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تجارت دوجانبه آنها دارد .براساس این نتايج ،در سالهاي مورد بررسي ،ايران در تجارت

خود با برخي کشورهاي منتخب ،از پتانسيل تجاري غيرنفتي خود بهطورکامل استفاده نکرده
است .همچنين در اين تحقيق عضويت ايران و تركيه در اكو و تأثير اين عضويت بهعنوان
نمونهای از يک پيمان منطقهای بر روابط تجاري بين آنها بهمنظور تبيين يكپارچگي منطقهای

ايران و كشورهاي منتخب بررسي شده است که نتايج حاکي از تأثير مثبت عضويت بر روابط

تجاري بين دو کشور است.

طبقهبندی F1, F13, F15 :JEL
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مقدمه
ايران همانند بسياري از كشورها تجربه حضور در چندين موافقتنامه يکپارچگي اقتصادي

را دارد .براي كشورهاي درحالتوسعه از جمله ايران ــ كه آمادگي ورود ناگهاني به تجارت

آزاد را ندارند ــ منطقهگرايي میتواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي
اين قبيل كشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد .در چنين شرايطي ،اقتصاد منطقهای
از طريق حذف موانع تعرفهای و ساير موانع گمركي امكان دسترسي به بازارهاي وسيعتر

را فراهم میکند .همچنين بهدليل مرز آبي مشترك ايران با كشورهاي حاشيه خليجفارس و
موقعيت استراتژيك تركيه بهعنوان دروازهای به سمت اروپا ،بررسي امكان ايجاد يكپارچگي

بين آنها میتواند براي سياستگذاران راهگشا باشد.

اين مطالعه تالشي است در جهت بررسي عوامل مؤثر بر تجارت غيرنفتي 1ايران و تعيين

پتانسيل تجاري ايران با كشورهاي منتخب تا بتوان با استفاده از روش برآورد پتانسيل تجاري

مشخص کرد كه آيا ايران از تمام ظرفيتهای صادراتي و وارداتي غيرنفتي خود استفاده

کرده است؟ همچنين ،به بررسي تأثير عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو بر روابط

تجاري بين آنها (با وارد كردن متغير مجازي) پرداخته شده تا تأييد و يا ردي بر ايجاد
يكپارچگي جديد میان ايران وكشورهاي منتخب باشد .بر اين اساس ،ساختار مقاله به این
صورت شکل گرفته که پس از مقدمه به مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته و در قسمت

ديگر به روششناسی تحقيق اشاره شده است .در ادامه به برآورد پتانسيل تجاري با استفاده
از مدل جاذبه و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن و همچنين آزمونهای مربوطه پرداخته

 .1در اين تحقيق بهدليل بررسی پتانسيل تجاری غيرنفتی ايران با کشورهاي منتخب ،کدهايی کااليی ششرقمی،270900
 271019 ،271011که نفتخام و روغنهای حاصل از مواد معدنی قيری خام ،روغنهای نفتی سبک و فرآوردههايی
که دارای  70درصد وزنی يا بيشتر نفت و يا روغن حاصل از مواد معدنی قیری باشند و نيز کدهای کااليی
 271111-271129که گاز طبيعی در حالت مايع و گازی شکل و فرآوردههای آن از قبيل بوتان ،پروپان و اتيلن را
شامل میشوند ،حذف شدهاند .علت حذف کاالهای موردنظر اين است که نفت و گاز بهعنوان کاالی مهم صادراتی
هر کشور از جمله ايران ،مشتريان خارجی خاص خود را دارند .لذا متقاضی نفت و گاز در هر زمان برای کشور وجود
دارد و بنابراين نيازی به بازاريابی برای اين کاالها نیست .عالوه بر اين ،ظرفيت صادراتی نفت و گاز برای ايران هم
از جهت توليد داخلی و صادرات دارای محدوديت است .از سوي ديگر ،آنچه در صادرات برای هر کشوری مهم
است ،ايجاد تنوع در صادرات (صادرات غيرنفتی) برای حفظ و افزايش درآمدهای صادراتی است؛ وليکن نفت و
گاز بهعنوان يک ماده اوليه و خام تنوعی را در صادرات کشور بهوجود نمیآورد ،بلکه بهعنوان صادرات (فروش)
ثروت است.
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و پس از آن پتانسيل تجاري غيرنفتي بين ايران و کشورهاي منتخب محاسبه شده است ،در

آخر نيز جمعبندي و پيشنهادها ارائه شده است.

 .1مباني نظري و پيشينه تحقيق
1ـ .1مباني نظري
ازجمله واكنشهای انفعالي كشورها براي مقابله با پديده جهاني شدن ،میتوان به

يكپارچگيهای اقتصادي و منطقهای اشاره كرد .از آنجا كه مواجهه با پديده جهاني شدن
اقتصاد بهمثابه حركت در مسيري بدون تابلوهاي راهنما است ،كشورها براي آمادگي و

كسب شرايط الزم و مناسب با مشاركتهای مختلف اقتصادي و منطقهای توان خود را
جهت حركت در روند جهاني شدن افزايش داده و با شناخت مزيت نسبي ،موجبات رشد

اقتصادي ،افزايش رفاه ،افزايش حجم تجارت خارجي و رفاه اقتصادي را فراهم میکند.1
نظريه تجارت تأكيد میكند كه آزادسازي تجارت با افزايش كارايي به بهبود توسعه و رفاه

اقتصادي میانجامد .بهطوركلي اثرات رفاهي يكپارچگي اقتصادي را ميتوان به شرح زير
بيان کرد:

الف) ايجاد تجارت
ايجاد تجارت زماني اتفاق میافتد كه واردات با هزينه كمتر و ارزانتر از سوي ساير

اعضاي اتحاديه ،جانشين برخي توليدات كشور عضو شود .با اين فرض كه قبل و بعد از
تشكيل اتحاديه گمركي اشتغال منابع طبيعي حاكم باشد .در اين صورت ،با وجود اين

جانشيني ،رفاه تمام كشورهاي عضو با توجه به مزيت نسبي و در نتيجه تخصص در توليد
افزايش میيابد .همچنين بايد گفت اتحاديههای گمركي مولد تجارت سبب افزايش رفاه

