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افزايش قدرت رقابت کاالهاي صادراتي ،کاالها با مالحظه هزينههاي تجارت دوجانبه

مقصديابي شوند.
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مقدمه
تجارت بينالملل در دهههاي گذشته رشد فوق العادهاي داشته است .بيترديد يکي از

داليل افزايش رشد تجارت را ميتوان به کاهش هزينههاي تجارت بينالملل نظير کاهش
هزينههاي حملونقل و کاهش تعرفهها نسبت داد .1اما در اين ميان پرسشهای مهمي مطرح

است .کدام کشورها سريعترين کاهش هزينههاي تجارت را تجربه کردهاند ،مهمترين
عوامل تشکيلدهنده هزينههاي تجارت کدامند و موانع تجاري باقيمانده تا چه حد مهم و

محدودکنندهاند؟ پاسخ به اين پرسشها براي درک و شناسايي عوامل مؤثر بر جهانيشدن

و موفقيت در مسير جهانيشدن از اهميت خاصي برخوردار است.

از اینرو ،مطالعه حاضر با هدف استخراج و برآورد معادله جاذبه برای تعيين هزينههاي

تجارت و شناسايي مهمترين عوامل مؤثر بر آن انجام شده است .هيد و ريس 2اولين افرادي
بودند که چنين معيار هزينه تجارتی را براساس يک مدل بازگشتي فزاينده با اثرات بازارهاي

داخلي و يک مدل بازگشتي ثابت استخراج کردند .نووي 3رويکرد استخراجي ايشان را
با اثبات اين موضوع که معيار هزينه تجارت ميتواند از طيف وسيعي از مدلها (بهويژه

مدل معروف جاذبه اندرسون و وان وينکوپ ،4مدل ريکاردين ايتون و کارتوم 5و همچنين

مدلهاي بنگاههاي ناهمگن توسط چاني  6و مليتز و آتاويانو )7استخراج شوند ،توسعه داده

است .وي ثابت کرد با وجود تفاوتهای فرضهای بنيادي اين مدلها در زمينه نيروهاي

انگيزشي تجارت بينالملل ،همگي آنها در توليد معادالت جاذبه در تعادل عمومي مشترکند.

در این مطالعه ،با توجه به پايه نظري بسيار قوي از معيار ارائهشده در مطالعه اخير برای

محاسبه هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و مهمترين شرکاي تجاري صادراتياش استفاده
شده است .نوآوري و بدعت مدل معرفيشده اين است که عليرغم اينکه مدلهاي جاذبه،
معادالت پايه مخارج بوده و نشان ميدهند چگونه مصرفکنندگان تحت محدوديتهاي
1. Novy (2012).
2. Head and Ries (2001).
3. Novy. 2012.
4. Anderson and Van Wincoop (2003).
5. Eaton and Kortum (2002).
6. Chaney (2008).
7. Melitz and Ottaviano (2008).
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موانع تجاري ،مخارج خود را ميان کشورها اختصاص داده و انگيزه خريد کاالهاي
خارجي ميتواند تفاوت ذاتي آنها از کاالهاي داخلي (جهان آرمينگتون) و يا کارايي
بيشتر توليد آنها نسبت به کاالهاي داخلي (جهان ريکاردويي) باشد .دو تفاوت ميان
معيار هزينه تجارت استخراجشده در اين مطالعه و معادله جاذبه مرسوم وجود دارد.
تفاوت اول اين است که هزينههاي تجارت در معيار معرفيشده ،بهطور غيرمستقيم
از دادههاي تجاري قابلمشاهده استخراج ميشود و نيازي به فرض تابع هزينه تجارت

خاص نیست؛ درحاليکه هر رگرسيون جاذبه تخمينزدهشده ،تلويحاً تابع هزينهاي را
با تکيه بر مؤلفههاي هزينه تجارت مانند فاصله جغرافيايي بهعنوان متغير توضيحي فرض
میکند؛ همچنین ،مشکل عمده و بالقوه اين روش حذف مؤلفههاي هزينه تجارت مانند
موانع غيرتعرفهاي بهدليل مشکالت يافتن مؤلفههاي تجربي است .معيار هزينه تجارت
بهکاررفته در اين مطالعه با در نظرگرفتن مجموعه وسيعي از موانع تجاري بر اين مشکل
فائق آمده است .تفاوت دوم اين است که بسياري از مؤلفههاي هزينه تجارت مرسوم،
مانند فاصله ،در زمان ثابت بوده و تغيير نميکنند .بنابراين ،يک تابع هزينه تجارت ايستا
براي در نظر گرفتن تغييرات هزينه تجارت در طول زمان مناسب نخواهد بود .معيار
استخراجشده در اين مطالعه تابعي از دادههاي تجاري قابلمشاهدهاي است که در طول
زمان قابلتغيير بوده و بنابراين ،فرصت بررسي تغييرات هزينههاي تجارت دوجانبه در
طول زمان را فراهم میکنند .مدل بهکاررفته ،پارامترهاي هزينه تجارت را بهصورت
تابعي از دادههاي تجاري قابلمشاهده در نظر گرفته و معياري مبتني بر اطالعات
خرد 1از هزينههاي تجارت دوجانبه ارائه میدهد که در طول زمان قابل پيگيري است.
بر اين اساس ،مهمترين مزاياي معيار ارائهشده را ميتوان پايه نظري قوي ،کاربرد
گسترده ،آسانی عملياتي کردن اين معيار از دادههاي قابلدسترس و بهکارگيري دامنه
وسيعي از مؤلفههاي هزينه تجارت شامل هزينههاي حملونقل ،تعرفهها و مؤلفههاي
ديگری نظير موانع اختالف زبان ،هزينههاي اطالعات و تشريفات زائد (مقررات
دستوپاگير) ديوانساالري که بهسختي قابلمشاهدهاند ،خالصه کرد .عليرغم مطلوبیت
1. Micro-Founded
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جمعآوري دادهها و اطالعات مستقيم مؤلفههاي هزينه تجارت در مکان و زمانهاي

