آنشوووک

 خیر. این کشورها فراهی سازد یا
 

 منطقه بهینه پولي -2-1
بل    ، پیشووورفت 1990در دهه   قا یات اقتصوووادی یکپارچگی منطقه     های  و  ایتوجهی در ادب
یه   حاد به وج  ات مد ) های پولی  مارتینز    ود آ نگ و  یه  2014، یا حاد توان های پولی را می (. ات

  ای از کشوووورها موجب آن مجموعه  موردتوجه قرار داد که به   « ترتیبات همکاری  »عنوان به 
  ای خود را با نرخ ثابت و غیرقابل     های مبادله   منظور کاهو عدم قطعیت و نااطمینانی، نرخ     به 

شت قرار می برگشت در مقابل نرخ متغیر و قابل   ستا فونت برگ عبارت  به (.2010، 4دهند )کا
  
1- Optimal monetary area 

2- Monetary Uunion 

3- Barro 

4- Costa-Font 



 مجيدي/ فقه يیفضا یاقتصادسنج يکردبا رواي هاي اقتصادي منطقهدوجانبه بلوکاثر پول مشترک بر تجارت    40

متحد  -با توجه به تجارت و دیگر روابط اقتصووادی خود-شوودت دیگر، کشووورهایی که به
وده دهند. منطقه بهینه پولی یک محد     توانند یک منطقه بهینه پولی را تشوووکیل      هسوووتند، می 

  (.2003، 1کلهای پولی خود بهینه است )فراناست که برای پول و سیاست
  توان به دودسووته تقسوویی کرد؛ اولین دسووته سووعی در یافتنادبیات منطقه پولی بهینه را می

یار   ویژگی ند           های اقتصووووادی و مع قه پولی دار یک منط های  هت تعیین مرز  های مهی ج

هند.   دهای این دوره، تئوری سووونتی منطقه بهینه پولی را تشوووکیل می     (. معیار 1970-1960)
کند که هر کشووور سووعی  تاکنون( فرض می 1970سووازند )نظریه جدید را میدسووته دوم که 

از یک اتحادیه پولی باشوود. درنتیجه، رویکرد دوم برای انتخاب شوورکا   2کند عضووو بهینهمی
ه های اقتصووادی نیسووت، بلکه این رویکرد بر مطالعپولی بهینه به دنبال ویژگی در یک منطقه

جه مشووارکت در یک منطقه پولی تاکید دارد و با مقایسووه ها و منافع یک کشووور درنتیهزینه
 (.1391مجیدی، )فقه گیردها و منافع عضویت در اتحادیه پولی صورت میهزینه
 

 معیارهاي منطقه بهینه پولي در نظريه سنتي -2-1-1
دن شود و عواملی مانند قرار دا سنتی به برآورد نرخ ارز واقعی تعادلی پرداخته می  تئوریدر 
یارهای منطقه بهینه پولی، بحث در مورد مرزهای یک منطقه ارز، شووورایط تجارت و یا             مع

طورکلی در تئوری سنتی معیارهای زیر جهت تشکیل  به گیرند.ساختار تجارت را در نظر می
 شده است:های پولی در نظر گرفته یا پیوستن به اتحادیه

ویژه تحرک نیروی کار ل به( بر تحرک عوام1961) ماندل درجه تحرک نیروی کار: -
تاکید و عنوان کرد اگر در یک             به  یدی در تشوووکیل منطقه پولی  مل کل عا عنوان یک 

منطقه بهینه پولی درجه باالیی از تحرک نیروی کار وجود داشووته باشوود، آن منطقه باید 
شته باشد و در رابطه با سایر نقاط جهان نرخ ارزش     در داخل مرزهایو نرخ ارز ثابت دا

 پذیر باشد.افانعط

های اسووومی و دسوووتمزدها در درون و بین     پذیری قیمت و دسوووتمزد: اگر قیمت    انعطاف  -
پذیر باشوووند، احتمال کمتری وجود دارد که بیکاری در کشوووورهای یک منطقه ارز انعطاف

عنوان یک نتیجه از فرآیند تنظیمی که ناشوووی از       یک کشوووور و تورم در کشوووور دیگر به   
  
1- Frankel 

2- Optimal Member 
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ند، پایدار باشووند که این امر نیاز به تنظیمات نرخ ارز اسوومی را  های اقتصووادی هسووت شوووک
 (.1953، 1دهد ) فریدمنکاهو می

باز بودن اقتصوواد: هر چه اقتصوواد بازتر باشوود، دالیل بیشووتری برای داشووتن نرخ ارز ثابت    -
پذیر مفیدتر خواهد بود    تر باشووود، نرخ ارز انعطاف   مطرح اسوووت و هر چه اقتصووواد بسوووته    

 ( .1963، 2کینون)مک
سط فعالیت    - صنایع: زمانی که مناطق تو ، )نه شوند های خود تعریف میتحرک عوامل در 

رک  ای نیاز به تح  از لحاظ جغرافیایی یا سووویاسوووی( تحرک مناسوووب نیروی کار بین منطقه        
تواند رخ دهد که نیروی کار همگن باشووود       مناسوووب شوووغلی دارد و این امر تنها زمانی می    

 .(1969، 3)کنئن
باهت نرخ تورم: زمانی که نرخ تورم بین کشووورها در طول زمان پایین و مشووابه اسووت، شوو -

 موانود. این امر موجوب پرورش بیشوووتر تعوادل      تجوارت نیز بوه نسوووبوت پوایودار بواقی می      

به تنظیمات نرخ ارز اسووومی می        معامالت حسووواب   یاز  شوووود  جاری و تجارت و کاهو ن
 (.1990، 4)ایچنگرین

گذاری یک سوویسووتی ادغام مالی فراملی، اجازه توزیع  ا اشووتراکادغام مالی: کشووورها ب -
دهند. ادغام مالی مجدد وجوه به یک کشووور عضووو تحت تاثیر یک شوووک نامتقارن را می 

شود که تنظیی چنین شوکی تسهیل شود و ممکن است به تنظیمات نرخ      همچنین موجب می
 (.1969ارز اسمی کمتر نیاز داشته باشد )کنئن ، 

های سیاسی در میان   کند که شباهت نگرش ( تاکید می1970) 5گی سیاسی: هابرلر  یکپارچ -
کشووورهای همکار در تبدیل یک گروه از کشووورها به یک منطقه ارز موفق مربوط اسووت    

 (.1970)هابرلر، 
ترین مشووکل این دوره، این بود که نتوانسووت میان معیارهای مختلف منطقه بهینه   بزرگ

منسووجی و یکپارچه تلفیق ایجاد کند. همچنین بسوویاری از این   پولی در قالب یک چارچوب
 (.1391معیارها کاربرد تجربی شفافی نداشتند )بیابانی و همکاران، 

  
1- Friedman 

2- McKinnon 

3- Kenen 

4- Eichengreen 

5- Haberler 
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 هاي جديدمعیارهاي منطقه بهینه پولي در نظريه -2-1-2

به نظریه منطقه بهینه پولی )ماندل            به این معنا        1961با توجه  به یک اتحادیه ارز  (، ورود 
ها و مزایای مختلفی برای کشووورهای عضووو وجود دارد. کشووورها باید در ه هزینهاسووت ک

نه          به هزی گاهی  یارهای منطقه ارز مطلوب خود، ن یابی مع به         ارز با توجه  که  نافعی  ها و م
یه پولی       حاد به ات به  پیوسوووتن   یراثت  یدر نرخ ارز واقع ییراتکه بر تغ  یعنوان عوامل)

اران در گذویژه برای سیاست  داشته باشند. این امر به   شوند،  یجاد( ممکن است ا گذاردیم
کشووورهای عضووو اتحادیه اروپا و دیگر کشووورهایی که قصوود تشووکیل یا پیوسووتن به یک 

های اتحادیه پولی برای    موارد زیر منافع و هزینه   منطقه بهینه پولی را دارند، مهی اسوووت.    
 گیرد:اعضای آن را دربر می

 

 منافع -2-1-2-1
 .دشووونطور عمده در سووطح خرد مشووتق شووده و به خواص پول مربوط میوانند بهتمنافع می

 :مشترک شامل موارد زیر است منافع اصلی داشتن یک منطقه پولی
به   - نه       افزایو عملکرد پول: دامنه عملکرد پول  به هزی با توجه  های   منظور انجام مبادالت )

 عنوان یک کاهو عدم اطمینان( و به     عنوان ذخیره ارزش )به دلیل  یابد( به   معامله کاهو می   
 (.1970، 1یابد )کوهنهای اطالعات( افزایو میمعیار ارزش )با توجه به کاهو هزینه

نه      - یا حذف هزی نه      کاهو و  یک ارز مشوووترک هزی عامالتی: معرفی  یل    های م هایی از قب
(. السوونه  1992، 2کند )فنتون و موریدهد و یا حتی حذف میهای مبادله را کاهو میهزینه
شان می 2000) 3و بارو های معامله منجر به مصرف و  طور رسمی کاهو هزینه دهند که به( ن

 (2000شود )السنه و بارو، تولید بیشتر و درنتیجه بهبود رفاه می
و همبسووتگی درآمد: فرانکل و رز  تخصووصووی شوودن تولید، افزایو یکپارچگی تجاری   -
شان دادند که تجارت فزاینده د 1997) شترک می ( ن ی  تواند موجب تخصص   ر منطقه پولی م

طور که  شووودن صووونعتی در مناطق و در مورد کاالهایی شوووود که مزیت رقابتی دارند. همان
ر دهند، اث شوووان را افزایو میگوید وقتی کشوووورها یکپارچگی تجاری    ( می2003فرانکل ) 

  
1- Cohen 

2- Fenton and Murray 

3- Alesina and Barro 
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ن کاالهایی  آ تخصصی شدن بیشتر آشکار خواهد شد؛ بنابراین، کشورهای مربوطه در تولید  
 که مزیت نسبی دارند، تخصص پیدا خواهند کرد.

