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آذربایجان، معنی دار نیست. ضمناً حساسیت تقاضای ارزی صادرات و واردات ایران-روسیه، 
بی کشش و به ترتیب منفی 22/ 0و منفی 0/28 است. طبق قاعده مارشال- لرنر، چون مجموع 
کشش تقاضای واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز کمتر از یک است بنابراین تغییر در نرخ 

ارز هیچ تأثیری دربهبود ترازتجاری ایران با روسیه و تقویت یکپارچگی ندارد. 

F02،  F11، F12، F13، F14، F15،E32 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

اولویت دار  محورهای  از  ترجیحی  تجارت  مناطق  ایجاد  و  چندجانبه گرایی  منطقه گرایی، 
به  علمی جهان  مقاالت  در  اخیر  در سال های  مدلی که  مهمترین  است.  عصر جهانی شدن 
از  استفاده  با  وهمکاران2  کاردوسو  است.  مدل جاذبه1  است  پرداخته  موضوعات  این  تبیین 
پویای محصوالت  تجارت  و  متغیرهای جغرافیایی  بررسی  به  دیتا  پنل  به روش  مدل جاذبه 
گلخانه ای بین ایتالیا و اروپا پرداخته است. واجدی3 مدل جاذبه اندونزی با کشورهای منطقه 
را بررسی کرد. اندرسون4 در کالج بوستون ایاالت متحده  به بررسی ساختار مدل جاذبه در 

تحلیل تأثیر متقابل اقتصادها پرداخت.
مستقل  کشورهای  اتحادیه  حوزه  در  روسیه  با  ایران  همگرایی  بررسی  به  حاضر  مقاله 
کلیدی  متغیرهای  است.  پرداخته  مدل جاذبه  از  استفاده  با  اس(5  )سی آی  المنافع  مشترک 
مدل جاذبه ایران - روسیه عبارت از: تجارت، تولید، جمعیت و فاصله است. اگرچه تولید 
که  است  ایران  برابر  دو  روسیه  جمعیت  و  ایران  برابر  چهار  تقریبا  روسیه  ملی  )درآمد( 
می تواند یک بازار مصرفی خوب برای ایران محسوب شود، ولی متغیر مهمتر در این مطالعه 
که روی آن تأکید ویژه وجود دارد، متغیر فاصله است. مرز مشترک آبی ارزان بین ایران و 
روسیه می تواند بستر خلق تجارت و استفاده از توانمندی ایران باشد. کشور روسیه نه تنها با 
کشورهای حوزه سی آی اس به صورت مشترک المنافع6  تعریف شده است؛ بلکه به عنوان 
پدر بزرگ سیاسی در این کشورها است که سایر اعضای اتحادیه از روسیه تبعیت می کنند و 
پیرو نگاه آن اقدام می نمایند. همچنین پدر بزرگ اقتصادی است که بیش از نصف جمعیت 
و ثروت منطقه سی آی اس را در اختیار دارد. مطالعات نشان می دهد که بهره گیری از مسیر 
باید  جنوب  آبی  مسیر  از  آزاد،  آب های  به  پیوستن  برای  ولگا  کانال  و  ایران  شمال  آبی 
صورت گیرد. در شرایط جاری، مسیر هند به هلسینکی از مسیر شمال دریای خزر با ولگا 

معادل11 هزار کیلومتر)22 روز(کوتاه تر از مسیر کانال سوئز و دریای جنوب است.