مختلف و بهکارگيري آنها برای بهدستآوردن معيار کامل هزينههاي تجارت ،انجام
اين امر بهدليل محدوديتهاي اطالعاتي شديد در عمل بهندرت امکانپذير بوده ،اما معيار

معرفيشده در اين مطالعه بر اين مشکل فائق آمده است.1

به اینترتيب سازماندهي این مقاله بهگونهاي است که در بخش اول معيار هزينه تجارت

مبتني بر اطالعات خرد سازگار با طيف وسيعي از مدلهاي تجارت مرسوم معرفي میشود .در

بخش دوم ،هزينههاي تجارت براي مهمترين شرکاي تجاري صادراتي مهم ايران ارائه شده و

عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه بررسی ميشود .و بخش آخر نیز به نتيجهگيري و
ارائه پيشنهادات و راهکارهاي کاربردي اختصاص دارد.

 .1مواد و روشها
1ـ .1معيار هزينههاي تجارت در تعادل عمومي

2

در اين بخش معيار هزينههاي تجارت دوجانبه استخراجشده در مطالعه نووي 3ارائه

میشود .همانگونه که گفته شد ،استخراج بر مبنای مدل معروف اندرسون و وان وينکوپ

4

پايهگذاري شده است .براساس مدل ايشان ،هر کشور يک کاالي منفرد دارد که با کاالي
توليدی کشورهاي ديگر متفاوت است .مصرفکننده بهدنبال حداکثر کردن مطلوبيت از

مصرف طيف وسيعي از کاالهاي داخلي و خارجي است .فرض بر اين است که ترجيحات

مصرفکنندگان در ميان کشورها يکسان بوده 5و توسط کشش ثابت جانشيني مطلوبيت

محاسبه ميشود .ايشان هزينههاي تجارت دوجانبه جهاني را بهعنوان عنصر کليدي معرفي
1. Novy (2012).
2. Trade Costs in General Equilibrium.
3. Novy (2012).
4. Anderson and Van Wincoop (1997).

 .5براساس مطالعه ایوانس ( )2007تأثیر ترجیحات داخلی مصرفکنندگان در مقایسه با هزینههای حملونقل و تعرفه
در توضیح جریانات تجاری قابل اغماض است .براساس مطالعه هلپمن ( ،)1999شواهد آشکاری از تأثیر ترجیحات
داخلی در ترجیحات مصرفکنندگان وجود ندارد .وارنوک ( )2003تمایالت داخلی در ترجیحات مصرفکنندگان
را در مدل ارائهشده اندازهگیری هزینه تجارت وارد کرد .وی نشان داد تأثیرات وجود تمایالت داخلی در ترجیحات
مصرفکنندگان همارز موانع تجارت داخلی کمتر خواهد بود .از آنجا که معیار هزینه تجارت ارائهشده ،موانع تجارت
دوجانبه نسبت به موانع تجارت داخلی را در بر میگیرد ،وجود تمایالت داخلی در ترجیحات مصرفکنندگان به
بزرگنمایی هزینههای تجارت دوجانبه ختم میشود.
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کردهاند .وقتی کاال از کشور  iبه کشور  jارسال میشود ،هزينههاي حملونقل متغير دوجانبه
و موانع تجاري ديگر ،هزينه هر واحد ارسالی را ايجاد میکنند .در نتيجه هزينههاي تجارت،

قيمت کاالها در ميان کشورهاي مختلف متفاوت خواهد بود .بهطور خاص ،اگر  Piقيمت

خالص عرضهشده در کشور  iباشد ،آنگاه  Pj=Pitijقيمت اين کاال براي مصرفکننده کشور
 jبوده و در آن  tij>1عامل هزينه تجارت ناخالص دوجانبه است .براساس اين چارچوب،
اندرسون و وان وينکوپ ( )1979مدل جاذبهاي مبتني بر اطالعات و دادههاي خرد بهصورت

