
 
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 73، زمستان 1393، 29-53

 بررسی همگرایی اقتصادی 
ميان ایران و كشورهای حوزه دریای خزر

 )کاربرد مدل جاذبه(

دکتر رحمان سعادت*     ناهيد محسنی**

پذيرش: 92/9/5 دريافت: 92/2/31 

همگرايی اقتصادی / مدل جاذبه / کشورهای حوزه دريای خزر

چكيده
همگرایی  به  می توان  پدیده جهانی شدن   با  مقابله  برای  عملی كشورها  واكنش های  از جمله 
اقتصادی اشاره كرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و 
برنامه ریزی تجاری  اهداف مهم  از  منطقه ای یكی  یا گروه تجاری  اتحادیه  انتخاب  بنابراین، 

است.
آذربایجان،  شامل  خزر  دریای  و كشورهای حوزه  ایران  ميان  اقتصادی  همگرایی  مقاله  این 
براساس  جاذبه  مدل  یک  از  این رو،  از  می كند.  بررسی  را  تركمنستان  و  روسيه  قزاقستان، 
به صورت  برآوردها  و  شده  استفاده   )1997( ماتياس  تصریح  از  استفاده  با  و  جدید  اثبات 
پنج  شامل  تحقيق  این  آماری  جامعه  است.  شده  انجام   )GLS( حداقل مربعات تعميم یافته 
كشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همكاری های اقتصادی ایران 
منجر  دوجانبه  تجاری  جریانات  قابل مالحظه   افزایش  به  خزر،  دریای  حوزه  كشورهای  و 
لحاظ  از  دارد كه  تعلق  ایران  به  وارداتی  مقاومت  این گروه كم ترین  در  می شود. همچنين، 

                                          saadatrah@yahoo.com *. استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان 
 mohseny.nahid@yahoo.com **. كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان 

 دكتر رحمان سعادت، مسئول مكاتبات.                              



پژوهشنامه بازرگانی 30 

كشورهای  با  ایران  اگر  بنابراین،  است،  داده  اختصاص  به خود  را  دوم  رتبه  صادراتی،  توان 
منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد كند، ممكن است بيش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران 
رخ دهد. همچنين، مشخص گردید كشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از كشش بلند مدت 

واردات است. 

 F36, F15 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

بين  فرهنگی  حتی  و  سياسی  اقتصادی  همكاری های  تعميق  زمينه ساز  اقتصادی،  منافع 
در  لزوم حضور گسترده تر كشورها  و  اقتصاد  روند جهانی شدن  به  توجه  با  است.  كشورها 
بين المللی، بدون  شک همكاری های منطقه ای، نقش كشورها در عرصه رقابت  صحنه های 
بين المللی را مؤثرتر می سازد. اگر ویژگی های شرایط نوین اقتصادی را به اختصار برشماریم، 
عوامل  بيش از پيش  فشار  و  اقتصاد  جهانی شدن  یعنی  دوره  این  اصلی  مشخصه  به  می توان 
اقتصادی برای گشودن بازارهای ملی با هدف نهایی تشكيل یک بازار واحد جهانی، اشاره 

كرد.1
ندارند،  را  تجارت آزاد  به  ناگهانی  ورود  آمادگی  كه  درحال توسعه  كشورهای  برای 
منطقه گرایی مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصاد های ملی این قبيل كشور ها و ادغام 
آن ها در اقتصاد جهانی است. در چنين شرایطی، اقتصاد منطقه ای با حذف موانع تعرفه ای و 
سایر موانع گمركی موجود در منطقه و نيز دسترسی واحدهای توليد به بازارهای وسيع تر، 
منطقه،  محدوده  در  تكنولوژی  و  سرمایه  انتقال  موانع  حذف  بر  عالوه  و  شده  امكان پذیر 

در مجموع افق های گسترده تری در برابر واحدهای توليدی و شركت ها گشوده می شود.2 
اقتصادهای مختلف در پرتو یكپارچگی می توانند فرصت های موجود را شناسایی كرده 
آن جا  از  كنند.  شفاف  را  اقتصاد  جهانی شدن  فرآیند  به  ورود  چالش های  و  مشكالت  و 
و  از شرایط  ميزان درک آن ها  به  بقای كشورهای در حال توسعه  نوین جهانی،  نظم  كه در 
بنابراین،  دارد،  بستگی  خود  منطقه  در  اقتصادی  گروه های  پدید آوردن  در  توانایی هایشان 
باید تمام عوامل مؤثر بر همكاری های اقتصادی منطقه ای كشور های مذكور بررسی شود.3 
از جمله عضویت در  بين الملل معتقدند آزاد سازی تجاری و  بيش تر صاحب نظران تجارت 
دنبال  به  برای كشورهای در حال توسعه  انكاری  سازمان تجارت جهانی، هزینه های غير قابل 
دارد؛ هرچند اعتقاد عمومی بر این است كه چنين هزینه هایی اوالً نسبت به هزینه های انزوای 
تجاری و اقتصادی پایين تر بوده و ثانياً در صورت برخورد آگاهانه، هوشمندانه و مؤثر، تا 

1. طيبی و آذربایجانی )1380(؛ ص.63. 
2. غالمی )1385(؛ ص.31.

3. طيبی و همكاران )1388(؛ ص.121.
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ميزان زیادی قابل تقليل و در ميان مدت و بلندمدت قابل جبران است؛ اما در عين حال، این 
معموالً  جهانی شدن  فرآیند  و  تجاری  آزاد سازی  اقتصادی،  تعدیل  هزینه های  كه  حقيقت 
بسيار كم بوده و یا امكان تقليل و جبران دارد، این امكان را نفی نمی كند كه در مواردی 
یا شرایط  از سوی سياست گذاران،  ناسازگار  و  تكميلی ضعيف  اتخاذ سياست های  خاص، 
از  نگرانی  نوع  این  فرآیند می شود.1  این  هزینه های  افزایش  باعث  از جوامع،  بعضی  خاص 
هزینه ها و پيامد های رویكرد جهانی و آزاد سازی تجاری، از طریق پيوستن به سازمان جهانی 
تجارت به همراه مالحظاتی كه پس از پایان جنگ سرد شكل گرفت، باعث شد در بعضی 
موارد، كشورهای جهان برای حفظ روابط تجاری خارجی خود در بلوک بندی های موجود 
اقتصادی تجاری  به رویكرد منطقه گرایی و ایجاد بلوک های  اقتصاد و سياست جهانی،  در 

)به عنوان مقدمه  رویكرد جهانی شدن( روی بياورند2.
نيز كه جزء كشورهای در حال توسعه ای است كه باوجود  ایران  نظام جمهوری اسالمی 
است.  نياورده  به دست  زمينه  این  در  چندانی  موفقيت  یكپارچگی ها،  این  در  تجربه حضور 
برای  مناسبی  موقعيت  بهينه،  تجاری  ترتيبات  و  اقتصادی  یكپارچگی های  در  ایران  حضور 
افزایش  و  اقتصادی  زمينه رشد  و  بوده  ایران  اقتصادی  و  تجاری  مسائل  و  پارامترها  ارتقای 
سرمایه گذاری در این مسير را فراهم می آورد. همچنين، ایران با كسب قدرت رقابت باالتر 
در بُعد تجارت بين الملل، می تواند اقتصاد خود را در روند حركت فرآیند جهانی شدن بيمه 
مقدمات  منطقه ای  یكپارچگی  و  تجاری  ترتيبات  در  ایران  حضور  به عبارت  دیگر،  كند. 
حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم آورده و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد 
ترغيب  ایجاد شده اند،  فرآیند جهانی شدن  از فرصت هایی كه تحت تأثير  استفاده  به  جهانی 