كشورهاي غيرعضو نيز میشوند ،زيرا بخشي از افزايش درآمد حقيقي (بهدليل افزايش

تخصص در توليد) صرف واردات بيشتر از ساير كشورها خواهد شد.2

 .1كريمي هسنيجه حسين ()1381؛ ص.183
 .2سالواتوره دومينيك ()1380؛ ص .325
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ب) آثار رفاهي پويا
بزرگترين نفع ناشي از تشكيل اتحاديه گمركي افزايش احتمالي رقابت است .در غياب

اتحاديه گمركي و با وجود موانع تجاري رشد توليدكنندگان بسيار آهسته و كند خواهد

بود .ولي با تشكيل يك اتحاديه گمركي و حذف موانع تجاري ميان كشورهاي عضو،

توليدكنندگان هر كشور يا بايد به رقابت شديد و كارا با ساير كشورهاي در اتحاديه بپردازند
و يا تجارت را ترك كنند .افزايش سطح رقابت موجب افزايش انگيزه استفاده از تكنولوژي

جديد و در پی آن ،افزايش توسعه اقتصادي میشود .دومين نفع ناشي از تشكيل اتحاديه
گمركي ،صرفهجوييهای ناشي از مقياس است كه از بزرگ شدن بازارها نشأت میگيرد.

تشويق در سرمايهگذاري و استفاده مطلوبتر از منابع از ديگر اثرات رفاهي پويا است.1
2ـ .1پيشينه تحقيق

در اين بخش به عمدهترين مطالعاتي که در زمينه تعيين پتانسيلهاي تجاري و يکپارچگي

اقتصادي با استفاده از مدل جاذبه ،انجام شده است ،اشاره ميشود .جان مک کالوم براي

بررسي همگرايي اقتصادي کانادا و اياالت متحده از مدل جاذبه بهره جسته است .او در مدل
بهکاررفته در مطالعهاش متغير مجازي را بهکار برده که نشانگر تجارت ميان اياالتهای

داخلي است و به اين نتيجه رسيد که همگرايي تأثير زيادي بر تجارت ميان اياالتهای

داخلي دارد و همچنين ،همگرايي تأثير زيادي بر تجارت کانادا داشته و نهتنها تجارت
ميان ايالتهای داخلي کاهش نيافته بلکه اين تجارت به بيش از  20برابر نیز افزايش يافته

است .2کاريلو و لي 3الگوي جاذبه و دادهها تابلوي را براي بررسي تأثيرات اتحاديه اندين

4

و مرکوسور بر تجارت بين منطقهای در طول دوره 1997ـ 1980بهکار گرفتند .بعد از در

نظر گرفتن تأثيرات فاصله و اندازه ،دريافتند که توافقات تجاري ترجيحي اتحاديه اندين،
تأثير معناداري بر محصوالت همگن متمايز و مرجع 5و بهخصوص محصوالت سرمايهبر

داشته است .يافتههای اين مقاله پيشنهاد میكند كه توافقات يکپارچگي منطقهاي ،اندين
 .1مهدوي ابولقاسم ،مجد رضايي حورا ()1388؛ ص .132

2. Mc calum (1995); p. 519.
3. Carrillo and Li (2002).
4. Andean Community of Nations (ANDEAN).
5. Reference.
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و مرکوسور ،1تأثيري بر پويايي تجارت بين منطقهای داشته و يک حرکت رو به جلوي

ناگهاني براي تجارت بين صنعتي فراهم آورده است .افزون بر آن ،تأثيرات آنها بر بعضي

طبقات محصوالت خاص و نه تمام آنها بوده است .آميتا باترا ،2تحقيقي با عنوان «پتانسيل
تجارت جهاني هند :ديدگاه مدل جاذبه» انجام داده است .در اين تحقيق ،سعي بر آن است

كه تخمين پتانسيل تجاري براي هند با استفاده از مدل جاذبه صورت گيرد .متغير وابسته
در تمام آزمونها تجارت كل (صادرات  +واردات) است .نتايج تخمين نشان میدهد
معادله جاذبه ،كششهای فاصلهای و درآمدي جريان تجارت را ارائه داده و نيز عوامل

جغرافيايي ،فرهنگي و تاريخي را برآورد میكند .نتايج همچنين بيانگر آن است كه حجم
پتانسيل تجارت هند با منطقه آسيا ـ اقيانوسيه باال است و اين مسأله توسط كشورهاي اروپاي

غربي و امریکاي شمالي دنبال میشود .كشورهايي مانند چين ،انگلستان ،ايتاليا و فرانسه از
پتانسيل تجاري باالتري با هند برخوردارند .اين مدل با استفاده از تكنيك  OLSو دادههای

مقطعي براي سال  2000برآورد شده است .ادموند و ديگران ،3از مدل جاذبه تعميميافته

براي مقايسه رونق صادرات چين نسبت به كشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي استفاده
کردند .نتايج ،جهتگيري بيش از حد چين به خارج را نسبت به ساير كشورها نشان میدهد.

همچنين ،احتماالً ميزان صادرات و واردات آينده چين را نیز پيشبيني میكند .روي و

رايحان 4به تحليل جريان تجاري بنگالدش از طريق مدل جاذبه تعميميافته پرداختند .آنها از
متغيرهاي  ،GDPباز بودن اقتصاد و نرخ ارز براي تجارت دو جانبه شركاي تجاري استفاده

کردند .نتايج نشان میدهد تجارت بنگالدش رابطه مثبتی با اندازه اقتصاد و رابطه منفي با

محدوديتهای تجاري دارد .همچنين ،مطالعاتي نيز در اين زمينه در داخل كشور انجام شده
كه به برخي از آنها اشاره میشود:

غالمي 5به بررسي نقش سياستهای آزادسازي تجاري در قالب موافقتنامههای تجاري

منطقهای میپردازد .او از مدل جاذبه ناقص برای نقش آزادسازي تجاري بر بازرگاني

خارجي بين ايران و كشورهاي اسالمي (شامل  16شريك تجاري ) استفاده كرده است.
1. Mercosur.
2. Batra (2004).
3. Edmonds and et al. (2008).
4. Roy and Rayhan (2011).

