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باز بودن تجاری

چکیده
هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی 
بین کشورهای عضو اکو در دوره زمانی 2012-1993 است. به این منظور، از الگوی جاذبه 
اثر  جاذبه،  متغیرهای  نظرگرفتن  در  بر  عالوه  که  است  شده  استفاده  تعمیم یافته ای  تجاری 
تشابه حمایت ها دولتی و آزادسازی  تشابه ساختار کشاورزی،  مانند  شاخص های مهم دیگر 
نتایج  براساس  همچنین،  کند.  بررسی  اکو  اعضای  دوجانبه  تجارت  شدت  بر  نیز  را  تجاری 
این مطالعه، متغیرهای نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری 
بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو دارد، درحالی که متغیرهای تولید 
ناخالص داخلی سرانه تقاطعی، نوسانات نرخ ارز و مسافت اثر منفی بر شدت تجارت دوجانبه 
ساختار  تشابه  عدم  افزایش  آن،  بر  افزون  نیست.  معنادار  مسافت  منفی  اثر  البته  و  داشته، 
کشاورزی نیز اثر مثبت و معنا داری بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو 

*. دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
**. دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

***. استادیار گروه حسابداری، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران.
  سید مجتبی مجاوریان، مسئول مکاتبات.
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تجارت  تئوری  اکو،  اعضای  بین  تجارت محصوالت کشاورزی  در  دیگر،  به عبارت  دارند. 
هکشر ـ اوهلین تأیید شده است. همچنین، اثر عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی 
به عبارت  است.  معنا دار  و  منفی  اکو  منطقه  درون  کشاورزی  محصوالت  تجارت  شدت  بر 
دیگر، اخذ سیاست های مالی مشترک و مشابه سبب افزایش تجارت محصوالت کشاورزی 

بین اعضای اکو می شود. 

Q1,Q17,F1,F15,C33 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

و  بلوک ها  تشکیل  می رود،  پیش  یکپارچگی  به سوی  که  اقتصاد  کنونی  روند  به  توجه  با 
آزادسازی  و  چندجانبه  یا  دو  همکاری  قراردادهای  انعقاد  قالب  در  منطقه ای  اتحایه های 
تجاری، نقش عمده ای در حضور گسترده تر کشورها در عرصه رقابت بین الملل دارد؛ زیرا 
یک سازمان قدرتمند منطقه اي می تواند با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ 
و  تولیدات  حوزه  در  مناسبي  فرصت هاي  منابع،  بهینه تر  تخصیص  و  گمرکی  تعرفه های 
مشترک  فعالیت هاي  گسترش  زمینه  همچنین،  و  کرده  ایجاد  منابع  از  بیش تر  بهره برداري 
اقتصادي )از قبیل تجارت، سرمایه گذاري، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللي، دسترسي 
به بازارهاي مصرف بزرگ تر و دسترسي به پتانسیل تجاري باال( در سطح منطقه اي و جهاني 
را فراهم آورده و توسعه و رفاه اجتماعي بیش تري براي کشورهاي عضو در پي داشته باشد1. 
سازمان همکاری اقتصادی )اکو( یکی از ترتیبات تجاری منطقه ای بین کشورها است که 
ایران نیز در آن عضو است. اکو با وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی، موقعیت راهبردی و 
ترانزیتی و قرارگیری در منطقه ای حساس و استراتژیک، ظرفیت های فراوانی برای تسهیل و 
توسعه روابط تجاری فی مابین کشورهای عضو و حتی آسیا و اروپا دارد. همچنین، شرایط 
آب و هوایی مطلوب منطقه نیز پتانسیل باالیی برای تولید و تجارت محصوالت کشاورزی 
برای کشورهای عضو فراهم می آورد. با نگاهی به آمارها این گونه نتیجه گرفته می شود که 
بخش کشاورزی به طور متوسط 19 درصد در تولید ناخالص داخلی اکو سهم داشته و بیش 
بنابراین، کشورهای عضو  ایجاد کرده است2.  منطقه  براي  ارزي  میلیارد دالر درآمد  از 17 
اکو می توانند در قالب یکپارچگي اقتصادي و با گسترش مبادالت دوجانبه و چندجانبه به 
از  یکی  به  و  یافته  ــ دست  بخش کشاورزی  در  به ویژه  ــ  تجاري  پتانسیل  از  باالیي  حجم 
قطب های اقتصادی این بخش تبدیل شوند. با توجه به مطالب بیان شده، شناسایی مهم ترین 
کشاورزی  بخش  در  به ویژه  ــ  اکو  اعضای  تجاری  همکاری های  تقویت کننده  عوامل 
تمرکز  با  فقط  است،  انجام شده  ایران  در  مطالعاتي که  بیش تر  در  دارد.  بسزایی  اهمیت  ــ 
به  مشترک  فرهنگ  و  مشترک  زبان  مشترک،  مرز  مسافت جغرافیایی،  جاذبه  متغیرهای  بر 

1. فرانکل و رز )2002(.
2. بانک جهانی )2010(.
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به اهمیت سایر عوامل مؤثر )یعنی تشابه  پتانسیل هاي تجاری منطقه پرداخته شده و  بررسي 
ساختار کشاورزی، تشابه سیاست های حمایتی دولت و آزادسازی تجاری( کم تر توجه شده 
است. این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی جاذبه تعمیم یافته ای، عوامل مهم تعیین کننده 
شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو را با در نظر گرفتن شاخص های 
می تواند  آن  نتایج  بی تردید،  و  کرده  شناسایی  تجاری  آزادسازی  و  حمایتی  ساختاری، 
منطقه ای  و  بین المللی  مشترک  اقتصادی  سیاست های  اجرای  و  درتدوین  را  سیاستگذاران 

کشورها برای ارتقای جایگاه اقتصادی اکو در سطوح منطقه ای و جهانی یاری دهد.

