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تجارت دوجانبه آن ها دارد. براساس اين نتايج، در سال هاي مورد بررسي، ايران در تجارت 
خود با برخي كشورهاي منتخب، از پتانسيل تجاري غيرنفتي خود به طوركامل استفاده نكرده 
به عنوان  اين عضويت  تأثير  اكو و  تركيه در  ايران و  اين تحقيق عضويت  است. همچنين در 
نمونه ای از يك پيمان منطقه ای بر روابط تجاري بين آن ها به منظور تبيين يكپارچگي منطقه ای 
ايران و كشورهاي منتخب بررسي شده است كه نتايج حاكي از تأثير مثبت عضويت بر روابط 

تجاري بين دو كشور است.

F1, F13, F15 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

ايران همانند بسياري از كشورها تجربه  حضور در چندين موافقتنامه يكپارچگي  اقتصادي 
را دارد. براي كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران ــ كه آمادگي ورود ناگهاني به تجارت 
آزاد را ندارند ــ منطقه گرايي می تواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي 
اين قبيل كشورها و ادغام آن ها در اقتصاد جهاني باشد. در چنين شرايطي، اقتصاد منطقه ای 
بازارهاي وسيع تر  به  امكان دسترسي  موانع گمركي  تعرفه ای و ساير  موانع  از طريق حذف 
را فراهم می كند. همچنين به دليل مرز آبي مشترک ايران با كشورهاي حاشيه خليج فارس و 
موقعيت استراتژيك تركيه به عنوان دروازه ای به سمت اروپا، بررسي امكان ايجاد يكپارچگي 

بين آن ها می تواند براي سياستگذاران راهگشا باشد.
اين مطالعه تالشي است در جهت بررسي عوامل مؤثر بر تجارت غيرنفتي1 ايران و تعيين 
پتانسيل تجاري ايران با كشورهاي منتخب تا بتوان با استفاده از روش برآورد پتانسيل تجاري 
استفاده  تمام ظرفيت های صادراتي و وارداتي غيرنفتي خود  از  ايران  آيا  مشخص كرد كه 
روابط  بر  اكو  سازمان  در  تركيه  و  ايران  عضويت  تأثير  بررسي  به  همچنين،  است؟  كرده 
ايجاد  بر  ردي  يا  و  تأييد  تا  شده  پرداخته  مجازي(  متغير  كردن  وارد  )با  آن ها  بين  تجاري 
به اين  ايران وكشورهاي منتخب باشد. بر اين اساس، ساختار مقاله  يكپارچگي جديد ميان 
صورت شكل گرفته كه پس از مقدمه به مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته و در قسمت 
ديگر به روش شناسی 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 آزمون های مربوطه پرداخته 

1. در اين تحقيق به دليل بررسی پتانسيل تجاری غيرنفتی ايران با كشورهاي منتخب، كدهايی كااليی شش رقمی270900، 
271011، 271019 كه نفت خام و روغن های حاصل از مواد معدنی قيری خام، روغن های نفتی سبك و فرآورده هايی 
كااليی  كدهای  نيز  و  باشند  قيری  معدنی  مواد  از  حاصل  روغن  يا  و  نفت  بيش تر  يا  وزنی  درصد   70 دارای  كه 
271129-271111 كه گاز طبيعی در حالت مايع و گازی شكل و فرآورده های آن از قبيل بوتان، پروپان و اتيلن را 
شامل می شوند، حذف شده اند.  علت حذف كاالهای موردنظر اين است كه نفت و گاز به عنوان كاالی مهم صادراتی 
هر كشور از جمله ايران، مشتريان خارجی خاص خود را دارند. لذا متقاضی نفت و گاز در هر زمان برای كشور وجود 
دارد و بنابراين نيازی به بازاريابی برای اين كاالها نيست. 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 كشوری مهم 
است، ايجاد تنوع در صادرات )صادرات غيرنفتی( برای حفظ و افزايش درآمدهای صادراتی است؛ وليكن نفت و 
گاز به عنوان يك ماده اوليه و خام تنوعی را در صادرات كشور به وجود نمی آورد، بلكه به عنوان صادرات )فروش( 

ثروت است.
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و پس از آن پتانسيل تجاري غيرنفتي بين ايران و كشورهاي منتخب محاسبه شده است، در 
آخر نيز جمع بندي و پيشنهادها ارائه شده است.

1. مباني نظري و پيشينه تحقيق

1ـ1. مباني نظري
به  می توان  شدن،  جهاني  پديده  با  مقابله  براي  كشورها  انفعالي  واكنش های  ازجمله 
يكپارچگي های اقتصادي و منطقه ای اشاره كرد. از آن جا كه مواجهه با پديده جهاني شدن 
و  آمادگي  براي  كشورها  است،  راهنما  تابلوهاي  بدون  مسيري  در  حركت  به مثابه  اقتصاد 
را  خود  توان  منطقه ای  و  اقتصادي  مختلف  مشاركت های  با  مناسب  و  الزم  شرايط  كسب 
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 می كند1. 
نظريه تجارت تأكيد می كند كه آزادسازي تجارت با افزايش كارايي به بهبود توسعه و رفاه 
اقتصادي می انجامد. به طوركلي اثرات رفاهي يكپارچگي اقتصادي را مي توان به شرح زير 

بيان كرد:

الف( ایجاد تجارت
از سوي ساير  ارزان تر  با هزينه كم تر و  اتفاق می افتد كه واردات  ايجاد تجارت زماني 
از  بعد  و  قبل  اين فرض كه  با  توليدات كشور عضو شود.  برخي  اتحاديه، جانشين  اعضاي 
اين  وجود  با  صورت،  اين  در  باشد.  حاكم  طبيعي  منابع  اشتغال  گمركي  اتحاديه  تشكيل 
جانشيني، رفاه تمام كشورهاي عضو با توجه به مزيت نسبي و در نتيجه تخصص در توليد 
افزايش رفاه  اتحاديه های گمركي مولد تجارت سبب  بايد گفت  افزايش می يابد. همچنين 
افزايش  )به دليل  حقيقي  درآمد  افزايش  از  بخشي  زيرا  می شوند،  نيز  غيرعضو  كشورهاي 

تخصص در توليد( صرف واردات بيش تر از ساير كشورها خواهد شد2.

1. كريمي هسنيجه حسين )1381(؛ ص183.
2. سالواتوره  دومينيك )1380(؛ ص 325.
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ب( آثار رفاهي پویا
بزرگ ترين نفع ناشي از تشكيل اتحاديه گمركي افزايش احتمالي رقابت است. در غياب 
و كند خواهد  بسيار آهسته  توليدكنندگان  تجاري رشد  موانع  با وجود  و  اتحاديه گمركي 
عضو،  كشورهاي  ميان  تجاري  موانع  حذف  و  گمركي  اتحاديه  يك  تشكيل  با  ولي  بود. 
توليدكنندگان هر كشور يا بايد به رقابت شديد و كارا با ساير كشورهاي در اتحاديه بپردازند 
و يا تجارت را ترک كنند. افزايش سطح رقابت موجب افزايش انگيزه استفاده از تكنولوژي 
اتحاديه  از تشكيل  ناشي  نفع  اقتصادي می شود. دومين  توسعه  افزايش  پی آن،  جديد و در 
گمركي، صرفه جويي های ناشي از مقياس است كه از بزرگ شدن بازارها نشأت می گيرد. 

تشويق در سرمايه گذاري و استفاده مطلوب تر از منابع از ديگر اثرات رفاهي پويا است1.

2ـ1. پيشينه تحقيق
در اين بخش به عمده ترين مطالعاتي كه در زمينه تعيين پتانسيل هاي تجاري و يكپارچگي 
براي  اشاره مي شود. جان مك كالوم  انجام شده است،  از مدل جاذبه،  استفاده  با  اقتصادي 
بررسي همگرايي اقتصادي كانادا و اياالت متحده از مدل جاذبه بهره جسته است. او در مدل 
اياالت های  ميان  تجارت  نشانگر  كه  برده  به كار  را  مجازي  متغير  مطالعه اش  در  به كاررفته 
اياالت های  ميان  تجارت  بر  زيادي  تأثير  همگرايي  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  و  است  داخلي 
تجارت  نه تنها  و  داشته  كانادا  تجارت  بر  زيادي  تأثير  همگرايي  همچنين،  و  دارد  داخلي 
يافته  افزايش  نيز  برابر  از 20  به بيش  اين تجارت  بلكه  نيافته  ايالت های داخلي كاهش  ميان 
است2. كاريلو و لي3 الگوي جاذبه و داده ها تابلوي را براي بررسي تأثيرات اتحاديه اندين4 
از در  بعد  به كار گرفتند.  منطقه ای در طول دوره 1997ـ1980  بين  بر تجارت  و مركوسور 
اندين،  اتحاديه  اندازه، دريافتند كه توافقات تجاري ترجيحي  تأثيرات فاصله و  نظر گرفتن 
سرمايه بر  محصوالت  به خصوص  و  مرجع5  و  متمايز  همگن  محصوالت  بر  معناداري  تأثير 
اندين  منطقه اي،  يكپارچگي  توافقات  كه  می كند  پيشنهاد  مقاله  اين  يافته های  است.  داشته 

1. مهدوي 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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جلوي  به  رو  حركت  يك  و  داشته  منطقه ای  بين  تجارت  پويايي  بر  تأثيري  مركوسور1،  و 
ناگهاني براي تجارت بين صنعتي فراهم آورده است. افزون بر آن، تأثيرات آن ها بر بعضي 
طبقات محصوالت خاص و نه تمام آن ها بوده است. آميتا باترا2، تحقيقي با عنوان »پتانسيل 
تجارت جهاني هند: ديدگاه مدل جاذبه« انجام داده است. در اين تحقيق، سعي بر آن است 
وابسته  متغير  گيرد.  جاذبه صورت  مدل  از  استفاده  با  هند  براي  تجاري  پتانسيل  تخمين  كه 
می دهد  نشان  تخمين  نتايج  است.  واردات(   + )صادرات  كل  تجارت  آزمون ها  تمام  در 
عوامل  نيز  و  داده  ارائه  را  تجارت  جريان  درآمدي  و  فاصله ای  كشش های  جاذبه،  معادله 
جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي را برآورد می كند. 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 امريكاي شمالي دنبال می شود. كشورهايي مانند چين، انگلستان، ايتاليا و فرانسه از 
پتانسيل تجاري باالتري با هند برخوردارند. اين مدل با استفاده از تكنيك OLS و داده های 
تعميم يافته  جاذبه  مدل  از  ديگران3،  و  ادموند  است.  شده  برآورد   2000 سال  براي  مقطعي 
براي مقايسه رونق صادرات چين نسبت به كشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي استفاده 
كردند. نتايج، جهت گيري بيش از حد چين به خارج را نسبت به ساير كشورها نشان می دهد. 
و  روي  می كند.  پيش بيني  نيز  را  چين  آينده  واردات  و  صادرات  ميزان  احتماالً  همچنين، 
رايحان4 به تحليل جريان تجاري بنگالدش از طريق مدل جاذبه تعميم يافته پرداختند. آن ها از 
متغيرهاي GDP، باز بودن اقتصاد و نرخ ارز براي تجارت دو جانبه شركاي تجاري استفاده 
با  اقتصاد و رابطه منفي  اندازه  با  مثبتی  بنگالدش رابطه  نشان می دهد تجارت  نتايج  كردند. 
محدوديت های تجاري دارد. همچنين، مطالعاتي نيز در اين زمينه در داخل كشور انجام شده 