 .5غالمي علي (.)1385

...هقطنم رد بختنم یاهروشک و ناریا نایم یراجت لیسناتپ یسررب

153

نتايج تحقيق بيانگر آن است كه با بهتر شدن سياستهای تجاري و تعرفهای و حذف موانع
غير تعرفهای و ريشهكني فساد در گمركات و سازمانهای مرتبط به بحث تجارت ،تجارت
اين كشورها در قالب بلوك منطقهای افزايش میيابد .رحماني و عابدين 1با استفاده از

تصريح ماتياس ( )1997و با وارد كردن نسبت صادرات و واردات ،طرح يكپارچگي

اقتصادي بين كشورهاي درحالتوسعه را برآورد کردهاند .ایشان از روش همگرايي GMM

استفاده كرده و نشان دادند در كوتاهمدت رشد واردات سريعتر از رشد صادرات و هر دو

سريعتر از رشد توليد ناخالص داخلي ( )GDPتكتك كشورها است .شكيبایي و بطا

2

در مقاله همگرايي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي ،براي برآورد اثرات همگرايي
تجاري در منطقه آسياي جنوب غربي از مدل جاذبه با استفاده از روش پانل ديتا در دوره

زماني  1995-2006استفاده کردند .طبق اين تحقيق پتانسيل تجاري ايران و يكپارچگي

اقتصادي كشورهاي عضو بلوك منطقه آسياي جنوب غربي در تجارت دو جانبه مقدار 61

درصد برآورد میشود و اين مقدار در صورت عدم وجود ايران در اين منطقه همگراتر شده
و به  71درصد افزايش میيابد.

 .2روششناسی تحقيق
پتانسيل تجاري ،ميزان تجارتي است که کشورها بهطور بالقوه ميتوانند با توجه به عوامل

تعيينکننده جريان تجارت ،با يکديگر داشته باشند .روشهاي برآورد پتانسيل تجاري را

ميتوان به سه گروه تقسیم کرد:
●
●
●

●روش برآورد ساده پتانسيل تجاري؛

●روش برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از آزمون مشابهت؛
●روش برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه.

در اين تحقيق ،برآورد پتانسيل تجاري غيرنفتي بين ايران و کشورهاي منتخب در منطقه از

طريق روش برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه محاسبه شده است .در سادهترين

حالت ،وقتي هيچگونه مانع و تشويق خاصي وجود ندارد ،میتوان جريانهای تجاري دوجانبه را
 .1عابدين مقانكي محمدرضا ،رحماني ميترا (.)1387
 .2شكيبايي عليرضا ،بطا فاطمه (.)1388
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با استفاده از يک مدل جاذبه ،بهصورت تابعي مستقيم از اندازه اقتصادي (توليد ناخالص داخلي)

دو کشور و تابعي معکوس از فاصله بين دو کشور را در نظر گرفت:

)1

)Tij=f(GDPi , GDPj , Dij

بنابراين معادله جاذبه را به صورت زير میتوان نشان داد:
)2

Tij= β0 GDPiβ1 GDPjβ2 Dijβ3 Uij

با گرفتن لگاريتم طبيعي از معادله ( )2میتوان نوشت:
)3

LnTij= β0 +β1LnGDPi +β2LnGDPj+β3LnDij+Uij

اما از آنجا که مدل جاذبه از انعطافپذيري بااليي برخوردار است ،متغيرهاي توضيحي

ديگري مانند توليد ناخالص داخلي سرانه ،متغير مشابهت و نيز متغيرهاي مجازي بهعنوان
توضيحدهنده مجاورت ،ترتيبات تجاري ،همکاري منطقهاي ،نزديکي و ارتباط فرهنگي میتواند
وارد مدل شوند که در اين صورت مدل جاذبه به مدل جاذبه تعميميافته تبديل خواهد شد.

 .3برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه
در اين تحقيق متغير حجم جريان تجارت غير نفتي (صادرات غيرنفتي +واردات غيرنفتي)

( ،)Tradeبين دو کشور بهعنوان متغير وابسته و متغيرهاي توليد ناخالص داخلي ( )GDPدو
کشور ،متغيرهاي جمعيت دو کشور و فاصله جغرافيايي دو کشور بهعنوان متغيرهاي توضيحي
وارد مدل شدهاند .بنابراين ،در اين تحقيق معادلهای که میتواند توجيهکننده جريان تجارت

کل دو جانبه براي کشورهاي مورد نظر باشد ،بهصورت زير قابل تصريح است:
)4

Tradeijt= β0GDPitβ1 GDPjtβ2 POPitβ3 POPjtβ4 DISijβ5 Uijt

که در آن  iکشور ايران j ،کشور شريک تجاري ايران t ،سال مورد نظر Uijt ،جمله

اخالل وβها پارامترهاي مدل هستند .معادله جاذبه ( )4با استفاده از لگاريتم طبيعي به شکل

خطي تبديل میشود .معادله ( )5شکل خطي مدل جاذبه را در دوره زماني  tارائه میدهد.

LTradeijt= β0+β1 LGDPit+ β2 LGDPjt+ β3 LPOPit+ β4 LPOPjt+ β5 LDISij+ Uijt)5
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سپس در ادامه ،معادله ( )5بسط پيدا کرده و متغير مشابهت ساختار اقتصادي بين دو

کشور بهعنوان متغير توضيحي ديگر و متغير تأثير عضويت ايران و ترکيه در اکو بهعنوان

متغير مجازي به مدل مذکور اضافه شدهاند .بنابراين ،مدل جاذبه نهايي در اين تحقيق
بهصورت زير است:

)6

LTradeijt= β0+β1 LGDPit+ β2 LGDPjt+ β3 LPOPit+ β4 LPOPjt+ β5 LZijt+
β6 LDISij+ β7 DUMij+Uijt

اغلب محققان از معادله جاذبه ( )6براي برآورد ميزان روابط تجاري دوجانبه میان کشورها