1. ادبیات موضوع

یکپارچگی تجاری و تشکیل بلوک های اقتصادی یکی از مباحث مهم ادبیات جدید اقتصاد 
بین الملل است که بر ایده ایجاد واحد اقتصادي بزرگ تر تأکید داشته و روند اقتصاد جهانی 
یکپارچگي  تئوري  می  برد1.  پیش  یکدیگر  به  کشورها  اقتصاد  بیش تر  وابستگی  به سوی  را 
ترجیحي  تجارت  به صورت  و  داشته  تجارت  تبعیض آمیز  آزادسازي  بر  داللت  اقتصادي 
گروهي از کشورهاي یک منطقه یا یک قاره با اعمال تبعیض تجاري علیه سایر کشورهاي 
جهان )کشورهاي غیرعضو( تعریف می شود. یکپارچگي اقتصادي به صورت نوعي سیاست 
با  اتحادیه  عضو  کشورهاي  میان  تجارت  تعرفه ای  محدودیت هاي  کاهش  برای  بازرگاني 
هدف ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي است. کاهش یا حذف محدودیت های تجاری ممکن 
است در مراحل مختلفي انجام شود که از آن جمله می توان به موافقت نامه تجارت ترجیحي، 
هر  کرد؛  اشاره  اقتصادي  اتحادیه  و  مشترک  بازار  گمرکي،  اتحادیه  تجاري،  آزاد  منطقه 
مرحله نسبت به مراحل قبل کامل تر بود و طي آن موانع بیش تري نسبت به مرحله قبل براي 
افزایش تجارت، گسترش و همکاري های اقتصادي بین اعضا برداشته می شود. به طورکلی، 
نظریه ها و بحث های موافق و مخالف فراواني درباره نقش ترتیبات تجاری منطقه ای وجود 
دارد. واینر2 با طرح پدیده انحراف تجارت3 بیان می کند چنانچه در شرایط تشکیل ترتیبات 
عرضه کنندگان  پایین تر  هزینه های  از  مصرف کنندگان کشورهاي عضو،  منطقه ای،  تجاري 

1. Gurler (2000).
2. Viner (1950).
3. Trade Diversion.
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در بازار جهانی )کشورهای غیرعضو( محروم شده و هزینه های باالي تولید کنندگان درون 
بلوک به آن ها تحمیل شود، در این صورت، تبعیض در آزادسازي تجاري به منافع اعضاي 
خود و رفاه جهاني آسیب می رساند. این نظریه از سوي بسیاري از اقتصاددانان معاصر مورد 
انتقاد قرار گرفته است. در مقابل نظریه واینر، نظریه شرکاي تجاري طبیعي مطرح می شود که 
بر مبناي وجود حجم تجارت باال میان دو یا چند کشور تعریف شده و بیان می کند به دلیل 
طبیعی بودن ترتیبات تجاري منطقه اي، ایجاد تجارت  شان1 بیش از انحراف تجارت است2. 
همچنین، کروگمن3 نیز معتقد است اگرچه تجارت بر مبناي مزیت نسبي استوار است، تحت 

تأثیر مسائلي از قبیل جغرافیا قرار داشته و حذف فاصله از هزینه های حمل ونقل می کاهد.
تجارت  مختلف  تئوری های  یاری  به  و  خود  تجربی  مطالعات  در  محققان  از  بسیاری 
فی مابین  تجاری  جریان های  بتوانند  که  پرداخته اند  معیارهایی  و  الگوها  معرفی  به  بین الملل 
کشورهای عضو یک ترتیبات تجاری را توضیح دهند. مدل جاذبه یکي از معادالت کاربردی 
توسط  اولین بار  برای  و  شده  گرفته  نیوتن  گرانش  قانون  از  که  است  زمینه  این  در  موفق 
اولیه  الگوی  شد.  اقتصاد  حوزه  وارد  فیزیک  از  پوی هونن5  و  تینبرگن4  چون  اقتصاددانانی 
به صورت  را  دوجانبه  تجاری  جریان های  به گونه ای که  دارد،  ساده ای  نسبتاً  شکل  ارائه شده 

تابعی از تولید ناخالص داخلی دو کشور و فاصله جغرافیایی آن ها در نظر می گیرد: 

Tij=G
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i Yβ
i
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 )1

و  تولید  ظرفیت  نشانگر  داخلي  ناخالص  تولید  تجاری،  جاذبه  مدل  نظری  ادبیات  براساس 
برای  باالتر و مناسبت بیش تری  از ظرفیت تولیدي  بوده و کشورهاي بزرگ تر  بازار  اندازه 
دستیابي به صرفه با مقیاس اقتصادي و افزایش صادرات براساس مزیت هاي نسبي برخوردارند. 
انتظار مي رود  بوده و  این کشورها در جذب بیش تر واردات قوی  بازارهاي ملي  همچنین، 
شود6.  دو جانبه  تجارت  حجم  افزایش  باعث  کشور  دو  داخلي  ناخالص  تولیدات  افزایش 

1. Trade Creation
2. Summers (1991).
3. Krugman (1991).
4. Tinbergen (1962).
5. Poyhonen (1963).

6. برگستراند )1985(.
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بنابراین،  و  شده  محسوب  حمل ونقل  هزینه های  نماینده  جغرافیایی  فاصله  این،  بر  افزون 
هرچه فاصله جغرافیایی کشورهای شریک تجاری کم تر باشد، انتظار می رود حجم تجارت 