1. Gravity model.
2. Cardoso (2017).
3. Wajdi (2017).
4. Anderson (2016).
5. CIS. Commonwealth of Independent States.
6. Commonwealth.
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ـ جنوب در سنت  بین المللی شمال  موافقتنامه کریدور حمل و نقل  راستا، سند  در همین 
 پترزبورگ روسیه، در سال 2000 میالدی، بین وزرای حمل و نقل کشورهای ایران، روسیه و 
هند به امضاء رسید. هم اکنون تعداد اعضای رسمی در کریدور شمال ـ جنوب 13 کشور 
می باشند.  آن  رسمی  اعضای  مهمترین  از  سی آی اس  وکشورهای  روسیه  ایران،  که  است 
مهمترین اهداف این کریدور که از مرز مشترک آبی بین ایران - روسیه می گذرد، شامل: 
توسعه و ساماندهی حمل و نقل در کریدور بین المللی شمال ـ جنوب است. از مزایای دیگر 
ریلی،  حمل و نقل  تسهیالت  طریق  از  جهانی  بازارهای  به  طرف ها  دسترسی  افزایش  آن، 
جاده ای، هوایی و مخصوصاً دریایی است. که مزیت آن: افزایش حجم حمل و نقل بین المللی 
استانداردهای  اساس  بر  ایمنی، حفظ محیط زیست  امنیت سفر،  تأمین  از سوی دیگر  است. 
افزایش حجم  نقل،  و  برابر جهت عرضه کنندگان خدمات حمل  تأمین شرایط  بین المللی، 
مبادالت کاال بین کشورهای دور حاشیه اقیانوس هند با کشورهای روسیه و آسیای مرکزی 
کانال  به  آسیا  ترانزیت کشورهای جنوبی  و  تجارت  وابستگی  مهمترین هدفش، کاهش  و 

سوئز است. 
اگرچه در عمل، هنوز تجارت ایران - روسیه در سطح مناسبی قرار ندارد و بدتر از آن، 
تراز تجاری منفی ایران است. روسیه با تجارت 900 میلیارد دالری معادل 542 میلیارد دالر 
انرژی( و 358 میلیارد دالر واردات از جهان، در رتبه 5 واردات جهان در  صادرات )غالباً 
به مواد غذایی است.  سال 2013 قرار دارد، که 40 میلیارد دالر از واردات مذکور مربوط 
همسایه  برای  می باشد  دالر  میلیون  حدود300  و  اندک  بسیار  ایران  سهم  اینکه  به  توجه  با 
بزرگی چون روسیه که مزیت مرز آبی ارزان دارد، بسیار نگران کننده است. طی یک دهه، 
روسیه 70 درصد میوه و 50 درصد لبنیات و بیش از یک  سوم گوشت مرغ مورد نیاز خود 
را از طریق واردات تامین کرده است. در حالی که کل صادرات سالیانه ایران به روسیه رقم 
ناچیزی را نشان می دهد که نشانگر سهم اندک کمتر از یک درصد ایران در این بازار است. 
همچنین نسبت کل صادرات مذکور به کل واردات روسیه )بیش از 300 میلیارد دالر( نشان 
از سهم بسیار اندک یک هزارم است که با هیچ یک از متغیر های مدل جاذبه یعنی فاصله، 

جمعیت و تولید بالفعل مذکور هماهنگی ندارد. 
اگرچه در دهه منتهی به  1393 حجم تجارت ایران با روسیه از حدود دو میلیارد دالر به 
کمتر از یک میلیارد دالر سقوط کرد ولی در همین دهه حجم تجارت ایران با همسایه دیگر 
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خود یعنی عراق از حدود یک میلیارد دالر به باالی ده میلیارد دالر رسید ودر همین زمان 
افزایش  عراق  به  ایران  ولی صادرات  درصدی   50 کاهشی  روند  روسیه  به  ایران  صادرات 
چشم گیری در حدود ده برابر داشته است. مطابق جدول ضمیمه )4( میزان صادرات ایران 
به روسیه در سال 1371 معادل 38 هزار تن و 75 میلیون دالر بود که در سال 1395 میزان 
صادرات ایران به روسیه معادل 362 هزار تن و 219 میلیون دالر رسید. ولی میزان واردات 
ایران از روسیه در سال1371 معادل 767 هزار تن و 310 میلیون دالر بود که در آخرین سال، 
میزان واردات ایران از روسیه در سال 1395 معادل 2084 هزار تن و 1544 میلیون دالر رسید. 
و  معادل 61 درصد  فروپاشی 1371  اول  در سال  از روسیه که  ایران  تجاری  میزان کسری 
235 میلیون دالر بود به 75 درصد و 1325 میلیون دالر در سال 1395 افزایش یافت. میانگین 
صادرات ایران به روسیه در دهه 70 معادل 88 هزار تن و 54 میلیون دالر بود که در نیمه اول 
دهه 90 معادل 531 هزار تن و 311 میلیون دالر رسید. ولی میزان واردات ایران از روسیه در 
دهه 70 معادل 1036 هزار تن و 486 میلیون دالر بود که در نیمه اول دهه 90 معادل 1716 
هزار تن و 967 میلیون دالر رسید. میزان کسری تجاری ایران از  تجارت با روسیه که در 
دهه 70 معادل 77 درصد و 432 میلیون دالر بود به 48 درصد و 656 میلیون دالر در نیمه 
اول دهه 90 رسید. از طرفی تراز تجاری ارزشی ایران با روسیه همواره به نفع روسیه بوده و 
شدت )رشد( آن نیز طی روند به نفع روسیه بوده است. نسبت ارزش صادرات به واردات 
ایران با روسیه همواره به نفع روسیه بوده و شدت )رشد( آن نیز طی روند به نفع روسیه بوده 
و از حدود 130 درصد به حدود 300 درصد رسیده است. این امر نشانگر سیاست فقیر کردن 
همسایه توسط روسیه برای ایران طی ربع قرن گذشته اجرا شده است. زیرا روسیه ؛ ما را با 
تراز تجاری منفی در بلند مدت مواجه کرده است و ایران مجبور است ارز های خود )دالر و 
یورو( را که غالباً از فروش نفت به دست آورده بابت کسری تجاری به روسیه بدهد. بعبارت 
دیگر میزان روبل بدست آمده از صادرات به روسیه طی ربع قرن گذشته بسیار کمتر از میزان 
روبل مورد نیاز برای تامین واردات از روسیه بوده است. بنابراین سیاست فقیر کردن همسایه 

