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چکیده
تجارت بینالملل سهم قابلتوجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است ،مسئله تنظیم روابط اقتصاد خارجی سهم
باالیی را در مذاکرات سیاسی کشورها دارد .بهطوریکه رویدادهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ازجمله پیمانهای سیاسی و اقتصادی
هستند که بر تجارت کشورها تأثیر بسزایی دارند .جنگلها در سراسر جهان مقادیر زیادی چوب تولید میکنند و تجارت محصوالت
آن در سراسر جهان انجام میشود .ازآنجاکه ایران از حدود  100سال پیش با روسیه و سایر کشورهای اروپایی درباره چوب مراوده
تجاری داشته است ،این مطالعه باهدف بررسی و شناخت اثر رویدادهای سیاسی بر صادرات دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی
کشور ایران و روسیه و همینطور اثر تشکیل پیمان ورشو و فروپاشی آن بر تجارت چوب کشورهای عضو با ایران با استفاده از الگوی
جاذبه انجام شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که پیمان ورشو بهعنوان یک پیمان سیاسی روابط تجاری چوب کشورهای عضو پیمان با
ایران را تحت تأثیر قرار داده است و درآمد سرانه دو شریک تجاری ،تغییرات روند ارز و فاصله جغرافیایی بر حجم تجارت چوب و
محصوالت چوبی مؤثر بوده است .برای دو کشور ایران و روسیه نتایج حکایت از اثرپذیری تجارت چوب از اتفاقات سیاسی و
همچنین قوانین و لوایح تصویبشده داخلی دو کشور دارد.
واژههای كليدی :شرکای تجاری ،تجارت چوب ،پیمان ورشو ،مدل جاذبه.

مقدمه

تجارت خارجی اسهت Goharian, 1996; Alizadeh et

امروزه ،با توجه به جهانی شدن اقتصاد ،تجارت خارجی
بخش عمدهای از اقتصاد هر کشور را بهه خهود اختصهاص
میدهد و از دیرباز ابزاری برای دستیابی به محصهوالت بها
کمتههرین هزینههه ممکههن و در راسههتای اهههداف رفههاهی
حکومتها بوده اسهت  .)Azarbayejani et al., 2015در
نظریههای کالسیک تجارت بین المللهی صهادرات مشخصهه

 )al., 2014و امههروزه هههیو کشههوری اقتصههاد خههود را از
درآمدهای صادرات و تجارت بینیاز نمهیدانهد و تجهارت
بینالملل سهم قابلتهوجهی از اقتصهاد جههانی را بهه خهود
اختصاص داده است ،از اینرو مسئله تنظیم روابهط اقتصهاد
خارجی سهم باالیی در مذاکره های سیاسهی کشهورها دارد
Kishan, Soleimanpor & Damanpak jami, 2009
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;.)2000

برخههی اتفاقههات اجتمههاعی ،سیاسههی و فرهنگههی بههر
صادرات دوجانبه کشورها تأثیر بسزایی دارد کهه ایهن اثهر
میتواند مثبت و یا منفی باشهد .ازجملهه اتفاقهات سیاسهی
تأثیرگذار بر روابط کشورها و بهتبع آن مهراودات تجهاری،
تحریمهای سیاسی و اقتصادی ،دگرگونی نظامهای سیاسهی
و اقتصادی و نیز یک سهری اتفاقهات ،معاههدات و لهوایح
تصویبشده درون کشوری است که خاص تصمیمگیریهای
دولتهای حاکم بر کشورهاست .هریک از این اتفاقات می-
تواند تأثیر خود را به شهکل متفهاوت بهر میهزان صهادرات
کشورها و درآمد حاصل از آن بگذارد .)Lamotte, 2012
در دوران جنههس سههرد بههه دلیههل وجههود نظههام دوقطب هی،
منطقهگرایی 1در راستای پیوستن به دو بلوک شرق و غهرب
شکل گرفت و کشورها بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه بهرای
اجتناب از جنس سازماندهی همکاریهای منطقهای امهری
ضروریست .بدینمنظور برای همکاری بیشتر و یکپارچگی
ساختاری ،همکاریههای منطقهه ای در قالهب پیمهان ههای
نظامی از سال  1948به بعد در اروپا و آمریکا شکل گرفت
Mossalanejad, 2011