دوجانبه شان افزایش یابد. 
و  پاگوالتوس  شد،  مرسوم  مدل  این  به  مجازي  متغیرهاي  افزودن  که   1970 دهه  از 
مهم  عامل  به عنوان  تجارت  در  را  فاصله  مطالعات شان  در  نیز  توه3  و  اندرسون2  سورنسن1، 
تجزیه و تحلیل شرایط جغرافیـایي، فرهنگ، زبان و مرز مشترک مطرح کردند. در دهه 80، 
هلپمن و کروگمن4، رومر5 و لوکاس6 نشان دادند رشد اقتصادی، بهره وری، سرمایه انسانی 
بر تجارت بوده و عواملی مانند شرایط کشور  اقتصادی از جمله عوامل مؤثر  و آزادسازی 
مبدأ، مقیاس اقتصادی، تفاوت در موجودی عوامل تولید یا تکنولوژی و درآمد سرانه نیز بر 

تجارت مؤثرند.
با ظهور جغرافیای اقتصادی در دهه 90، کروگمن7 به بررسی ارتباط شمال و جنوب در 
جریان تجارت دوجانبه پرداخت. فرانکل و همکارانش )1995( نیز بر نقش موافقت نامه های 
تجارت منطقه ای در کنار متغیرهای فاصله، فرهنگ و مرز مشترک در توسعه حجم تجارت 
دوجانبه تأکید کردند. همچنین، فرانکل و رز8 پیشرفته ترین شکل استانداردشده معادله جاذبه 
را تصریح کردند که بر نقش عوامل جغرافیایي مانند مسافت، تقسیم بندي مرزي و جمعیت 
آن،  بر  افزون  دارد.  تأکید خاصي  دوجانبه  تجارت  تعیین کننده جریان هاي  عوامل  به عنوان 
متغیرهاي مجازي مانند زبان مشترک، مجاورت و ارتباطات تاریخي نیز برای تبیین عوامل 
 )2002 و   1998( رز  و  فرانکل  همچنین،  است.  شده  لحاظ  مدل  در  جغرافیایي  ـ  سیاسي 
بلوک هاي تجاري منطقه ای را برای تخمین اثر یکپارچگي تجارت منطقه ای بر جریان های 
تجارت دوجانبه در مدل گنجانده و بر نقش درجه تشابه و تقارن ساختار تولید کشورهای 
عضو  کشورهای  تجاری  مبادالت  گسترش  بر  مؤثر  کلیدی  عوامل  از  یکی  به عنوان  عضو 

1. Pagoulatos and Sorensen (1975).
2. Anderson's (1979).
3. Toh (1982).
4. Helpman and Krugman (1985).
5. Romer (1986).
6. Lucas (1988).
7. Krugman (1993).
8. Frankel And Rose (1998).
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تأکید کردند؛ به طوری که هرقدر درجه تشابه ساختار تولید کشورهای عضو بیش تر باشد، 
شدت تجارت بین شان نیز بیش تر می شود. 

داد و  توسعه  بین الملل  تجارت  را در  این گونه مدل ها  نظری  مبانی  دیردورف )1995( 
براساس آن، استون و لی1 نشان دادند کاهش هزینه های حمل ونقل موجب افزایش تجارت 
بر  مؤثر  عوامل  به عنوان  را  مشترک  زبان  و  مشترک  مرز  نیز  اروین2  و  ایچنگری  می شود. 
با مدل  نیز تجارت درون صنعت را  لوینشون3  تجارت برشمردند. هلپمن )1987(، هوملز و 

رقابت انحصاری برآورد کردند. 
افزودن  با  جاذبه،  مدل  تئوریکي  پایه  در  پیشرفت  با  همراه  اقتصاددانان،  از  دیگر  برخی 
مدل هاي تجارت، الگوهای تجارت را نیز با استفاده از مدل جاذبه توصیف کردند؛ برای مثال، 
با کاالهاي  از یک مدل دامپینگ دوطرفه تجارت  فینسترا و همکارانش4 معادله جاذبه ای را 
در  اوهلین  ـ  هکشر  تجارت  مدل  یک  از  را  جاذبه ای  معادله   )1998( دیردورف  و  همگن 
تجارت  پیش بیني حجم  برای  معادله جاذبه ای  نیز  کلر5  و  اونت  و همچنین  کاالهاي همگن 
بین الملل ارائه دادند. نتایج به دست آمده از مدل های تجارت، موفقیت تجربي این مدل )جاذبه( 

را بیش از پیش آشکار کرد.
قابل مالحظه ای  پیشرفت  خارجي،  مطالعات  در  به کاررفته  مدل های  اخیر  سال های  در 
عوامل  برآورد  به  منطقه ای  بلوک های  و  کشورها  بین  متقابل  تجارت  رویکرد  با  و  داشته 
تجارت  زمینه  در  مهم ترین شان  به  مطالعه  این  در  که  پرداخته اند  بین الملل  تجارت  بر  مؤثر 

محصوالت کشاورزی اشاره می شود:
گرنت و لمبرت6، در مطالعه خود به بررسی اثر هشت موافقت نامه تجارت منطقه ای بر 
ناخالص داخلی، فاصله  تولید  از متغیرهای  تجارت کشاورزی در دوره 18 ساله پرداخته و 
میان کشورها، تولید ناخالص داخلی سرانه و همچنین دو متغیر مجازی انحراف تجارت و 
ایجاد تجارت استفاده کرده و نشان دادند ضرایب برآوردی برای متغیرهای مجازی، فاصله، 

1.Stone and Lee (1995).
2. Eichengree and Irwin (1998).
3. Hummels and Levinshon (1995).
4. Feenstra et all (1998).
5. Eventt and Keller (2002).
6. Grant And Lambert (2005).