زير استخراج کردند:
)1

که در آن  Xijنشانگر صادرات اسمي از کشور  iبه  yi ،jدرآمد اسمي کشور yw ،i

درآمد جهاني بهصورت

 σ>1 ،کشش جانشيني کاالها πi ،و  Pjبهترتيب

شاخص قيمتها در دو کشور  iو  jاست .با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،معادله جاذبه بر
تجارت بيشتر کشورهاي بزرگتر با کشورها داللت دارد .هزينههاي تجارت دوجانبه ،tij
تجارت دوجانبه را کاهش ميدهد اما اين کاهش باید در برابر شاخصهاي قيمت کشورها
 πiو  Pjسنجيده شود .اندرسون و وان وينکوپ 1اين شاخصهاي قيمت که شامل هزينههاي

تجارت با ديگر شرکا بوده و ميتواند بهصورت متوسط هزينههاي تجارت تفسير شوند
را متغيرهاي محدوديت چندجانبه نامیدند πi .متغير محدوديت چندجانبه بيروني 2است

درحاليکه  Pjمتغير محدوديت چندجانبه دروني 3است.4

با توجه به در دسترس نبودن معيارهاي مستقيم براي متوسط هزينههاي تجارت ،يافتن

ابزاري براي متغيرهاي محدوديت چندجانبه مشکل است .اندرسون و وان وينکوپ

5

هزينههاي تجارت دوجانبه را تابعي از دو مؤلفه هزينه تجارت خاص ــ موانع مرزي و

فاصله جغرافيايي ــ در نظر ميگيرند .بهطور خاص ايشان تابع هزينه تجارت را بهصورت
 tij=bijdkijفرض میکنند که در آن  bijمتغير شاخص مرتبط با موانع مرزي dij ،فاصله دوجانبه
1. Anderson and Van Wincoop (1997).
2. Outward Multilateral Resistance Variable.
3. Inward Multilateral Resistance Variable.
4. Novy (2012).
5. Anderson and Van Wincoop (1997).
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و  Kکشش فاصله است .همچنین ،ارائه مدل بر فرض تقارن هزينههاي تجارت دوجانبه
مبتني بوده و براساس آن ،محدوديتهاي چندجانبه بيروني و دروني يکسان است (يعني

 .)πi=Pjدر نتيجه مشروط به اين فرضها ،اندرسون و وان وينکوپ 1راهحلي تلويحي براي

محدوديتهاي چندجانبه يافتند .با اینحال ،فرضهای اعمالشده ايرادهایی دارد .اول
اينکه ،تابع هزينه تجارت انتخابی ممکن است خطاي تصريح داشته باشد .برای مثال ممکن
است فرم تابع انتخابی نادرست بوده و يا عوامل هزينه تجارت مهمي مانند تعرفهها در نظر

گرفته نشده باشد .دوم اينکه ،هزينه تجارت دوجانبه ممکن است نامتقارن باشد؛ برای مثال

کشوري نسبت به کشور ديگر تعرفههاي باالتري تحميل و اعمال کند .سوم اينکه ،در عمل

موانع تجاري در طول زمان متغيرند ،مث ً
ال تعرفهها در طول زمان تغيير خواهند کرد .اين در

حالي است که پروکسيهاي هزينه تجارت مانند فاصله در طول زمان ثابت بوده و بنابراين
بهندرت در بهدستآوردن هزينههاي تجارت متغير در طول زمان مفيد خواهد بود.2

در ادامه راهحل تحليلي نووي 3براي متغير محدوديت چندجانبه معرفي میشود که بر اين

ايرادها غلبه کرده است .اين روش بر هيچ تابع هزينه تجارت خاصي تکيه نداشته و فرض

تقارن هزينه تجارت را اعمال نميکند .در عوض ،هزينههاي تجارت از دادههاي تجاريای
استخراج میشوند که در طول زمان قابلتغيير بوده و بهراحتي قابلمشاهدهاند .تلويحاً ،روش

اتخاذی بر اين بينش استوار است که تغيير موانع تجاري دوجانبه فقط متأثر از تجارت

بينالملل نبوده و نتيجه تجارت داخلي نيز ميباشد .براي مثال ،فرض کنيد موانع تجاري
کشور  iبا ديگر کشورها کاهش مييابد .در اين مورد ،برخي کاالها که کشور  iبراي

مصرف داخلي استفاده ميکرد ،اکنون به کشورهاي خارجي منتقل ميشود .بنابراين ،نهتنها

تجارت بينالملل را که به موانع تجاري وابسته است توسعه ميدهد ،بلکه تجارت داخلي را
نيز تحتتأثير قرار ميدهد .اين امر ميتواند توسط معادله جاذبه  iبراي تجارت بينالمللي

 xijديده شود .همچنین ،اين معادله ميتواند براي حاصلضرب محدوديت چندجانبه دروني
و بيروني حل شود:

1. Anderson and Van Wincoop (1997).
2. Novy (2012).
3. Novy (2012).
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)2

براي مثال فرض کنيد دو کشور  iو  jبا هزينه تجارت داخلي يکسان مواجه بوده ()tii=tjj

و اندازه يکساني دارند ( .)yi=yjاما از آنجا که کشور  iاقتصاد بستهتري دارد  xii>xjjخواهد
بود .از معادله ( )2چنين نتيجه ميشود که محدوديت چندجانبه کشور  iباالتر و بيشتر است
( .)πiPi>πjPjمعادله ( )2بر اين نکته داللت دارد که براي  tiiمفروض ،اندازهگيري تغيير در

محدوديت چندجانبه در طول زمان (که به مؤلفههاي هزينه تجارت ثابت در طول زمان يعني
فاصله بستگي ندارد) آسان خواهد بود.