Aghajari & Rostamifar,

; .)2013یکی از این پیمان ها پیمان ورشو بود ،ایهن پیمهان
در سال  1955در مقابله با پیمان سیاسی ه نظهامی نهاتو و
بین کشورهای شرق اروپا باهدف اتحاد و همیاری اروپهای
شههرقی در ورشههو پایتخههت لهسههتان بههه امضهها رسههید
 .)Koznetsov, 1982این همکاریها و تصمیمات منطقهه-
ای عالوه بر کشورهای عضو بر سایر کشورهای منطقه ههم
تأثیرگذار بود .)Tayebi, 2012
جنگلها در سراسر جهان مقادیر زیهادی چهوب تولیهد
میکنند و تجارت محصوالت آن در سراسهر جههان انجهام
میشود .این موارد باعث میشود ،جنگل بیشهتر از قبهل در
دستور کار سیاسی کشورها قرار گیرد .در طول دههه ههای
اخیر تولید و تجارت محصوالت چهوبی جنگهل عمهدتا در
دست کشورهای اروپایی و آمریکهای شهمالی بهوده اسهت
1- Regionalism
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 .)FAO, 2013ایران از حدود  100سال پیش با روسهیه و
سایر کشهورهای اروپهایی دربهاره چهوب بهه ویههه چهوب
جنگلهای شمال مراوده تجاری داشته است ،بها توجهه بهه
سیاست کاهش برداشت چوب از جنگلهای شمال ایهران و
کمبود این ماده در کشور و نیاز روزافهزون بهه محصهوالت
چوبی ایران ساالنه مقادیر زیهادی چهوب و فهراورده ههای
چوبی از کشورهای مختلف وارد میکند و در طول سه دهه
گذشته بیشترین واردات چوب از کشورهای روسیه ،فنالنهد
و اتههریش انجههام شههده اسههت & Mohamadi Limaei
 .)Heybatian, 2014بیشترین سهم در تجهارت مبهلههای
چوبی خارجی ایران ،کشهورهای اتحهاد جمهاهیر شهوروی
سههابق ،روسههیه ،اوکههراین ،آلمههان و امههارات هسههتند
 .)Fatolahzadeh, 2006این مطالعه به بررسی و شهناخت
اثر برخی اتفاقات سیاسی بر صادرات دوجانبه چوب خهام
و مصنوعات چوبی کشور ایران و روسیه و همین طهور اثهر
تشکیل پیمهان ورشهو و فروپاشهی آن بهر تجهارت چهوب
کشورهای عضهو بها ایهران بها اسهتفاده از الگهوی جاذبهه
میپردازد .این شناخت میتوانهد بهه سیاسهتگهذاریههای
درست در زمینهه تجهارت خهارجی توسهط دولهت و نیهز
سرمایهگذاران خصوصی برای احداث و توسعه کارخانهها و
تعیین میزان تولید انواع کاالهها کمهک کنهد Mohamadi
.)Limaei & Heybatian, 2014
برآورد قابلیت تجاری بین دو کشور بهه کمهک الگهوی
جاذبه تجاری بها اسهتفاده از عهواملی ماننهد ویهگهیههای
اقتصادی دو کشور انجام میشهود Amami & Shabani,
 .)2009درواقع ،در چارچوب این الگهو مهیتهوان موانهع و
تشویقهای موجود را بهصورت متغیر کمی و یا کیفی که در
بازارهای خاص و قابل قبول کمی شدهاند وارد مدل کهرده و
تأثیر آنرا بر تجارت دوجانبه بررسی نمود Azarbayejani
 .)& Tayebi, 1999در ایههن راسههتا  Raziniو همکههاران
 )2014با استفاده از مدل جاذبه به بررسی قابلیت تجهاری
بین ایران و کشورهای عضو سهازمان همکهاری شهانگهای
پرداختند .بهترین روش برای برآورد قابلیت تجهاری ،روش
دادههای تابلویی معرفی گردید .نتایج بهرآورد مهدل جاذبهه
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نشان داد متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایهران و شهرکای
تجاری موردنظر ،تهأثیر مثبتهی بهر حجهم روابهط تجهاری
غیرنفتی این کشورها دارد و بهعالوه این سازمان اثر مثبتهی
بر افزایش حجم تجارت ایران و کشهورهای عضهو در پهی
داشته و ایران در سالههای موردبررسهی بیشهترین قابلیهت
تجاری غیرنفتی را با چین و بعد روسیه و بعد از آن با هنهد
داشته است.
 Heidariو همکاران  )2014از دادههای درآمد واقعی
داخلی ،درآمد واقعی خارجی و نرخ ارز واقعی برای تخمین
مدل تراز تجاری در اقتصاد ایران اسهتفاده کردنهد .بهه ایهن
منظور از اطالعات مجموعه زمهانی سهاالنه 1338-1389
استفاده گردید و نتایج تخمین مدل به صورت پارامتر زمهان،
متغیر این گونه بیان شد کهه ضهرایب تهراز تجهاری اعهم از
ضریب درآمد کشش درآمدی) و ضهریب نهرخ ارز واقعهی
کشش قیمتی) در طول دوره زمانی موردمطالعه ثابت نبوده
است و تحت تأثیر تکانههای برونزا ،مانند جنس و انقالب،
شوکهای قیمتی نفت ،سیاستهای اقتصادی اعمهال شهده و
تحوالت سهاختاری در اقتصهاد تغییهر کهرده انهد .همچنهین
 Haratiو همکاران  )2015نیز با استفاده از مدل جاذبه به
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایهران پرداختنهد .بهه ایهن
منظور شرکای تجاری ایران از لحاظ فاصهله جغرافیهایی و
سطح توسعه به گهروهههای مختلفهی تقسهیم شهدند .نتهایج
بررسی حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از عوامهل
تأثیرگذار بر صادرات ایران در قالهب الگهوی جاذبهه قابهل
توضیح است .همچنین هر چه فاصهله جغرافیهایی شهرکای
تجاری از یکدیگر کمتر باشد معنهیداری متغیرههای الگهو
بیشتر است .دیگر نتایج مطالعه بیان میکند که الگوی جاذبه
برای بیان روابط ایران و کشورهای درحال توسعه مناسبتهر
است.
 Arnonو همکههاران  )1996در مقالهههای بهها عنههوان
«پتانسیل تجاری بین فلسطین اشغالی ،اردن و فلسطین» ،با
استفاده از مدل جاذبه قابلیت تجاری میان ایهن کشهورها را
برآورد کردند .این مدل با استفاده از دادههای تجاری سهال
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 1991و بههر اسهها روش  1OLSتخمههین زدهشههده اسههت.
رابطه جاذبه در دو حالت برآورد شده است :حالهت اول بها
فرض وجود توافقنامه تجارت آزاد میان سه کشور و حالت
دوم با فرض عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد بهین سهه
کشور .نتایج بیانگر آن است که موافقهت نامهه تجهارت آزاد
می تواند باعث افزایش قابلیت تجهاری بهین ایهن کشهورها
شود .تقریبا در بیشتر مطالعات که از الگوی جاذبه اسهتفاده
کردند رابطه صادرات و تراز تجهاری بها عوامهل اقتصهادی
مانند نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطهای مستقیم بوده
است .عوامل محدودکننده تجارت مانند ایجاد بلوک تجاری
و مسافت طوالنی که بهدلیل باال رفتن هزینههههای جهانبی
موجب کاهش تجارت دوجانبه میگردد رابطه منفی با تهراز
تجاری و صادرات دوجانبه را نشان داده اسهت .بهه عنهوان
مثال  Royو  )2011 Rayhanجریان تجاری بنگالدش را
از طریق مدل جاذبه و با استفاده از دادههایی همانند ،GDP
باز بودن اقتصاد و نهرخ ارز ایهن گونهه تحلیهل کردنهد کهه
تجارت بنگالدش رابطه مثبت با اندازه اقتصاد و رابطه منفی
با محدودیتهای تجاری دارد .با توجه بهه مطالهب عنهوان
شده هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر پیمانهای سیاسهی
و رویدادهای داخلی و منطقهای بر تجهارت چهوب متقابهل
ایران و روسیه میباشد .همچنین فرضیه تحقیق به اینگونهه
نگاشته شهده اسهت کهه پیمهانههای سیاسهی ه اقتصهادی
بین المللی میتوانند بر حجم معامالت چوب کشورها مهؤثر
باشند.