یی  گذاری مسووتقشووود تجارت و همچنین سوورمایهاز بین رفتن نوسووانات نرخ ارز: باعث می -
 (. 1994، 1رو شود ) تاولزخارجی با کمترین هزینه روبه

 
 هاهزينه -2-1-2-2
شک  هایینههز سطح     یپول ینهمنطقه به یک یلت ست در  با فرض  .شوند  یجادکالن اممکن ا
سی می        این سا سریع و دقیق به تغییرات ا سخی  شناور پا صمیی که نرخ ارز  یرندگان  گدهد، ت

ستی یک ابزار مهی ثبات را از دست می     شتن یک منطقه پولی  هزینهدهند. سیا صلی دا  های ا
 :مشترک شامل موارد زیر است

باالیی دارد، پیوسوتن به اتحادیه   برای کشووری که سوابقه تورم    پول: 2الضورب کاهو حق -
صل از چاپ پول را        ست درآمد حا ست، ممکن ا صادی با قیمت پایدار ا ارزی که دارای اقت

 (.2003، 3کاهو دهد )ویمن
طورکلی از دست دادن توانایی استفاده از   : بهیپول یها یاست کاهو قدرت استفاده از س   -

لی است؛   رین هزینه پیوستن به اتحادیه پو تسیاست پولی و نرخ ارز برای تثبیت اقتصاد، مهی    
 د.کننهای پولی را کنترل میچون در یک اتحادیه پولی، تمام کشورها با هی سیاست

از دست دادن استقالل سیاست مالی: امکان فروپاشی اتحادیه پولی در صورت عدم وجود  -
ی از معیارها در انضووباط مالی وجود دارد. این مسوواله باعث الزام و پایبندی اعضووا به بعضوو   

 (.1391مجیدی، شود )فقههای مالی میسیاست
ناهماهنگ تجاری و همبسوووتگی فزاینده میان آن         تشوووکیل چرخه    - ها: فرانکل و رز   های 
شان می 1997) شترک می ( ن شک دهند که تجارت فزاینده در منطقه پولی م یل  تواند موجب ت

عتی شووود. همچنین تجارت  های خاص صوونهای ناهماهنگ تجاری و درنتیجه شوووکچرخه
که  فزاینده ممکن است منجر به همبستگی فزاینده میان چرخه تجاری شود. البته در صورتی     

های مشووترک تقاضووا غلبه داشووته و یا تجارت درون صوونعتی حجی بیشووتر تجارت را شوووک
 شامل شود.

  
1- Tavlas 

2- Right to pay 

3- Weimann 



 مجيدي/ فقه يیفضا یاقتصادسنج يکردبا رواي هاي اقتصادي منطقهدوجانبه بلوکاثر پول مشترک بر تجارت    44

 پیشینه پژوهش  -3
شوووکیل منطقه بهینه پولی بین  سووونجی تای به امکان( در مطالعه1395پور و همکاران )اصوووغر

حالت   -با استفاده از روش بیزین فضا   1 (ECO)کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی     
های   دهنده این اسوووت که شووووک   پرداختند. نتایج نشوووان    1970 -1995برای دوره زمانی  

دهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی،    ای دارای قدرت توضیح منطقه
 گذاری در کشورهای عضو اکو است.و سرمایهمصرف 

سوونجی تشووکیل اتحادیه پولی بین   ای به بررسووی امکان( در مطالعه1394سوولمانی و رزاقی )
سه متغیره برای دوره    (VAR) 2کشورهای عضو اکو با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری    

شان می پرداختند. یافته 2012-1980 سب   دهد الگوی واکنو متغیرها ن صادی ن ت به  های کالن اقت
های ایجادشده و سرعت تعدیل این متغیرها در زیرگروه کشورهای افغانستان، قرقیزستان،      شوک 

غیرهای کالن  توانند برای تعدیل متپاکستان و تاجیکستان مشابه هستند. همچنین این کشورها می      
رده و  سانی استفاده ک  های سیاستی یک  های واردشده از استراتژی  اقتصادی خود در مقابل شوک  

 عنوان بازیگران اصلی و مناسب این گروه برای تشکیل یک اتحادیه پولی اقدام کنند.به
( در پژوهو خود به بررسووی آثار همسووایگی بر نوسووانات   1394نژاد و منصوووری )زراء

تجارت جهانی براسوواس روش اقتصووادسوونجی ترکیبی فضووایی با اسووتفاده از ماتریس موزون 
شور پراهمیت در تجارت جهانی در دوره زمانی   34به برای تجارت دوجان  1980 – 2010ک

که  طوریصورت معکوس تایید شد به  ها، آثار فضایی به پرداختند. براساس نتایج تحقیق آن 
درصدی  62/0درصدی نوسانات در تجارت کشورهای همسایه موجب افزایو افزایو یک

 د.نوسانات کشورهای خودی در جهت عکس خواهد ش
شکیل اتحادیه پولی بر تجارت     ( در مطالعه1392مجیدی )زراءنژاد و فقه ای به بررسی اثر ت

کشوور اسوالمی در دوره     49برای  3(OIC)بین کشوورهای عضوو سوازمان کنفرانس اسوالمی     
تند. نتایج  یافته پرداخو با اسوووتفاده از تئوری منطقه بهینه پولی و مدل جاذبه تعمیی 2011-1990

های تجاری، اثر مثبت و دهد مرز مشووترک، زبان مشووترک و وجود اتحادیهن میپژوهو نشووا
صد، اثر           شور مبدأ و مق صله بین ک سانات نرخ ارز، محصور بودن در خشکی و فا معنادار و نو

 اند.  داری بر جریان تجارت بین کشورهای اسالمی داشتهمنفی و معنی
  
1- Economic Cooperation Organization 

2- Vector Autoregressive 

3- Organization of the Islamic Conference 
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یح واحد و یکپارچه برای اثر یورو  ( در پژوهو خود به ارائه یک توض 2017) 1اسپوزیتو 
بر تجارت و توسوووعه عدم تعادل در اتحادیه پولی با اسوووتفاده از مدل جاذبه و با اسوووتفاده از  

های  دهد سیاستنتایج نشان می بود، پرداخت. 2007تا  1992هایی که برای دوره زمانی داده
اقدامات با هدف بهبود       حاضووور با هدف ایجاد توازن در اتحادیه پولی اروپا باید تقویت و            

 عنوان یک کل پشتیبانی شوند.رقابت از بازار واحد به
یک و رز  یه        2016) 2گل حاد به تخمین اثر ات عه خود  طال جارت و    ( در م های پولی بر ت

پرداختند. نتایج  2013تا  1948های برای سووال 3های گرانو متعارفصووادرات با انواع مدل
شکیل اتحادیه پو    شان داد ت صادرات را حدود  پژوهو ن ست.    50لی،  صد افزایو داده ا  در

کنندگان  تر نسبت به سایر شرکت   معموالً دارای یک اثر تجاری کوچک اتحادیه پولی اروپا
 .های ارز استدر اتحادیه

سی امکان 2016) 4شفیقی و قارلقی  شکیل یک اتحادیه پولی در منطقه     ( به برر سنجی ت
شوک       سی تقارن  سیا با برر سی برای دوره زمانی    های اشرق آ پرداختند.  2013تا  1999سا

طورکلی شووواهد قوی برای حمایت از تشووکیل یک منطقه پولی بهینه  دهد بهنتایج نشووان می
سیا وجود ندارد بااین    شرق آ شورها ازجمله ژاپن، هنگ در منطقه   کنک، کرهحال برخی ک