كه به برخي از آن ها اشاره می شود: 
غالمي5 به بررسي نقش سياست های آزادسازي تجاري در قالب موافقتنامه های تجاري 
بازرگاني  بر  تجاري  آزادسازي  نقش  برای  ناقص  جاذبه  مدل  از  او  می پردازد.  منطقه ای 
است.  كرده  استفاده   ) تجاري  شريك   16 )شامل  اسالمي  و كشورهاي  ايران  بين  خارجي 

1. Mercosur.
2. Batra (2004).
3. Edmonds and et al. (2008).
4. Roy and Rayhan (2011).

5. غالمي علي )1385(.
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نتايج تحقيق بيانگر آن است كه با بهتر شدن سياست های تجاري و تعرفه ای و حذف موانع 
غير تعرفه ای و ريشه كني فساد در گمركات و سازمان های مرتبط به بحث تجارت، تجارت 
از  استفاده  با  عابدين1  و  رحماني  می يابد.  افزايش  منطقه ای  بلوک  قالب  در  كشورها  اين 
يكپارچگي  طرح  واردات،  و  صادرات  نسبت  كردن  وارد  با  )1997(  و  ماتياس  تصريح 
 GMM اقتصادي بين كشورهاي درحال توسعه را برآورد كرده اند. ايشان از روش همگرايي
استفاده كرده و نشان دادند در كوتاه مدت رشد واردات سريع تر از رشد صادرات و هر دو 
بطا2  و  شكيبايي  است.  كشورها  تك تك   )GDP( داخلي  ناخالص  توليد  رشد  از  سريع تر 
اثرات همگرايي  در مقاله همگرايي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، براي برآورد 
تجاري در منطقه آسياي جنوب غربي از مدل جاذبه با استفاده از روش پانل ديتا در دوره 
يكپارچگي  و  ايران  تجاري  پتانسيل  تحقيق  اين  طبق  كردند.  استفاده   1995-2006 زماني 
اقتصادي كشورهاي عضو بلوک منطقه آسياي جنوب غربي در تجارت دو جانبه مقدار 61 
درصد برآورد می شود و اين مقدار در صورت عدم وجود ايران در اين منطقه همگراتر شده 

و به 71 درصد افزايش می يابد.

2. روش شناسی تحقيق

پتانسيل تجاري، ميزان تجارتي است كه كشورها به طور بالقوه مي توانند با توجه به عوامل 
را  تجاري  پتانسيل  برآورد  روش هاي  باشند.  داشته  يكديگر  با  تجارت،  جريان  تعيين كننده 

مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

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 كشورهاي منتخب در منطقه از 
طريق روش برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه محاسبه شده است. در ساده ترين 
حالت، وقتي هيچ گونه مانع و تشويق خاصي وجود ندارد، می توان جريان های تجاري دوجانبه را 

1. عابدين مقانكي محمدرضا، رحماني ميترا )1387(.
2. شكيبايي عليرضا،  بطا فاطمه )1388(.
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با استفاده از يك مدل جاذبه، به صورت تابعي مستقيم  از اندازه اقتصادي )توليد ناخالص داخلي( 
دو كشور و تابعي معكوس از فاصله بين دو كشور را در نظر گرفت:

Tij=f(GDPi , GDPj , Dij)  )1

بنابراين معادله جاذبه را به صورت زير می توان نشان داد:

Tij= β0 GDPi
β1 GDPj

β2  Dij
β3  Uij  )2

با گرفتن لگاريتم طبيعي از معادله )2( می توان نوشت:

LnTij= β0 +β1LnGDPi +β2LnGDPj+β3LnDij+Uij  )3

اما از آن جا كه مدل جاذبه از انعطاف پذيري بااليي برخوردار است، متغيرهاي توضيحي 
به عنوان  مجازي  متغيرهاي  نيز  و  مشابهت  متغير  سرانه،  داخلي  ناخالص  توليد  مانند  ديگري 
توضيح دهنده مجاورت، ترتيبات تجاري، همكاري منطقه اي، نزديكي و ارتباط فرهنگي می تواند 

وارد مدل شوند كه در اين صورت مدل جاذبه به مدل جاذبه تعميم يافته تبديل خواهد شد.

3. برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه

در اين تحقيق متغير حجم جريان تجارت غير نفتي )صادرات غيرنفتي+ واردات غيرنفتي(
)Trade(، بين دو كشور به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي توليد ناخالص داخلي )GDP( دو 
كشور، متغيرهاي جمعيت دو كشور و فاصله جغرافيايي دو كشور به عنوان متغيرهاي توضيحي 
وارد مدل شده اند. بنابراين، در اين تحقيق معادله ای كه می تواند توجيه كننده جريان تجارت 

كل دو جانبه براي كشورهاي مورد نظر باشد، به صورت زير قابل تصريح است:

Tradeijt= β0GDPit
β1 GDP

jt
β2  POPit

β3  POPjt
β4  DISij

β5  Uijt  )4

Uijt جمله  نظر،  مورد  سال   t ايران،  تجاري  j كشور شريك  ايران،  i كشور  آن  در  كه 
اخالل و  βها پارامترهاي مدل هستند. معادله جاذبه )4( با استفاده از لگاريتم طبيعي به شكل 

خطي تبديل می شود. معادله )5( شكل خطي مدل جاذبه را در دوره زماني t ارائه می دهد.

LTradeijt= β0+β1 LGDPit+ β2 LGDPjt+ β3 LPOPit+ β4 LPOPjt+ β5 LDISij+ Uijt )5
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دو  بين  اقتصادي  ساختار  مشابهت  متغير  و  كرده  پيدا  بسط   )5( معادله  ادامه،  در  سپس 
به عنوان  ايران و تركيه در اكو  تأثير عضويت  متغير  متغير توضيحي ديگر و  به عنوان  كشور 
تحقيق  اين  در  نهايي  جاذبه  مدل  بنابراين،  شده اند.  اضافه  مذكور  مدل  به  مجازي  متغير 

به صورت زير است:

  LTradeijt= β0+β1 LGDPit+ β2 LGDPjt+ β3 LPOPit+ β4 LPOPjt+ β5 LZijt+  )6
β6 LDISij+ β7 DUMij+Uijt  

اغلب محققان از معادله جاذبه )6( براي برآورد ميزان روابط تجاري دوجانبه ميان كشورها 
استفاده می كند. در اين روش كه به مدل جاذبه كامل معروف است، تجارت ميان n كشور به 
صورت دو به دو بررسي می شود. در اين تحقيق برای كاربردي كردن اين مدل در ايران، از 
 ،j در تمام معادالت ايران فرض شده و كشور i روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده كه كشور
هشت شريك تجاري ايران هستند. از طرف ديگر، به دليل آن كه در مدل جاذبه ناقص اطالعات 
مربوط به كشور i در معادالت ثابت می ماند، بنابراين می توان از حاصل ضرب متغيرها به عنوان 

يك متغير واحد استفاده كرد1. در اين صورت معادله )6( به شكل زير بازنويسي می شود:

 LTradeijt= β0+β1 L(GDPi×GDPj)+ β2 L(POPi× POPj)+ β3 LZijt+  )7
β4 LDISij+ β5 DUMij+Uijt  

كه در آن:
كشور  بين  غيرنفتي(  واردات  غيرنفتي+  )صادرات  غيرنفتي  تجارت  حجم   ،LTradeijt

.)j ( و شريك تجاري ايران )كشورi ايران )كشور
GDPi: توليد ناخالص داخلي كشور i ؛

GDPj: توليد ناخالص داخلي كشور j ؛

POPi: جمعيت كشور i ؛

POPj: جمعيت كشور j ؛

Zijt: متغير ليندر2 يا متغير مشابهت است كه به صورت زير تعريف می شود:

1. غالمي علي )1385(؛ ص 15.
2. Linder.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 77، زمستان 1394 156 

Zij= Linderij= (YPit- YPjt )
2  )8

YPit =GDPit/POPit: توليد ناخالص داخلي سرانه كشور i ؛

YPjt =GDPjt/POPjt: توليد ناخالص داخلي سرانه كشور j ؛

 DISij: فاصله جغرافياي بين دو پايتخت كشور i و كشور j ؛

.j و كشور i متغير مجازي عضويت در اكو بين كشور :DUMij 
   

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

ايران؛  تجاري  j: كشور شريك  ايران؛  i: كشور  لگاريتم؛  اپراتور   :L نظر؛  مورد  t: سال 
Uijt: جزء اخالل.

4. انتظارات تئوري از ضرایب مدل

)6( ضرايب  مدل  برآورد  از  پس  می شود  فرض  مدل های جاذبه،  نظري  مباني  براساس 
متغيرهايي توضيحي و مجازي عالئم زير را دارند.

جدول 1ـ انتظارات تئوريک از ضرايب مدل

عالمت مورد انتظارضریبنام

GDPi  × GDPjΒ1+

POPi × POPjΒ2+

ZijΒ3-/+

DISijΒ4-

DUMijΒ5-/+

       منبع: يافته های تحقيق.

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

LTradeijt= β0+β1 L(GDPi× GDPj)+ β2 L(POPi× POPj)+ β3 LZijt+Uijt  )9

از  متغيرهايي  و  مشترک  مذهب  فاصله،  مانند  متغيرهايي  ثابت  اثر  مدل  در  آن جاكه  از 
اين قبيل كه در طول زمان ثابت اند را نمي توان مستقيماً وارد مدل اثر ثابت كرد )چون اين 
متغيرها مخصوص هريك از كشورهاي شريك هستند و در عرض از مبدأ يا اثرات انفرادي 
مستترند(، لذا می توان برای بررسي آن ها، عرض از مبدأهاي تخمين زده شده مرحله اول مدل 

را روي اين دسته از متغيرها رگرس نمود1. بنابراين خواهيم داشت:

FXij = α0+ α1Log(DISij)+ α2 DUMij  )10

كه در آن FXij بيانگر اثرات انفرادي است.