مواد و روشها
در این مطالعهه نخسهت اثهر برقهراری پیمهان ورشهو و
فروپاشههی آن بههر تجههارت چههوب و در مرحلههه بعههد اثههر
جریان های مهم سیاسی بر تجارت دوجانبه ایران و روسهیه
بهعنوان یکی از مهمترین کشورهای صهادرکننده چهوب بهه
ایران از الگوی جاذبه تجاری استفاده گردید .بهرای جمهع-
آوری اطالعات و آمارهای موردنیاز مانند جمعیت ،درآمهد
1- Ordinary least squares
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سرانه ،تولید ناخالص داخلی و نهرخ ارز کشهورها از منهابع
اینترنتی مانند بانک جهانی و بخش آمار سهازمان خواربهار
جهانی و دادههای مربوط به تجهارت چهوب و مصهنوعات
چوبی از پایگاه آمار تجارت کاال سازمان ملهل ،اسهتخرا
گردید .برای تخمین مدل جاذبه ،اطالعات  9کشهور عضهو
پیمان و ایهران بههعنهوان کشهور شهریک تجهاری آنهها در
دورهزمههانی  2014-1960جمههعآوری و بهها نههرمافههزار
 STATA12مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
کشورهای عضو پیمان ورشو شامل آلبهانی ،بلغارسهتان،
چکسلواکی ،جمهوری دموکراتیک آلمهان آلمهان شهرقی)،
مجارستان ،لهستان ،رومانی و اتحاد شهوروی بودنهد .تهراز
تجاری مربوط به محصوالت جنگلی کشورهای عضو پیمان
ورشو در سال  2013طبق آمار فائو بهترتیب بهرای آلبهانی
 ،-7962بلغارستان  ،71687چکسلواکی  ،947544آلمهان
شهههرقی  ،1105365مجارسهههتان  ،-231060لهسهههتان
 ،-940569رومانی 1214282و برای شوروی 6679891
بوده است.
تئوری مدل جاذبه برگرفته از قانون جاذبهه نیهوتن اسهت و
بنیانگذاران آن  Tinbergenو )1962 Endeicus

و Linneman
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 )1966هسههتند .ایههن الگههو بیههان مههیدارد کههه صههادرات
دوجانبه بین کشورها با متغیر فاصله رابطهه معکهو و بها
متغیر تولید ناخالص داخلی که بههعنهوان انهدازه اقتصهادی
کشورها شناخته مهیشهود ،رابطهه مسهتقیم دارد و ایهن دو
عامل ،توضیح دهندگی تجربی باالیی دارند ،ضمن اینکه اثر
فاصله جغرافیهایی قهوی اسهت و در طهول زمهان کهاهش
نمی یابد .الگوهای تعمیم یافته جاذبهه ،اثهرات ههم مهرزی و
همسایگی کشورها و همچنین برخهی هزینهه ههای پیچیهده
تعامل را هم بر روی تجارت دوجانبه اندازهگیهری مهیکنهد
 .)Kimura & Lee, 2004الگوهای جاذبهه ابهزار تجربهی
مناسبیاند که بهطور گسترده در تجهارت بهینالملهل بهرای
توضیح جریانهای تجاری ،تعیین قابلیت تجاری دوجانبهه،
بررسی تأثیرات یکپارچگی بر تجارت دوجانبه و غیره بهکار
میروند .در چارچوب این الگو میتوان موانع و تشویقهای
موجود را بهصورت متغیر کمّی یا متغیر کیفی که در بازارهای
خاص و قابلقبول کمّی شدهاند ،وارد الگو و تأثیر آن را بهر
تجارت دوجانبه بررسی کرد .)Gholami, 2006
در این مطالعه به منظور برآورد اثر برقراری پیمان ورشو
و فروپاشی آن بر تجارت چوب ایهران و کشهورهای عضهو
الگوی جاذبه تجاری زیر استفاده گردید.

𝑗𝑖𝑈 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 +𝛽1 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 +𝛽3 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑗𝑡 + 𝛽5 𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝑋𝑗𝑡 + 𝛽7 𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 + 𝛽8 𝐿𝐴𝑊+𝛽9

رابطه 1
𝑡𝑗𝑖𝐸𝑊  :صادرات چوب خام و مصنوعات چوبی کشور i

به کشور  jدر زمان  : GDPperit ،tدرآمد سرانه کشور  iدر
زمان  : GDPperjt ،tدرآمد سرانه کشور  jدر زمان : EX it ،t
نرخ ارز رسمی کشور  iدر زمان  tبرحسب دالر آمریکا،
 : EX jtنرخ ارز رسمی کشور  jدر زمان  tبرحسب دالر
آمریکا : DISijt ،فاصله کشورها از هم 1: LAW ،معاهدات
بستهشده در دوره موردمطالعه و  ، WEijtمتغیر توضیحی مدل

 -1قانون یا معاهده

که بیانکننده حجم صادرات چوب خام و مصنوعات چوبی
کشور  iبه  jاست .این میزان برحسب مترمکعب بوده که در
تعدیالت نهایی برحسب ده هزار مترمکعب وارد مدل گردید.
تغییر در واحدها بهاینعلت بود که متغیرها تقریبا دارای واحد
یکسانی باشند و همچنین ضرایب مربوط به متغیرها تا حد توان
کوچکتر گردد .برای بهبود مدلهای موردنظر متغیرهای
بررسی به شکل زیر تغییر و تخمین مدل انجام شد.
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رابطه 2
رابطه 3