 تند.جنوبی، مالزی و فیلیپین برای تشکیل یک اتحادیه ارز آماده هس
( به بحث در مورد اینکه آیا یک اتحادیه پولی در حال حاضووور            2015) 5هو و همکاران 

جایگزین مناسووبی برای ادامه ترتیبات ارز در شوورق آسوویا اسووت یا خیر با اسووتفاده از بردار    
 2010:4تا  1993:1کشوووور عمده شووورق آسووویا برای دوره زمانی  10میانگین متحرک برای 
طورکلی شوووواهد از ارائه یک مورد مثبت برای در دهد بهنشوووان میپرداختند. نتایج تجربی 

 .ای در شرق آسیا استنظر گرفتن یک آرایو ارز منطقه
سوونجی تشووکیل منطقه بهینه   ( در پژوهشووی به بررسووی امکان 2015) 6رگمی و همکاران

 7 (SVAR)پولی برای کشورهای جنوب آسیا با استفاده از یک بردار اتورگرسیو ساختاری      

  
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 



 مجيدي/ فقه يیفضا یاقتصادسنج يکردبا رواي هاي اقتصادي منطقهدوجانبه بلوکاثر پول مشترک بر تجارت    46

رایط طورکلی شپرداختند. نتایج نشان داد که منطقه جنوب آسیا به 2011تا  1970برای دوره 
تواند برآورد کند. همچنین از دسووت دادن یک ابزار پولی تشووکیل منطقه بهینه پولی را نمی

 تواند منافع یک ارز مشترک را بیشتر کند.مستقل، می
د یک منطقه بهینه پولی در شرق آسیا    ( در پژوهشی امکان ایجا 2014) 1محسنی و آزالی 
تا  1993:1برای دوره زمانی  (VAR) الگوی خودرگرسووویون برداریرا با اسوووتفاده از یک 

شان داد پنج کشور ژاپن، چین، کره جنوبی، مالزی      2010:4 مورد بررسی قرار دادند. نتایج ن
ها  نند. یافتهرا ایجاد ک توانند یک منطقه بهینه پولیهای نامتقارن میو فیلیپین با وجود شوک 

 دهد ین ژاپن و دالر آمریکا بر تشکیل این اتحادیه تاثیر دارند.همچنین نشان می
قا      2009) 2ژو و کیی مالی آفری نه بودن منطقه انجمن  با    1970-2004در دوره  3( بهی را 
اد اند. نتایج نشان د مورد بررسی قرار داده  (VAR) الگوی خودرگرسیون برداری استفاده از  

شورهای انجمن مالی آفریقا به  شوک   تولید ناخالص داخلی ک داخل   هایشدت تحت تاثیر 
ین  ا های خارج از اتحادیه اثر چندانی بر تولید ناخالص داخلیاتحادیه قرار دارد، اما شوووک

کشووورها ندارد. براسوواس این نتایج، انجمن مالی آفریقا یک منطقه پولی بهینه نیسووت، مگر  
 وسیله سایر منافع دیگر تشکیل اتحادیه جبران شود.  ها بهی ناشی از شوکهاکه زیاناین

گیری اثر یورو در تجارت با استفاده   اندازهای را برای (، مطالعه2003) 4میکو و همکاران
شامل   صنعتی برای دوره زمانی     22از یک نمونه که  شور  بود، انجام دادند.  1992-2002ک
طور متوسط، کشورهای یورو در مقایسه با دوره قبل از یورو،    دهد بهنتایج پژوهو نشان می 

درصوود  16تا  4تجارت خود را افزایو داده و بسووته به روش اعمال این افزایو متغیر و بین 
ها دریافتند که کشوووورهای اتحادیه اروپا در حال حاضووور تجارت  اسوووت. عالوه بر این، آن

 از ایجاد اتحادیه پولی اروپا دارند.  بیشتری در میان خود نسبت به دیگر کشورها قبل
(، تاثیر اتخاذ یورو در مطالعات تجاری کشوووورهای اتحادیه پولی          2002) 5بان و کالسووون 

انادا،   عالوه ک اروپا را با پیروی از یک روش کمی متفاوت برای کشوووورهای اتحادیه اروپا به          
ی قرار دادند. نتایج نشان مورد بررس 1965 -2001های ژاپن و ایاالت متحده آمریکا برای سال

  
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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حال، اثر  (. با این4/0داد که اثر یورو بر تجارت در سووال اول مثبت و کوچک اسووت )حدود  
 به دست آوردند. 2006است که نیمی از آن را در سال  40/0تجمیعی که یافت شد حدود 
  سوونجی تشووکیل یک منطقه بهینه پولی درشووده به بررسووی امکاندر اکثر مطالعات انجام
جی  سووونهای پولی بر تجارت با اسوووتفاده از اقتصووواد      اثر اتحادیه  مناطق مختلف جهان و یا    

های دیگر که   حال، اغلب این مطالعات و پژوهو    . بااین شوووده اسوووت  کالسووویک پرداخته  
ی را نادیده اند، اثرات فضووایتاکنون در زمینه تاثیر اتحادیه پولی بر تجارت صووورت پذیرفته

لی اسوووت که تاثیرپذیری تجارت مناطق و جوامع از یکدیگر به خاطر           اند. این در حا  گرفته 
سووونجی  های جغرافیایی امری مورد انتظار اسوووت، اما در پژوهو حاضووور به امکان        نزدیکی

تشوووکیل یک منطقه بهینه پولی بین کشوووورهای منتخب جهان و تاثیر ایجاد این منطقه بهینه    
 کشوووورها با در نظر گرفتن مجاورت و    پولی و اتخاذ پول مشوووترک بر تجارت متقابل بین      

 شده است. سنجی فضایی پرداختههمسایگی کشورها و در غالب اقتصاد
 

 روش پژوهش -4
 اقتصادسنجي فضايي -1-4

در این پژوهو از تکنیک اقتصوووادسووونجی فضوووایی در تخمین مدل موردنظر اسوووتفاده        
سنجی کال          شود.آنچه موجب می می صاد ضایی و اقت سنجی ف صاد ز هی  سیک ا شود تا اقت

متمایز شوووند، این اسووت که در اقتصووادسوونجی فضووایی دو عامل وابسووتگی فضووایی میان   
شوووود. مشووواهدات و ناهمسوووانی فضوووایی در روابط یا پارامترهای مدل در نظر گرفته می 

ای دارای عنصووور مکانی روی های نمونهای اسوووت که در دادهوابسوووتگی فضوووایی پدیده
وجود داشووته باشوود، این  iای مربوط به یک محل مانند که وقتی مشوواهدهطوریدهد بهمی

تواند بین وابسووته اسووت. وابسووتگی می  jو  iهای های دیگر در مکانمشوواهده به مشوواهده 
شاهده رخ دهد به  را اختیار کند؛ زیرا انتظار  i = 1,…, nتواند از می i کهطوریچندین م

شووده در از فضووا به مقادیر مشوواهده شووده در یک نقطه ای مشوواهدههای نمونهرود دادهمی
(. اصطالح ناهمسانی فضایی اشاره به انحراف     1380های دیگر وابسته باشد )اکبری،   مکان

ر هنگام حرکت دکه طوریهای جغرافیایی دارد بهها در سطح مکاندر روابط بین مشاهده
ثاب   های نمونه  ها، توزیع داده بین مشووواهده   یانگین و واریانس  تی نخواهند بود  ای دارای م

گیرد؛ در اقتصووادسوونجی مرسوووم این دو موضوووع را نادیده می (.1387)اکبری و توسوولی، 



 مجيدي/ فقه يیفضا یاقتصادسنج يکردبا رواي هاي اقتصادي منطقهدوجانبه بلوکاثر پول مشترک بر تجارت    48

 هایگیریفرض بر این اسووت که متغیرهای توضوویحی در نمونه  1مارکوف -قضوویه گاس
ضایی در میان نمونه   تکراری ثابت ستگی ف کند؛ ها این فرض را نقض میاند، اما وجود واب

مارکوف را که یک رابطه خطی مشووخص بین  -فضووایی، فرض گاسهمچنین ناهمسووانی 
 (.1396کند )صادقی و همکاران، ای وجود دارد نقض میمشاهدات نمونه

دار عددی باید به تعیین مقبرای استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی، پیو از هر کاری 
در دسووت اسووت؛   های مکانی پرداخت. برای انجام این موضوووع، دو منبع اطالعاتی ویژگی

که   شووودیکی موقعیت در صووفحه مختصووات که با طول و عرض جغرافیایی نشووان داده می 
یابد. منبع  ها، کاهوها باید با افزایو فاصووله بین دادهوابسووتگی فضووایی و تاثیر آن بر داده 