5. تجزیه و تحليل نتایج حاصل از برآورد مدل

در مطالعه فوق براي بررسي پتانسيل تجاري ميان ايران و كشورهاي منتخب از مدل جاذبه 
ناقص استفاده شده است. دوره بررسي متغيرها در اين مدل، محدوده زماني سال های 2009-

 WDI از سايت بانك جهاني2 موسوم به POP و GDP 1995 بوده و آمار و اطالعات مربوط به
و آمار و اطالعات مربوط به واردات و صادرات كل از سايت گمرک جمهوري اسالمي ايران 
به دست آمده است. براي برآورد مدل، ابتدا  وجود يا عدم وجود عرض از مبدأ ثابت )تشخيص 
pool يا panel (، بررسي شده است؛ براي اين منظور از آزمون ليمر )F( استفاده شده و نتايج 

حاكي از رد فرضيه H0 است. همچنين، مدل پانل نيز براي برآورد پتانسيل تجاري به كار رفته 
است. سپس، به منظور بررسي اثرات ثابت يا تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شد كه نتايج 
حاصل از آن نشان می دهد فرضيه H0 كه مبين اثرات تصادفي است، رد شده و فرض اثرات 

ثابت تأييد می شود. 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

Test summary Statistic d.f prob
Cross-Section 169904/115 (105، 7) 0

منبع: يافته های تحقيق.

جدول 3ـ نتايج حاصل از آزمون هاسمن

Test summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob
Cross-section 490329/9 3 02334/0

منبع: يافته های تحقيق.

در نهايت پس از انجام آزمون هاسمن و ليمر و اعمال آن ها در مدل، مدل اصلي به شكل 
زير به دست آمد:

)11
 log(tradeijt)=-37.16+0.88Log(GDPi+ GDPj)+1.84Log(POPi+POPj)+0.66Log(Zij)+ Uij

       )-10/23(            )2/62(                        )2/41(                )4/68(            

متغير ليندر يا متغير مشابهت ساختاري به صورت زير، اختالف بين درآمد سرانه دو كشور 
 i و j تعريف می شود:

  

نتايج مربوط به برآورد مدل در جدول  اعداد داخل پرانتز نشانگر آماره آزمون بوده و 
)4( آورده شده است:

جدول 4ـ نتايج حاصل از برآورد مدل با اثرات ثابت

Coefficient std.Erroer t-statistic Prob

C -37/16 3/62 -10/23 0/0000
Log(GDPi*GDPj) 0/88 0/38 2/26 0/0254
Log(POPi*POPj) 1/84 0/76 2/41 0/0176

Log(Zij) 0/66 0/14 4/68 0/0000

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

منبع: يافته های تحقيق.
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وابسته  متغير  و  مستقل  متغيرهاي  بين  ضرايب  تمام  می دهد  نشان   )4( جدول  به  نگاهي 
)حجم تجارت دوجانبه( رابطه مثبت و معناداري با يكديگر دارند. بنابراين، نتايج به دست آمده 

تأييد كننده مباني نظري بوده و ضرائب برآورد شده مطابق با انتظارات تئوري است.

ضريب حاصل ضرب توليد ناخالص داخلي دو كشور ايران )i( و كشور j  )شريك  ●
تجاري مورد نظر(، به عنوان مناسب ترين متغيري كه اندازه اقتصادي كشورها را تعيين 
می كند مطابق با انتظارات تئوريك مثبت بوده و از لحاظ آماري در سطح اطمينان 
95 درصد، معنادار و برابر 0/88 درصد است؛ به اين معنا كه با يك درصد افزايش 
ميان  جانبه  دو  تجارت  ام، حجم   j يا كشور  ايران  داخلي كشور  ناخالص  توليد  در 
آن ها 0/88 درصد افزايش می يابد. از آنجا كه توليد ناخالص داخلي به عنوان ظرفيت 
بنابراين  بنيه اقتصادي يك نظام اقتصادي مطرح است،  اندازه اقتصادي و  اقتصادي، 
با افزايش اين متغير، توانايي كشور براي جذب و توليد محصوالت بيش تر می شود. 
يعني عرضه و تقاضا براي تجارت بين دو كشور بيش تر می گردد. به عبارت ديگر، 
به  دستيابي  در  بيش تري،  مناسبت  بيش تر،  توليدي  ظرفيت  با  بزرگ تر  كشورهاي 
مقياس اقتصادي و افزايش صادرات شان برحسب مزيت نسبي دارند. آن ها همچنين 
بازارهاي ملي قوي تری در جذب بيش تر واردات داشته و بنابراين، افزايش در توليد 

ناخالص داخلي دو كشور باعث افزايش حجم تجارت دو جانبه می شوند.
ضريب جمعيت )POP(، دو كشور نيز عالمت مثبت داشته و در سطح اطمينان 95  ●