WEijt = C+β1 logGDPperit GDPperjt + β5 logEXit + β6 logEXjt + β7 Dij + β8 LAW
WEijt = C+β1 logGDPperit GDPperjt + β5 logEXit + β6 logEXjt + β7 Dij + β8 LAW

تولید ناخالص داخلی کشورها  )GDPبیانکننده اندازه
اقتصاد کشورهاست و هرچه این رقم باالتر باشد کشور
دارای وضعیت اقتصادی بهتری خواهد بود و در بازارهای
بینالمللی مزیت نسبی باالتری خواهد داشت؛ بنابراین انتظار
میرود ضرایب این متغیر مثبت باشد تا بهخوبی بیانگر رابطه
حجم صادرات و تولید ناخالص داخلی باشد .بهعبارتی
ضریب مثبت این متغیر رابطه مستقیم این متغیر با حجم
صادرات را بیان میدارد .این کمیت برحسب دالر آمریکا
بیان میشود که در این مطالعه برای متعادلسازی برحسب
ده هزار دالر وارد فرمول گردید .جمعیت و مسافت بین
کشورها با افزایش اندازه بازار و پیشرفت تولیدات داخلی از
عواملی هستند که انگیزه تجارت بینالمللی را کاهش
میدهند .این دو متغیر نیز بهترتیب برحسب ،ده هزار نفر و
ده هزار کیلومتر بیان گردیدند  .)Harati et al., 2015متغیر
مجازی مدل که معاهدات تجاری بود به این شکل وارد

نرمافزار شد که در سالهایی که پیمان یا معاهده برقرار
بود کد  1و در زمان فروپاشی آن کد  0به آن تعلق می-
گرفت.
برای بررسی اثر اتفاقات سیاسی بر اقتصاد و یا همان میزان
صادرات دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی بین روسیه و
ایران بهعنوان دو شریک تجاری دیرینه برای چوب و
محصوالت چوبی ،ابتدا متغیرهای اصلی عبارتاند از جمعیت،
نرخ ارز ،اندازه اقتصادی کشورها و فاصله و متغیر مجازی مدل
که همان اتفاقات سیاسی مؤثر هستند ،انتخاب گردید .سپس با
استفاده از مدل جاذبه ابتدا رابطه بین متغیرهای مدل برآورد شده
و بعد اثر تکتک متغیرهای مجازی بر صادرات دوجانبه
سنجیده شد .با عنایت به مطالب فوق با در نظر گرفتن
چارچوب تئوریک جاذبه تجاری که تجارت دوجانبه را تابعی
از درآمدهای ملی دو طرف تجاری بهصورت مستقیم و فاصله
جغرافیایی آنها بهصورت غیرمستقیم میداند ،الگوی شماره  4در
این مطالعه ارائه شده است.

رابطه :4

𝑗𝑖𝑈 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 +𝛽1 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +𝛽2 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 +𝛽3 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 +𝛽4 𝑃𝑂𝑃𝑗𝑡 + 𝛽5 𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝑋𝑗𝑡 + 𝛽7 𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 + 𝛽8 𝐿𝐴𝑊+𝛽9

𝑡𝑗𝑖𝐸𝑊  :صادرات چوب خام و مصنوعات چوبی کشور
 iبه کشور  jدر زمان  : GDPit ،tتولید ناخالص داخلی
کشور  iدر زمان  : GDPjt ،tتولید ناخالص داخلی کشور j
در زمان  : Pit ،tجمعیت کشور  iدر زمان  : Pjt ،tجمعیت
کشور  jدر زمان  : EX it ،tنرخ ارز رسمی کشور  iدر زمان
 tبرحسب دالر آمریکا : EX jt ،نرخ ارز رسمی کشور  jدر
زمان  tبرحسب دالر آمریکا : DISijt ،فاصله کشورها از
هم :LAW ،معاهدات بستهشده در دوران مورد مطالعه.
برآورد الگو با روش دادههای تابلویی به دو صورت
اثرات ثابت و تصادفی انجام که بهمنظور انتخاب بین این دو
روش از آزمون هاسمن استفاده میشود .آماره این آزمون H

با توزیع خی دو با درجه آزادی  kتعداد متغیرهای
توضیحی) میباشد و بهصورت زیر تعریف شده است.
)
)
H  q var(q )2 q
رابطه 5
این آزمون در حقیقت آزمون فرضیه ناهمبسته بودن

اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن
تخمینهای حداقل مربعات تعمیم یافته  )GLSتحت فرضیه
سازگار و ناسازگار است .از سوی دیگر تخمینهای اثرات
ثابت تحت هر دو فرضیه سازگار میباشند .درواقع میتوان
گفت تخمینزنندههای اثرات ثابت تحت هر دو فرضیه
سازگار اما تحت فرض کارا میباشند؛ بنابراین در صورتیکه
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نتایج