راهحل ساده متغيرهاي محدوديت چندجانبه ميتواند براي حل مدل هزينههاي تجارت

دوجانبه استفاده شود .معادله جاذبه ( )1شامل حاصلضرب محدوديت چندجانبه بيروني
يک کشور و محدوديت چندجانبه دروني کشور ديگر يعني  πiPjاست .درحاليکه معادله

( )2راهحل  πiPiرا ارائه میدهد .بنابراين ،بهتر است براي بهدستآوردن يک معادله جاذبه

دوجانبه که متغيرهاي محدوديت چندجانبه دروني و بيروني کشورها را دربرمیگیرد ،معادله
جاذبه ( )1را در معادله جاذبه متناظر جريان تجارت در خالف جهت ( )xjiضرب کنيم.

)3

با جايگذاري رابطه ( )2در رابطه ( )3و مرتب کردن معادله:
)4
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چنانچه هزينههاي حملونقل بين کشور  iو  jنامتقارن بوده ( )tij ≠ tjiو هزينههاي تجارت

داخلي ميان کشورها متفاوت باشد ( ،)tii ≠ tjjميانگينگیری هندسي موانع در دو جهت و
کسر کردن یک براي بهدست آوردن عبارتي براي معادل تعرفه 1مفيد خواهد بود:

)5
در معادله ( τij ،)5هزينه تجارت دوجانبه tijtji ،مرتبط با هزينه تجارت داخلي  tiitjjرا

اندازه میگیرد .هيد و ريس 2اولين نظريهپردازاني بودند که چنين معيار هزينه تجارتی را

بهصورت تابعي از جريانات تجارت داخلي و دوجانبه مبتني بر ترجيحات  CESاستيگليتز

3

استخراج کردند.

نوآوريهاي  τijکام ً
ال واضح و مبرهن است .اگر جريانات تجارت دوجانبه  xijxjiنسبت به

جريانات تجارت داخلی افزايش يابد ،تجارت با يکديگر باید نسبت به تجارت داخلي براي

هر دو کشور آسانتر شده باشد .بنابراين ،معيار معرفيشده ،هزينههاي تجارت را در يک مسير

غیرمستقيم و با استنتاج آنها از جريانات تجارت قابلمشاهده بهدست ميآورد .از آنجا که
جريانات تجارت در طول زمان متغيرند ،هزينههاي تجارت ميتواند نهتنها براي دادههاي مقطع

زماني بلکه برای دادههاي سري زماني و دادههاي ترکيبي نيز قابل محاسبه باشد .اين مزيت

معيار استخراجشده به روش ارائهشده اندرسون و وان وينکوپ 4است که تنها دادههاي مقطع
زماني را بهکار ميگيرد .باید بر اين نکته تأکید کرد که ممکن است موانع تجاري نامتقارن بوده

( )tij ≠ tjiو جريانات تجارت دوجانبه نیز ممکن است نامتعادل باشند ( .)xij ≠ xjiهمچنین ،مؤلفه

 τijنشانگر ميانگين هندسي موانع تجاري دوجانبه نسبي در دو جهت است.5

2ـ .1عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت با بهکارگيري دادههاي ترکيبي
رگرسيون با دادههاي ترکيبي برای بررسي رابطه هزينه تجارت بهدستآمده و مؤلفههاي رايج

مؤثر بر هزينههاي تجارت و بررسي عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و شرکاي
1. Tariff Equivalent
2. Head and Ries (2001).
3. Dixit-Stiglitz CES Preferences.
4. Anderson and Van Wincoop (2003).
5. Novy (2012).
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صادراتي عمده ،برآورد شده است .سه نوع برآورد براي دادههاي ترکيبي بهصورت برآورد  OLSبا
گروه ترکيبي و محاسبه تغييرات زماني با بهکارگيري الگوهاي اثرات تصادفي و اثرات ثابت پيشنهاد

ميشود .همچنین باید معلوم شود کداميک از اين سه برآوردگر بيشترين کارايي را دارد .از آزمون
 F-Testبراي انتخاب برآوردگر  OLSگروه ترکيبي با الگوي با اثرات ثابت و اثرات تصادفي و از
آزمون هاسمن براي انتخاب يکي از دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفي استفاده میشود.

مؤلفههاي مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد .گروه اول

متغيرهاي جغرافيايي نظير لگاريتم فاصله بين دو کشور در يک مشاهده ،متغير مجازي بیانگر
وجود مرز زميني مشترک ،متغير مجازي جزيره را دربرمیگیرد و گروه دوم عبارت است از

متغيرهاي نهادي حاوی ويژگيهاي سياسي و تاريخي مانند متغير مجازي زبان مشترک ،متغير
تعرفه واردات ،متغير مجازي براي موافقتنامه تجارت آزاد ،متغير مجازي پول مشترک.