کننده موقعیت نسووبی در اطالعات مکانی دیگر، مجاورت و همسووایگی اسووت که منعکس 
ضای یک واحد من  ست؛ بنابراین،      طقهف سبت به واحدهای دیگری از آن قبیل ا شاهده، ن ای م

همسایگی یا مجاورت هستند،     با در نظر گرفتن وابستگی فضایی واحدهایی که دارای رابطه  
ها یا واحدهایی که دورتر هستند باید درجه وابستگی فضایی باالتری را نشان     نسبت به محل 

 (. 1380دهند )عسگری و اکبری، 
شووده اسووت. اگر کشووورها   ها اسووتفادهن پژوهو از معیار اتصووال جغرافیایی در تحلیلای

کیلومتر فاصله داشته باشند، متغیر مجازی مقدار یک و درصورت        500نسبت به همدیگر تا  
گیرند. در مطالعاتی در    کیلومتر مقدار صوووفر در ماتریس فضوووایی به خود می     500بیو از 

شینه بیان شد نیز از این    ستفاده شده است. در واقع مقدار     پی کیلومتر حد متوسط    500روش ا
فاصله جغرافیای برای مجاورت فضایی است. جهت شناسایی کشورهای به هی وصل شده،          

و  iآید که اگر کشووور در این صووورت یک ماتریس اتصووال دوتایی )باینری( به دسووت می 
شته باشند،      j ،500کشور   گیرد و هر کشور   به خود می 1قدار م wijکیلومتر از هی فاصله دا

کند. سووپس  دریافت می iوزن یکسووانی را در سووطر مربوط به کشووور   iهمسووایه با کشووور  
 شود.شود، بنابراین جمع هر سطر برابر یک میدست آمده نرمالیز میماتریس به

شوووده اسوووت. ماتریس پول   اسوووتفاده 2در این پژوهو همچنین از ماتریس پول مشوووترک
شود به این   تریسی است که براساس داشتن پول مشترک بین کشورها تشکیل می        مشترک، ما 

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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عدد صوووفر تعلق می   عدیل     گیرد. عالوه بر ایندر غیر این صوووورت،  ماتریس ت شوووده نیز از 
 فاصله جغرافیایی  تفاده از ماتریس وزنی استاندارد شده  شده است. برای این منظور با اس   استفاده 

(swd) 1   در ماتریس پول مشترک  و ضرب(wc) 2 شده براساس    ، ماتریس پول مشترک تعدیل
شوووده اسوووت:  صوووورت اعمالآید. این تعدیل بدینبه دسوووت می 3(wcd)فاصوووله جغرافیایی 

wcdij = wcij.
dij

∑ dij
ماتریس   jاسووت و سووتون   iیک عنصوور از سووطر   wcdij: که در آن  

ست،          صله جغرافیایی ا ساس فا شده برا شترک موزون  سطر   wcijوزنی پول م ستون   iاز    jو 

dijماتریس وزنی پول مشووترک و 

∑ dij
ماتریس وزنی ردیف    jو سووتون  iیک عنصوور از سووطر   

 (.1395کاخکی، یفاصله جغرافیایی است )عسکری و شفیع استانداردشده

 

 سنجي فضاييهاي رگرسیون در اقتصادمدل -2-4
ضوایی را  های وابسوته ف بندی مدلادبیات مربوط به اقتصوادسونجی فضوایی، دو دسوته از طبقه    

مربوط به دسووته اول، وابسووتگی فضووایی در متغیر وابسووته را لحاظ     هایمدل دهد.نشووان می
رآیندهای تعاملی، اجتماعی یا فضووایی، مدنظر قرار  عنوان نتایجی از فها بهکنند. این مدلمی
ها ارزش متغیر وابسوووته برای یک عامل به همراه ارزش عامل همسوووایه            گیرند که در آن  می

سته  شود. مدل برآورد می ضایی بر خط   دوم فرض میهای متعلق به د ستگی ف اها  کنند که واب
های کوواریانس غیرفضوووایی     عنوان یک مورد خاص از ماتریس خطا    گذارند و به   تاثیر می 

ها زمانی مفید هسووتند که رفتار یک عامل اقتصووادی تحت تاثیر  آیند. این مدلحسوواب میبه
سایه  شند که برای تحلیل ویژگی هم سته از مدل     گر قابل هایی با ست. در هر د شاهده نی ها، م

ماتریس  نشود. ای قدرت تعامل بالقوه بین واحدها از طریق ماتریس وزنی فضایی معرفی می 
د ای در مورشووود. سوواختار این ماتریس مبتنی بر اطالعات غیرنمونهنشووان داده می Wبا نماد 
 (. 2003، 4نسبی بین مشاهدات است )آنسلین فاصله
ر وابسووته،  تواند از طریق متغیطورکلی، تاثیرات فضووایی یک منطقه بر منطقه دیگر میبه

 ا بروز پیدا کند. یک مدلی که تمامی این اثراتهمتغیرهای مسووتقل، خطا و یا ترکیبی از آن
 ( است.1صورت رابطه )شود بهرا شامل می

  
1- Standardized Weighted Distance 

2- Common Currency Weight Matrix 

3- Common Currency Mmatrix Adjusted Based on Geographical Distance 

4- Anselin 
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(1) Y=ρWY+αiN+Xβ+WXθ+U 

U = λWU + ε 

 
زای متغیرهای مسووتقل  اثر برون WXزای متغیر وابسووته مناطق مختلف، اثر درون WYکه در آن 

 (.  2014، 1لهورستاثرات جزء خطای مناطق مختلف است )وگا و ا WUمناطق مختلف و 
 شده است. ( خالصه1های مختلف فضایی در نمودار )بندی مدلتقسیی

  

 
 هاي مختلف اقتصادسنجي فضاييمقايسه مشخصات مدل -1نمودار 

 (2014ماخذ: وگا و الهورست )

 
کارگیری مدل اقتصووادسوونجی فضووایی، پیروی از قانون طور که گفته شوود، منطق بههمان

ما عامل            :گوید ه میاول جغرافیا اسوووت ک    به عامل دیگری مرتبط اسوووت، ا های  هر عامل 
 .های دورتر، بیشتر به هی مربوط هستندتر نسبت به عاملنزدیک
 

 هاي پژوهشداده -3-4
کشووور از کشووورهای منتخب جهان شووامل: کانادا، سوووئیس،    19در این پژوهو، اطالعات 

هوری اسووالمی ایران، ایتالیا، ژاپن، هلند،  چین، آلمان، فنالند، فرانسووه، انگلسووتان، یونان، جم
  
1- Vega and Elhorst 
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 15متحده آمریکا برای دوره زمانی نروژ، لهستان، پرتغال، روسیه، سنگاپور، سوئد و ایاالت     
شوووده اسوووت. برای تامین   وتحلیل قرار دادهمورد بررسوووی و تجزیه 2015تا  2000سووواله از 

اسووتفاده   IMFو   World Bank ،UNCTAD،CEPIIهای های مورد نیاز از سووایتداده
 شده است.
شوووده کشوووورهای برتر جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی در بازه         های انتخاب   نمونه 

زمانی مورد بررسوووی هسوووتند. برای انتخاب نمونه به این صوووورت عمل شووود که ابتدا تولید  
مانی          بازه ز هان در  خالص داخلی ج قدار         2015تا   2000نا که دارای م مد  به دسووووت آ

میلیارد دالر بود، سوووپس تولید ناخالص داخلی این مجموعه در بازه زمانی فوق  178,974,7
 84میلیارد دالر بود که این مجموعه حدود        029,638,6به دسوووت آمد که دارای مقدار       

دیگر مجموعه فوق عبارتشووود. بهدرصوود از تولید ناخالص داخلی کل جهان را شووامل می
 اند.  اخلی جهان را در بازه زمانی فوق داشتهدرصد از تولید ناخالص د 84حدود 

های تجارت دوجانبه برای کشورهای  های این پژوهو، نبود دادهترین محدودیتاز مهی
کشور محدود شود.    19جهان است. بنابراین، نبود داده موجب شد تا نمونه مورد بررسی به    

دوره زمانی مورد مطالعه  در تخمین نتایج موجب شد  14افزار استاتا  همچنین محدودیت نرم
 تعیین شود. 2015تا  2000های سال
 

 مدل پانل فضايي -4-4

های کمی و مقداری در کارگیری روشهای ایجادشووده در به یکی از تحوالت و پیشوورفت 
ست. در             علوم رفتاری به ضایی ا سنجی ف صاد سنجی به اقت صاد شاخه اقت صاد، تکامل  ویژه اقت

رکلی  طویا به-ای قتصووادسوونجی توانسووته اسووت در علوم منطقه یک دهه اخیر، این زمینه از ا
  -هایی که مکان و مختصوووات جغرافیایی در آن دخالت دارند         علومی که اطالعات و داده  

ل های اقتصادسنجی فضایی، بهتر است ابتدا یک مد    توجهی پیدا کند. در مدلگسترش قابل  
سپس آزمون    شود و  ست     های مربوط به وابکلی در نظر گرفته  ضایی و خودهمب گی  ستگی ف

شده و درنهایت بیان شود کدام مدل برای مطالعه حاضر    فضایی میان جمالت اخالل بررسی  
مدل فضوووایی این پژوهو با توجه به ادبیات نظری پژوهو و مطالعات قبلی           بهتر اسوووت. 