اثرات ثابت ترجیح داده میشود و بهعنوان روش مناسبتر و

همان طور که در بخش های قبلهی مطهر شهد ،اتفاقهات

کاراتر انتخاب میگردد ،در غیر این صورت روش اثرات

سیاسی بر جریان تجاری بین کشورها تأثیر دارد؛ امها نحهوه

ثابت کاراتر است .)Gujarati, 2004

اثرگذاری آن نیاز بهه بررسهی دارد .بهدینمنظهور الگوههای

برای بررسی اثرات هریک از متغیرهای مجازی ههر

تصریح شده در بخش قبل که در آن تأثیر متغیر مجهازی بهر

بار یکی از این متغیرهای مجازی وارد مدل شهده و اثهر

تجارت دوجانبه چوب قابهل بررسهی اسهت ،بها اسهتفاده از

آن روی نتایج بررسی شد .دسته اول متغیرهای مجهازی

دادههای پانلی کشورهای عضو پیمان و ایران در دوره زمانی

شامل اتفاقات نهادی و بن یهادی سیاسهی و اقتصهادی در

 1960تا  2014برآورد شهده اسهت .آزمهون  Fلیمهر روش

نظام دو کشور مورد مطالعه و دسته دوم شامل قهوانین و

دادههای تلفیقی یا تابلویی که یکسان بودن عرض از مبهدهها

معاهدات تجاری درون کشوری که بیشترین اثر خهود را

داده های تلفیقی) را در مقابل ناهمسهانی عهرض از مبهدهها

نیز بر تصمیمات درون کشوری می گهذارد اسهت .بهرای

روش داده های تابلویی) مورد بررسی قرار می دهد .می توان

متغیر مجازی دسته اول و برای کشور روسیه بررسی شد

فرضیههای این آزمون را به صورت زیر نوشت:
 𝐻0= α1=α2=…=αnو حداقل یکی از عرض از مبدهها
با بقیه متفاوت است =𝐻1؛ اگر  Fمحاسبه شده مربوط به آماره
1
لیمر بزرگتر از  Fجدول به درجه آزادی )N-1, NT-K
باشد ،فرضیه رد میشود و استفاده از روش دادههای تابلویی
بهتر است .در غیر این صورت از روش دادههای تلفیقی استفاده
میشود  .)Gujarati, 2004نتایج آزمون  Fدر جدول 1
مالحظه میگردد .همچنین برای انتخاب بین اثرات ثابت و
تصادفی ،آزمون هاسمن بهکار گرفته شد جدول  .)2نتایج
حاصل از انجام آزمون ناهمسانی واریانس در جدول زیر آمده
است .برای معادالتی که مقدار آماره آزمون بزرگتر از صفر
شده و احتمال آن کمتر از  0/05است فرضیه صفر رد شده و
مدل دارای ناهمسانی واریانس است .برای رابطه  2که احتمال
آن کمتر از  0/05است فرضیه صفر پذیرفته میشود و مدل
دارای همسانی واریانس است؛ بنابراین برای رابطه  2که مدل
دارای همسانی واریانس است ،از روش اثرات تصادفی و برای
رابطه  3که مدل دارای ناهمسانی واریانس است ،از روش
حداقل مربعات تعمیم یافته  GLS2استفاده شد.

که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل جمههوری
ف درال روسیه چه اثری بر میزان صادرات دوجانبه آن با
ایران گذاشته است .در حالت بعد متغیر مجازی عبهارت
است از برقراری انقالب اسالمی ایران کهه بسهیاری نیهز
سال شروع تحریم های اقتصادی را همین دوران می دانند.
برای این مورد نیز که سال شروع آن سال  1978اسهت
بررسی شد که تغی ی ر نظام سیاسی و اقتصادی کشور ایران
چه تأث یری بر روابط تجاری آن با شریک عمده تجاری
چوبش یعنی روسیه دارد .در دو حالت بعدی بررسی شد
که یک قانون تصویب شده در هریک از کشهورهای ایهن
مطالعه توسط دولت حاکم چه میزان و به چه شهکل بهر
تجارت دوجانبه ایران و روسیه تهأثیر دارد .بهرای ایهن
منظور وضع مالیات  25درصهدی واردات چهوب بهرای
حمایت صنایع داخلی توسط دولهت روسهیه و همچنهین
قانون ملی شدن جنگل ها ی ایران بهه منظهور صهیانت از
منابع طبیعی کشور توسط دولت وقت ایران مطالعه شد.

 K-1تعداد مشاهدات است NT .تعداد دوره های زمانی و  ،Tتعداد واحدهای
انفرادی  ،Nتعداد متغیرهای توضیحی

2 -Generalized least squares
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جدول 1ـ نتايج آزمون  Fليمر برای تجارت چوب كشورهای عضو پيمان ورشو و ايران
حالتهای بررسي

آماره F

سطح احتمال

درصد احتمال

رابطه 2

5/45

%95

0/000

رابطه 3

4/18

%95

0/000

منبع :یافتههای پهوهش

جدول 2ـ نتايج آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت يا اثرات تصادفي در الگوهای تجارت چوب دوجانبه
رابطه

احتمال

درجه آزادی

آماره خي دو

آماره هاسمن

2

0/86

5

1/91

اثرات تصادفی

3

0/67

5

3/16

اثرات تصادفی

منبع :یافتههای پهوهش

نرخ ارز کشور واردکننده چوب نیز اثر مثبت و معنیدار به میزان
 70درصد و در مقابل نرخ ارز کشور صادرکننده اثر معنیداری
بر حجم تجارت چوب نداشته است .دلیل این امر این است که
ایران برای کشورهای شرق اروپا یک کشور واردکننده چوب
محسوب میشود ،بنابراین هرچه نرخ ارز کشور واردکننده
باالتر رود تمایل به واردکردن چوب هم باال میرود .متغیر
اندازه اقتصادی کشورها نیز اثر مثبت و غیرمعنیدار بر صادرات
دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی دارد ،علت این است که
درآمد سرانه در کشورها بهجز تجارت شاید معطوف به
بخشهای دیگر مانند حمایت از صنایع داخلی باشد جدول.)4

تخمین رابطه شماره  2نشان میدهد وجود پیمان اثر منفی و
معنیدار بر روابط ایران و کشورهای عضو پیمان ورشو داشته
است و علت همانطور که قبال اشاره شد ایجاد بلوک تجاری
شرق و محدودیت روابط حتی با کشورهای بیطرف مانند ایران
است .متغیر فاصله جغرافیایی اثر خود را به شکل منفی و
معنیدار نشان میدهد .به این مفهوم که بهازای هر واحد افزایش
در بعد مسافت بهاندازه  0/2درصد کاهش در حجم تجارت
چوب وجود دارد ،بهطوریکه افزایش فاصله جغرافیایی بین
کشورها به علت افزایش هزینه حملونقل کاهش صرفه
اقتصادی را درپی دارد .به همین دلیل کشورها تمایل به
دادوستد با شرکای تجاری دارند که فاصله کمتری داشته باشد.