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 80، پاییز 1395 158 

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه معنادار و عالمت ضرایب مطابق انتظار است. همچنین، 
منطقه  ای راهکار  نشان می دهد موافقت نامه های تجارت  ایجاد تجارت  به  محاسبات مربوط 

مهمی برای آزادسازی تجارت در بخش کشاورزی بوده است.
تجارت  جریان های  تحلیل  و  تجزیه  به  تعمیم یافته  جاذبه  مدل  از  استفاده  با  هیلبان1 
کشاورزی 24 کشور نیمکره غربی در سال 2001 پرداخته و نشان داد برخی موافقت نامه های 

تجارت منطقه ای اثرات مثبت ایجاد تجارت و برخی اثرات منفی انحراف تجاری دارند. 
تجاری  موافقت نامه  سه  تشکیل  تجاری  اثرات  خود،  مطالعه  در  مالتوز2  و  کورنیک 
غذایی  محصوالت  تجاری  جریان های  بر  را   MERCOSUR و   4COMESA  ،3AFTA

موافقت نامه  سه  هر  دادند  نشان  و  کرده  بررسی   1981-2006 زمانی  دوره  در  کشاورزی 
جریان های تجاری محصوالت غذایی کشاورزی بین کشورهای عضو را افزایش داده است. 

همچنین، هزینه های حمل ونقل عامل مهم و مؤثری بر جریان های تجارت این دسته است.
ابوهتاب و همکارانش5 نیز با استفاده از رویکرد جاذبه تجاری به بررسی عوامل اثرگذار 
بر صادرات کشاورزی مصر با شرکای مهم تجاری اش در دوره زمانی 2008-1994 پرداخته 
درصد    5/42 را  مصر  کشاورزی  صادرات   ،GDP افزایش  درصد  یک  هر  دادند  نشان  و 
با  زیرا  می شود،  به کاهش صادرات  منجر  سرانه   GDP افزایش  درمقابل،  می دهد.  افزایش 
افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت، تقاضای سرانه برای کاالهای نرمال افزایش 
و  منفی  اثر  )فاصله(  هزینه های حمل ونقل  و  ارز  نرخ  نوسانات  متغیرهای  می یابد. همچنین، 
سیاست  آزادسازی  که  است  آن  مقاله  این  مهم  نتیجه  دارند.  مصر  صادرات  بر  معناداری 

تجاری در مصر، صادرات محصوالت کشاورزی این کشور را افزایش می دهد. 
دوجانبه  تجارت  جریان های  بررسی  به  جاذبه  مدل  از  استفاده  با  همکارانش6  و  خان 
پاکستان با شرکای مهم تجاری در دوره زمانی 2010-1990 پرداخته  و چنین نتیجه گرفتند 
تجاری اش  شرکای  با  پاکستان  تجارت  حجم  افزایش  به  سرانه   GDPو  GDP افزایش  که 

1. Hilban (2006).
2. Korinek and Melatos (2009).
3. ASEAN Free Trade Area.
4. Common Market for Easthern and Southern Africa.
5.  Abu Hatab et al. (2010).
  Khan et al. (2013).
6. Khan et al. (2013).
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ختم می شود، در حالی که فاصله و متغیر مجازی تشابه فرهنگی، از حجم تجارت این کشور 
می کاهد. همچنین، نتایج نسبت تجارت واقعی به تجارت پیش بینی شده سال 2010 نشان داد 
که کشورهای ژاپن، ترکیه، مالزی، هند و ایران باالترین پتانسیل تجاری با پاکستان را داشته 

و این کشور باید سیاست های الزم برای رفع موانع تجاری در این زمینه را فراهم سازد.
مطالعه تسفای1 به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات محصوالت کشاورزی در منطقه 
افریقا در دوره زمانی 08-2000 اختصاص داشته و نشان می دهد همراه با افزایش GDP و 
تعرفه های  درحالی که  می یابد،  افزایش  نیز  افریقا  منطقه  کشورهای  صادرات  سرانه،   GDP

وارداتی از روابط تجاری این کشورها می کاهد.
طوسی و همکارانش )1389(، آثار منطقه گرایی بر توسعه تجارت محصوالت کشاورزی 
ایران و اعضای اکو را با استفاده از مدل جاذبه و داده های تابلویی برای دوره 1997-2006 
بررسی کرده و نشان دادند عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصوالت کشاورزی 
ایران اثر مثبت داشته است. به عبارت دیگر، روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در 
بخش کشاورزی توسعه  یافته است. همچنین، در این تحقیق مدل صادرات و واردات ایران 
از متغیرهای اصلی )شامل تولید ناخالص داخلی و جمعیت و فاصله( و متغیرهای موهومی 
)شامل مذهب مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، محصور در خشکی و مرز مشترک( 

به عنوان خصوصیات مشترک ایران و اعضای اکو استفاده کرده است.
ظریف و همکارانش )1390( با استفاده از مـدل جاذبـه به بررسی مهم ترین تعیین کننده های 
تجارت کشـاورزي ایران و سازمان کنفرانس اسالمی )در دوره زمانی 2008 -2001( پرداخته 
و با استفاده از رویکرد پانلی نشان دادند که تولید ناخالص داخلي شرکاي تجاري اثر مثبتی 
شاخص  متغیرهایی چون  درحالی که  دارد؛  کشاورزي  محصوالت  واردات  و  صـادرات  بر 
لیندر، فاصله جغرافیایي و نوسانات نرخ ارز تأثیر منفي بر صادرات و واردات محصـوالت 
کشـاورزي ایران داشته اند. همچنین، درآمد سرانه و نرخ ارز واقعی تأثیری منفي بر صادرات 

بخش کشاورزي ایران دارد.
محصوالت  دوجانبه  تجاري  پتانسیل  بر  مؤثر  عوامل   )1391( همکاران  و  رضایی 
-2006 زماني  دوره  در  را  اسالمي  کنفرانس  سازمان  عضو  کشورهاي  و  ایران  کشاورزي 