استفاده میکند .در اين روش که به مدل جاذبه کامل معروف است ،تجارت ميان  nکشور به
صورت دو به دو بررسي میشود .در اين تحقيق برای کاربردي کردن اين مدل در ايران ،از

روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده که کشور  iدر تمام معادالت ايران فرض شده و کشور ،j

هشت شريک تجاري ايران هستند .از طرف دیگر ،بهدليل آنکه در مدل جاذبه ناقص اطالعات

مربوط به کشور  iدر معادالت ثابت میماند ،بنابراين میتوان از حاصلضرب متغيرها بهعنوان

يک متغير واحد استفاده کرد .1در اين صورت معادله ( )6به شکل زير بازنويسي میشود:
)7

LTradeijt= β0+β1 L(GDPi×GDPj)+ β2 L(POPi× POPj)+ β3 LZijt+
β4 LDISij+ β5 DUMij+Uijt

که در آن:

 ،LTradeijtحجم تجارت غيرنفتي (صادرات غيرنفتي +واردات غيرنفتي) بين کشور

ايران (کشور  )iو شريک تجاري ايران (کشور .)j
 :GDPiتوليد ناخالص داخلي کشور  i؛
 :GDPjتوليد ناخالص داخلي کشور  j؛
 :POPiجمعيت کشور  i؛
 :POPjجمعيت کشور  j؛

 :Zijtمتغير ليندر 2يا متغير مشابهت است که بهصورت زير تعريف میشود:
 .1غالمي علي ()1385؛ ص .15

2. Linder.
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)8

Zij= Linderij= (YPit- YPjt )2

 :YPit =GDPit/POPitتوليد ناخالص داخلي سرانه کشور  i؛
 :YPjt =GDPjt/POPjtتوليد ناخالص داخلي سرانه کشور  j؛

 :DISijفاصله جغرافياي بين دو پايتخت کشور  iو کشور  j؛

 :DUMijمتغير مجازي عضويت در اکو بين کشور  iو کشور .j
ͳ
 ൌ  ቄܯܷܦ
Ͳ

عدد يك براي متغير مجازي وقتي كه هر دو كشور عضو اكو باشند .عدد صفر هنگامي

كه هر دو كشور عضو اكو نباشند.

 :tسال مورد نظر؛  :Lاپراتور لگاريتم؛  :iکشور ايران؛  :jکشور شريک تجاري ايران؛

 :Uijtجزء اخالل.

 .4انتظارات تئوري از ضرايب مدل
براساس مباني نظري مدلهای جاذبه ،فرض میشود پس از برآورد مدل ( )6ضرايب

متغيرهايي توضيحي و مجازي عالئم زير را دارند.

جدول 1ـ انتظارات تئوريك از ضرايب مدل
نام

ضريب

عالمت مورد انتظار

GDPi × GDPj

Β1

+

POPi × POPj

Β2

+

Zij

Β3

-/+

DISij

Β4

-

DUMij

Β5

-/+

منبع :يافتههای تحقيق.

پس از تصريح مدل و بررسي عالمت مورد انتظار ضرايب ،درصورتيکه مدل جاذبه ()6
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به روش پانل ديتا برآورد شود و مدل اثر ثابت از طريق آزمون هاسمن تأييد گردد ،مدل
مذکور به فرم زير تبديل ميشود:

)9

LTradeijt= β0+β1 L(GDPi× GDPj)+ β2 L(POPi× POPj)+ β3 LZijt+Uijt

از آنجاکه در مدل اثر ثابت متغيرهايي مانند فاصله ،مذهب مشترک و متغيرهايي از

اين قبيل که در طول زمان ثابتاند را نميتوان مستقيماً وارد مدل اثر ثابت کرد (چون اين
متغيرها مخصوص هريک از کشورهاي شريک هستند و در عرض از مبدأ يا اثرات انفرادي

مستترند) ،لذا میتوان برای بررسي آنها ،عرض از مبدأهاي تخمينزدهشده مرحله اول مدل

را روي اين دسته از متغيرها رگرس نمود .1بنابراين خواهيم داشت:
)10

FXij = α0+ α1Log(DISij)+ α2 DUMij

كه در آن  FXijبيانگر اثرات انفرادي است.

 .5تجزيه و تحليل نتايج حاصل از برآورد مدل
در مطالعه فوق براي بررسي پتانسيل تجاري ميان ايران و کشورهاي منتخب از مدل جاذبه

ناقص استفاده شده است .دوره بررسي متغيرها در اين مدل ،محدوده زماني سالهای -2009

 1995بوده و آمار و اطالعات مربوط به  GDPو  POPاز سايت بانک جهاني 2موسوم به WDI

و آمار و اطالعات مربوط به واردات و صادرات کل از سايت گمرک جمهوري اسالمي ايران

بهدستآمده است .براي برآورد مدل ،ابتدا وجود يا عدم وجود عرض از مبدأ ثابت (تشخيص

 poolيا  ،) panelبررسي شده است؛ براي اين منظور از آزمون ليمر ( )Fاستفاده شده و نتايج
حاكي از رد فرضيه  H0است .همچنین ،مدل پانل نیز براي برآورد پتانسيل تجاري بهکار رفته
است .سپس ،بهمنظور بررسي اثرات ثابت يا تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شد که نتايج
حاصل از آن نشان میدهد فرضيه  H0كه مبين اثرات تصادفي است ،رد شده و فرض اثرات

ثابت تأييد میشود .بنابراين ،مدل مورد نظر براساس اثرات ثابت تخمين زده شد.

1. Egeer (2000).
2. World Development Indicator.
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جدول 2ـ نتايج حاصل از برآورد آزمون ليمر
d.f
)(105، 7

prob
0

Test summary
Cross-Section

Statistic
169904/115

منبع :يافتههای تحقيق.

جدول 3ـ نتايج حاصل از آزمون هاسمن
Chi-Sq. d.f
3

Prob
02334/0

Test summary
Cross-section

Chi-Sq. Statistic
490329/9

منبع :يافتههای تحقيق.