 ( است.2صورت رابطه )( است که به2012) 1برگرفته از مدل کلیجان و همکاران
  
1- Kelejian et al. 
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(2)  Limexij t = β0 + β1Lnrerit + β2Lngdpit +

β3Lopennessit + β4Limexit−1 + β5Lgdpit−1 +

β6Lopennessit−1 + β4Uij
t + εit  

 
دهنده سووال موردنظر اسووت.  نشووان tبیانگر کشووور و اندیس   jو  iدر این مطالعه، اندیس 

ریتی حجی تجارت دوجانبه )مجموع صووادرات و واردات  : نشووانگر لگاLnimexijهمچنین 
: نشوووانگر لگاریتی نرخ ارز حقیقی  Lnrerit دوطرفه بین کشوووورهای و شووورکای اسوووت(، 

ارج  کننده خدوجانبه )ابتدا نرخ ارز دوجانبه به دست آمد و سپس در شاخص قیمت مصرف 
شوانگر لگاریتی   : نLngdpit کننده داخل تقسویی شود(،  ضورب و بر شواخص قیمت مصورف   
: نشانگر لگاریتی  Lopennessitدالر آمریکا(،  2010تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت 

شووواخص باز بودن تجاری )مجموع صوووادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به قیمت     
تجوواری،            Limexit−1دالر آمریکووا(،     2010ثووابووت  بزاری حجی  غیر ا مت  :Lgdpit−1 :

خالص داخلی،       متغیرابزاری نا ید  جاری و    Lopennessit−1تول باز بودن ت : متغیر ابزاری 
Uij

t: نشانگر اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی است. 

 

 وتحلیل نتايجتجزيه -5
 مدل پانل فضايي با استفاده از ماتريس فاصله جغرافیايي -1-5
، خطای  1ودرگرسوویو فضووایی منظور روشوون شوودن شووکل تصووریح یکی از چهار مدل خ  به

 4 مدل مختلط فضایی )مدل خودرگرسیو همراه با خطای فضایی(   و  3، دوربین فضایی 2فضایی 
دهد، شود. این آزمون عالوه بر اینکه وابستگی فضایی را نشان می    استفاده می  LRاز آزمون 

 کند. در این آزمون، فرضوویه صووفر بیانگر عدم وجود نوع مدل فضووایی را نیز مشووخص می 
وابسووتگی فضووایی بین متغیرها اسووت؛ بنابراین، رد فرضوویه صووفر به معنای وجود وابسووتگی    

صووفر که بیانگر نبود خودهمبسووتگی فضووایی   فضووایی بین متغیرهای مدل اسووت. اگر فرضوویه

  
1- Spatial Autoregressive Model 

2- Spatial Error Model 

3- Spatial Durbin Model 

4- Spatial Autoregressive Model with Auto Regressive disturbances 
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تر از ارزش موردنظر باشووود،  بزرگ اسوووت، رد شوووود، دو تفسووویر وجود دارد؛ اگر آماره  
ثبت اسووت. به این معنی که در کشووورهایی با سووطوح خودهمبسووتگی فضووایی م دهندهنشووان

صادف.  اند تا از روی شانس و ت شده بندیصورت فضایی خوشه   ها بیشتر به توزیع مشابه، داده 
شان    شد، ن ست       اگر آماره کمتر از ارزش مورد انتظار با ضایی منفی ا ستگی ف دهنده خودهمب

صادف      ( و داده2010)ویتون ،  شانس و ت شتر از روی  شه ها بی ( 1اند. جدول )شده بندیخو
را برای بررسی وجود خودهمبستگی فضایی و با استفاده از ماتریس فاصله       نتایج این آزمون

 دهد.را نشان می

 
 هاي تشخیص فضايي با استفاده از ماتريس فاصله جغرافیايينتايج آزمون -1جدول 

Spatial Test SAR SEM SDM SAC 
Log 

Likelihood 

Function 
***0882/1906- ***6411/2019- ***2684/364 ***3139/3992 

LR Test ***5898/49 ***1480/166 ***0505/1 ***8905/63 

LM Error 

(Burridge) 
***8236/7462 ***8236/7462 ***0067/2236 ***8236/7462 

LM Error 

(Robust) 
***0236/7614 ***0236/7614 ***5496/2216 ***0236/7614 

LM Lag 

(Anselin) 
***9098/77 ***9098/77 ***8104/19 ***9098/77 

LM Lag 

(Robust) 
***1098/229 ***1098/229 3533/0 ***1098/229 

 هستند. 10/0و 05/0، 01/0به ترتيب معناداري در سطح  *و  **، ***
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
شان می نتایج این آزمون ضایی(         ها ن ستگی ف صفر )عدم وجود خودهمب ضیه  دهد که فر

توان رد کرد. شوووود و وجود خودهمبسوووتگی فضووووایی را نمی رد می SACبرای آزمون 
گر وجود تاثیرات همسوووایگی این گروه از کشوووورها     بیان  LRدیگر، نتایج آزمون  عبارت به 

صله جغرافیایی و         ستفاده از ماتریس فا صل از تخمین مدل با ا ست. در مرحله بعد نتایج حا ا
 آورده شده است. SACمدل 
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 نتايج برآورد مدل رگرسیون پانل فضايي با استفاده از ماتريس فاصله جغرافیايي -2جدول 
SAC SDM SEM SAR Variable 

***9421/9 

(28/12) 

***4219/26 

(64/16) 

***7826/41 

(14/36) 

***6897/41 

(12/23) 
Constant 

***0541/0- 

(49/4-) 

***5969/0- 

(64/19-) 

***6638/0 

(17/12) 

***6784/0- 

(47/12-) 
lreri  

***2426/0 

(27/5) 

***6782/0- 

(20/50-) 

***6475/1- 

(19/22-) 

***6460/1- 

(23/51-) 
lgdpi 

***0113/0 

(94/2) 

***9583/0 

(14/22) 

***4979/1- 

(16/58-) 

***4148/1- 

(44/14) 
lopennessi 

***0227/0 

(59/640) 

***0254/0 

(03/284) 

***0250/0 

(05/245) 

***0249/0 

(89/149) 
limexit−1 

***0045/0- 

(55/5-) 

***0063/0 

(14/17) 

***02255/0 

(83/327) 

***0227/0 

(14/24) 
lgdpit−1 

*0002/0 

(07/0) 

***1882/0 

(42/111) 

***2997/0 

(85/46) 

***2795/0 

(26/77) 
lopennessit−1 

***0011/0 

(21/5) 

***01558/0 

(31/28) 
 

***0006/0 

(04/7) 
ρ 

***0038/0 

(61/7) 

***2225/0 

(02/42) 

***0035/0 

(89/12) 

***3428/0 

(60/21) 
δ 

***1163/0 

(54/104) 
 

***0004/0 

(55/85) 
 λ 

 هستند.   10/0و 05/0، 01/0به ترتيب معناداري در سطح  *و **، ***

 دهند.را نشان می tاعداد داخل پرانتز آماره 
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
دهنده معناداری و تاثیر مثبت همه  ه شده است که نشان   ( آورد2نتایج برآورد در جدول )

فضووایی بر تجارت متقابل بین کشووورها اسووت. در واقع   خود رگرسوویونمتغیرها و ضووریب 
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بر تجارت دوجانبه بین   (ρ)فضووایی  خود رگرسوویونتاثیر متغیرها و ضووریب  SACالگوی 
سطح باالیی معنی   کشورها را بیان می  ضرایب در  ست؛ بنابراین کند که مقدار این  ، بعد دار ا

 ای برخوردار است.جغرافیایی در میان کشورهای مورد بررسی از اهمیت ویژه
درصد معنادار   یکمثبت و از لحاظ آماری در سطح ( ρ)ضریب خود رگرسیون فضایی 

که میانگین وزنی حجی تجارت کشورهای مجاور یک کشور از   است؛ بنابراین، درصورتی  
وسط   طور متاز کشورهای منتخب جهان یک درصد افزایو یابد به  کشور مورد بررسی    19

یابد. مقدار مثبت و معنادار       درصووود افزایو می 0011/0اندازه  حجی تجاری آن کشوووور به  
دهد بخشوووی از تجارت دوجانبه هر یک از     ضوووریب خود رگرسووویون فضوووایی نشوووان می   