1.  Tesfaye (2014).
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2002 بررسی کرده و چنین نتیجه گرفتند که تولید ناخالص داخلي سرانه، نرخ ارز، مساحت 
زمین هاي کشاورزي، ساختار بخش کشاورزي، فاصله و درجه اکمال تجاري از عوامل مؤثر 
بر جریان هاي تجاري بخش کشاورزي ایران است. همچنین، همگرایي اقتصادي میان ایران 
افزایش  نیز حجم تجارت دوجانبه کشاورزي آن ها را  و اعضاي سازمان کنفرانس اسالمی 

می دهد. 
نجفی علمدارلو و همکارانش )1391( نیز با استفاده از رهیافت داده های تابلویي، عوامل 
مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزي در کشورهاي حوزه اکو را در سال هاي 1992-2010 
بررسي کرده و نشان دادند متغیرهاي شاخص قیمت صادراتي، تولید ناخالص ملي و نرخ ارز، 
اثر مثبتی بر صادرات محصوالت کشاورزی دارد، درحالی که اثر متغیرهای نوسانات نرخ ارز 

و جمعیت منفی است.
مرتضوی و همکاران )1393( با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی پتانسیل تجاری دوجانبه 
صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دوره زمانی 1390-1370 پرداخته و 
نشان دادند متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران، فاصله جغرافیایی میان دو کشور طرف 
تجاری، نرخ ارز کشورهای وارد کننده و مقررات فنی و بهداشتی اثری منفی بر حجم تجارت 
میگو داشته، درحالی که اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای وارد کننده و نرخ 

ارز ایران مثبت و معنادار است.

2. مواد و روش تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی عوامل تعیین کننده شدت تجارت محصوالت کشاورزی دوجانبه 
استفاده  تعمیم یافته ای  تجاری  جاذبه  الگوی  از  منظور،  این  به  است.  اکو  عضو  کشورهای 
تشابه  )مانند  دیگر  کلیدی  شاخص های  اثر  جاذبه،  متغیرهای  بر  عالوه  آن  در  که  می شود 
تجارت  شدت  بر  نیز  تجاری(  آزادسازی  و  دولتی  حمایت ها  تشابه  کشاورزی،  ساختار 

دوجانبه اعضای اکو بررسی می شود. الگوی رگرسیونی به صورت زیر است: 

Tradeij,t=α0+ α1Tradeij,t-1+ α2PGDPij,t+ α3ERijt+ α4VERij,t+ α5DISij,t  )2
             + α6SEAGij,t+ α7GSTAij,t+ α8OPij,t+ Uij,t  
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که در آن:
Tradeij,t متغیر شدت تجارت دوجانبه بین دو کشور i و j در زمان t است که براساس 

دیردورف1 به صورت زیر محاسبه می شود: 

 BTij.t= 
EXPij,t+IMPij,t

GDPi,t×GDPj,t

×
GDPw,t

2  )3

EXPij,t و IMPij,t، به ترتیب صادرات و واردات کشاورزی از کشور i به کشور j در دوره 

 t j در دوره  i و کشور  نیز به ترتیب تولید ناخالص داخلي کشور   GDPj,t GDPi,t و  t بوده، 
نشان مي دهد. مزیت  را   t ناخالص داخلي جهاني در دوره  تولید   GDPw,t هستند. همچنین، 
شاخص شدت تجارت دیردورف نسبت به سایر شاخص هاي اندازه گیري شدت تجارت این 

است که تحت تأثیر اندازه کشور نبوده و فقط به موانع تجاري2 بستگي دارد.
PGDPij,t متغیر اثر تقاطعی تولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور i و j در زمان t است 

که به صورت زیر محاسبه می شود: 

PGDPij,t=(PGDPi,t×PGDPj,t)  )4

 j i و  ناخالص داخلي سرانه دو کشور  تولید  به ترتیب   ،PGDPj,t PGDPi,t و  که در آن 
در دوره t هستند. تولید ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص سطح درآمد یا قدرت خرید 

کشورهاي صادرکننده یا واردکننده به کار می رود. 
ERijt متغیر نرخ ارز واقعی دوجانبه بین دو کشور i و j در دوره t است که براي تعیین اثر 

قدرت خرید و همچنین اثر قیمتي کشورها بر حجم تجارت استفاده می شود. برای محاسبه 
این شاخص، نرخ های ارز اسمی متقابل دو کشور طرف تجاری با استفاده از نسبت شاخص 

بهای مصرف کننده )CPI(3 هریک از آن ها تعدیل می شود. 
است   t دوره  در   j و   i دوکشور  بین  دوجانبه  واقعی  ارز  نرخ  نوسانات  متغیر   VERij,t

یا چندجانبه کشورهای  پول های دوجانبه  برابري  نرخ  در  متفاوتي  تغییرات  دربرگیرنده  که 
الگوی  مانند  مختلفی  تکنیک های  ارز،  نرخ  نوسانات  محاسبه  برای  است.  تجاری  شریک 

1. Deardorff (1998).
2. Trade Barriers.
3. Consumer Price Index.
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GARCH، فیلتر پرسکات و تفاضل مرتبه اول نرخ ارز لگاریتمی به کار گرفته می شود. در 

این مقاله، از شاخص تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ ارز استفاده شده است.
موانع  بیانگر  و  بوده   t در دوره   j و   i پایتخت  دو کشور  فاصله جغرافیایی  متغیر   DISij,t

تجارت نظیر هزینه هاي حمل ونقل، زمان، نا آشنایي فرهنگي و موانع دسترسي به بازار است.
SEAGij,t متغیر شاخص عدم تشابه ساختار کشاورزی دو کشور i و j در دوره t است 