3ـ .1دادهها
براساس آمار منتشر شده از ميان مهمترين شرکاي تجاري صادراتي ايران ،چين (،)%16/5

امارات متحده عربي ( ،)%13/5هند ( ،)%8/2ترکيه ( ،)%4/3جمهوري کره ( ،)%4/1سنگاپور

( ،)%4/1پاکستان ( )%2و ژاپن ( )%1/6بهعنوان عمده شرکاي تجاري ايران در زمینه صادرات

کاال در سال  1391انتخاب شدهاند.1

نتيجه معيار هزينه تجارت محاسبهشده از رابطه ( )5بهطور بالقوه به پارامتر کشش جانشيني σ

بستگي دارد .اندرسون و وان وينکوپ 2تخمينهاي مختلفي از  σرا بررسی کرده و نتيجه گرفتند

که  σمعموالً در دامنه  5تا  10نوسان دارد .با تخمينهاي مفروض ،در اين مطالعه رويکرد
اندرسون و وان وينکوپ 3برای استفاده از  σ = 8بهکار رفته است .اين امر ميتواند بهعنوان مقدار
پارامتر تخميني براي جريانات کلي تجارت درنظر گرفته شود .همانگونه که در مطالعه نووي

4

بحث شد ،اگرچه سطوح هزينه تجارت  τijکام ً
ال به مقادير پارامترهاي انتخابشده حساس

است ،اما تغييرات معيار هزينه تجارت در طول زمان بهندرت تحتتأثير مقادير انتخابشده
 .1از میان عمده کشورهای واردکننده از ایران کشورهای عراق ،افغانستان ،ترکمنستان و اندونزی به دلیل فقدان
اطالعات آماری در بررسی وارد نشدهاند.
2. Anderson and Van Wincoop (2004).
3. Anderson and Van Wincoop (2004).
4. Novy (2012).
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پارامترها قرار ميگيرد .براساس نتايج بهدستآمده در مطالعه وي ،هزينه تجارت دوجانبه امریکا
و عمده شرکاي تجاري به ازاي مقادير مختلف پارامترها تغيير معناداري نداشته است.1

آمار ارزش تجارت دوجانبه ايران و عمده شرکاي تجاري از سايت سازمان ملل گردآوري

شده است .تجارت داخلي ميتواند بهصورت درآمد کل منهاي صادرات کل (،)xii=yi-xi
تعريف شود که در آن  xiصادرات برابر مجموع صادرات کاالها در نظر گرفته شده از کشور i

( )xi=Σi≠jxijاست .براساس روش پيشنهادي وي ،2ارزش توليد در هر گروه بهعنوان توليد کل در
نظر گرفته شده و با کسر صادرات گروه مورد نظر اطالعات تجارت داخلي در آن گروه بهدست

آمد .متغيرهاي مختلفي همچون ميانگين تعرفههاي اسمي ،فاصله ،امکان دسترسي به آبهاي
آزاد ،عضويت در سازمان جهانی تجارت ،مجاورت و زبان مشترک در بررسي عوامل مؤثر

بر هزينههاي تجارت دوجانبه بهعنوان متغيرهاي توضيحي مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه
بررسي شده است .دادههاي فاصله نیز از وبسايتهاي مرتبط ،دادههاي ميانگين نرخ تعرفه

اسمي از گزارشهاي ساالنه آزادي اقتصادي جهان و اطالعات مربوط به عضويت در سازمان

جهانی تجارت و توافقنامههاي تجاري از وبسايت سازمان جهاني تجارت و متغيرهاي مجازي
مجاورت ،متغير مجازي زبان مشترک و جزيره از مجموعه دادههاي روز 3در وبسايت وي

بهدست آمده است .در متغير مجازي ،مجاورت شريک تجاري هممرز عدد يک و در غیر اين
صورت عدد صفر گرفته است .متغير مجازي زبان مشترک نيز در صورت اشتراک زبان عدد

يک و در غیراينصورت عدد صفر ميگيرد .متغير جزيره اگر يکي از شرکاي تجاري جزيره

بوده و به آبهاي آزاد دسترسي داشته باشد ،عدد يک و در غیراينصورت عدد صفر ميگيرد.

 .2نتايج و بحث
1ـ .2هزينه تجارت
هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و تعدادي از شرکاي عمده صادرات کاال براساس
 .1نتایج برودا و وینتین ( )2006درباره وضعیت کشش جانشینی متغیر در طول زمان ،نشان میدهد تأثیر کاهش کشش
جانشینی در طول زمان در مورد توابع غیرتجمعی معنادار نبوده و در مورد توابع تجمعی بهطور جزئی به کاهش سرعت
کاهش هزینههای تجارت دوجانبه منجر خواهد شد.
2. Wei (1996).
3. Rose (2000).
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رابطه ( )5و با استفاده از اطالعات و دادههاي تجارت دوجانبه ايران و شريک تجاري و

همچنين اطالعات و دادههاي تجارت داخلي هريک از طرفين تجاري در دوره  1995تا

 2010محاسبه و در نمودار ( )1و جدول ( )1خالصه شده است .براساس اين نتايج ،ايران
بهطورکلی روند کاهشي هزينه تجارت در صادرات کاال به اين کشورها را تجربه کرده
است.