رت  خودکار مثبت تجا کشورهای مورد بررسی به دلیل اثر مجاورت یا فاصله بوده و چرخه    
توان  دسوووت آمده میدوجانبه در بین کشوووورهای منتخب جهان برقرار اسوووت. طبق نتایج به

 گفت که بعد مسافت در تجارت متقابل کشورهای منتخب جهان مهی و معنادار است.
ساس الگوی   (2)با توجه به جدول  سطوح مختلف      SACو برا ضرایب تمام متغیرها در 

بطه نرخ ارز حقیقی با تجارت متقابل یک رابطه منفی و در سوووطح یک دار هسوووتند. رامعنی
ست و دارای مقدار     صد معنادار ا ست هر یک      -0541/0در ست که به معنای آن ا صد ا در

 -0541/0درصووود افزایو در نرخ ارز حقیقی، تجارت دوجانبه بین کشوووورها را به میزان        
رت متقابل یک رابطه مثبت و در دهد. رابطه تولید ناخالص داخلی با تجادرصوود کاهو می

صد معنادار و دارای مقدار   5سطح   ست هر یک      2426/0در ست که به معنای آن ا صد ا در
شورهای مجموعه را     صد افزایو در تولید ناخالص داخلی میزان تجارت دوجانبه میان ک در

ان  تودهد. در تفسیر مثبت بودن عالمت تولید ناخالص داخلی میدرصد افزایو می 2426/0
د، های تولیدی آن بیشووتر باشوو  تر بوده و ظرفیتهرچه اندازه یک اقتصوواد بزرگ گفت که 

للی مزیت  المشوووود و درنتیجه در بازارهای بین   امکان تولید بیشوووتر با هزینه کمتر فراهی می     
شود. همچنین این   نسبی خواهد داشت و این موضوع باعث افزایو صادرات آن کشور می      

ضوع باعث می  شد و در      شود با مو شته با زار داخلی قدرت جذب محصوالت خارجی را دا
عالوه بر این، طبق قانون جاذبه     یابد.  نتیجه، میزان تجارت خارجی آن کشوووور افزایو می    

یابد، موجب افزایو در حجی             می ناخالص داخلی افزایو  توان بیان کرد که هر چه تولید 
 شود.تجاری میان شرکای تجاری می

ودن تجاری با تجارت دوجانبه مثبت و در سووطح یک درصوود معنادار و رابطه متغیر باز ب
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دهنده آن است یک درصد افزایو در میزان باز   درصد بوده که نشان   0113/0دارای مقدار 
منجر به دهد و درصووود افزایو می 0113/0بودن تجاری، تجارت دوجانبه بین کشوووورها را 

بر این اسووواس برای یک   شوووود.ری میافزایو سوووطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجا    
شترک بزرگ      ستن به یک منطقه پولی م صاد کوچک باز، پیو سودمندتر خ اقت واهد بود؛ تر 

تر باشد احتمال باز بودنو بیشتر است. یک اقتصاد کوچک باز     زیرا هر چه اقتصاد کوچک 
و تولید   یدر تولید همه نیازهایو ناتوان است، پس برای این کشور ارتباط با تجارت خارج  

کاالهایی که در آن مزیت نسوووبی دارد، منافع بیشوووتری دارد. همچنین یک اقتصووواد بزرگ 
ت  اش با تجار  تری از تولید ناخالص داخلی   خودکفاتر اسوووت و معموالً تنها بخو کوچک    

ست که این نتیجه با مطالعه     ست، از این رو، دارای میزان باز بودن کمتری ا خارجی مرتبط ا
قت می  ( م2005) 1بروز نه پولی را      ترین ویژگیکند. وی مهی طاب ناطق بهی به م های مربوط 

د  چه باز بودن اقتصاد بیشتر باشد، عواملی که برای پیوستن یا ایجا    برشمرد و بیان کرد که هر 
 شوند، دارای اثرگذاری بیشتری هستند.یک منطقه بهینه پولی ایجاد می

درصد و معنادار در سطح   0227/0ی مقدار عالوه بر این، متغیر ابزاری حجی تجاری دارا
ابزاری حجی تجاری،  که به معنای آن است هر یک درصد افزایو در متغیر    درصد است   5

متغیر ابزاری تولید   .دهددرصد افزایو می  0227/0تجارت دوجانبه بین کشورها را به میزان  
که به د اسووت درصوو 5درصوود و معنادار در سووطح   -0045/0ناخالص داخلی دارای مقدار 

، تجارت   تولید ناخالص داخلی   معنای آن اسوووت هر یک درصووود افزایو در حجی تجاری     
. رابطه متغیر ابزاری باز دهددرصووود کاهو می -0045/0دوجانبه بین کشوووورها را به میزان 

 5درصووود و معنادار در سوووطح    0002/0بودن تجاری و حجی تجاری مثبت و دارای مقدار     
، تجارت  باز بودن تجاریآن اسووت هر یک درصوود افزایو در که به معنای  درصوود اسووت

 .دهددرصد افزایو می 0002/0دوجانبه بین کشورها را به میزان 
 

 مدل پانل فضايي با استفاده از ماتريس پول مشترک -5-1
ستفاده        شترک ا ضایی پول م شترک برای برآورد اثرات ف   در این پژوهو از ماتریس پول م

مشترک، ماتریسی متقارن است که در آن به کشورهایی که دارای      شده است. ماتریس پول   
صفر           ستند، عدد  شترک نی شورهایی که دارای پول م ستند، عدد یک و به ک شترک ه پول م

  
1- Broz 
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 شده است. قطر اصلی این ماتریس عدد یک است. داده
یا عدم وجود اثرات فضوووایی از طریق آزمون      تدا وجود  مورد بررسوووی قرار  LRدر اب

 طور که گفته شووود این آزمون عالوه بر اینکه وابسوووتگی فضوووایی را نشوووان همان گیرد.می
کند. در این آزمون، فرضوویه صووفر بیانگر عدم دهد، نوع مدل فضووایی را نیز مشووخص میمی

وجود وابستگی فضایی بین متغیرها است؛ بنابراین، رد فرضیه صفر به معنای وجود وابستگی        
 ( آورده شده است.3یج در جدول )فضایی بین متغیرهای مدل است. نتا

 
 هاي تشخیص فضايي با استفاده از ماتريس پول مشترکنتايج آزمون -3جدول 

 هستند. 10/0و 05/0، 01/0به ترتيب معناداري در سطح  *و **، *** 
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
عدم وجود همبسووتگی فضووایی( برای  (دهد فرضوویه صووفر  ها نشووان مینتایج این آزمون

توان رد کرد.   شوووود و وجود خودهمبسوووتگی فضووووایی را نمی             رد می  SACآزمون  
ر جهان بیانگر وجود تاثیرات همسایگی این   کشو  19برای  LRدیگر، نتایج آزمون عبارتبه

گروه از کشووورها اسووت. در مرحله بعد، نتایج حاصوول از تخمین مدل با اسووتفاده از ماتریس 
 آورده شده است. SACپول مشترک و مدل 

داری باال و تاثیر  دهنده معنی( آورده شده است که نشان   4نتایج برآورد مدل در جدول )
بر تجارت متقابل بین کشووورها    (ρ) فضووایی خود رگرسوویون مثبت همه متغیرها و ضووریب

ست. در واقع الگوی   ضایی       SACا سیون ف ضریب خود رگر بر تجارت   (ρ)تاثیر متغیرها و 
  .دار اسووتکند که مقدار این ضوورایب از لحاظ آماری معنادوجانبه بین کشووورها را بیان می

سط        ضایی مثبت و از لحاظ آماری در  سیون ف ست؛     5ح ضریب خود رگر صد معنادار ا در

Spatial Test SAR SEM SDM SAC 
Log Likelihood 

Function 
***8145/1940- ***4452/3937- ***3652/2614- ***9483/784 

LR Test ***5296/20 ***1847/10 ***0071/67 ***5040/47 

LM Error 
(Burridge) 

***3174/3909 ***3174/3909 ***5112/3096 ***3174/3909 

LM Error 
(Robust) 

***0703/4004 ***0703/4004 ***5959/3055 ***0703/4004 

LM Lag 
(Anselin) 

***7201/58 ***7201/58 ***9415/40 ***7201/58 

LM Lag (Robust) ***4730/153 ***4730/153 0262/0 ***4730/153 
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 19که میانگین وزنی حجی تجارت کشووورهای مجاور یک کشووور از  بنابراین، درصووورتی
 طور متوسووطکشووور مورد بررسووی از کشووورهای منتخب جهان یک درصوود افزایو یابد به

یابد. مقدار مثبت و معنادار    درصووود افزایو می 0115/0اندازه  حجی تجارت آن کشوووور به   
س   ست که بخشی از تجارت دوجانبه هر یک     ضریب خود رگر ضایی تاییدکننده این ا یون ف

از کشووورهای موردبررسووی به دلیل اثر پول مشووترک بوده و چرخه خودکار مثبت تجارت    
 دوجانبه در بین کشورهای منتخب جهان برقرار است.