در نهايت پس از انجام آزمون هاسمن و ليمر و اعمال آنها در مدل ،مدل اصلي به شكل

زير بهدست آمد:
)11

log(tradeijt)=-37.16+0.88Log(GDPi+ GDPj)+1.84Log(POPi+POPj)+0.66Log(Zij)+ Uij

()4/68

()2/62

()2/41

()-10/23

متغير ليندر يا متغير مشابهت ساختاري بهصورت زير ،اختالف بين درآمد سرانه دو كشور

 iو  jتعريف میشود:

ʹ̰ቁሻ

ୋୈ୨
୨

ቁȂቀ

ୋୈ୧
୧

 ൌ ሺቀ

اعداد داخل پرانتز نشانگر آماره آزمون بوده و نتايج مربوط به برآورد مدل در جدول

( )4آورده شده است:

جدول 4ـ نتايج حاصل از برآورد مدل با اثرات ثابت
Prob

t-statistic

std.Erroer

Coefficient

0/0000
0/0254
0/0176
0/0000

-10/23
2/26
2/41
4/68

3/62
0/38
0/76
0/14

-37/16
0/88
1/84
0/66

C
)Log(GDPi*GDPj
)Log(POPi*POPj
)Log(Zij

954343/0: R-squared، 74/1 :Durbin-Watson stat

منبع :يافتههای تحقيق.
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نگاهي به جدول ( )4نشان میدهد تمام ضرايب بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته

(حجم تجارت دوجانبه) رابطه مثبت و معناداري با يكديگر دارند .بنابراین ،نتايج بهدستآمده

تأیيدکننده مباني نظري بوده و ضرائب برآوردشده مطابق با انتظارات تئوري است.
●

●ضريب حاصلضرب توليد ناخالص داخلي دو كشور ايران ( )iو كشور ( jشريك
تجاري مورد نظر) ،بهعنوان مناسبترين متغيري كه اندازه اقتصادي كشورها را تعيين
میكند مطابق با انتظارات تئوريك مثبت بوده و از لحاظ آماري در سطح اطمينان

 95درصد ،معنادار و برابر  0/88درصد است؛ به اين معنا كه با يك درصد افزايش
در توليد ناخالص داخلي كشور ايران يا كشور  jام ،حجم تجارت دو جانبه ميان
آنها  0/88درصد افزايش میيابد .از آنجا كه توليد ناخالص داخلي بهعنوان ظرفيت

اقتصادي ،اندازه اقتصادي و بنيه اقتصادي يك نظام اقتصادي مطرح است ،بنابراين
با افزايش اين متغير ،توانايي كشور براي جذب و توليد محصوالت بيشتر میشود.

يعني عرضه و تقاضا براي تجارت بين دو كشور بيشتر میگردد .بهعبارت ديگر،
كشورهاي بزرگتر با ظرفيت توليدي بيشتر ،مناسبت بيشتري ،در دستيابي به

مقياس اقتصادي و افزايش صادراتشان برحسب مزيت نسبي دارند .آنها همچنين
بازارهاي ملي قويتری در جذب بيشتر واردات داشته و بنابراين ،افزايش در توليد

ناخالص داخلي دو كشور باعث افزايش حجم تجارت دو جانبه میشوند.

●

●ضريب جمعيت ( ،)POPدو كشور نيز عالمت مثبت داشته و در سطح اطمينان 95

درصد معنادار بودهاند و معادل  1/84براي كشور  iو شريك تجاري آن كشور
است .به این معنا كه يك درصد تغيير در جمعيت دو كشور باعث  1/84درصد
تغيير درحجم تجاري دو كشور و در همان جهت میشود .همچنين ،نشان میدهد

كشورهاي صادركننده و واردكننده با جمعيت بيشتر تمايل بيشتري به تجارت

دوجانبه از خود نشان میدهند و عالوه بر فكر استفاده از مصارف داخلي به مصارف

خارجي نيز توجه دارند .از طرف ديگر ،جمعيت باالتر منجر به توليد بيشتر شده و
بهدليل وجود اقتصاد مقياس ،کاالهاي توليدشده با قيمت کمتري به بازارهاي جهاني
عرضه میشود که بهخاطر ايجاد مزيت نسبي ،صادرات کشور افزايش میيابد.

بنابراين ،مثبت بودن ضريب جمعيت مورد انتظار است.
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●متغير ليندر ( ،) Zijاثر مشابهت ساختار اقتصادي كشورهاي عضو بر جريان تجارت،
اين متغير در سطح اطمينان  95درصد معنادار بوده و با عالمت مثبت در مدل ظاهر

شده است .بهعبارت دیگر ،هرچه شكاف در ساختار اقتصادي كشورها بيشتر باشد،

جريان تجاري آنها نيز افزايش میيابد .بنابراين ،طبق اين مدل ،تجارت ايران با
كشورهايي كه از لحاظ ساختار تشابه كمتري با ايران دارند ،بيشتر است .بهعبارت
بهتر ،هرچه اختالف بين درآمد سرانه ايران و درآمد سرانه كشور شريك تجاري
بيشتر باشد ،حجم جريان تجارت دوجانبه ايران و شريك تجارياش بيشتر

میشود ،بهطوريكه يك درصد افزايش در تفاضل توليد ناخالص داخلي سرانه بين
كشور ايران (كشور  iام) و شريك تجاري آن (كشور  jام) حجم جريان صادرات و

واردات دوجانبه را  0/66درصد افزايش میهد.

در مرحله دوم برآورد مدل جاذبه به روش داده اثرات ثابت ،اثر متغيرهايي که در طول

زمان ثابتاند بررسي میشود.
)12

FXij=15.81-2.15 Log(DISij)+3.34 DUMij
R2 =0/360019

()7/63

()-2/26

()2/34

البته وجود  R2پايين اين معادله حکايت از آن دارد که در طول زمان بين متغيرها

نوسان و تغيير نداريم و بيشتر تغييرات مربوط به تغييرات بين مقاطع و گروهها است و

درواقع عوامل تعيينکننده ديگري از قبيل عوامل تاريخي ،اجتماعي و در توضيح اثرات
انفرادي نقش دارند که بايد در نظر گرفته شوند .بهعبارت ديگر ،ناهمگني بين هريک از

زوج شرکاي تجاري (ايران و شريک تجاري موردنظر) بهعنوان اثرات انفرادي بيش از آن
حدي است که با متغيرهايي هم چون فاصله و مذهب مشترک توضيح داده شود.