می كند؛ همچنين آن را از چالش ها و تأثيرات منفی این فرآیند نيز دور نگه می دارد. 
بررسی  دریای خزر  و كشورهای حوزه  ایران  ميان  اقتصادی  مطالعه، همگرایی  این  در 
خاصی  اهميت  و  ارزش  اقتصادی  ازنظر  گذشته  زمان های  از  خزر  دریای  منطقه  می شود. 
تمام ویژگی هایش و همچنين موقعيت  با  این منطقه  پهنه آبی وسيع در  داشته است. وجود 
ارتباطی آن با سایر سرزمين ها، از دیرباز این حوزه را به یكی از مناطق مهم تجاری تبدیل 

1. شكيبایی و بطا )1388(؛ ص.27.
2. فتحی )1381(؛ ص.17.
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كرده است. سرزمين های حاشيه دریای خزر از این دریا به عنوان منبع غذایی و راه ارتباطی 
و  اهميت  شوروی،  فروپاشی  و  گاز  و  نفت  ذخایر  كشف  و  پيدایش  با  می كنند.  استفاده 
گرفته  قرار  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های  توجه  مورد  منطقه  این  استراتژیک  موقعيت 
است. هم اكنون دریای خزر به كشورهای روسيه، ایران، آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان 
محدود شده است اما قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، تنها به دو كشور روسيه و ایران محدود 
اهميت  اواخر  این  در  می كردند.  استفاده  آن  مختلف  منابع  از  مذكور  و كشورهای  می شد 
دریای خزر از لحاظ تجاری، نظامی و اقتصادی نسبت به هر زمان دیگری بيش تر شده است. 
در سطح بين المللی، ظهور روسيه، قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان به عنوان جانشينان اتحاد 
پيچيدگی های  و  منطقه  سياسی  طيف  برجسته ای  به طور  خزر،  دریای  سواحل  در  شوروی 
این  در  سرمایه گذاری  و  خزر  دریای  روزها  این  است.  داده  قرار  تحت تأثير  را  حوزه  این 
به  جنوب  در  كه  ایران  بين،  این  در  است.  اروپایی  كشورهای  از  بسياری  دغدغه  بخش، 
در سلطه خود  را  از خزر  بخشی  هم  در شمال  و  می شود  نفت خيز خليج فارس ختم  منطقه 
به  تبدیل  خزر،  منطقه  و  آمده  به چشم  دریا  این  با  هم مرز  دیگر كشورهای  از  بيش  دارد، 
محل رقابت غرب و شرق شده است. ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، چين و روسيه تبدیل به 
كشورهایی شده اند كه چشم طمع به این منطقه دارند. همسایگان جوان ایران در شمال اراده 
سياسی چندان مستقلی ندارند و همين امر سبب حضور فعال امریكا و متحدان غربی در كنار 
بر سه  ایران در دریای خزر  این خصوص سياست  ایران شده است. در  دروازه های شمالی 

پایه استوار است:

در  ● خزر  دریای  ساحلی  شهرهای  به  كمک  طریق  از  شمالی  مرزهای  امنيت  تأمين 
جهت حفظ و تقویت ثبات و امنيت منطقه ای؛

توسعه روابط با دولت های منطقه در چارچوب جلوگيری از تقویت حضور و نفوذ  ●
دولت ها و قدرت های خارجی در این منطقه؛

تقویت روابط دوجانبه با روسيه و تركيه به منظور نفوذ بيش تر در آسيای مركزی و  ●
قفقاز و تفاهم برای همكاری بيش تر منطقه ای. از نظر دولت ایران، برقراری مناسبات 
در  نفوذ دولت های غرب  افزایش  دربرابر  مانعی جدی  می تواند  با روسيه  مستحكم 

این منطقه باشد.
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در  موضوع  ادبيات  مرور  از  بعد  و  بحث شده  نظری  لحاظ  از  موضوع  ادبيات  ابتدا  در 
زمينه همگرایی اقتصادی، مدل جاذبه به عنوان ابزار تجربی مناسبی كه كاربرد گسترده ای در 
تجارت بين الملل برای توضيح جریان های تجاری دو جانبه دارد، معرفی خواهد شد. سپس، 
ادبيات تحقيق از دیدگاه تجربی مرور شده و تعدادی از مطالعاتی كه در این زمينه انجام شده 
است، بررسی خواهد شد. در بخش تجزیه و تحليل مدل، مدل جاذبه مبنای الگو سازی قرار 
تغييرات  تابلویی(،  داده های  با  )اقتصاد سنجی  این مدل  امكانات  از  استفاده  با  تا  گرفته شده 
تجارت دوجانبه كشورها بررسی شده و با استفاده از آن مدل برآورد شود. در بخش انتهایی 

نيز نتایج تجربی مدل و توصيه های سياستی مطرح می شود.

1. مروری بر ادبيات تحقيق از دیدگاه نظری
1ـ1. همگرایی اقتصادی1

هم زمان  و  ناپدید شده  رفته رفته  مرزها  آن  در  دارد كه  اشاره  فرآیندی  به  جهانی شدن2 
جهانی  اقتصاد  در  ساختاری  تحول  می یابد.  افزایش  فراملی  تعامالت  و  بين المللی  مبادالت 
ایجاد  شرایط  و  اقتصادی  متقابل  وابستگی  كه  است  جهانی شدن  تأثيرات  مهم ترین  از 
جهانی،  بازار  كردن  بين المللی  جهانی شدن ضمن  می كند.  فراهم  را  جهانی  اقتصاد  دهكده 
و  قدرتمند  اقتصادی  واحدهای  تنها  آن  در  كه  است  كرده  ایجاد  رقابتی  كاماًل  محيطی 
كارآمد می توانند به حيات خود ادامه دهند. بنابراین، كشورها در مقابله با مشكالت پدیده 

جهانی شدن، به تشكيل ترتيبات منطقه ای و همگرایی اقتصادی روی آورده اند3.
یكی از ویژگی های جهانی شدن، همگرایی منطقه ای، ادغام و یكپارچگی تجارت جهانی 
در قالب سازمان های بين المللی و حركت كشورها جهت رفع موانع تعرفه ای و غير تعرفه ای 
به  توليد  فرآیندهای  تقسيم بندی  امكان  تكنولوژی،  پيشرفت  دیگر،  سوی  از  است.  بوده 
فراهم  دیدن كارایی و سودآوری  بدون آسيب  را  مراحل مختلف در مكان های گوناكون 
كشورهای  می شود  باعث  جهانی  توليد  و  تجارت  فرآیند  رشد  این ترتيب،  به  است.  كرده 

1. Economic integration
2. Globalization

3. شكيبایی و شاه سنایی )1390(؛ ص.90.
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یكپاچگی  بنابراین،  كنند.  استفاده  توسعه یافته  تكنولوژی كشورهای  سرریزهای  از  مختلف 
برتر  تكنولوژی  از  بهره گيری  باعث  توسعه یافته،  كم تر  برای كشورهای  منطقه ای  اقتصادی 
ناشی از انتقال تكنولوژی به این كشورها و مواجهه با بازارهای وسيع تر در مقابل بازارهای 