 
 نتايج برآورد مدل رگرسیون پانل فضايي با استفاده از ماتريس پول مشترک -4جدول 

SAC SDM SEM SAR Variable 

***7121/39 

(91/8) 
***6762/21 
(94/18) 

***7466/4 
(30/9) 

***7065/41 
(25/12) Constant 

8893/0 
(59/0) 

**3748/0- 
(08/6-) 

***0440/0- 
(79/2-) 

***6707/0- 
(07/13-) lreri  

***6296/1 
(91/14) 

***1944/0 
(25/12) 

***4633/0 
(97/12) 

***6460/1- 
(00/53-) lgdpi 

***4679/0 
(62/15) 

***4193/1- 
(57/37-) 

***0387/0 
(34/3) 

***3000/1 
(24/14) lopennessi 

***0239/0 
(54/448) 

***2767/0 
(76/195) 

***0225/0 
(55/981) 

***0250/0 
(60/157) limexit−1 

***0264/0 
(08/320) 

***0069/0- 
(24/79-) 

***0083/0- 
(99/12-) 

***0227/0 
(52/24) lgdpit−1 

***0871/0 
(46/13) 

***2271/0 
(60/24) 

***0062/0- 
(43/2-) 

***2473/0 
(25/84) lopennessit−1 

***0115/0 
(21/8) 

***0165/0 
(19/8) 

 
***0005/0- 
(53/4-) ρ 

***2108/0 
(38/87) 

***3835/0 
(45/55) 

***1179/0 
(27/104) 

***3454/0 
(86/21) δ 

***0059/0 

(98/217) 
 

***0005/0 
(19/3) 

 λ 

 هستند.   10/0و 05/0، 01/0به ترتيب معناداري در سطح  *و **، ***

 دهند.را نشان می tاعداد داخل پرانتز آماره 
 هاي پژوهشماخذ: يافته
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ضرایب تمام متغیرها مطابق با انتظار و در    SACاساس الگوی  ( و بر4با توجه به جدول )
دار هسووتند. رابطه نرخ ارز حقیقی با تجارت متقابل یک رابطه مثبت و سووطوح مختلف معنی

درصوود اسووت که به معنای آن  8893/0در سووطح پنج درصوود معنادار اسووت و دارای مقدار 
نبه بین کشووورها را به میزان اسووت هر یک درصوود افزایو در نرخ ارز حقیقی تجارت دوجا

دهد. رابطه تولید ناخالص داخلی با تجارت متقابل یک رابطه             درصووود افزایو می 8893/0
درصوود اسووت که به معنای آن   6296/1درصوود معنادار و دارای مقدار  5مثبت و در سووطح 

یان              به م جان جارت دو خالص داخلی میزان ت نا ید  یک درصوووود افزایو در تول اسووووت هر 
 دهد.درصد افزایو می 6296/1جموعه را کشورهای م
سطح  عالوه بر  درصد   5این، رابطه متغیر باز بودن تجاری با تجارت دوجانبه مثبت و در 

دهنده آن است یک درصد افزایو در   درصد بوده که نشان   4679/0معنادار و دارای مقدار 
ها را              به بین کشوووور جان جارت دو جاری، ت باز بودن ت  افزایو  درصوووود  4679/0میزان 

شووود. همچنین   دهد و منجر به افزایو سووطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری میمی
لی و باز بودن تجاری مثبت     ناخالص داخ  های متغیرهای ابزاری حجی تجاری، تولید    عالمت 
 هستند. و معنادار
 

 شدهكشور جهان با استفاده از ماتريس تعديل 19مدل پانل فضايي براي  -3-5
شده شده برای بیان اثرات پول مشترک بر تجارت استفاده   ین پژوهو از ماتریس تعدیلدر ا

 ضووربشووده، ماتریسووی اسووت که از حاصوولطور که گفته شوود ماتریس تعدیل اسووت. همان
 ماتریس فاصله جغرافیایی در ماتریس پول مشترک ایجاد شده است.

 شوووده  ماتریس تعدیل    از های تشوووخیص فضوووایی را با اسوووتفاده     ( نتایج آزمون 5جدول ) 
 دهد.نشان می

دهد فرضوویه صووفر )عدم وجود همبسووتگی فضووایی( برای   ها نشووان مینتایج این آزمون
توان رد کرد.   شوووود و وجود خودهمبسوووتگی فضووووایی را نمی             رد می  SACآزمون  

کشور جهان بیانگر وجود تاثیرات همسایگی این     19برای  LRدیگر، نتایج آزمون عبارتبه
از کشووورها اسووت. در مرحله بعد، نتایج حاصوول از تخمین مدل با اسووتفاده از ماتریس گروه 
 آورده شده است. SACشده و مدل تعدیل
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 شدههاي تشخیص فضايي با استفاده از ماتريس تعديلنتايج آزمون -5جدول 

 هستند. 10/0و 05/0، 01/0به ترتيب معناداري در سطح  *و **، ***

 هاي پژوهشماخذ: يافته
 

ستفاده از ماتریس تعدیل  ست که     6شده در جدول ) نتایج برآورد مدل با ا شده ا ( آورده 
شان  ضریب  ن سیون دهنده معناداری و تاثیر مثبت همه متغیرها و  ضایی بر  خود رگر تجارت   ف

تاثیر متغیرها و ضووریب خود رگرسوویون    SARت. در واقع الگوی متقابل بین کشووورها اسوو 
ضایی   شورها را بیان می  (ρ)ف ضرایب از لحاظ   بر تجارت دوجانبه بین ک کند که مقدار این 

ست. آماری معنی سطح        دار ا ضایی مثبت و از لحاظ آماری در  سیون ف  5ضریب خود رگر
نی حجی تجارت کشورهای مجاور  که میانگین وزدرصد معنادار است؛ بنابراین، درصورتی   

کشور موردبررسی از کشورهای منتخب جهان یک درصد افزایو یابد        19یک کشور از  
یابد. مقدار مثبت  درصد افزایو می 0011/0اندازه طور متوسط حجی تجارت آن کشور بهبه

و معنادار ضریب خود رگرسیون فضایی تاییدکننده این است که بخشی از تجارت دوجانبه        
ر یک از کشووورهای موردبررسووی به دلیل اثر پول مشووترک بوده و چرخه خودکار مثبت   ه

 تجارت دوجانبه در بین کشورهای منتخب جهان برقرار است.
ساس  ( و 6با توجه به جدول ) سطوح     SARالگوی برا ضرایب تمام متغیرها مطابق با انتظار و در 

ج رت متقابل یک رابطه مثبت و در سوووطح پن     دار هسوووتند. رابطه نرخ ارز حقیقی با تجا    مختلف معنی
که به معنای آن است هر یک درصد افزایو در    بودهدرصد   0541/0درصد معنادار و دارای مقدار  

دهد. رابطه تولید درصد افزایو می  0541/0نرخ ارز حقیقی تجارت دوجانبه بین کشورها را به میزان  
درصووود معنادار و دارای مقدار    5در سوووطح ناخالص داخلی با تجارت متقابل یک رابطه مثبت و            

Spatial Test SAR SEM SDM SAC 
Log Likelihood 

Function 
***0882/1906- ***6411/2019- ***2684/364 ***3139/3992 

LR Test ***5898/49 ***1480/166 ***2180/50 ***8905/63 

LM Error 

(Burridge) 
***8236/7462 ***8236/7462 ***0067/2236 ***8236/7462 

LM Error (Robust) ***0236/7614 ***0236/7614 ***5496/2216 ***0236/7614 

LM Lag (Anselin) ***9098/77 ***9098/77 ***8104/19 ***9098/77 

LM Lag (Robust) ***1098/229 ***1098/229 ***3533/0 ***1098/229 
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که به معنای آن اسووت هر یک درصوود افزایو در تولید ناخالص داخلی میزان  بودهدرصوود  2426/0
 دهد.درصد افزایو می 2426/0تجارت دوجانبه میان کشورهای مجموعه را 

 شدهنتايج برآورد مدل رگرسیون پانل فضايي با استفاده از ماتريس تعديل -6جدول 
SAC SDM SEM SAR Variable 

***9421/7 

(28/12) 

***4219/26 

(24/18) 

***7826/41 

(31/14) 

***6897/41 

(4/21) 
Constant 

***0541/0 

(49/4) 

***5969/0- 

(64/19-) 