که میزان تشابه الگوهاي تولید بخش  کشاورزی دو کشور طرف تجاری را نشان می دهد. در 
این مقاله، با الهام از شاخص تمرکز کروگمن1 ، شاخص تشابه ساختار کشاورزی به صورت 
گرفته  نظر  در  دامی(  و  )زراعت  کشاورزی  زیربخش های  سهم  تفاضل  قدرمطلق  مجموع 

می شود: 

SEAGij,t=Σ
N
k=1 |sk,it-sk,jt|  )5

ارزش  از  کشاورزی  ام   k بخش  زیر  افزوده  ارزش  سهم  ترتیب  به   sk,jt و   sk,it به طوری که 
افزوده کل بخش کشاورزی دو کشور طرف تجاری i و j در دوره t هستند. هرچه اندازه 
این شاخص بزرگ تر باشد، نشان دهنده عدم تشابه بیش تر ساختار بخش کشاورزی کشورها 

است. 
 i GSTAij,t متغیر عدم شاخص تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی بین دو کشور 

تغییراتی  اعمال  با  اکین2  مالی  تشابه سیاست  از شاخص  مقاله  این  در  است.   t در دوره   j و 
به صورت زیر استفاده می شود: 

 GSTAij,t= |
subi,t

GDPi,t
-

subj,t

GDPj,t
|  )6

به طوری که subi,t و subj,t، به ترتیب یارانه دولت به بخش کشاورزی دو کشور i و j در 
دوره t بوده و GDPi,t و GDPj,t، به ترتیب تولید ناخالص داخلي دو کشور i و j در دوره 
t هستند. در واقع، این رابطه مبین تفاوت کمک های یارانه ای و حمایتی دولت ها از بخش 
کشاورزی است؛ هرچه اندازه این شاخص بزرگ تر باشد، عدم تشابه سیاست های حمایتی 
اندازه گیری  شاخص های  سایر  به  نسبت  شاخص  این  مزیت  است.  بیش تر  کشور  دو  بین 

1. Krugman (1993).
2. Akin (2007).
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برآورد  نتیجه،  در  و  برطرف کرده  را  معادله رگرسیونی  است که مشکالت همزمانی1  این 
پارامترهای تخمین نااریب می شود. 

OPij,t متغیر درجه باز بودن تجاری بین دو کشور i و j در دوره t است. 

در این مقاله از شاخص نگوین2 با اعمال تغییراتی به صورت زیر استفاده می شود: 

 OPij,t=1/2(
EXi,t+IMi,t

GDPi,t

+
EXj,t+IMj,t

GDPj,t

)  )7

و  t دوره  در   i کشور  کل  واردات  و  صادرات  به ترتیب   ،IMi,t و   EXi,t  به طوری که 
همچنین، هستند.   t دوره  در   j کشور  کل  واردات  و  صادرات  به ترتبیب   ،IMPj,t و    EXj,t   

 .t در دوره j وکشور i نیز به ترتیب عبارتند از تولید ناخالص داخلي کشور GDPj,t و GDPi,t 
هرچه اندازه این شاخص بزرگ تر باشد، درجه باز بودن تجاری بین کشورها بیش تر است. 

 t نماد کشورهای مورد بررسی و j و i ،نیز جمله اخالل )نوفه سفید(3 است. همچنین Uij,t

نماد دوره زمانی است. آمارهای مورد نیاز مربوط به صادرات و واردات کشاورزی دوجانبه 
کشاورزی  بخش  یارانه  به  مربوط  داده های  و  انکتاد  رسمی  وب سایت  از  اکو  اعضای  بین 
از طریق سایت فائو و بانک مرکزی کشورها و همچنین سایر داده های مورد نیاز از بانک 
جهانی استخراج شده است )به دلیل عدم دسترسی به داده های افغانستان، این کشور از جامعه 

آماری حذف شده است(. 

3. نتایج و بحث

آزمون های  است.  رگرسیونی  تحلیل های  گام  اولین  متغیرها  ایستایی  بررسی  به طورکلی 
مختلفی برای بررسی وجود ریشه واحد در داده های تابلویی وجود دارند که هریک مزایا 
و معایب خاص خود را دارند. در این مقاله از مهم ترین آزمون های ریشه واحد پانلی شامل 
لوین، لین و چاو )2002(، ایم، پسران و شین )2003(، دیکی فولر )1979( و فلیپس پرون 
همه  می دهد  نشان   )1 )جدول  آزمون ها  این  از  هریک  نتایج  است.  شده  استفاده   ،)1988(

متغیرها در سطح ایستا بوده و در نتیجه فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می شود.

1. Simultaneity Problem.
2. Nguyen (2007).
3. White noise.
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جدول 1ـ نتايج آزمون ايستايی متغيرها

لوين، لین و متغیر
چاو

ايم، پسران و 
فلیپس پرونديکی فولرشین

Tradeij,t )شدت تجارت دوجانبه(

-15/444
)0/0000( 

-7/847
)0/0000(

257/890
)0/0000(

295/580
)0/0000(

PGDPij,t )تولید ناخالص داخلی 
سرانه تقاطعی(

-6/585
)0/0000(

-0/945
)0/0072(

106/007
)0/0056(

204/906
)0/0000(

ERij,t )نرخ ارز واقعی دوجانبه(

-9/434
)0/0000(

-1/675
)0/0069(

113/249
)0/0014(

531/007
)0/0000(

VERij,t )نوسانات نرخ ارز واقعی 
دوجانبه(

-16/780
)0/0000(

-4/848
)0/0000(

488/281
)0/0000(

589/936
)0/0000(

SEAGij,t )عدم تشابه ساختار 
کشاورزی(

-3/45
)0/0003(

-2/25
)0/0121(

128/259
)0/0001(

168/734
)0/0000(

GSTAij,t )عدم تشابه حمایت 
دولت از بخش کشاورزی(

-5/097
)0/0000(

-6/597
)0/0000(

175/648
)0/0000(

168/249
)0/0000(

OPij,t )درجه باز بودن تجاری 
دوجانبه(

-9/584
)0/0000(

-9/151
)0/0000(

219/798
)0/0000(

243/153
)0/0000(

*اعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح معنی داری آزمون است.
مأخذ: یافته های مقاله 