داخلی و كوچک می شود1.
در سال هاي اخير منطقه گرایي یكي از اولویت هاي سياست اقتصادي خارجي ایران بوده 
و در این سال ها تالش هاي جدي ای در این زمينه صورت گرفته است به طوري كه عالوه بر 
گروه بندي  های اقتصادي و منطقه اي كه ایران تاكنون در آن ها عضو بوده، در چند سال اخير 
)اكو(،  اقتصادی  اقتصادي اسالمي شامل سازمان همكاری  به عضویت چند گروه بندي  نيز 
كنفرانس  سازمان  و   D-8 به كشورهای  موسوم  در حال توسعه  اسالمی  گروه هشت كشور 

اسالمي در آمده است.
پيمان هاي منطقه اي در ميان كشورهاي جهان به طور چشمگير در پنج دهه گذشته به ویژه 
تجاري  پيمان هاي  در  كشورها  هم اكنون،  بسياري  از  و  افزایش  است  به  رو   1990 دهه  از 
منطقه اي متعددي عضویت دارند. طوالني  شدن  آخرین  دور مذاكرات گات كشورهایي را 
به عنوان  به منطقه گرایي  تا  بر آن داشت  نبودند،  كه  خواهان تحقق آزادسازي در آن قالب 
راه حل دشواري هاي  اقتصاد بين الملل و تجارت خارجي روي  آورند؛ چراكه  آزادسازي به 
شيوه منطقه گرایي كم هزینه تر و قابل دسترس تر از  جهاني شدن است. درواقع، منطقه گرایي 
به عنوان  دارند،  بسته ای  اقتصاد  كه  ایران  نظير  حال  توسعه  درونگرایی  كشورهاي  در  براي  

اولين ميدان آزمایش براي ورود به صحنه رقابت هاي بين المللي،  داراي اهميت است2.

2ـ1. مدل جاذبه3
مدل های جاذبه عموماً برآوردهای نسبتاً مناسبی برای توضيح جریانات تجاری دوجانبه 
در  گسترده  به طور  كه  است  تجربی ای  ابزار  مدل  این  می دهند.  ارائه  بين الملل  اقتصاد  در 
تجارت بين الملل به منظور برآورد پتانسيل تجاری دوجانبه، هم از نقطه نظر كشور وارد كننده 

1. همان.
2. غالمی )1385(؛ صفحات32-33.

3. Gravity Model
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و هم از نقطه نظر كشور صادر كننده به كار می رود1.
این مدل عالوه بر برآورد پتانسيل تجاری، در موارد دیگری نيز كاربرد دارد. از جمله 
این كاربردها می توان به برآورد تأثير متغيرهای كيفی مانند روابط سياسی، فرهنگ، زبان، 
مذهب و مهم تر از تمام اثرات یكپارچگی اقتصادی )موافقت نامه های همكاری اقتصادی و 
موانع  می توان  مدل  این  چارچوب  در  درواقع،  كرد.  اشاره  تجاری(  پتانسيل  روی  تجاری، 
و  خاص  ابزارهای  با  )كه  كيفی  متغير  یا  و  كّمی  متغير  به صورت  را  موجود  تشویق های  و 
بررسی كرد.  را  تجارت دو جانبه  بر  تأثير آن  و  وارد مدل كرده  قبول كّمی شده اند(،  قابل 
زبان  بررسی وجود  به  اشاره كرد كه  متغيرهای مجازی ای  به  متغير ها می توان  این  از جمله 
یا  و  پرداخته  دوجانبه  تجاری  جریان های  بر  و...  مذهب  فرهنگ،  مشترک،  مرز  مشترک، 
متغيرهای تجاری ای را درنظر گرفت كه تأثير موافقت نامه های تجاری بر پتانسيل تجاری و 

یا شاخص هایی كه تأثير روابط دیپلماتيک بر تجارت را بررسی می كنند2.  
توسط  كه  است  اقتصادی  یكپارچگی  طرح های  مطالعه  برای  روشی  جاذبه،  مدل های 
لينمان3 و تين برگن4 از فيزیک به حيطه اقتصاد كشانده شده و اقتصاددانان تجربی به كرات 
تجاری،  بالقوه  توان  ارزیابی  كشورها،  اقتصادی  یكپارچگی  قابليت  مطالعه  برای  آن  از 
بر حجم تجارت و  اثرات فاصله  اندازه گيری  ایجاد تجارت،  انحراف و  اثرات  اندازه گيری 
متعاقب آن قضاوت درباره خصوصيات شركای تجاری )براساس فاصله آن ها از یكدیگر، با 

قرار گرفتن در یک قاره یا ناحيه ای از یک قاره( استفاده كرده اند.5 
  مدل جاذبه كه مستقيماً از نظریه جاذبه نيوتون استخراج شده است، در ساده ترین حالت 

خود به شكل زیر است:

Tij= C1+C2Yi+C3Yj+C4POPi +C5POPj+C6Dcu+C7Dlam+C8Dd+ …+Uij  )1

   ، j درآمد كشور Yj ، Yi از( كشور( به i كشور )صادرات )واردات Tij در این رابطه 
دنبال  به  است.   j كشور  جمعيت   POPj  ،  i كشور   جمعيت   POPi   ،  i كشور  درآمد   Yi 

1. Arie, Pirax, Wienblatt (1996); p111.
2. سلوكی )1385(؛صص. 75-76.

3. Linnemann
4. Tinbergen

5. یاوری و اشرف زاده )1384(؛ ص2.
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متقابل  بر جریان تجارت  آثار  برای توضيح سایر  متغير مجازی  متغيرها، یک مجموعه  این 
بلوک های  آثار  سایر  توضيح  برای  كه  است  مجازی  متغير   Dcu می شود.  اضافه  كشور  دو 
تجاری بر جریان تجارت متقابل دو كشور اضافه می شود. Dlam متغير مجازی زبان مشترک 
دو كشور و Dd متغير مجازی مربوط به فاصله یا مجاورت دو كشور است. با ارائه این مدل 
مالحظه  قابل  موفقيت  با  عمل  در  كه  شد  انجام  بسياری  تجربی  كارهای  محققان،  توسط 

تجربی همراه بوده است.1 
تابعی  و  كشور  دو  اقتصادی  اندازه  از  مستقيم  تابعی  به صورت  می توان  را  مدل  این    

معكوس از فاصله جغرافيایی بين دو كشور در نظر گرفت.