كشور  آن  تجاري  شريك  و   i كشور  براي   1/84 معادل  و  بوده اند  معنادار  درصد 
درصد   1/84 باعث  كشور  دو  جمعيت  در  تغيير  درصد  يك  كه  معنا  اين  به  است. 
تغيير درحجم تجاري دو كشور و در همان جهت می شود. همچنين، نشان می دهد 
تجارت  به  بيش تري  تمايل  بيش تر  جمعيت  با  واردكننده  و  صادركننده  كشورهاي 
دوجانبه از خود نشان می دهند و عالوه بر فكر استفاده از مصارف داخلي به مصارف 
خارجي نيز توجه دارند. از طرف ديگر، جمعيت باالتر منجر به توليد بيش تر شده و 
به دليل وجود اقتصاد مقياس، كاالهاي توليدشده با قيمت كم تري به بازارهاي جهاني 
می يابد.  افزايش  كشور  صادرات  نسبي،  مزيت  ايجاد  به خاطر  كه  می شود  عرضه 

بنابراين، مثبت بودن ضريب جمعيت مورد انتظار است.
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متغير ليندر )Zij (،  اثر مشابهت ساختار اقتصادي كشورهاي عضو بر جريان تجارت،  ●
اين متغير در سطح اطمينان 95 درصد معنادار بوده و با عالمت مثبت در مدل ظاهر 
شده است. به عبارت ديگر، هرچه شكاف در ساختار اقتصادي كشورها بيش تر باشد، 
با  ايران  تجارت  مدل،  اين  طبق  بنابراين،  می يابد.  افزايش  نيز  آن ها  تجاري  جريان 
كشورهايي كه از لحاظ ساختار تشابه كم تري با ايران دارند، بيش تر است. به عبارت 
ايران و درآمد سرانه كشور شريك تجاري  بين درآمد سرانه  اختالف  بهتر، هرچه 
بيش تر  تجاري اش  شريك  و  ايران  دوجانبه  تجارت  جريان  حجم  باشد،  بيش تر 
می شود، به طوري كه يك درصد افزايش در تفاضل توليد ناخالص داخلي سرانه بين 
كشور ايران )كشور i ام( و شريك تجاري آن )كشور j ام( حجم جريان صادرات و 

واردات دوجانبه را 0/66 درصد افزايش می هد.

در مرحله دوم برآورد مدل جاذبه به روش داده اثرات ثابت، اثر متغيرهايي كه در طول 
زمان ثابت اند بررسي می شود.

FXij=15.81-2.15 Log(DISij)+3.34 DUMij  )12

       )2/34(          )-2/26(          )7/63(          R2 =0/360019                                 

متغيرها  بين  زمان  طول  در  كه  دارد  آن  از  حكايت  معادله  اين  پايين   R2 وجود  البته 
و  است  گروه ها  و  مقاطع  بين  تغييرات  به  مربوط  تغييرات  بيش تر  و  نداريم  تغيير  و  نوسان 
اثرات  توضيح  در  و  اجتماعي  تاريخي،  قبيل عوامل  از  تعيين كننده ديگري  درواقع  عوامل 
از  بين هريك  ناهمگني  به عبارت ديگر،  نظر گرفته شوند.  بايد در  انفرادي نقش دارند كه 
زوج شركاي تجاري )ايران و شريك تجاري موردنظر( به عنوان اثرات انفرادي بيش از آن 

حدي است كه با متغيرهايي هم چون فاصله و مذهب مشترک توضيح داده شود.
بين  فاصله جغرافيايي  فاصله،  متغير  می دهد ضريب  نشان   )12( مدل  برآورد شده  نتايج 
ايران و كشورهاي مورد بررسي، به ميزان 2/15- درصد تجارت بين آن ها را  پايتخت های 
همكاري هاي  در  مانع جدي  هزينه های حمل ونقل  وجود  ديگر،  به عبارت  می دهد.  كاهش 

اقتصادي و تجاري است.
مثبت بودن ضريب متغير مجازي عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو مقدار 2/23 را 
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نشان می دهد كه داللت بر تأثير مثبت عضويت در اين سازمان بر بهبود روابط تجاري بين 
دو كشور دارد. از اين رو، می توان گفت موافقتنامه همكاري های اقتصادي ـ منطقه ای حجم 

جريان تجارت دوجانبه ايران با شركاي تجاري منتخب را افزايش می دهد1.

6.  پتانسيل تجاري غيرنفتي بين ایران و کشورهاي منتخب در منطقه

براي به به دست 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 )7( قرار داده 
كه بر اين اساس، ستون اول جدول )5( به دست می آيد. اين جدول پتانسيل تجاري غيرنفتي 
ايران با كشورهاي مورد نظر، ميزان تجارت غيرنفتي تحقق يافته و سهم آن از پتانسيل تجارت 
غيرنفتي و نيز ميزان ظرفيت بالاستفاده ايران در تجارت غيرنفتي با كشورهاي مورد نظر را 
كشور  با  را  غيرنفتي  پتانسيل  بيش ترين  ايران   ،)5( جدول  براساس  بنابراين،  می دهد.  نشان 
با كشور تركيه در سال هاي 2008-2004 داشته است. همچنين، سهم  از آن  بعد  امارات و 
تجارت غيرنفتي تحقق يافته از كل پتانسيل تجاري با هر كشور نشان می دهد 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 
اين  ميان  موافقتنامه تجاري  انعقاد  به نظر می رسد  اين صورت،  اين كشور صفر است. در  با 
دو، تأثيري بر حجم جريان تجاري بين ايران با امارات نداشته باشد. در ستون ظرفيت تجاري 
تجارت  پتانسيل  از  بالاستفاده  بيش ترين سهم ظرفيت  و  رقم  بيش ترين  بالاستفاده،  غيرنفتي 
غيرنفتي مربوط به عمان است. به عبارت ديگر، ايران در تجارت غيرنفتي خود با عمان تنها 
توانسته حدود 2 درصد از پتانسيل تجاري خود را تحقق بخشد و هنوز 98 درصد از پتانسيل 
تجاري غيرنفتي بالاستفاده باقي مانده است. بعد از عمان بيش ترين سهم ظرفيت بالاستفاده 

به ترتيب به كشورهاي قطر، سوريه و عربستان تعلق دارد.