از بررسي نمودارها ميتوان به ثبات و بيثباتي الگوهاي تجاري دوجانبه ايران با شرکاي

تجاري عمده صادراتي پيبرد .بر اين اساس ،الگوي تجاري ايران با چين ،ژاپن ،سنگاپور

و ترکيه ثبات بيشتري داشته و نتايج نشانگر بيثباتي نسبي تجارت ايران با هند ،جمهوري
کره ،پاکستان و اماراتمتحدهعربی در دوره  1995-2010است .سطح و درصد کاهش
معيار هزينه تجارت دوجانبه نسبي ايران در دورههای  1995-2000و  2005-2010با هشت

بازار صادراتي بزرگ ايران در جدول ( )1آورده شده است.

جدول 1ـ معيار هزينه تجارت دوجانبه ايران و عمده شرکاي صادراتي
(معادل تعرفه)
شريک تجاري

1995-2000

2005-2010

درصد تغييرات

چين

138

85

-%38

ژاپن

118

101

-%14

هند

133

86

-%35

جمهوري کره

91

67

-%26

پاکستان

160

128

-%17

سنگاپور

181

157

-%13

ترکيه

117

79

-%32

اماراتمتحدهعربي

63

62

-%1

ميانگين ساده

125

96

-%23

ميانگين وزني

118

85

-%28

منبع :يافتههاي تحقيق.
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نمودار 1ـ هزينه تجارت دوجانبه ايران با برخی بازارهاي عمده صادراتي آن
در دوره 1995-2010
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باید بر اين نکته تأکید کرد که اين اعداد بيانگر معياري از هزينههاي تجارت دوجانبه

به تجارت داخلي هستند .برای مثال اگر معيار هزينه ايران و چين در سال  85 ،2010درصد

باشد و با فرض اينکه يک کاالي خاص در ايران با هزينههاي توزيع خردهفروشي و
عمدهفروشي داخل  10دالر باشد ،يک مصرفکننده داخلي ميتواند اين کاال را با  10دالر

بخرد درحاليکه يک مصرفکننده خارجي باید  18/5دالر ( )tij =1/85پرداخت کند .اين
مثال براساس ميانگين کل بوده و بههمين صورت تفسير میشود .در عمل ،هزينه تجارت
بهطور قابلمالحظهای برای کاالهای مختلف متغير است .برای مثال کاالهاي فاسدشدني

احتماالً باید بهجاي انتقال زميني و دريايي کمهزينهتر بهصورت هوايي جابهجا شده و هزينه

تجارت باالتري داشته باشند.1

براساس روش پيشنهادي و اتخاذشده در محاسبه هزينه تجارت دوجانبه ،افزايش نسبي

جريانات تجارت دوجانبه ميان دو شريک تجاري به حاصلضرب تجارت داخلي ،دليل
کاهش هزينههاي تجارت دوجانبه خواهد بود .به اينترتيب ،برای مثال کاهش هزينههاي

دوجانبه ايران و چين را ميتوان در رشد سريعتر جريانات تجارت دوجانبه ايران و چين
نسبت به رشد تجارت داخلي در هر دو کشور دانست .خود افزايش جريانات تجارت

دوجانبه ميتواند از سه منبع رشد درآمد کشورها ،کاهش هزينههاي تجارت دوجانبه

و افزايش هزينههاي چندجانبه با کشورهای ديگر نشأت گرفته باشد .اشاره به اين نکته
ضروري است که معيار هزينه تجارت  τijنهتنها هزينههاي تجارت در مفاهيم محدود تعرفهها

و هزينههاي حملونقل را دربرميگيرد ،بلکه مؤلفههاي هزينه تجارت مانند موانع زبان ،موانع
سياسي ،پول رايج و ...را نيز نشان ميدهد .بررسيها نشان ميدهد این موانع غیرتعرفهای
مهم و اساسي هستند .براساس هزينه تجارت دوجانبه اندازهگيريشده ،هزينههاي تجارت

دوجانبه ايران با دو کشور کره و اماراتمتحده در هر دو دوره  1995-2000و -2010

 2005کمترين سطح هزينه تجارت دوجانبه ايران را داشته و هزينه تجارت دوجانبه ايران با
پاکستان ،سنگاپور و ژاپن در هر دو دوره باالترين سطح را داشته است .هزينههاي تجارت

دوجانبه ايران با کشورهاي چين ،هند و ترکيه نيز در دوره  1995-2000در سطح بااليي قرار
داشته که با کاهش بيش از  30درصد ،بيشترين کاهش هزينههاي تجارت دوجانبه تا دوره
1. Chen and Novy (2011).
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 2005-2010را به خود اختصاص میدهد .بهطورکلی ،کاهش هزينههاي تجارت دوجانبه با
چين ،هند ،ترکيه و جمهوري کره بيشتر بوده و کاهش بيش از  25درصدي را تجربه کرده
است .ميانگين ساده هزينه تجارت ايران با عمده بازارهاي صادراتي آن کاهش  23درصدي

و ميانگين وزني هزينه تجارت ايران با اين شرکا کاهش  28درصدي هزينههاي تجارت را
نشان داده و نشانگر گسترش و باز شدن نظام تجاري ايران و شرکاي تجاري در صادرات

کاال در سالهاي  1995تا  2010است.