                          Tij = f (GDPi , GDPj , Dij)  )2

در این معادله، GDPi , GDPj به عنوان متغيرهای جرم در رابطه نيوتون تلقی می شود. این 
معادله را می توان به صورت زیر نوشت: 

 )3

به  باشد  داشته  تورش  و  شود  برآورد  مقطعی(  )یا  زمانی  سری  طریق  از  مدل  این  اگر 
نكرده است. تجارت دوجانبه كشورها  را لحاظ  بين كشورها  ناهمگنی  این علت است كه 
گيرد  قرار  و...  تاریخی  قومی،  سياسی،  فرهنگی،  امور  عواملی همچون  تحت  است  ممكن 
بنابراین، جهت رفع این مشكل باید  قابل مشاهده نبوده و وارد مدل نمی شوند.  كه مستقيماً 
داشته  وجود  مدل  در  است(،  برابر  كشورها  تمام  برای  )كه  عرض از مبدأ  از  به غير  جمله ای 
از روش  اخير  سال های  در  منظور،  همين  به  باشد.  هر كشور  اثرات مختص  مبين  كه  باشد 
برآورد پانل دیتا در مدل های جاذبه استفاده شده كه اثرات انفرادی را وارد مدل می كند و 
مجموعه ای تركيبی از داده های سری زمانی و مقطعی است. همچنين، در این مدل تعدادی از 
متغير های مؤثر بر تجارت دوجانبه كشورها حذف شده یا در نظر گرفته نشده است، به همين 

دليل از مدل جاذبه تعميم یافته استفاده می شود.2                           

1. شكيبایی و بطا )1388(؛ ص.36.
2. لطفعلی پور و دیگران )1390(؛ صص85-86.
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  مدل جاذبه تعميم یافته، حجم تجارت، صادرات یا واردات بين دو كشور را به صورت 
هزینه های  جانشين  )به عنوان  آن ها  بين  فاصله  و  آن ها  جمعيت  كشور،  دو  درآمد  از  تابعی 
حمل و نقل( و یک مجموعه ای از متغيرهای مجازی تسهيل كننده و محدود كننده تجارت 

بين دو كشور در نظر می گيرد یعنی: 

                                                    Xij= β0Yi
β1Yj

β2Ni
β3Nj

β4Dij
β5Aij

β6 Uij   )4

در این رابطه Xij، بيانگر صادرات كشور i به Y ،j درآمد دو كشور، N جمعيت )كه البته 
جای آن می توان از درآمد سرانه استفاده كرد؛ زیرا درآمد جایگزین مناسبی برای جمعيت 

است(، D مسافت، A متغير مجازی و U جزء اخالل )كه ماهيتی ناشناخته دارد( است.
از آن جا كه این رابطه به صورت حاصل ضرب است، برای سهولت برآورد با لگاریتم گيری 

به حالت خطی تبدیل می كنيم.

  LXij=β0+β1LYit+β2LYjt+β3LNit+β4LNjt+β5LDijt+β6LA+Uij  )5

در این رابطه L نشان دهنده لگاریتم هر متغير است.
غير  در  می گيرند،  یک  ارزش  مجازی  متغير های  باشد،  برقرار  مربوطه  شرایط  وقتی 
 این صورت ارزش آن ها صفر است. از جمله این متغير های مجازی می توان به متغير مجازی 
است،  همگرایی  برای كشورهای عضو  اقتصادی  همگرایی  و  یكپارچگی  تأثير  نشانگر  كه 
متغير  این  باشند،  همگرایی  عضو  واردكننده  و  صادركننده  كشور  دو  هرگاه  كرد.  اشاره 
می توان  بود. همچنين،  مقدار آن صفر خواهد  این صورت،  در  غير  و  می گيرد  ارزش یک 
می رود  انتظار  به نحوی كه  دانست،  اعضا  بين  در  تجارت  ایجاد  پدیده  بيانگر  را  متغير  این 
متغيرهای  یابد.  افزایش  اعضا  ميان  تجارت  اقتصادی،  اتحادیه  و  تجاری  ترتيبات  تشكيل  با 
مشترک  زبان  و  دین  فرهنگی،  مشابهت های  مشترک،  مرز  مجازی دیگری همچون وجود 

می توانند وارد مدل شوند1.
با این حال اقتصاددانان بارها خاطرنشان كرده اند كه مدل های جاذبه مبنای نظری ـ اقتصادی 

1. لطفعلی پور و دیگران )1390(؛ صص86-87.
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توسعه  جاذبه  مدل های  برای  نظری  مبنایی  دیردورف3  و  برگستراند2  اندرسون1،  ندارد. 
داده اند. فرانكل و دیگران4 و كروگمن5 برای ارزیابی سطوح تجارت شركای طبيعی تجاری 
مدل  از  یافت(،  توسعه   1995 در  فرانكل  توسط  كه  )مفهومی  شریک  غير  كشورهای  با 
جاذبه استفاده كرده اند. با این حال، در سال 1996، پوالک6 نشان داد كه هنوز مبانی نظری 
ساده ای كه برای مدل های جاذبه ارائه شده، كامل نيست. وی همچنين استنباط اثرات تجاری 
طرح های یكپارچگی از روی ضرایب متغيرهای مجازی و متغير فاصله را غلط می داند. مقاله 
او انتقاد تندی است بر مقاله فرانكل و دیگران. براساس انتقاد پوالک به فرانكل و دیگران، 
ماتياس7، صورتی از مدل جاذبه را با سه جمله اثر ثابت، در مدل داده های تلفيقی ارائه داده 
است كه ایرادهای پوالک بر مدل جاذبه را برطرف می سازد. در این مدل جاذبه، متغيرهای 
مجازی نشان دهنده فاصله یا متغير فاصله جغرافيایی كشورها از یكدیگر وارد نمی شود، زیرا 

همان طوركه گفته شد استنتاج برمبنای آن ها چندان معتبر به نظر نمی رسد8. 

2. مروری بر ادبيات تحقيق از دیدگاه تجربی

از  یكی  بازارهای جدید  به دست آوردن  برای  ملل  روزافزون  رقابت  این كه  به  توجه  با 
ویژگی های اصلی اقتصاد جهانی است، تجارت بين الملل در چند سال اخير اهميت خاصی 
یافته است. به همين دليل، مطالعات فراوانی در این حوزه توسط پژوهشگران انجام شده كه 

در اینجا مرور كوتاهی بر تعدادی از آن ها خواهيم داشت.
ژار كور و ژان فيدر مارک، در مقاله خود به بررسی فروپاشی برخی كشورهای اروپای 
شرقی در دهه 1990 پرداخته اند. آن ها در این مقاله از مدل جاذبه بهره گرفته  و برآوردهای 
مدل براساس روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد تأسيس 
تجاری  جریانات  بر  متوسطی  مثبت  تأثير  فقط  ظاهراً  غربی  اروپای  در  آزاد  تجاری  مناطق 