1. الزم به ذكر است كه آزمون ايستايی بر روی تمامي متغيرهای سری زمانی بررسی شده و نتايج، ايستايی اين متغيرها 
انجام  متغيرها  براي  اقتصادي،  بلندمدت  تأييد كرده است. همچنين، آزمون هم انباشتگي )پدروني(، وجود روابط  را 
شده و نتايج نشان می دهد كه متغيرها رابطه تعادلی بلندمدتی را تشكيل می دهند يا به عبارتی آن ها هم انباشته )همجمع( 

هستند.
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جدول 5ـ مشخصه های مربوط به پتانسيل تجارت غيرنفتي ايران به هريک از 
کشورهاي منتخب در سال هاي 2008-20041 با استفاده از مدل جاذبه )ميليون دالر(

کشور

پتانسیل 
تجاري 
غیرنفتي

میزان تجارت غیرنفتي 
تحقق یافته

ظرفیت تجاري غیرنفتي 
بالاستفاده

ارزش 
)میلیون دالر(

ارزش 
)میلیون دالر(

سهم از پتانسیل 
تجاري غیرنفتي 

ایران به هر 
کشور )درصد(

ارزش 
)میلیون دالر(

درصد از 
پتانسیل ایران 

به هر کشور

940/3702/7574/73237/5525/2بحرين

2371/941875/8179/08496/1320/9كويت

5150/29566/73114583/5698/2عمان

1102/43569/4654/1505/9745/8قطر

2105/741236/0158/6869/7341/3سوريه

4331/673327/9676/81003/7123/1عربستان

11602/976999/5292/065603/4539/6تركيه

00*49678/3857112/51100امارات

72417/75جمع

* از آن جا كه در ادبيات اقتصادي، ظرفيت بالاستفاده منفي نداريم، بنابراين اعدادي كه مقاديرشان در ستون ظرفيت بالاستفاده صفر 
است، در اصل مقاديري منفي بوده اند.

منبع: يافته های تحقيق.

از  قطر  و  با كشورهاي عمان، سوريه  غيرنفتي  تجارت  در  ايران  مي توان گفت  بنابراين 
الي 80 درصد  از 70  تنها  استفاده نكرده است. همچنين،  به طوركامل  پتانسيل تجاري خود 
امر  اين  برده كه  بهره  عربستان  و  بحرين  با كشورهاي كويت،  تجارت  در  پتانسيل خود  از 

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

1. مدل جاذبه برآورد شده در اين مطالعه براي سال هاي 2009-1995 انجام شده و سپس براي اين كه نتايج در جدول 
)5( قابل مقايسه و تحليل باشد، جدول )5( براي سال هاي 2008-2004 محاسبه شده است.
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جمع بندی و مالحظات

جهاني شدن اقتصادها، آزادسازي های تجاري، همبستگي متقابل بين كشورها و همچنين 
كوچك تر شدن دنيا به علت پيشرفت های علمي و فناوري و آنچه به نام عصر انفجار اطالعات 
و فناوری اطالعات معروف است، از ويژگي های مهم عصر حاضر می باشد. آزادسازي های 
تجاري در سطوح جهاني، منطقه ای و دوجانبه همچنان ادامه دارد. اين آزادسازي ها در سطح 
جهاني به طور عمده در قالب سازمان جهاني تجارت و در سطح منطقه ای در قالب پيمان های 
ترجيحات تجاري منطقه ای و در سطح دوجانبه در قالب موافقتنامه های آزادسازي تجاري 
منافع  استوارند كه  اين اصل  بر  ترتيبات تجاري همگي  اين  بين كشوري صورت می گيرد. 
مشاركت كنندگان را اعتال بخشيده و سبب ادغام يا همگرايي تجاري می شوند. آزادسازي 
در سطوح منطقه ای و دوجانبه عالوه بر مزايايي كه از لحاظ تجاري براي اعضاي خود در 
ادغام  بين المللي موفق تر  بتوانند در نظام جديد تجاري  تا  پي دارد، آن ها را آماده می سازد 
شده و از اين رهگذر منافع بيش تري كسب كنند. تجارت بين الملل يكي از ابزارهايي است 
ايفا  تازه جهاني شدن  مفهوم  در  اساسي  و  نقشي حساس  و  فعال كرده  را  كه جهاني شدن 
می كند. تجارت آزاد سبب شكل گيري توليد در كشورها براساس مزيت نسبي آن ها می شود 
با  با توجه به منافع موجود  افزايش توليد و صادرات كااليي را دربرمی گيرد كه  و تشويق، 
قرار  توجه  مورد  كاراتر  به صورت  منابع  از  استفاده  بنابراين،  باشد.  شده  توليد  كم تر  هزينه 
رقابتي  توان  مسأله  اين  همچنين،  می كند.  كمك  نيز  منابع  بهينه تر  تخصيص  به  و  می گيرد 