جدول 3ه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس در مدلهای تخمین زده شده
رابطه

مقدار
26/40
87/87

2
3

منبع :یافتههای پهوهش

آزمون LR

احتمال
0/065
0/000

جدول 4ـ بررسي ارتباط ايران با كشورهای عضو پيمان ورشو قبل از فروپاشي پيمان
متغير

ضريب

احتمال

آماره

logEXi

0/1330

0/476

0/71

logEXj

0/7349

0/001

3/47

logGDPperiGDPperj

0/2398

0/113

1/58

logDij

-0/0027

0/017

-2/39

WARSAW

-0/1332

0/046

-1/99

c

-2/68

0/137

-1/49

منبع :یافتههای پهوهش
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نتایج حاصل از تخمین رابطهه  3نشهان مهیدههد کهه
فروپاشی پیمان باعث افزایش  4درصدی تجهارت چهوب
شهده کههه ایههن میههزان معنهی دار نبههوده اسههت ،ایههن عههدم
معنی داری به دلیل اثر کم ایجاد بلوک تجهاری بهر کشهور
ایران که در تقابل پیمان با پیمان ناتو کشهوری بهیطهرف
اسههت ،مههی باشههد .همچنههین تغییههرات نههرخ ارز کشههور
صادرکننده تأثیر معنی دار بر حجم تجارت نداشهته اسهت.
در مقابل ضرایب مربوط به متغیرهای فاصله ،درآمد سرانه
و نرخ ارز کشور واردکننده در سطح احتمهال  95درصهد
تأثیر معنیداری بر تجارت بینالمللی چوب داشهته انهد و
عالمت ضرایب نیز مطابق با تئوری بیان شده است .یهک
درصد افزایش در نرخ ارز ک شهور وارد کننهده چهوب 19
درصد تجارت دوجانبهه چهوب را درپهی دارد .همچنهین
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افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشهورها 11
درصد صادرات دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی را
فراهم می آورد .اثر متغیر فاصله جغرافیایی اینگونه اسهت
که یک درصد افهزایش فاصهله باعهث  6درصهد کهاهش
تجارت دوجانبه می گردد  .هرچه درآمد سرانه کشور ایران
که عمدتا وارد کننده چوب از کشورهای شرق اروپا است
باال رود میزان بیشتری از آن صرف واردات چوب میشود
و تجارت دو جانبه افزایش مییابد .از سویی هرچه نهرخ
ارز کشور واردکننده به نهرخ ارز شهاخص نزدیهک شهود
ارزش پول کشور وارد کننده باال رفته و قدرت خرید ههم
باال می رود .همه این دالیل سبب افزایش حجم مبهادالت
می گردد جدول .)5

جدول  5ـ بررسي روابط ايران و كشورهای عضو پيمان ورشو پس از فروپاشي پيمان
متغير

ضريب

احتمال

آماره

logEXi

0/0426

0/425

0/8

logEXj

0/1981

0/004

2/86

logGDPperiGDPperj

0/1121

0/004

2/84

logDij

-0/0671

0/041

-1/74

WARSALAWa

0/0488

0/232

1/19

c

-8/98

0/632

-0/48

منبع :یافتههای پهوهش

برای بررسی اثر اتفاقات سیاسی بر صادرات دوجانبه
چوب خام و مصنوعات چوبی بین روسیه و ایران به عنوان
دو شریک تجاری دیرینه برای چوب و محصوالت چوبی،
ابتدا متغیرهای اصلی که عبارت اند از جمعیت ،نرخ ارز،
اندازه اقتصادی کشورها ،فاصله و متغیر مجازی مدل که
همان اتفاقات سیاسی مؤثر هستند ،انتخاب گردید .سپس
با استفاده از مدل جاذبه رابطه بین متغیرهای مدل برآورد
شده و بعد اثر تک تک متغیرهای مجازی بر صادرات
دو جانبه سنجیده شد .پس از تخمین مدل جاذبه با توجه
به اینکه مطالعه بر روی دو کشور ایران و روسیه انجام

گردید و در کل دو مقطع مورد بررسی قرار گرفت ،به
دلیل معنی دار نبودن متغیر فاصله این متغیر حذف شد و
هر بار در نظر گرفتن یک اتفاق سیاسی مدل برآورد
گردید .از آزمون  Fلیمر برای تشخیص نوع دادههای
ترکیبی تلفیقی و تابلویی) استفاده کرد .پس ازآن ،در
صورت انتخاب روش تابلویی از آزمون هاسمن برای
انتخاب آثار ثابت یا آثار تصادفی استفاده می شود .جدول
 6نتایج آزمون های مذکور برای کلیه حالتهای مورد
بررسی را نشان می دهد.
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جدول  6ـ نتايج انجام آزمون Fleamerو  Hausman Testبا استفاده از الگوی جاذبه
آزمونهای انجام شده

آماره آزمون

p-value

FLeamer

20/89

0/000

Hausman Test

2/27

0/93

انقالب اسالمی ایران

FLeamer

20/83

0/000

Hausman Test

2/22

0/94

وضع قانونی  25درصدی مالیات

FLeamer

21/24

0/000

چوب روسیه

Hausman Test

1/75

0/97

FLeamer

20/84

0/000

Hausman Test

2/22

0/94

وقايع مورد بررسي
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

ملی شدن جنگلهای ایران
منبع :یافتههای پهوهش

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،برای چهار
حالت مختلف که مورد بررسی قرار گرفت ،فرضیه صفر مبنی
بر عدم وجود اثرات ثابت و یا تصادفی در سطح  99درصد
رد میشود؛ بنابراین بعد از انتخاب الگوی پانل باید بررسی
شود که کدام یک از روشهای اثرات ثابت و تصادفی
مناسبتر است .برای بررسی این موضوع از آزمون هاسمن
که فرض صفر آن مبنی بر عدم وجود آثار ثابت و فرض
مقابل آن وجود اثرات ثابت است استفاده میگردد.
همانطور که مالحظه میشود برای الگوهای تخمین زده شده
فرض صفر پذیرفته میشود و روش اثرات تصادفی نسبت به

اثرات ثابت کاراتر است .ماهیت دادههای ترکیبی ایجاد می-
کند که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این دادهها مشکل
ناهمسانی واریانس مطر شود .با توجه به اثر مهم
ناهمسانی واریانس در برآورد انحراف معیار ضرایب و
همچنین مسئله استنباط آماری ،الزم است پیش از هر گونه
تخمین در الگو ،وجود یا فقدان ناهمسانی واریانس تحقیق
شود؛ بدین منظور ،از آزمون نسبت درست نمایی )LR
استفاده میشود .جدول  7نتایج حاصل از بهکارگیری این
آزمون برای بررسی پدیده مذکور را نشان میدهد.