با توجه به نتایج ایستایی و همچنین ماهیت پویاي شاخص هاي به کاررفته ــ به ویژه شاخص 
شدت تجارت ــ برای تحلیل داده ها وکنترل درون زایي متغیرها از روش پانل پویاي مبتنی 
بر گشتاورهاي تعمیم یافته )GMM( استفاده شده که آرالنو و باند1 آن را بسط داده اند. در 
این روش، برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار 
برای  سارگن2  آزمون  از  روش  این  در  می رود.  به کار  دومرحله ای   GMM تخمین زن  در 
بیانگر  این آزمون  استفاده می شود. همچنین، فرض صفر در  ابزارها  ماتریس  اعتبار  بررسی 
تأیید  نتایج را  اعتبار  بنابراین، رد فرض صفر،  با اجزای اخالل است.  ابزارها  عدم همبستگی 
می کند3. براساس نتایج حاصل از برآورد )جدول 2( تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی اثر 

1. Arellano & Bond (1991).
2. Sargan Test.
3. Baltagi (2005).
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منفی و معنا داری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی درون منطقه اکو دارد. البته 
ضریب برآوردی بسیار ناچیز است، به طوری که هر واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی 
سرانه دوجانبه سبب می شود شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو 
حدود 7 -10 × 1/45 واحد کاهش یابد. همچنین، با توجه به این که در محاسبه این متغیر از 
بیانگر  تولید ناخالص داخلی به صورت سرانه استفاده شده، عالمت منفی ضریب برآوردی 
افزایش جمعیت، کشورها  اقتصادی در کنار  افزایش رشد  با  اثر غالب جمعیت است؛ زیرا 

تمایل کم تری به تجارت دوجانبه از خود نشان داده و بیش تر به فکر مصرف داخلی اند.
متغیر نرخ ارز واقعی دوجانبه اثر مثبت و معنا داری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت 
واقعی دوجانبه  ارز  نرخ  در  افزایش  به گونه ای که هر واحد  دارد،  اکو  اعضای  بین  کشاورزی 
سبب می شود شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو حدود 0/0011 واحد 
افزایش یابد. همچنین، نوسانات نرخ ارز واقعی دوجانبه اثر منفی و معنا داری بر شدت تجارت 
دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو دارد، به طوری که هر واحد افزایش در نوسانات 
نرخ ارز واقعی دوجانبه سبب می شود شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه 
اکو حدود 0/16 واحد کاهش یابد. به عبارت بهتر، تغییرپذیري زیاد نرخ ارز واقعی دوجانبه به 

کاهش و بی ثباتي جریان های تجاری محصوالت کشاورزي در منطقه اکو ختم می شود.
عدم تشابه ساختار اقتصادی در بخش کشاورزی اثر مثبت و معنا داری بر شدت تجارت 
دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو داشته و هر واحد افزایش در تفاوت الگوهای 
را  اکو  منطقه  در  کشاورزی  محصوالت  دوجانبه  تجارت  شدت  کشاورزی،  بخش  تولید 
حدود 3/25 واحد افزایش می دهد. این نتیجه نشان می دهد تجارت محصوالت کشاورزی 
بین اعضای اکو عمدتاً مبتنی بر نظریه نسبت عامل هکشر ـ اوهلین است. یعنی افزایش تفاوت 

در نسبت عوامل تولید منجر به افزایش تجارت دوجانبه می شود.
معنا دار  و  منفی  اثری  نیز  اکو  منطقه  در  بخش کشاورزی  از  دولت  تشابه حمایت  عدم 
هر  به گونه ای که  دارد،  اکو  اعضای  بین  کشاورزی  محصوالت  دوجانبه  تجارت  شدت  بر 
اعضا سبب می شود شدت تجارت دوجانبه  بین  تفاوت حمایت ها دولتی  افزایش در  واحد 
می توان  دیگر،  به عبارت  یابد.  واحد کاهش  آن ها حدود 0/15  بین   محصوالت کشاورزی 
کشاورزی،  بخش  از  حمایت  جهت  در  مالی  سیاست های  تشابه  که  گرفت  نتیجه  چنین 

جریان های تجاری محصوالت کشاورزی منطقه اکو را گسترش می دهد.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 80، پاییز 1395 166 

بر  معنا داری  و  مثبت  تأثیر  اکو  اعضای  بین  دوجانبه  تجارت  بودن  باز  درجه  همچنین، 
شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی داشته و هر واحد افزایش در درجه باز بودن 
تجاری دوجانبه، شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در منطقه اکو را حدود 0/85 
واحد افزایش می دهد. این نتیجه منطقی است زیرا درجه باز بودن تجاری سبب شکل گیري 
تولید براساس مزیت نسبي شده که افزایش تخصیص بهینه منابع و توان رقابتي کشورها در 

سطح بین المللی را در پی دارد.
متغیر مسافت اثر منفی بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی در منطقه اکو داشته و به 
لحاظ آماری معنا دار نیست. به عبارت دیگر، فاصله جغرافیایي پایتخت کشورهاي عضو، تأثیر 
چنداني بر حجم تجارت متقابل ندارد. به نظر می رسد روند جهاني شدن، تأثیر مسافت را کم رنگ 

جلوه داده و مسأله مسافت نمي تواند عامل بازدارنده ای براي تجارت منطقه ای یا جهاني شود. 
اعتبار  و  صحت  نشانگر  برآوردی  الگوی  در  سارگن  آزمون   نتایج  است  ذکر  به  الزم 
ابزارهای انتخابی بوده، به طوری که هیچ  همبستگی معنا داری بین ابزارها و باقیمانده ها وجود 

ندارد. به عبارت دیگر، نتایج برآوردي با استفاده از روش GMM معتبرند.