1. Anderson.
2. Bergstrand.
3. Deardorf .
4. Frankel et.al.
5. Krugman.
6. Polack.
7. Matyas.

8. یاوری و اشرف زاده )1384(؛ صص2-4.
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غربی،  و  شرقی  اروپای  كشورهای  ميان  تجاری  روابط  حجم  مورد  در  نتایج  است.  داشته 
به طوری كه  گرفته،  قرار  سرد  جنگ  دوران  تجاری  محدودیت های  از  بسياری  تحت تأثير 
در آغاز دهه 90 بسيار پایين تر از سطح نرمال بوده ولی در انتهای دوره افزایش یافته است. 
كاهش  موجب  شرقی  اروپای  در  جداسازی  می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج  در مجموع، 
روابط تجاری شده است. پریدی1 برای بررسی روابط تجاری بين مدیترانه و اتحادیه اروپا، 
از مدل جاذبه استفاده كرد. داده های وی مربوط به 19 كشور در دوره زمانی 1980-1995 
است. ریموند2، ارتباط بين توافق تجاری منطقه ای )مثل نفتا( و سرمایه گذاری مستقيم خارجی 
و رشد سرمایه گذاری  تشویق  باعث  تجاری  یكپارچگی  داد كه  نشان  بررسی كرد. وی  را 
در  تجاری  سيكل های  هم زمانی  و  اقتصادی  همگرایی  پرادومنا3،  می شود.  خارجی  مستقيم 
با سه روش همبستگی  را  مالی  و  پولی  و  تجاری، سرمایه گذاری  شرق آسيا در حوزه های 
با استفاده از مدل جاذبه توضيح داد و به این  VAR و روش داده های تابلویی  ساده، روش 
نتيجه رسيد كه همگرایی مالی و تجاری در این منطقه با وسعت كم تری افزیش یافته است. 
وی همچنين به این نتيجه رسيد كه با همگرایی بيش تر فعاليت های اقتصادی و افزایش آن، 
تعميم یافته  جاذبه  مدل  از  دیگران4،  و  ادموند  می شود.  بيش تر  تجاری  سيكل های  همزمانی 
برای مقایسه رونق صادرات چين نسبت به كشورهای آسيای شرقی و جنوب شرقی استفاده 
كرده اند. نتایج نشانگر جهت گيری بيش از حد چين به خارج نسبت به سایر كشورها است. 
افزایش خواهد یافت.  همچنين نشان می دهد ميزان صادرات و واردات آینده چين احتماالً 
ماریموتو و دیگران5، مدل جاذبه تعميم یافته استانداردشده را برای نقش فاصله كشورها بر 
است.  تجاری  85 شریک  و  امارات متحده  به  مربوط  داده ها  بردند.  به كار  دو جانبه  تجارت 
ميزان  بر  ناخالص داخلی  توليد  به  نسبت  تأثير كم تری  به دست آمده، مسافت  نتایج  براساس 
صادرات و واردات دارد. روتگرس و دیگران6، از مدل جاذبه تعميم یافته برای ارتباط بين 
صادرات  آن ها،  اعتقاد  به  كرده اند.  استفاده  طبيعی  روغن های  با  تجاری  جریان  افزایش 

1. Peridy (2005).
2. Raymond (2006).
3. Pradumna (2007).
4. Edmonds, et al (2008).
5. Marimoutou, et al (2009).
6. Rottgers, et al. (1010).
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روغن های طبيعی )كانوال( اثر مثبتی بر جریان تجاری كشورهای اتحادیه اروپا داشته است، 
اثر  اروپا  اتحادیه  اعضای  بين  تجاری  همگرایی  بر  كه  دارد  وجود  نيز  دیگری  عوامل  اما 
بازدارنده ای دارد. آرتيس و اكوبر1، به مطالعه چرخه تجاری بين المللی ژاپن از طریق مدل 
و  مشابه  )توليد ناخالص داخلی(   GDP با  دو كشور  هر  می كند  تأیيد  نتایج  پرداختند.  جاذبه 
مسافت كم بين آن ها، از چرخه تجاری پيروی می كنند. روی و رایحان2، با استفاده از مدل 
 GDP متغيرهای  از  آن ها  پرداختند.  بنگالدش  تجاری  جریان  تحليل  به  تعميم یافته  جاذبه 
تجاری  شركای  دو جانبه  تجارت  برای  ارز  نرخ  و  اقتصاد  بودن  باز  )توليد ناخالص داخلی(، 
با  اندازه اقتصاد و رابطه منفی  با  استفاده كرده و نشان دادند تجارت بنگالدش رابطه مثبت 

محدودیت های تجاری دارد.
همچنين، مطالعاتی نيز در این زمينه در ایران انجام شده است كه به برخی از آن ها اشاره 

می شود: 
طيبی و آذربایجانی )1380(، در مقاله ای پتانسيل تجاری موجود ميان ایران و اوكراین را 
با استفاده از یک مدل جاذبه بررسی كرده اند. این مقاله پس از پرداختن به حجم همكاری  های 
اقتصادی و بازرگانی دو كشور ایران و اوكراین، توانمندی های آن ها را برای تعميق توسعه 
و  ایران  اقتصادی  همكاری های  می دهد  نشان  و  كرده  ارزیابی  اقتصادی  همكاری های 
اوكراین باعث افزایش پتانسيل تجاری دو كشور می شود. آذربایجانی و همكاران )1381(، 
مناسب ترین ترتيب تجاری منطقه ای را برای اقتصاد ایران براساس شاخص های همگرایی و 
جهانی شدن شامل جمعيت، فاصله و توليد ناخالص داخلی بررسی كرده اند. نتایج عملی این 
تحقيق نشان می دهد همگرایی اقتصادی اكو توانسته است حجم جریان های تجاری دوجانبه 
صادرات  و  واردات  افزایش  برای  مناسبی  فرصت های  و  داده  افزایش  را  عضو  كشورهای 
ایجاد كند. نتایج همگرایی D-8 )گروه هشت كشور اسالمی درحال توسعه(، با عضویت ایران 
به عنوان وضعيت موجود نتوانسته حجم جریان های تجاری دوجانبه را افزایش دهد. یاوری 
و اشرف زاده )1384(، یكپارچگی اقتصادی كشورهای در حال توسعه را با كاربرد مدل جاذبه 
با داده های تلفيقی به روش GMM و همگرایی بررسی می كنند. در این مقاله از مدل جاذبه 

1. Artis, M. , Okubo, T (2011).
2. Roy, M. , Rayhan, M. I (2011).
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براساس اثبات جدید و وارد كردن نسبت صادرات و واردات و با استفاده از تصریح ماتياس 
)1997(، برای یک طرح فرضی یكپارچگی اقتصادی ميان گروهی از كشورهای آسيایی، 
بلند مدت صادرات بزرگ تر  نتایج نشان داد كشش  افریقایی استفاده شده است.  اروپایی و 
تراز تجاری مثبت خواهد شد. كریمی  از یكپارچگی،  بلند مدت پس  بوده و در  از واردات 
با بررسی  پتانسيل تجاری  اقتصادی و  به موضوع جهانی شدن، یكپارچگی  هسنيجه )1385( 
مدل جاذبه در تحليل تجاری ایران پرداخته اند و پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری، 
موضوع یكپارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد  جهانی و با استفاده از 
مدل  جاذبه بررسی و تحليل كرده اند. مدل جاذبه نيز با استفاده از داده های بين المللی ساالنه 
1994 تا 2005 با روش داده های پنل برآورد می شود تا ضمن در نظر گرفتن اثرات انفرادی 
یكپارچگی  در  حضور  برای  ایران  دو جانبه  تجاری  جریانات  عضو،  كشورهای  به  مربوط 
اقتصادی شورای همكاری خليج فارس و یكپارچگی كشورهای حوزه اقيانوس هند تخمين 
زده شود. نتایج نشان می دهد عالمت ضریب پتانسيل تجاری مثبت بوده و جریانات تجاری 
داده و حتی صادرات  افزایش  ميزان 5 و 25 درصد  به  به ترتيب عضویت  را  ایران  دو جانبه 
می دهد. غالمی  افزایش  درصد   15 نيز  را  هند  اقيانوس  یكپارچگی  غير عضو  به كشورهای 
موافقت نامه های تجاری  قالب  نقش سياست های آزادسازی تجاری در  بررسی  به   ،)1385(
منطقه ای می پردازد. او از مدل جاذبه تعميم یافته جهت نقش آزادسازی تجاری بر بازرگانی 
خارجی بين ایران و كشورهای اسالمی )شامل16 شریک تجاری( استفاده كرده است. نتایج 
بهبود سياست های تجاری و تعرفه ای و حذف موانع غيرتعرفه ای و  با  تحقيق نشان می دهد 
این  تجارت  تجارت،  بحث  با  مرتبط  سازمان های  و  در گمركات  فساد  ریشه كنی  همچنين 
استفاده  با   )1387( عابدین  و  رحمانی  می یابد.  افزایش  منطقه ای  بلوک  قالب  در  كشور ها 
یكپارچگی  طرح  واردات،  و  صادرات  نسبت  كردن  وارد  و   )1997( ماتياس  تصریح  از 
 GMM اقتصادی را بين كشورهای در حال توسعه برآورد كرده اند. آن ها از روش همگرایی
از رشد صادرات  استفاده كرده و نشان دادند اگرچه در كوتاه مدت رشد واردات سریع تر 
و هر دو سریع تر از رشد توليد ناخالص داخلی تک تک كشورها است، اما كشش بلند مدت 
از یكپارچگی، تراز  تجاری مثبت  بلند مدت پس  از واردات است و در  صادرات بزرگ تر 
ارز واقعی  به ذخایر ارزی و نرخ  بيان می كنند كشش واردات نسبت  خواهد شد. همچنين 
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كم بوده و رشد بهره وری به مثبت شدن تراز  تجاری كمک می كند. شكيبایی و بطا )1388( 
در  تجاری  همگرایی  اثرات  جنوب غربی«،  آسيای  منطقه  در  اقتصادی  »همگرایی  مقاله  در 
زمانی  دوره  در  دیتا  پانل  روش  از  استفاده  با  را  مدل جاذبه  از  غربی  جنوب  آسيای  منطقه 
یكپارچگی  و  ایران  تجاری  پتانسيل  تحقيق،  این  برمبنای  كرده اند.  برآورد   1995  -2006
اقتصادی كشورهای عضو بلوک منطقه آسيای جنوب غربی در تجارت دو جانبه مقدار 61 
منطقه همگراتر  این  ایران در  مقدار در صورت عدم  حضور  این  و  برآورد می شود  درصد 
همگرایی  بررسی  به   )1390( وهمكاران  لطفعلی پور  می یابد.  افزایش  درصد   71 به  و  شده 
با كاربرد  بلوک تجاری  قالب شكل گيری  امریكای التين در  ایران و كشورهای  اقتصادی 
از روش  برای برآورد آن  از مدل جاذبه تعميم یافته و  این مقاله،  مدل جاذبه پرداخته اند. در 
آماری  جامعه  است.  شده  استفاده  تابلویی  داده های  با  متغيره  چند  رگرسيون  اقتصادسنجی 
وجود  می دهد  نشان  نتایج  است.   2001-2009 زمانی  دوره  و  كشور   16 شامل  تحقيق  این 
همكاری های اقتصادی ایران و امریكای التين منجر به افزایش قابل مالحظه ای در جریانات 