نتايج برآورد شده مدل ( )12نشان میدهد ضريب متغير فاصله ،فاصله جغرافيايي بين

پايتختهای ايران و كشورهاي مورد بررسي ،به ميزان  -2/15درصد تجارت بين آنها را

كاهش میدهد .بهعبارت ديگر ،وجود هزينههای حملونقل مانع جدي در همكاريهاي

اقتصادي و تجاري است.

مثبت بودن ضريب متغير مجازي عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو مقدار  2/23را
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نشان میدهد که داللت بر تأثير مثبت عضويت در این سازمان بر بهبود روابط تجاري بين

دو كشور دارد .از اينرو ،میتوان گفت موافقتنامه همكاريهای اقتصادي ـ منطقهای حجم
جريان تجارت دوجانبه ايران با شركاي تجاري منتخب را افزايش میدهد.1

 .6پتانسيل تجاري غيرنفتي بين ايران و کشورهاي منتخب در منطقه
براي به بهدست آوردن پتانسيل تجاري غيرنفتي از طريق مدل جاذبه ،مقادير مربوط به

متغيرهاي ايران و كشورهاي مورد مطالعه و نيز ضرايب برآورد شده را در مدل ( )7قرار داده

كه بر اين اساس ،ستون اول جدول ( )5بهدست میآيد .اين جدول پتانسيل تجاري غيرنفتي
ايران با كشورهاي مورد نظر ،ميزان تجارت غيرنفتي تحققيافته و سهم آن از پتانسيل تجارت

غيرنفتي و نيز ميزان ظرفيت بالاستفاده ايران در تجارت غيرنفتي با كشورهاي مورد نظر را

نشان میدهد .بنابراين ،براساس جدول ( ،)5ايران بيشترين پتانسيل غيرنفتي را با كشور
امارات و بعد از آن با كشور تركيه در سالهاي  2004-2008داشته است .همچنين ،سهم

تجارت غيرنفتي تحققيافته از كل پتانسيل تجاري با هر كشور نشان میدهد امارات با 100

درصد ،در صدر قرار دارد .اين عدد نشانگر آن است كه ايران در تجارت دوجانبه با امارات
از تمام پتانسيل خود استفاده كرده و بنابراين ،سهم ظرفيت تجاري غيرنفتي بالاستفاده ايران

با این كشور صفر است .در اين صورت ،بهنظر میرسد انعقاد موافقتنامه تجاري ميان اين

دو ،تأثيري بر حجم جريان تجاري بين ايران با امارات نداشته باشد .در ستون ظرفيت تجاري
غيرنفتي بالاستفاده ،بيشترين رقم و بيشترين سهم ظرفيت بالاستفاده از پتانسيل تجارت
غيرنفتي مربوط به عمان است .بهعبارت ديگر ،ايران در تجارت غيرنفتي خود با عمان تنها
توانسته حدود  2درصد از پتانسيل تجاري خود را تحقق بخشد و هنوز  98درصد از پتانسيل

تجاري غيرنفتي بالاستفاده باقي مانده است .بعد از عمان بيشترين سهم ظرفيت بالاستفاده
بهترتيب به كشورهاي قطر ،سوريه و عربستان تعلق دارد.

 .1الزم به ذکر است که آزمون ايستايی بر روی تمامي متغيرهای سری زمانی بررسی شده و نتايج ،ايستایی اين متغيرها
را تأييد کرده است .همچنين ،آزمون همانباشتگي (پدروني) ،وجود روابط بلندمدت اقتصادي ،براي متغيرها انجام
شده و نتايج نشان میدهد که متغيرها رابطه تعادلی بلندمدتی را تشکيل میدهند يا بهعبارتی آنها همانباشته (همجمع)
هستند.
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جدول 5ـ مشخصههای مربوط به پتانسيل تجارت غيرنفتي ايران به هريك از
كشورهاي منتخب در سالهاي  20041-2008با استفاده از مدل جاذبه (ميليون دالر)

كشور

پتانسيل
تجاري
غيرنفتي

ميزان تجارت غيرنفتي
تحققيافته

ظرفيت تجاري غيرنفتي
بالاستفاده

سهم از پتانسيل
ارزش
تجاري غيرنفتي
ارزش
ارزش
(ميليون دالر)
ايران به هر
(ميليون دالر) (ميليون دالر)
كشور (درصد)

درصد از
پتانسيل ايران
به هر كشور

بحرين

940/3

702/75

74/73

237/55

25/2

كويت

2371/94

1875/81

79/08

496/13

20/9

عمان

5150/29

566/73

11

4583/56

98/2

قطر

1102/43

569/46

54/1

505/97

45/8

سوريه

2105/74

1236/01

58/6

869/73

41/3

عربستان

4331/67

3327/96

76/8

1003/71

23/1

تركيه

11602/97

6999/52

92/06

5603/45

39/6

امارات

49678/38

57112/51

100

*0

0

جمع

72417/75

* از آنجا كه در ادبيات اقتصادي ،ظرفيت بالاستفاده منفي نداريم ،بنابراين اعدادي كه مقاديرشان در ستون ظرفيت بالاستفاده صفر
است ،در اصل مقاديري منفي بودهاند.
منبع :يافتههای تحقيق.

بنابراين ميتوان گفت ايران در تجارت غيرنفتي با كشورهاي عمان ،سوريه و قطر از

پتانسيل تجاري خود بهطوركامل استفاده نكرده است .همچنين ،تنها از  70الي  80درصد
از پتانسيل خود در تجارت با كشورهاي كويت ،بحرين و عربستان بهره برده كه اين امر

میتواند گسترش روابط تجاري ايران با كشورهاي مورد نظر را به همراه داشته باشد.

 .1مدل جاذبه برآوردشده در اين مطالعه براي سالهاي  1995-2009انجام شده و سپس براي اينكه نتايج در جدول
( )5قابل مقايسه و تحليل باشد ،جدول ( )5براي سالهاي  2004-2008محاسبه شده است.