جدول 7ـ نتايج آزمون ناهمساني واريانس با توجه به الگوی جاذبه
وقايع مورد بررسي

آزمون انجام شده

آماره آزمون

pvalue

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

ناهمسانی واریانس

0/57

0/45

انقالب اسالمی ایران

ناهمسانی واریانس

0/54

0/46

وضع قانونی  25درصدی مالیات چوب روسیه

ناهمسانی واریانس

0/46

0/49

ملی شدن جنگلهای ایران

ناهمسانی واریانس

0/53

0/46

منبع :یافتههای پهوهش

بررسی مقادیر آمار آزمون  𝜒2نشان میدهد که فرض
صفر مبنی بر برابری واریانسها پذیرفته میشود.؛ بنابراین
مشکل ناهمسانی واریانس در مدلهای تخمینی وجود ندارد
و برای تخمین مدلها از روشهای اثرات ثابت و یا تصادفی

برای بررسی اثر وقایع سیاسی بر صادرات و بهطورکلی
تجارت دو جانبه چوب خام و مصنوعات چوبی بین
کشورهای ایران و روسیه استفاده میشود .با توجه به نتایج
انجام آزمون هاسمن در جدول شماره  )6مشاهده میگردد
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که در تمام حالتها روش اثرات تصادفی نسبت به روش
اثرات ثابت کارایی بیشتری نشان داده است .جدول شماره

 )8بیانگر ضرایب تخمین زده شده مدل برای هریک از
حالتهای تخمین است.

جدول 8ـ نتايج برآورد الگوی جاذبه به روش تخمين اثرات تصادفي
وقايع سياسي
متغيرهای توضيحي

فروپاشي جماهير شوروی

انقالب اسالمي ايران

وضع ماليات 25
درصدی چوب روسيه

ملي شدن جنگلهای ايران

Pi

)0/000 0/2692

)0/000 0/2690

)0/000 0/2561

)0/000 0/2708

Pj

)0/003 -0/1590

)0/002 -0/1634

)0/002 -0/1636

)0/003 -0/1611

EXi

)0/000 -0/1638

)0/000 -0/1632

)0/002 -0/1302

)0/000 -0/1631

EXj

)0/018 0/1065

)0/014 0/1097

)0/002 0/1372

)0/014 0/1096

GDPi

)0/000 1/30

)0/000 1/3238

)0/000 1/38

)0/000 1/3224

GDPj

)0/042 0/2632

)0/045 0/2587

)0/061 0/2376

)0/045 0/2585

LAW

)0/019 -2/3

)0/008 -0/6497

)0/015 -4/69

)0/778 -1/1542

منبع :یافتههای پهوهش

اعداد داخل پرانتز معنیداری ضرایب را نشان میدهند.

نتایج مطالعه نشان میدهد که جمعیت  )pمیتواند اثر
مثبت یا منفی بر تجارت چوب کشورها داشته باشد و اثر آن
در تمام حالتها معنیدار است؛ بنابراین جمعیت یکی از
متغیرهای تأثیرگذار بر میزان تجارت چوب دو کشور است.
نرخ ارز  )EXنیز در تمام حالتها اثر معنیداری بر تجارت
چوب دارد و اثر آن همانند جمعیت میتواند مثبت و یا منفی
باشد .اثر متغیر تولید ناخالص داخلی  )GDPدر تمام
حاالت مثبت و معنیدار است؛ که این مورد یکی از اصول
مدل جاذبه است .متغیر مجازی مدل یا همان  lawنیز اثر
منفی بر میزان تجارت چوب دو کشور دارد که نشان میدهد
وقایع سیاسی اثر منفی بر میزان تجارت دارند که این اثر در
برخی شرایط میتواند معنیدار هم باشد.

بحث
نتایج تحقیق نشان میدهد که پیمان ورشو به عنوان یهک
پیمان سیاسی روابط بینالمللی کشورهای عضوش با ایران را
که از دیرباز یک شریک تجاری بهویهه در رابطه با چهوب و
محصوالت چوبی برای بلوک شرق محسوب مهیشهد تحهت
تأثیر قرار داده اسهت و درآمهد سهرانه دو شهریک تجهاری،
تغییرات نرخ ارز و فاصله جغرافیایی بر حجم تجارت چوب