2ـ .2عوامل مؤثر بر هزينه تجارت
در ادامه برای بررسي عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و عمده شرکاي

صادراتي ،رگرسيوني با دادههاي ترکيبي در دوره  1 2004-2010برآورد شده و پیش از

کمي بررسي شدهاند .برای این منظور از آزمون لوين و لين
برآورد مدل ،ايستايي متغيرهاي ّ
(با فرضيه صفر ريشه واحد مشترک در کليه کشورها) و آزمون فليپس و پرون ـ فيشر (با
فرضيه صفر ريشه واحد انفرادي در کليه کشورها) استفاده شده و نتايج هر دو آزمون درباره

کمي وارد شده در مدل نشانگر رد فرضيه صفر و در نتيجه ايستايي متغيرها در سطح
دو متغير ّ
است که نتايج اين آزمون در جدول ( )2نشان داده شده است.

جدول 2ـ آزمون ايستايي متغيرهاي مدل هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و
شرکاي عمده صادراتي طي سالهاي 2004-2010
متغير

فرض صفر

آزمون

سطح

) (TCهزينه تجارت

وجود ريشه واحد

Levin, Lin & Chu t

**1/63

PP- Fisher Chi-square

***32/08

( )LTRلگاريتم ميانگين
تعرفه اسمي

وجود ريشه واحد

Levin, Lin & Chu t

***53/48

PP- Fisher Chi-square

***27/33

منبع :يافتههاي تحقيق.
* *** ،** ،بهترتيب معناداری در سطح  5 ،10و  1درصد.

 .1بهدلیل محدودیت آماری دوره بررسی به دوره  2004-2010محدود شده است.
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براساس بررسي مطالعات انجامشده درباره بررسي عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت

دوجانبه نظير مطالعات هوکمن و نيکاتا ،1دان و گرانت 2و نووي ،3در رگرسيون برآوردشده به

منظور بررسي عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه ،هزينه تجارت دوجانبه محاسبهشده

بهعنوان متغير وابسته و عوامل مؤثر بر آن در دو گروه متغيرهاي جغرافيايي شامل لگاريتم

فاصله ،همجواري و جزيره و متغيرهاي نهادي شامل تعرفه اسمي و متغير مجازي توافقنامه
تجارت دوجانبه در نظر گرفته شدهاند.4

براساس آزمونهاي انجامشده و آماره بهدستآمده ،مدل برآوردي دادههاي ترکيبشده

( )POOLبهعنوان الگوي مناسب در برآورد هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و عمده

شرکاي صادراتي انتخاب شده و نتايج برآورد در جدول ( )3ارائه شده است.

جدول 3ـ رگرسيون با دادههاي ترکيبي هزينه تجارت دوجانبه ايران و شرکاي
عمده صادراتي دوره 2004-2010
متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

لگاريتم فاصله

18/12

4/42

4/10

()0/00

همجواري

-3/54

8/07

-0/43

()0/66

جزيره

-40/24

9/43

-4/26

()0/00

لگاريتم ميانگين تعرفه اسمي

33/86

18/42

1/83

()0/07

توافقنامه تجاري

-48/87

6/63

-7/36

()0/00

R2

0/64

F

(17/46)0/00

منبع :يافتههاي تحقيق.

براساس نتايج بهدستآمده ،تمام متغيرها عالمت مورد انتظار را داشته و ضرايب متغيرهاي

واردشده غیر از متغير همجواري (وجود مرز زميني مشترک) به لحاظ آماري معنادار بوده و
1. Hoekman and Nicita (2011).
2. Duan, SH. And Grant, J. H. (2012).
3. Novy (2012).

 .4از میان متغیرهای مؤثر بر هزینه تجارت متغیر زبان مشترک ،پول رایج مشترک و متغیر عضویت در سازمان جهانی
تجارت بهدلیل عدم تغییر میان کشورهای مورد مطالعه ،در بررسی وارد نشدهاند.
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در مجموع ،متغيرهاي واردشده در رگرسيون 64 ،درصد تغييرات هزينههاي تجارت دوجانبه
ايران و شرکاي عمده تجاري را توضيح دادهاند .نتايج نشان میدهد لگاريتم فاصله و تعرفه

اسمي با هزينههاي تجارت دوجانبه ايران و شرکاي عمده صادرات رابطه مستقيم داشته و با

افزايش فاصله جغرافيايي و تعرفه ،هزينههاي تجارت دوجانبه افزايش مييابد .مطابق با انتظار با
همجواري ،جزيره بودن شريک تجاري و وجود توافقنامه دوجانبه تجاري ميان ايران و شريک

تجاري هزينههاي تجارت دوجانبه را کاهش میدهد .اين نتايج با نتايج مطالعات هوکمن و
نيکاتا ،دان و گرانت و نووي درباره تأثير عوامل مؤثر بر هزينههاي تجارت دوجانبه همسو است.