...هقطنم رد بختنم یاهروشک و ناریا نایم یراجت لیسناتپ یسررب

163

جمعبندی و مالحظات
جهاني شدن اقتصادها ،آزادسازيهای تجاري ،همبستگي متقابل بين كشورها و همچنين

كوچكتر شدن دنيا بهعلت پيشرفتهای علمي و فناوري و آنچه به نام عصر انفجار اطالعات

و فناوری اطالعات معروف است ،از ويژگيهای مهم عصر حاضر میباشد .آزادسازيهای

تجاري در سطوح جهاني ،منطقهای و دوجانبه همچنان ادامه دارد .اين آزادسازيها در سطح
جهاني بهطور عمده در قالب سازمان جهاني تجارت و در سطح منطقهای در قالب پيمانهای

ترجيحات تجاري منطقهای و در سطح دوجانبه در قالب موافقتنامههای آزادسازي تجاري

بين كشوري صورت میگيرد .اين ترتيبات تجاري همگي بر اين اصل استوارند كه منافع
مشاركتكنندگان را اعتال بخشیده و سبب ادغام يا همگرايي تجاري میشوند .آزادسازي
در سطوح منطقهای و دوجانبه عالوه بر مزايايي كه از لحاظ تجاري براي اعضاي خود در

پي دارد ،آنها را آماده میسازد تا بتوانند در نظام جديد تجاري بينالمللي موفقتر ادغام
شده و از اين رهگذر منافع بيشتري کسب کنند .تجارت بينالملل يكي از ابزارهايي است
كه جهاني شدن را فعال كرده و نقشي حساس و اساسي در مفهوم تازه جهاني شدن ايفا

میكند .تجارت آزاد سبب شكلگيري توليد در كشورها براساس مزيت نسبي آنها میشود
و تشويق ،افزايش توليد و صادرات كااليي را دربرمیگیرد كه با توجه به منافع موجود با

هزينه كمتر توليد شده باشد .بنابراين ،استفاده از منابع بهصورت كاراتر مورد توجه قرار
میگيرد و به تخصيص بهينهتر منابع نيز كمك میكند .همچنين ،اين مسأله توان رقابتي
كشورها را افزايش داده و افزايش سهم بازارهاي خارجي را براي آنها به همراه میآورد.

در اين تحقيق ،پتانسيل تجارت غيرنفتي ايران با كشورهاي تركيه ،سوريه ،عمان ،كويت،

بحرين ،قطر ،عربستان سعودي و امارات براي سالهاي  2004الي  2008از روش جاذبه
انجام گرفت .نتايج حاصل از روش جاذبه نشان داد ايران از حداكثر ظرفيت پتانسيل تجاري

خود در تجارت دوجانبه با كشورهاي مورد مطالعه استفاده نكرده است .بنابراين ،فرضيه
اول تحقيق مبني بر عدم استفاده ايران از تمام پتانسيل تجاري خود در ارتباط با شركاي
تجاري پذيرفته شد .در مدل جاذبه ،هدف انتخاب بهترين روش براي برآورد جريانهاي

تجارت دوجانبه است كه اثرات انفرادي هر يك از كشورهاي شريك را نيز دربرمیگيرد.

به اين منظور ،در اين تحقيق از روش پانل ديتا (اثرات ثابت) بهعنوان روش مناسب استفاده
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شده است .همچنين ،ضريب حاصلضرب توليد ناخالص داخلي دو كشور ايران و كشور
( jشريك تجاري مورد نظر) ،مطابق با انتظارات تئوريك مثبت بوده و نشان میدهد اندازه
اقتصادي كشورها تأثير مستقيم بر تجارت دوجانبه آنها دارد .بنابراين ،با افزايش اين متغير،

توانايي كشور براي جذب و توليد محصوالت بيشتر میشود .ضريب جمعيت دو كشور

مثبت بوده و نشان میدهد كشورهاي صادركننده و واردكننده با جمعيت بيشتر تمايلي
بيشتري نيز به تجارت دوجانبه داشته و عالوه بر فكر استفاده از مصارف داخلي به مصارف

خارجي نيز توجه دارند .متغير مشابهت ساختار اقتصادي كه از اختالف بين درآمد سرانه دو
كشور ناشي میشود ،عالمت مثبت داشته و نشانگر اين مطلب است كه الگوي تجارت ايران
از مدل تجارت هكشر ـ اوهلين پيروي میكند .بهعبارت دیگر ،هرچه شكاف در ساختار

اقتصادي كشورها بيشتر باشد ،جريان تجاري آنها نيز افزايش میيابد .بنابراين ،طبق اين
مدل ،تجارت ايران با كشورهايي كه از لحاظ ساختار تشابه كمتري با ايران دارند ،بيشتر

است .مثبت بودن ضريب متغير مجازي عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو ،داللت بر

تأثير مثبت عضويت ايران و تركيه در اين سازمان بر روابط تجاري بين دو كشور دارد؛ اما
در بررسي متغيرهايي که در طول زمان ثابت بوده و نميتوان آنها را در روش پانل ديتا با

مدل اثر ثابت لحاظ کرد ،از روش حداقل مربعات معمولي استفاده شد .نتايج برآورد نشان
میدهد ضريب متغير فاصله جغرافيايي بين پايتختهای ايران و كشورهاي مورد بررسي ،به
ميزان  -2/15درصد تجارت بين آنها را كاهش میدهد .بهعبارت ديگر ،وجود هزينههای

حمل ونقل مانع جدي در همكاريهاي اقتصادي و تجاري است .مثبت بودن ضريب متغير

مجازي عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو مقدار  2/23را نشان میدهد .بر اين اساس،
فرضيه دوم تحقيق كه داللت بر تأثير مثبت عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو بر روابط
تجاري بين آن دو دارد ،پذيرفته میشود .پس میتوان گفت ايجاد يك پيمان منطقهای

جديد با توجه به نتايج برآورد مدل میتواند باعث گسترش تجارت بين ايران و كشورهاي
منتخب شود.