و محصوالت چوبی مؤثر بوده است .بسهیاری از کشهورهای
شرق اروپا پس از برقراری پیمان ،روابط خهود بها شهرکای
تجاری شان را به دالیل سیاسی و امنیتی قطع و یها کمرنهس
کردند و پس از فروپاشی پیمان بلوک تجاری تشکیل شده از
بین رفته و آزادسازی تجاری شکل گرفت ،در نتیجهه حجهم
مبادالت بین ایران و کشورهای بلوک شرق افهزایش یافهت.
باال رفتن درآمد سهرانه منجهر بهه بهاال رفهتن تهوان بهالقوه
اقتصادی کشورها میشود ،چون به طورکلی تقاضا برای انواع
محصوالت باال می رود و کشورها با اخذ تصمیمات سیاسهی
و برنامههای اقتصادی اقدام بهه افهزایش میهزان صهادرات و
واردات در جهت تأمین تقاضها مهیکننهد ،واردات چهوب و
کاالهای چوبی هم از این قاعده پیهروی مهیکنهد .از سهویی
تغییرات نرخ ارز و افزایش و کاهش آن جایگاه کشهورها را
برای صادرات و واردات کاال معین میسهازد ،بههطهوریکهه
هرچه نرخ ارز یک کشور به نرخ ارز شاخص نزدیک گهردد
جایگاه آن کشور نزد شرکای تجاریاش باالتر رفته و تمایل
به دادوستد افزایش مییابد .ازآنجایی کهه کشهورهای صهادر
کننده معموال از نظر اقتصهادی قهویتهر هسهتند و نهرخ ارز
نزدیک تری به نرخ ارز مبده دارند ،بنابراین نهرخ ارز کشهور
وارد کننده تعیینکننده ادامه و یا قطع روابهط تجهاری اسهت.
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فاصله جغرافیایی کشورها نیز به عنهوان عامهل تعیهین کننهده
میزان هزینه تأثیر زیادی بر جریانهای تجهاری دارد .نتهایج
مطالعه  Raultو همکاران  )2007در بررسی جریان تجاری
بین کشورهای شرق اروپا و کشورهای  OECDو نیز مطالعه
 Raziniو همکاران  )2014که قابلیت تجاری میان ایهران و
کشورهای عضو همکاری شانگهای را با استفاده مدل جاذبهه
بررسی کردند ،همسو با نتایج این مطالعه است.
نتایج حاصل از بررسی اثهر رویهدادهای سیاسهی بهر
صادرات دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی ایهران و
روسیه با استفاده از الگوی جاذبه نشان میدهد که انهدازه
اقتصادی کشورها که همان تولید ناخالص داخلی است بها
صادرات دو جانبه رابطه مثبت و معنیداری دارد ،به ایهن
مفهوم که هر چه میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یابد
جریانات تجاری دو جانبه چوب و کاالههای چهوبی نیهز
افزایش مییابد .ضرایب مربوط به متغیر تولیهد ناخهالص
داخلی در تمام حالتهای مورد بررسی تقریبا برابر است،
به این معنی که در شرایط مختلهف سیاسهی میهزان تهأثیر
تولید ناخالص داخلی بر صادرات دو جانبه همواره به یک
میزان و مثبت و معنی دار بوده است و نیز متغیهر جمعیهت
میتواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر صادرات دوجانبه
داشته باشد که این موضوع در شهرایط مختلهف متفهاوت
است .تغییرات نرخ ارز در صورت اختالف فهاحش نهرخ
ارز کشورها با نرخ ارز هدف که معموال نهرخ ارز کشهور
آمریکا است ،اثر منفی بر صادرات دو جانبه داشته است و
هنگامی که این تغییرات زیاد نیست و یا نزدیک به حالهت
برابری نرخ ارز با نهرخ ارز ههدف اسهت اثهر مثبتهی بهر
صادرات دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی دارد .از
سویی تمام اتفاقات سیاسی که مورد بررسی قرارگرفته اند
تأثیر منفی بر جریان تجاری بین ایران و روسیه داشته اند.
به طورکلی فروپاشهی اتحهاد جمهاهیر شهوروی در سهال
 1990تأثیر کاهشی بسیار زیاد و معنی داری بر صهادرات
دوجانبه چوب خام و مصنوعات چهوبی ایهران و روسهیه
داشته است .همچنین هم زمان با شروع انقهالب اسهالمی
ایران که تقریبا برابر با سال شروع تحریمههای اقتصهادی
برای ایران است میزان صادرات دو جانبه چهوب خهام و

اثرگذاری پیمانهای سیاسی و ...

مصههنوعات چههوبی ایهران و روسهیه بههه طههور معنهیداری
کههاهش یافتههه اسههت .در ایههن راسههتا  Azarbayejaniو
همکاران  )2015در بررسی اثهر تحهریم هها بهر جریهان
تجاری کاالها و خدمات با استفاده از مدل جاذبه به ایهن
نتیجه رسیدند که تحریمهای اقتصهادی کهه ههم زمهان بها
پیروزی انقالب اسالمی بر علیه ایران تصویب شد موجهب
کاهش صادرات دوجانبه تمام این کاالها و خهدمات بهین
ایران و شرکای تجاری عمدهاش شده است .از سوی دیگر
معاهدات و قوانین تصویب شده در هر دو کشور اثر منفهی
بر تجارت چوب آنها داشته است ،گرچه اثر منفی قهانون
ملی شدن جنگل ههای ایهران معنهی دار نبهوده اسهت امها
به هرحال ابن قانون موجب کاهش صادرات چوب خهام و
مصنوعات چوبی به روسیه گردید .وضع قانون مالیات 25
درصدی چوب گرد که در روسیه برای حمایت از صهنایع
داخلی کشور انجام شد نیهز اثهر منفهی و معنهیداری بهر
تجارت چوب دو کشور گذاشت .بهه طهورکلی متغیرههای
مجازی اسهتفاده شهده در ایهن بررسهی بهه علهت ایجهاد
تغیی هرات در شههرایط اقتصههادی و اجتمههاعی کشههورها و
سیاستهای مختلف دولتهها تهأثیرات منفهی بهر میهزان
صادرات و واردات چوب خام و مصهنوعات چهوبی آنهها
گذاشتهاند ،این موضوع بیانگر تأثیرپذیری حجم مبادالت
چوب بین کشورها از شرایط داخلی و همچنین تعهامالت
کشورها با همدیگر است .این نتایج با تحقیقات Lamotte
 )2012همخوانی دارد.
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Abstract
International trade has a significant share of the global economy andthe issue of regulating
foreign economic relations is a major contributor to political talks in the countries. Social,
political and cultural events, including political and economic agreements, imparts a tremendous
impact on the trade of countries. Forests around the world produce large quantites of wood and
trade in products throughout the world. Since Iran has been trading in wood with Russia and
other European countries since about 100 years ago, this study was aimed at investigating the
effects of political events on the bilateral exports of timber in Iran and Russia, as well as the
effect of the Warsaw Treaty and its collapse on the wood trade of member countries with Iran
was done using the gravity pattern. The results of the study showed that the Warsaw Pact as a
political treaty affects the trade relations of the countries of the covenant with Iran, and the per
capita income of two trade partners, exchange rate changes and geographical distances on the
volume of wood trade and wood products have been effective. Results for both Iran and Russia
showed the impact of wood trade on political events as well as domestic laws and bills approved
by the two countries.
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