**6638/0 

(52/41) 

***6784/0 

(47/12) 
lreri  

***2426/0 

(27/5) 

***5982/0- 

(20/50-) 

***6475/1- 

(25/72) 

***6460/1- 

(23/51-) 
lgdpi 

***0113/0 

(94/2) 

**9583/0- 

(15/37-) 

***49/79/1- 

(16/58-) 

***4148/1- 

(23/27-) 
lopennessi 

***0227/0 

(59/64) 

***0254/0 

(03/284) 

***0250/0 

(05/245) 

***0249/ 

(89/149) 
limexit−1 

***0045/0- 

(55/5-) 

***0063/0 

(14/17) 

***0225/0 

(05/245) 

***0227/0- 

(14/24-) 
lgdpit−1 

0002/0 

(07/0) 

***1882/0 

(14/17) 

***2997/0 

(85/46) 

***2795/0 

(26/77) 
lopennessit−1 

***0011/0 

(21/5) 

***0155/0 

(36/8) 
 

***0006/0 

(04/7) 
ρ 

***1163/0 

(54/104) 

***0222/0 

(02/42) 

***3500/0 

(55/85) 

***3428/0 

(60/21) 
δ 

***0038/0 

(61/7) 
 

***0040/0 

(89/12) 
 λ 

 هستند. 10/0و 05/0، 01/0به ترتيب معناداري در سطح  *و **، *** 

 دهند.را نشان می tاعداد داخل پرانتز آماره 
 هاي پژوهشماخذ: يافته
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سطح  این، رابطه متغیر باز بوعالوه بر صد   5دن تجاری با تجارت دوجانبه مثبت و در  در
دهنده آن است یک درصد افزایو در   درصد بوده که نشان   0113/0معنادار و دارای مقدار 

دهد و درصوود افزایو می 0113/0میزان باز بودن تجاری، تجارت دوجانبه بین کشووورها را 
سطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری  های  شود. همچنین عالمت می منجر به افزایو 

ناخالص داخلی مثبت و معنار هستند، اما متغیر ابزاری  متغیرهای ابزاری حجی تجاری و تولید

 .باز بودن تجاری در هی  یک از سطوح آماری معنادار نیست

 
 گیريبندي و نتیجهجمع -6

تنهایی  هری بدر دنیای امروز، تحوالت تکنولوژی چنان سریع و چشمگیر بوده که هی  کشو   
کاری و روابط اقتصووووادی                 بدون هم یاز خود نبوده و  های موردن کاال مه  ید ه به تول قادر 

های پولی و ایجاد پول گیری اتحادیهرو، شووکلچندجانبه، این امر محقق نخواهد شوود. ازاین
شتر مطالعات              ست. در بی شته ا سزایی دا صادی کشورها نقو ب سعه روابط اقت شترک در تو م

شته برای   سی رابطه بین اتحادیه پولی و تجارت از روش گذ صاد   برر سوم اقت نجی  س های مر
شووده اسووت. بر این اسوواس، در این پژوهو به بررسووی اثر اتحادیه پولی بر تجارت    اسووتفاده

ضایی طی دوره        سنجی ف صاد ستفاده از رویکرد اقت کشور   19برای  2000-2015دوجانبه با ا
منظور از سووه ماتریس فاصووله جغرافیایی، ماتریس شووده اسووت. بدین  منتخب جهان پرداخته

شترک و ماتریس تعدیل  ستفاده    شده به پول م ضایی ا ست. در  شده ا منظور برآورد اثرات ف
ستفاده از آزمون   ستا، ابتدا با ا های تشخیص فضایی مدل بهینه انتخاب و سپس آزمون     این را

ی و پول ضایی فاصله جغرافیای  پانل فضایی برای آن تخمین زده شد. نتایج پژوهو، اثرات ف  
 کند و دارای تاثیر مثبت و معنادار بودند.مشترک را تایید می

دهد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر        بررسوووی متغیرهای پژوهو نشوووان می  
سه ماتریس دارد. ایده این فرضیه          ستفاده از هر  تجارت دوجانبه بین کشورهای مورد بررسی با ا

  تری دارند، توانایی نسووبیشووورهایی که دارای ابعاد و مقیاس اقتصووادی بزرگ آن اسووت که ک
ی دارند. این  های نسب باالتری در دستیابی به مقیاس اقتصادی و افزایو صادرات برحسب مزیت     

شتر واردات دارند؛ بنابراین، انتظار می    شورها همچنین بازارهایی قوی در جذب بی فزایو  رود اک
 تصادی باعث افزایو در حجی تجارت متقابل کشورها شود.در مقیاس و ابعاد اق
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متغیر دیگر، نرخ ارز حقیقی اسووت که با اسووتفاده از دو ماتریس پول مشووترک و تعدیل  
ها دارد.           به بین کشوووور جارت دوجان ناداری بر ت بت و مع بت این متغیر   شوووده اثر مث اثر مث

شان  ست که با افزایو نرخ ارز حقیقی )ک   ن ساله ا اهو ارزش پول ملی( تجارت  دهنده این م
ود،  شووشووود قیمت کاالهایی که در داخل یک کشووور تولید می یابد و موجب میبهبود می

بازار جهانی کاهو              به قیمت کاالهای رقیب در  با افزایو نرخ ارز واقعی     نسوووبت  یابد و 
ساس تئوری تجارت جهانی می صادرات افزایو پیدا   شت کند. همچنین برا که   توان بیان دا

شود که قیمت کاالهای صادراتی یک کشور      اهو ارزش پول ملی یک کشور سبب می  ک
یداران و              جه خر بد و درنتی یا کاهو  خارجی و برحسووووب پول آن کشوووور  های  بازار در 

نوبه  کنندگان طبق قانون عرضه و تقاضا از آن کاالها بیشتر خریداری کنند که این به  مصرف 
ستفاده     رها میخود موجب افزایو جریان تجارت میان کشو  شود. همچنین اثر این متغیر با ا
 از ماتریس فاصله جغرافیایی معنی دار نیست.

همچنین شووواخص باز بودن تجاری با اسوووتفاده از هر سوووه ماتریس دارای اثر مثبت و          
شورها دارد.  ست    معناداری بر تجارت بین ک ی عنوان عاملهای درجه باز بودن تجاری بهسیا

تواند باعث توسووعه یک ت که در آن افزایو درجه باز بودن میبرای توسووعه کشووورها اسوو 
توسعه شود؛ زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با     کشور به مخصوص کشورهای درحال   

سایر کشورها پویاتر عمل کند ضمن افزایو مبادالت اقتصادی از کسب فناوری و خالقیت      
بات افزایو انگیزه و عامل تحرک  مند شووده و با افزایو بازدهی موجسووایر کشووورها بهره 

سرمایه  شود.   کند و زمینه توسعه مالی و تجارت دوجانبه فراهی می گذاری را فراهی میبرای 
رساند ها، موانع تجاری را به حداقل میها و حذف نسبی تعرفهباز بودن با کاهو محدودیت

غام اقتصووووادی را فراهی می    نه اد باز بو و زمی فه   دن میآورد. عالوه بر این،  ند مول ها و  توا
المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسوویر مناسووبی را در های اقتصووادی در عرصووه بینشوواخص

 جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها بازکند.
ست. اثر متغیر       اثر متغیر ابزاری حجی سه ماتریس مثبت و معنادار ا ستفاده از هر  تولید با ا

ستفاده      داخلناخالصابزاری تولید  شترک مثبت و معنادار و با ا ستفاده از ماتریس پول م ی با ا
های فاصووله جغرافیایی و ماتریس تعدیل شووده منفی و معنادار اسووت. همچنین اثر از ماتریس

ک های فاصووله جغرافیایی و پول مشووتر متغیر ابزاری باز بودن تجاری با اسووتفاده از ماتریس
 معنی است.ریس تعدیل شده بیمثبت و معنادار و با استفاده از مات
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تایج تحقیق می       به ن با توجه  که پول مشوووترک موجب افزایو       درمجموع  توان گفت 
شووود که از طریق آن موجب افزایو رشوود اقتصووادی کشووورهای موردمطالعه     تجارت می

توانند یک اتحادیه پولی را تشوکیل دهند که   شوود؛ بنابراین، کشوورهای مورد مطالعه می  می
طور  زایو تجارت از منافع حاصل از پول مشترک نیز منتفع شوند. همچنین همان   از طریق اف

شنهاد می            ست. بنابراین پی شده ا صله جغرافیایی معنادار  ضایی فا شد اثر ف شود در  که گفته 
شود، چون             هایی که در این زمینه انجام میپژوهو ستفاده  ضایی ا سنجی ف صاد شود از اقت

 دهد.داری را به دست میتورشهای اقتصادسنجی معمولی تخمین
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