بر اساس نتايج بهدستآمده از تحقيق حاضر ،پيشنهادهای زير براي يكپارچگي

كشورهاي مورد مطالعه ارائه میشود:
●

●با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي از عوامل موثر بر تجارت دوجانبه ايران با
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شركاي تجاري خود است ،از اينرو ،ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش توليد

ناخالص داخلي میتواند بر گسترش روابط متقابل مؤثر باشد كه از آن جمله میتوان
به حمايت از توليدات داخلي و جذب سرمايههای داخلي و خارجي اشاره كرد.

●

●با توجه به نتايج بهدستآمده انعقاد موافقتنامه همكاريهای اقتصادي ـ منطقهای (بين
ايران و كشورهاي منتخب) میتواند حجم جريان تجارت دوجانبه ايران با شركاي

تجاري منتخب را افزايش دهد.

●

●يافتههای تحقيق نشان میدهد ايران در تجارت با شركاي تجاري منتخب ،كمتر از
پتانسيل تجاري خود استفاده كرده ،بنابراين میتوان با تقويت زيرساختها ،حمايت
از توليدات داخلي و كاهش نرخ تعرفه زمينه را براي گسترش بازار محصوالت

پتانسيلدار فراهم کرد.

166

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،77زمستان 1394

منابع
آذربايجاني ،كريم (پاييز و زمستان )1381؛ «جهانيشدن همگرايي اقتصادي ـ منطقهای و تأثير
آن بر رشد كشورهاي حوزه درياي خزر و جمهوريهای قفقاز» ،مجله تحقيقات اقتصادي،

ش  ،61صص .149-169

برژيك ،پيترون ()1376؛ «موانع دپلماتيك فراروي تجارت» ،احمد يزدانپناه و سيفاهلل صادقي
يارندي ،تهران ،فصلنامه پژوهشهاي بازرگاني ،ش .2

رحماني ،ميترا و محمدرضا عابدين مقانكي (بهار )1387؛ «بررسي امكان توسعه صادرات ايران
با شركاي تجاري منتخب» ،پژوهشنامه بازرگانی ،ش  ،46صص .145-177

شکيبايي ،عليرضا و فاطمه بطا ()1388؛ «همگرايي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي»،
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،ش  ،53صص .23-47

صالحمنش ،احمد و ابراهيم علي رازيني و عليرضا باستاني (فروردين )1384؛ بررسي پتانسيل
تجاري ميان ايران و كشورهاي منتخب در منطقه ،معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي
وزارت بازرگاني ،صص .1-20
طيبي ،سيدكميل و كريم آذربايجاني (زمستان )1380؛ «بررسي پتانسيل تجاري موجود ميان

ايران و اوكراين (بهكارگيري يك مدل جاذبه)» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،ش ،21

صص .61-82

غالمي ،علي (بهار )1385؛ «تحليل آثار آزاد سازي تجاري كشور جمهوري اسالمي ايران با

كشورهاي مسلمان (داللتهای مدل جاذبه)» ،فصلنامه معارف اسالمي و حقوق ،ش ،22

ص .3-36

كريمي هسنيجه ،حسين (زمستان )1386؛ «يكپارچگيهای اقتصادي براي اقتصاد ايران كاربرد
تحليل خوشهاي» ،مجله تحقيقات اقتصادي ،ش  ،81صص .181-207

لطفعليپور ،محمدرضا و سيد زهرا شاكري و فاطمه كبري بطا (تابستان )1390؛ «بررسي همگرايي

اقتصادي ميان ايران و کشورهاي امریکاي التين (کاربرد مدل جاذبه)» ،پژوهشهای رشد و
توسعه اقتصادي ،ش  ،3صص .73-96

مايس ()1370؛ اقتصادسنجي كاربردي ،عباس عرب مازار ،تهران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،چاپ
اول.

167

هقطنم رد بختنم یاهروشک و ناریا نایم یراجت لیسناتپ یسررب...

،» انفكاك يا همگرايي؟:)؛ «جهاني شدن و منطقهگرايي1388  سيدمحمد علي (پاييز،موسوي
.119-138 صص،3  ش،فصلنامه بينالمللي روابط خارجي

 هزينههای سالمت و رشد اقتصادي388 )؛ «رابطه1388  محسن و علياكبر فضائلي (بهار،مهرآرا
،35  ش، فصلنامه علمي ـ پژوهشي مديريت سالمت،»در كشورهاي خاورميانه و شمال افریقا
.49-83 صص

Batra, A. (2004); “India’s Global Trade Potential, The Gravity Model
Approach”, Indian Council for Research on Economic Relations, Working
Paper, no. 151
Dicken, P. (1998); Global Shift Transforming the World Economy, London:
Paul Chapman.
Edmond, S. C., & Croix, S. L. (2008); “China Trade: Busting Gravity’s
Bounds”, Jounal of Asian Economics, no. 19, pp. 455-466.
Garrillo, C., & Li, C. (2002); “Trade Blocs and Gravity model: Evidence from
Latin American Countries”, Journal of Economic Integration, no. 19 (4),
pp. 667-689.
Gurler, D. (2000); “Role and Function of Reginal Blocs and Arrangement in
the Formation of the Islamic Common Market”, Preliminary Proceeding of
the International Seminar on Ways and Means Stablish Islamic Common
Market”, The Institute for Trade Studies and Research, pp. 1-16, Tehran
McCallum, J. (1995); “National Borders Matter, Canada–U.S. Regional Trade
Patterns”, American Economic Review, no. 85(3), pp. 615–623
Ohmae, K. (1995); “The End of Nation State”, New York: Free Press
Roy, M., & Royhan, M. I. (2011); “Trade Flows of Bangladesh: A Gravity
Model Aprroach”, Economics Bulletin, no. 31(1), pp. 950-959.
Ruigrok, W. & Vantudler, R. (1995); The Logic of International Restructuring,
London, Random House.
Zwinkels, Remco. C. J. & Beugelsdijk, S. (2010); “Gravity Equations:
Workhorse or Trojan Horse in Explaining Trade and FDI Patterns across
Time and Space?”, International Business Review, no. 19, pp. 102-115.