تجاری دوجانبه می شود.

3. تجزیه و تحليل مدل

با توجه به مباحث مطرح شده، ما در این مطالعه از مدل جاذبه ای كه ماتياس مطرح كرده 
اقتصادی  بررسی همگرایی  برای  پرداخته است،  اثبات آن  به  و اشرف زاده در مطالعه خود 
تصریح  قابل  زیر  به صورت  معادله  می پردازیم.  دریای خزر  و كشورهای حوزه  ایران  ميان 

است:

 Xijt=αi+δj+τt+β1gdpit+β2gdpjt+β3popit+β4popjt+β5linderijt+εij  )6

Xijt: صادرات كشور i به كشور j در زمان t؛

αi: اثر بازار داخلی؛

δj: اثر بازار كشور خارجی؛ 

τt: اثر زمانی؛

gdpit: توليد ناخالص داخلی كشور i در زمان t؛
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gdpjt: توليد ناخالص داخلی كشور j در زمان t؛

popit: جمعيت كشور i در زمان t؛

popjt: جمعيت كشور j در زمان t؛

linderijt: متغير مشابهت دو كشور در زمان t؛

εij: عبارت خطا.

تمام متغيرها برحسب لگاریتم است. Xijt در واقع نشان دهنده جریان تجاری بين كشور 
 i بيانگر ميزان صادرات از كشور  بيان دقيق تر  به  t است؛  j در طول دوره زمانی  i و كشور 
منتخب  كشور های  تمام  پس  است،  دوجانبه  تجاری  روابط  كه  آنجا  از  است.   j كشور  به 

صادر كننده اند.
ظرفيت  و  كشور  آن  اقتصادی  اندازه  بيانگر  كشور،  هر  )توليد  ناخالص  داخلی(   GDP

بيش تر  توليدی آن  بوده و ظرفيت های  بزرگ تر  اقتصاد  اندازه یک  توليد آن است. هرچه 
بين المللی  بازارهای  در  در نتيجه  و  فراهم می شود  هزینه كم تر  با  بيش تر  توليد  امكان  باشد، 
از  می شود.  كشور  آن  صادرات  افزایش  باعث  موضوع  این  و  داشت  خواهد  نسبی  مزیت 
را  قدرت جذب محصوالت خارجی  داخلی  بازار  می شود  باعث  موضوع  این  سوی  دیگر 
داشته باشد و در نتيجه، ميزان تجارت خارجی آن كشور افزایش می یابد. بنابراین در رابطه 
)5(، انتظار می رود با افزایش درآمد واقعی كشورها، تجارت دوجانبه آن ها افزایش یافته و 
در نتيجه ضرایب β1 و β2 مثبت باشد. این دو پارامتر به ترتيب كشش های صادرات و واردات 
مساوی  مقدار  می گيرد.  اندازه  داخلی  ناخالص  توليد  برحسب  را  كشورها  مجموعه  برای 
این دو كشش به معنای این است كه صادرات و واردات با یک سرعت نسبت به یكدیگر 
رشد كرده و تراز پرداخت ها در تعادل باقی خواهد ماند. اگر مقدار β2 بزرگ تر از β1 باشد، 
جمعيت  می كند.  رشد  صادرات شان  از  سریع تر  كشور ها  گروه  این  واردات  می دهد  نشان 
)pop( عاملی است كه انگيزه تجاری را با افزایش اندازه بازار داخلی و ارتقای سطح فعاليت 
اقتصادی در داخل، كاهش می دهد. این عقيده تا مدتی می تواند رابطه معكوس جریان های 
تجاری دوطرفه با اندازه جمعيت را توضيح دهد زیرا كشورهایی با جمعيت باالتر، گرایش 
به این دليل كه بهتر می توانند از مقياس اقتصادی نشأت گرفته از  بيش تری به داخل دارند؛ 

بازارهای داخلی خویش بهره برداری كنند. بنابراین ضرایب β3 و β4 می توانند منفی باشند. 
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  متغير مشابهت اقتصادی ليندر )linder( مشابهت دو كشور صادر كننده و واردكننده را 
نشان داده و در واقع بيان كننده تئوری تجارت ليندر است. بر اساس این نظریه، كشورهای 
مشابه تمایل بيش تری به تجارت با یكدیگر )نسبت به كشورهای غيرمشابه( دارند. به این معنا 
كه هرچه شكاف ساختار و شاخص های اقتصادی كشورها بيش تر شود، جریان تجاری آن ها 
اثر معكوس می یابد. درآمد سرانه مناسب ترین متغير برای نشان دادن مشابهت اقتصادی بين 

هر جفت از كشورها است. این متغير به صورت زیر تعریف می شود:

                       )7

با در نظر گرفتن درآمد سرانه نسبی دو كشور به عنوان نماینده تشابه ساختار تقاضای دو 
الگوهای  با  كشورهایی  بازار  به  خود،  داخلی  بازار  اشباع  از  پس  كشورها  احتماالً  كشور، 
تقاضای مشابه چشم خواهند دوخت زیرا تشابه بيش تر دو كشور در محصوالت تقاضاشده، 
در  و شكاف  سرانه  درآمد  اختالف  هرچه  و  بود  خواهد  بزرگ تر  تجاری  پتانسيل  نشانگر 
ساختار و شاخص اقتصادی آن ها كم تر شود، تشابه صادرات واردات آن ها بيش تر می شود، 

بنابراین انتظار می رود كه ضریب β5 منفی باشد.
صورت های سنتی مدل  جاذبه شامل متغير فاصله دو كشور از یكدیگر )Dij( است. متغير 
مجازی نشانگر وجود ترتيبات تجاری ميان آن ها، مانند وجود منطقه آزاد اقتصادی، اتحادیه 
گمركی، بازار مشترک یا اتحادیه اقتصادی است كه در صورت وجود ترتيبات، مقدار یک 
را اختيار می كند. همچنين، متغير یا متغيرهای مجازی نشانگر زبان مشترک یا دین مشترک 

یا فرهنگ مشترک اند. 
با   i αi را می توان به صورت یک متغير مجازی درنظر گرفت كه وقتی كشور  اینجا  در 
كشور j اتحادیه گمركی تشكيل می دهد و صادرات از i به j است برابر یک و برای مابقی 
كشورها برابر صفر است. δi هم یک متغير مجازی است كه وقتی كشور j به كشور i وارد 
این دو  ماتریسی  ماتياس شكل  است.  برابر صفر  این صورت  غير  در  و  برابر یک،  می كند 
متغير مجازی را توصيف كرده است. در این جا یک اثر زمانی را هم در نظر گرفتيم كه در 
شرایط معمول قابل تصور است. مانند این است كه یک جمله اثر ثابت مدل داده های تلفيقی 
را به سه اثر مجزای α و δ و τ تفكيک كرده و در حقيقت، مدل را با سه اثر ثابت برآورد 
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كرده باشيم كه اثر سوم همان اثر زمانی است. τt متغير مجازی ای است كه در هر مقطع برای 
هر سال، مثاًل 1998، برابر یک و برای سال های قبل و بعد از آن صفر است. برای هر سال 
نيز یک τt برآورد می شود. به اعتقاد ماتياس، با این كار اثر سایر متغير های مجازی مربوط به 
فاصله، هم جواری، زبان مشترک، دین مشترک و...، تركيبی خطی از دو اثر αi و δi است كه 

ایرادهای پوالک به فرانكل و دیگران، به این وسيله پاسخ داده می شود. 
آذربایجان،  ایران،  از  متشكل  خزر  دریای  حوزه  كشورهای  برآورد  این  آماری  جامعه 
تركمنستان، روسيه و قزاقستان بوده و داده های به كاررفته مربوط به دوره زمانی 1998-2008 
نشریات  از  ایران(  داخلی  آمارهای  )به جز  مقاله  این  در  استفاده  مورد  آمارهای  تمام  است. 
بين المللی اخذ شده است. آمارهای داخلی ایران از سایت بانک مركزی و گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، و آمارهای كشورهای خارجی از نشریه معروف و معتبر بين المللی )IFS(، بانک 

جهانی )WDI( و DOTS استخراج شده اند.

4. برآورد مدل

است.  شده  داده  نشان   )1( در جدول  ليندر  متغير  وجود  بدون   )6( رابطه  برآورد  نتایج 
می شود،  مشاهده  همان طوركه  و  انجام شده  مربعات تعميم یافته  به صورت حداقل  برآوردها 
بدون وجود متغير ليندر جواب ها واقعی تر بوده و ارزش های احتمال در جدول )1(معنا دارتر 
است. بنابراین، برآورد معادله یک بار بدون وجود این متغير، و یک بار با وجود این متغير در 

جدول )2( نشان داده شده است. 
قبل  از  بررسی،  مورد  زیرا كشورهای  نيست،  هاسمن  آزمون  انجام  به  نيازی  این جا  در 
و  شده  تمركز  كشور  پنج  بر  تمركز  فقط  این جا  در  و  نداشتند  مشتركی  تجاری  طرح های 

بنابراین، مدل به صورت اثر ثابت برآورد می شود.
همچنين برای جلوگيری از هم خطی معادله، متغير δrus حذف شده است. همچنين، برآورد 
معادله با وجود زمان های 1998 تا 2002 در جدول )1( دچار هم خطی است. بنابراین، برای 
جلوگيری از ایجاد هم خطی در جدول )1(، متغير اثر بازار كشور خارجی برای روسيه وارد 

معادله نشده است.
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جدول 1ـ برآورد GLS مدل داده های تلفيقی

ارزش احتمال t آماره ضریب  انحراف معيار متغير   

0/0000 6/027771 0/063283 0/381458 gdpi

0/0000 5/699126 0/061372 0/349767 gdpj

0/0000 -30/83266 0/569641 -17/56356 popi

0/0000 -12/40808 0/780433 -9/683678 popj    

0/0000 20/30181 23/84155 484/0266 αir

0/0000 19/83447 22/60167 448/2922 αaz

0/0000 19/95737 22/95854 458/1920 αkaz

0/0000 19/67704 22/24735 437/7620 αtur

0/0000 20/54780 24/26529 498/5983 αrus

0/0000 -12/36287 0/519257 -6/419510 δir

0/0000 -13/01045 2/068654 -26/91412 δaz

0/0000 -13/88812 1/655962 -22/99820 δkaz

0/0000 -13/42589 2/498891 -33/54984 δtur

0/0000 -6/855906 0/015990 -0/109628 τ2001

0/9408 -0/074314 0/021560 -0/001602 τ2002

0/0000 21/33441 0/027366 0/583837 τ2003

0/0000 27/63091 0/034132 0/943096 τ2004

0/0000 27/39098 0/045252 1/239504 τ2005

0/0000 24/03063 0/061079 1/467776 τ2006

0/0000 25/54045 0/075042 1/916609 τ2007

0/0000 25/64076 0/083644 2/144693 τ2008

R2 = 0/997462     adj_ R2= 0/997204    F = 3871/061
       IR =ایران  AZ =آذربایجان  KAZ =قزاقستان  TUR =تركمنستان  RUS =روسيه 

  در جدول )2(، هم چنان متغير اثر بازار كشور خارجی برای روسيه وارد نشده است و 
با ورود متغير ليندر سال های بيش تری برای جلوگيری از ایجاد هم خطی، حذف شده اند.