كشورها را افزايش داده و افزايش سهم بازارهاي خارجي را براي آن ها به همراه می آورد.
در اين تحقيق، پتانسيل تجارت غيرنفتي ايران با كشورهاي تركيه، سوريه، عمان، كويت، 
جاذبه  روش  از   2008 الي   2004 سال هاي  براي  امارات  و  سعودي  عربستان  قطر،  بحرين، 
انجام گرفت. نتايج حاصل از روش جاذبه نشان داد ايران از حداكثر ظرفيت پتانسيل تجاري 
فرضيه  بنابراين،  است.  نكرده  استفاده  مطالعه  مورد  كشورهاي  با  دوجانبه  تجارت  در  خود 
شركاي  با  ارتباط  در  خود  تجاري  پتانسيل  تمام  از  ايران  استفاده  عدم  بر  مبني  تحقيق  اول 
برآورد جريان هاي  براي  بهترين روش  انتخاب  پذيرفته شد. در مدل جاذبه، هدف  تجاري 
تجارت دوجانبه است كه اثرات انفرادي هر يك از كشورهاي شريك را نيز دربرمی گيرد. 
به اين منظور، در اين تحقيق از روش پانل ديتا )اثرات ثابت( به عنوان روش مناسب استفاده 
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ايران و كشور  ناخالص داخلي دو كشور  توليد  شده است. همچنين، ضريب حاصل ضرب 
j )شريك تجاري مورد نظر(، مطابق با انتظارات تئوريك مثبت بوده و نشان می دهد اندازه 
اقتصادي كشورها تأثير مستقيم بر تجارت دوجانبه آن ها دارد. بنابراين، با افزايش اين متغير، 
براي جذب و توليد محصوالت بيش تر می شود. ضريب جمعيت دو كشور  توانايي كشور 
تمايلي  بيش تر  جمعيت  با  واردكننده  و  صادركننده  كشورهاي  می دهد  نشان  و  بوده  مثبت 
بيش تري 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 می شود، عالمت مثبت داشته و نشانگر اين مطلب است كه الگوي تجارت ايران 
به عبارت ديگر، هرچه شكاف در ساختار  پيروي می كند.  اوهلين  ـ  از مدل تجارت هكشر 
اقتصادي كشورها بيش تر باشد، جريان تجاري آن ها نيز افزايش می يابد. بنابراين، طبق اين 
مدل، تجارت ايران با كشورهايي كه از لحاظ ساختار تشابه كم تري با ايران دارند، بيش تر 
ايران و تركيه در سازمان اكو، داللت بر  است. مثبت بودن ضريب متغير مجازي عضويت 
تأثير مثبت عضويت ايران و تركيه در اين سازمان بر روابط تجاري بين دو كشور دارد؛ اما 
در بررسي متغيرهايي كه در طول زمان ثابت بوده و نمي توان آن ها را در روش پانل ديتا با 
مدل اثر ثابت لحاظ كرد، از روش حداقل مربعات معمولي استفاده شد. نتايج برآورد نشان 
می دهد ضريب متغير فاصله جغرافيايي بين پايتخت های ايران و كشورهاي مورد بررسي، به 
ميزان 2/15- درصد تجارت بين آن ها را كاهش می دهد. به عبارت ديگر، وجود هزينه های 
حمل ونقل مانع جدي در همكاري هاي اقتصادي و تجاري است. مثبت بودن ضريب متغير 
مجازي عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو مقدار 2/23 را نشان می دهد. بر اين اساس، 
فرضيه دوم تحقيق كه داللت بر تأثير مثبت عضويت ايران و تركيه در سازمان اكو بر روابط 
منطقه ای  پيمان  يك  ايجاد  گفت  می توان  پس  می شود.  پذيرفته  دارد،  دو  آن  بين  تجاري 
جديد با توجه به نتايج برآورد مدل می تواند باعث گسترش تجارت بين ايران و كشورهاي 

منتخب شود.
يكپارچگي  براي  زير  پيشنهادهای  حاضر،  تحقيق  از  به دست آمده  نتايج  اساس  بر 

كشورهاي مورد مطالعه ارائه می شود:

با  ● ايران  بر تجارت دوجانبه  از عوامل موثر  ناخالص داخلي  اين كه توليد  به  با توجه 
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توليد  افزايش  براي  مناسب  بسترهاي  ايجاد  اين رو،  از  است،  خود  تجاري  شركاي 
ناخالص داخلي می تواند بر گسترش روابط متقابل مؤثر باشد كه از آن جمله می توان 

به حمايت از توليدات داخلي و جذب سرمايه های داخلي و خارجي اشاره كرد.
با توجه به نتايج به دست آمده انعقاد موافقتنامه همكاري های اقتصادي ـ منطقه ای )بين  ●

ايران و كشورهاي منتخب( می تواند حجم جريان تجارت دوجانبه ايران با شركاي 
تجاري منتخب را افزايش دهد.

يافته های تحقيق نشان می دهد ايران در تجارت با شركاي تجاري منتخب، كم تر از  ●
پتانسيل تجاري خود استفاده كرده،  بنابراين می توان با تقويت زيرساخت ها، حمايت 
محصوالت  بازار  گسترش  براي  را  زمينه  تعرفه  نرخ  كاهش  و  داخلي  توليدات  از 

پتانسيل دار فراهم كرد.
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