GMM جدول 2ـ نتايج حاصل از تخمين مدل با روش

برآورد متغیرها
ضرايب

خطای 
احتمالآماره tمعیار

Tradeij,t-10/5650/00163338/590/000 )شدت تجارت دوجانبه(

PGDPij,t-1/45e-76/32e-9-22/9360/000 )تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی(

ERij,t0/00114/17e-528/010/000 )نرخ ارز واقعی دوجانبه(

VERij,t-0/1670/0001-1212/0630/000 )نوسانات نرخ ارز واقعی دوجانبه(

SEAGij,t3/2540/15321/1880/000 )عدم تشابه ساختار کشاورزی(

GSTAij,t-0/1580/0013-115/450/000 )عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی(

OPij,t0/8500/016950/1850/000 )درجه باز بودن تجاری دوجانبه(

DISij,t-0/1270/115-1/1050/269 )فاصله جغرافیایی بین کشورها(

 0/93 = مقدار آماره آزمون سارگان

مأخذ: یافته های مقاله.
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جمع بندی و مالحظات

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی 
بین کشورهای عضو اکو در دوره زمانی 2012-1993 است. به این منظور، از الگوی جاذبه 
تجاری تعمیم یافته ای استفاده شده که عالوه بر در نظر گرفتن متغیرهای جاذبه، اثر شاخص های 
مهم دیگر )مانند تشابه ساختار کشاورزی، تشابه حمایت ها دولتی و آزادسازی تجاری( را نیز 
بر شدت تجارت دوجانبه اعضای اکو بررسی کند. براساس نتایج این مطالعه تولید ناخالص 
داخلی سرانه تقاطعی اثری منفی و معنا دار بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی در 
منطقه اکو داشته و با توجه به این که در محاسبه این متغیر از نسبت تولید ناخالص داخلی به 
جمعیت هر کشور استفاده شده، عالمت منفی ضریب برآوردی بیانگر اثر غالب جمعیت است؛ 
زیرا هنگام افزایش رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، کشورها تمایل کم تری به تجارت 
دوجانبه از خود نشان داده و بیش تر به فکر مصرف داخلی اند. تأثیر متغیر نرخ ارز واقعی دوجانبه 
بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو نیز مثبت و معنا دار بوده، اما 
نوسانات آن اثر منفی و معنا داری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای 
اکو دارد که با مطالعه نجفی علمدارلو )1391( نیز همخوانی دارد. همچنین، فاصله جغرافیایي 
پایتخت کشورهاي عضو، تأثیر چنداني بر حجم تجارت متقابل نداشته و به نظر می رسد روند 
جهاني شدن، تأثیر مسافت را کم رنگ جلوه داده و مسأله مسافت نمي تواند عامل بازدارنده ای 

براي تجارت منطقه ای یا جهاني شود که با کار رحمان نیز مطابقت دارد.
بخش  در  اقتصادی  ساختار  تشابه  عدم  اثر  به دست آمده،  نتایج  براساس  آن،  بر  افزون 
کشاورزی بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو مثبت و معنا دار 
است. این نتیجه نشان می دهد تجارت محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو عمدتاً مبتنی 
بر نظریه نسبت عامل هکشر ـ اوهلین بوده و افزایش تفاوت در نسبت عوامل تولید منجر به 

افزایش تجارت دوجانبه می شود )با کار رضایی و همکاران و رحمان نیز همخوانی دارد(.
و  منفی  اثر  اکو  منطقه  در  کشاورزی  بخش  از  دولت  حمایت  تشابه  عدم  همچنین، 
معنا داری بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین اعضای اکو دارد. به عبارت 
از بخش کشاورزی سبب  مالی در جهت حمایت  تشابه سیاست های  دیگر، می توان گفت 

گسترش جریان های تجاری محصوالت کشاورزی در منطقه اکو می شود. 
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اثر درجه باز بودن تجارت دوجانبه بین اعضای اکو بر شدت تجارت دوجانبه محصوالت 
کشاورزی نیز مثبت و معنا دار بوده که نتیجه منطقی ای به نظر می رسد، زیرا درجه باز بودن 
تجاری سبب شکل گیري تولید براساس مزیت نسبي شده و در نتیجه، افزایش تخصیص بهینه 

منابع و توان رقابتي کشورها در سطح بین المللی را در پی دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده، از بین متغیرهای مورد بررسی، شاخص های تشابه ساختار 
تشابه سیاست های حمایتی  ارز و  نرخ  نوسانات  بودن تجاری دوجانبه،  باز  اقتصادی، درجه 
به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر بر شدت تجارت محصوالت کشاورزی در منطقه اکو هستند. 
بنابراین، پیشنهاد می شود کشورهای عضو اکو با به کارگیری الگوهای تجارت براساس مزیت 
برای کاهش محدودیت های تجاری و همچنین کاهش  اتخاذ سیاست های مناسب  نسبی و 
بخش  از  حمایت  جهت  در  نیز  را  مشابه  و  مشترک  مالی  سیاست های  ارز،  نرخ  نوسانات 
تجارت محصوالت  زمینه  در  اکو  اقتصادی  جایگاه  ترتیب  این  به  و  اخذ کرده  کشاورزی 

کشاورزی را در سطح منطقه و جهانی ارتقا بخشند. 
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