جمعبندی و مالحظات
در اين مطالعه هزينههاي تجارت دوجانبه ايران براساس معيار بينالمللي هزينههاي تجارت

استخراجشده توسط نووي 1براي تعدادي از مهمترين شرکاي تجاري ايران در صادرات

کاال محاسبه شده و با استفاده از رگرسيون با دادههاي ترکيبي عوامل مؤثر بر آن شناسايي
گرديد .براساس هزينه تجارت دوجانبه اندازهگيريشده ،هزينههاي تجارت دوجانبه ايران با

شرکاي عمده تجاري در صادرات کاال با کاهش  28درصدي مواجه بوده و هزينه تجارت
ايران با دو کشور کره و امارات متحده در هر دو دوره  1995-2000و 2005-2010

کمترين و با پاکستان ،سنگاپور و ژاپن باالترين سطح هزينه تجارت دوجانبه ايران بوده
است .هزينههاي تجارت دوجانبه ايران با کشورهاي چين ،هند و ترکيه نيز در دوره -2000

 1995در سطح بااليي بوده که با کاهش بيش از  30درصد ،بيشترين کاهش هزينههاي
تجارت دوجانبه تا دوره  2005-2010را به خود اختصاص داده است .کاهش هزينههاي
تجارت دوجانبه ايران و شرکاي عمده تجاري صادرات کاال حاکي از گسترش نظام تجاري
ايران در سالهای  1995تا  2010بوده و نوسانات مشاهدهشده در روند هزينههاي تجارت

با برخي کشورها گواه وجود بيثباتي در الگوي برخي کشورها است .نتايج رگرسيون

برآوردشده درباره هزينه تجارت دوجانبه ايران و شرکاي تجاري و عوامل مؤثر بر آن نشان
میدهد لگاريتم فاصله و ميانگين نرخ تعرفه با هزينههاي تجارت دوجانبه رابطه مستقيم داشته
و به اين ترتيب با افزايش فاصله ميان شرکاي تجاري و همچنين با افزايش ميانگين نرخ تعرفه
1. Novy (2012).
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هزينههاي تجارت دوجانبه افزايش مييابد .همچنین ،براساس نتايج همجواري (داشتن مرز

زميني مشترک) ،جزيره بودن (دسترسي به حملونقل دريايي) و وجود موافقتنامه تجاري

دوجانبه ميان ايران و شريک تجاري بر هزينههاي تجارت دوجانبه تأثير منفي داشت ه است.
بر پايه نتايج بهدستآمده پيشنهادهای زير قابل ارائه است:

●

●با توجه به اهميت رقابتپذيري کاالها در بازارهاي جهاني بهويژه درباره کاالهاي
با کشش باالي صادراتي و تأثیر کاهش هزينههاي تجارت دوجانبه بر قيمت کاالها
در بازار مصرف خارجي و درنتيجه رقابتپذيري ،پيشنهاد میشود در صادرات

کاالهاي داراي جانشين جهاني ،مقصدها با توجه به هزينههاي تجارت دوجانبه ميان
کشورها انتخاب شوند.

●

●براساس تئوريهاي تجارت و توسعه ،وجود موافقتنامههاي منطقهای و موضوعي و
تجارت ميان اعضاي اين موافقتنامهها يکي از موفقترین استراتژيهاي تجارت ــ

بهويژه درمورد کشورهاي درحالتوسعه ــ است .نتايج رگرسيون برآوردشده نيز
مؤيد تأثير وجود توافقنامه تجارت دوجانبه ميان کشورها بوده و در اين راستا پيشنهاد

میشود تالش براي انعقاد موافقتنامههاي تجاري جديد در دستور کار قرار گيرد.

●

●براساس بررسيهاي انجامشده درباره نحوه تأثير عوامل ،باید در مقصدیابي و
بازاریابي صادرات کاالها به فاصله ،تعرفههاي وضعشده ،وجود مرز مشترک،

دسترسي به حملونقل دريايي و وجود توافقنامه تجارت دوجانبه توجه شود.

●

●با توجه به تفاوت هزينههاي تجارت دوجانبه ميان کاالهاي مختلف با ويژگيهاي
متفاوت پيشنهاد میشود هزينههاي تجارت دوجانبه در گروه کاالهاي جزئيتر

محاسبه شده و تجارت در هر گروه کاال براساس هزينههاي تجارت محاسبهشده،

مقصدیابي و مبادله شود.

●

●براساس آنچه گفته شد ،رشد تجارت دوجانبه و جريانات تجارت دوجانبه ميتواند
از سه منبع رشد درآمد کشورها ،کاهش هزينههاي تجارت دوجانبه و افزايش

هزينههاي چندجانبه با ديگر کشورها ناشی شده باشد .بنابراین ،شناسايي منبع

رشد جريانات تجارت دوجانبه ميان ايران و شرکاي تجاري ميتواند راهگشاي

سياستگزاريها و برنامهريزيهاي آتي تجارت دوجانبه باشد.
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