پژوهشنامه بازرگانی 48 

جدول 2ـ برآورد GLS مدل داده های تلفيقی با وجود متغير ليندر

ارزش احنمال t آماره ضریب  انحراف معيار متغير   

0/0000 14/60676 0/066042 0/964659 gdpi

0/0005 3/544470 0/071704 0/254151 gdpj

0/0000 -15/37768 0/509622 -7/836795 popi

0/0002 -3/844469 0/826482 -3/177383     popj

0/0000 7/239296 23/97596 173/5691 αir

0/0000 7/012120 22/78946 159/8024 αaz

0/0000 7/066586 23/12811 163/4368 αkaz

0/0000 6/925857 22/45267 155/5040 αtur

0/0000 7/406464 24/37021 180/4971 αrus

0/0007 -3/433349 0/539703 -1/852989 δir

0/0001 -4/128335 2/127905 -8/784704 δaz

0/0000 -5/004055 1/706563 -8/539734 δkaz

0/0000 -4/537769 2/570698 -11/66523 δtur

0/0000 15/47815 0/003896 0/060305 linder

0/0000 15/68080 0/013680 0/214521 τ2003

0/0000 17/46944 0/031533 0/550857 τ2004

0/0000 18/87328 0/029166 0/550457 τ2005

0/0000 17/01794 0/038257 0/651061 τ2006

0/0000 16/51840 0/049070 0/810550 τ2007

0/0000 19/28930 0/058942 1/136958 τ2008

      R2= 0/997022   adj_ R2= 0/996736    F = 3488/967
 IR =ایران  AZ =آذربایجان  KAZ =قزاقستان  TUR =تركمنستان  RUS =روسيه

با  می دهند  نشان  و  بوده  مثبت   β2 و   β1 می كنيد، عالمت ضرایب  مشاهده  همان طوركه 
افزایش می یابد. در جدول  تجارت دوجانبه آن ها  توليد  ناخالص  داخلی كشورها،  افزایش 
)1(، كشش صادرات به توليد  ناخالص  داخلی یعنی β1، و كشش واردات به توليد  ناخالص 
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 داخلی یعنی β2، به ترتيب 0/38 و 0/35 است. مدل سطح، مدل تعادل حالت سكون بلند مدت 
بوده و كشش های مذكور كشش بلند مدت تعبير می شوند. همچنين، مالحظه می شود كشش 
توليد  ناخالص داخلی  به  نسبت  واردات  بلند مدت  كشش  از  بزرگ تر  صادرات  بلند مدت 
رشد  واردات  از  سریع تر  بلند مدت  در  كشورها  گروه  این  صادرات  این ترتيب،  به  است؛ 
می كند اما تفاوت این دو كشش ناچيز بوده )0/03( و درواقع تراز  تجاری در تعادل خواهد 
و  یافته  تغيير   0/25 و   0/96 به  ليندر  متغير  وجود  با  متغير ها  این   ،،)2( براساس جدول  بود. 
تفاوتشان بيش تر می شود )0/71(. در حالت اول، به ازای هر 1 درصد رشد توليد  ناخالص  
داخلی در بلند مدت، صادرات 0/38 درصد و واردات 0/35 درصد رشد می كند، درحالی كه 
با وجود متغير ليندر، به ازای هر 1 درصد رشد توليد  ناخالص  داخلی در بلند مدت، صادرات 
ليندر رشد  متغير  با وجود  این ترتيب  به  0/96 درصد و واردات 0/25 درصد رشد می كند. 

صادرات افزایش می یابد و رشد واردات كاهش می یابد. 
در جدول )1(، تمام متغير ها به جز متغيرهای سال 2002، معنا  دارند، اما در جدول )2( با 
متغيرهای  متغيرها معنی دار می شوند. همان طوركه مشاهده می شود،  ليندر تمام  متغير  وجود 
با  می دهد  نشان  متغيرها  این  منفی  عالمت  برخوردارند.  مورد نظر  عالمت  از  نيز  جمعيت 
با  تمایل كشورها  درواقع  و  یافته  آ ن ها كاهش  تجارت دوجانبه  افزایش جمعيت كشورها، 

افزایش جمعيت، به داخل گرایش داشته كه نشانگر اثر جمعيت بر درون گرایی است. 
عالمت تمام αi ها مثبت بوده و α تركمنستان از تمام كشورها كم تر است كه نشان دهنده 
قرار  روسيه  و  ایران  قزاقستان،  آذربایجان،  بعدی  مراتب  در  است.  توان صادراتی  كم ترین 

دارند. پس ایران از لحاظ توان صادراتی در این گروه، در مرتبه دوم قرار می گيرد. 
است.  كشور  هر  در  واردات  دربرابر  مقاومت  نشانگر  و  بوده  منفی  δi ها  تمام  عالمت 
مراتب  در  و  بوده  كم تر  دیگر كشورها  از  ایران  وارداتی  مقاومت  دو جدول،  هر  براساس 
بعدی قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان قرار می گيرد؛ پس تركمنستان بيش ترین مقاومت 

وارداتی را به خود اختصاص داده است. 
همان طوركه در جدول )2( مشاهده می شود، عالمت متغير ليندر برخالف انتظار، مثبت 
شده است. یعنی وقتی شكاف درآمد سرانه زیاد می شود، صادرات كشورها به هم نيز افزایش 

یافته )البته این مقدار خيلی كم است( و همان طوركه مشاهده می شود برابر با 0/06 است. 
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از  بعد  یافته و  افزایش  بقيه  از  بيش تر  این كشورها، صادرات روسيه  با یكپارچگی  پس 
ایران قرار گرفته و صادرات تركمنستان نيز كم تر از بقيه افزیش خواهد یافت. واردات ایران 
با یكپارچگی از بقيه كشورها بيش تر بوده و تركمنستان كم ترین ميزان واردات را به خود 

اختصاص می دهد.

جمع بندی و مالحظات

از  خزر  دریای  حوزه  كشورهای  و  ایران  ميان  یكپارچگی  بررسی  برای  مقاله  این  در 
شده  استفاده  اشرف زاده  توسط  آن  استخراج  و  ماتياس  تصریح  از  استفاده  با  جاذبه  مدل 
است. كشورهای حوزه دریای خزر عالوه بر ایران عبارتند از تركمنستان، روسيه، قزاقستان و 
آذربایجان كه همگی از نظر فرهنگی نزدیكی هایی نيز با ایران دارند. پس اهميت این منطقه 
سود آوری،  صورت  در  كه  است  ایران  به  كشورها  این  فرهنگی  و  جغرافيایی  نزدیكی  در 

می توانند به راحتی بين خود طرح تجارت آزاد به راه اندازند. 
با برآورد مدل، مشخص می شود كه ایران در بين این كشورها كم ترین ميزان مقاومت 
وارداتی را داشته و در توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد. همين نكته نشان 
می دهد درصورت راه اندازی طرح تجارت آزاد ميان ایران و كشورهای منطقه، ممكن است 
بيش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنين، كاهش شكاف های درآمدی و 
همگرایی درآمد ها، بر خالف انتظار، عاملی برای جذب جریان های تجاری نيست. برآورد 
از  بزرگ تر  توليد  ناخالص  داخلی،  به  نسبت  بلند مدت صادرات  نشان می دهد كشش  مدل 
كشش بلند مدت واردات نسبت به توليد  ناخالص  داخلی است. یعنی در بلند مدت صادرات 

بيش تر از واردات رشد می كند.

توصيه های سياستی

نتایج نظری و تجربی این مطالعه نشانگر اهميت گسترش روابط تجاری از طریق راه های 
مختلفی است كه امروزه در اقتصاد جهانی بر آن ها تأكيد می شود. ظرفيت های اقتصادی و 
اندازه بازار، مسير تجارت چند جانبه را گسترش می دهد، حال آن كه ایجاد یكپارچگی های 
سطح  در  تجارت  ایجاد  به  در حال توسعه  كشورهای  به ویژه  كشورها  مشاركت  و  اقتصادی 
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یک منطقه ختم می شود.
كشورهای  با  آزاد  تجاری  طرح های  ایجاد  با  می توان  ایران،  پتانسيل های  به  توجه  با    
منطقه، روند جهانی شدن را با سرعت بيش تری پيمود. البته ایجاد این طرح های تجاری نباید 

مانع برقراری تجارت با كشورهای بيرون از منطقه شود.
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