توسط روسیه برای ایران طی ربع قرن گذشته اجرا شده است. 
می پردازیم.  تحقیق  پیشینه  و  تئوریک  مبانی  بیان  به  ازآن  بعد  و  تحقیق  روش  ادامه  در 
طبق اطالعات مندرج در بخش پیشینه تحقیق ؛ ارزش افزوده مطالعه حاضر بر مطالعات قبل 
مربوط به متغیر کلیدی فاصله درمدل جاذبه است. هزینه حمل و نقل دریایی در کل جهان 
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نسبت به جاده ای ارزان تر است بنابراین روسیه از این فرصت استفاده کرده و تعداد کشتی 
روس ها در خزر ده برابر ایران است. به طوری که بیش از 91 درصد صادرات خود به ایران را 
از این مسیر انجام می دهد و حتی خالی بر می گردد. پس از مبانی تئوریک  به تحلیل قاعده 
مارشال ـ لرنر در تجارت ایران و روسیه می پردازیم. بخش دیگر در خصوص تحلیل مدل 
با تعریف  این بخش همزمان  ایران و روسیه در حوزه سی آی اس پرداخته است. در  جاذبه 
متغیرهای مستقل و وابسته مدل را نیز تشریح می نمائیم. بخش آخر نتایج و توصیه های سیاسی 
است که تاکید آن بر متغیر کلیدی فاصله یا مرز دریایی ارزان و کوتاه بودن مسیر کریدور 
شمال- جنوب حسب مدل جاذبه است. زیرا حمل و نقل صادرات ایران به روسیه برعکس 

واردات، از مسیر پر خطر و پر هزینه خشکی و با کامیونهای روسی است. 

1. روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی می باشد،  تحقیق حاضر به دنبال کشف علت یک 
یا چند پدیده نمی باشد، بلکه  قصد آن را دارد که رابطه بین متغیرها را با جمع آوری داده های 
نیاز از مراجع رسمی  استخراج  مربوط توصیف نماید. در این تحقیق داده های کّمی مورد 
شده است و ازطریق نرم فزار اکسل طبقه بندی شده و تحلیل نهایی با نرم افزار اقتصادسنجی 
طرح   )1997( ماتیاس1  مدل  تصریح  از  استفاده  با  اشرف زاده  است.  شده  انجام    Eviews

به  که  )1996(را  پوالک  ایرادات  ماتیاس  کرد.  برآورد  را  اقتصادی  یکپارچگی  فرضی 
فرانکل و دیگران گرفته بود با لحاظ سه ضریب ثابت پاسخ داد.ضریب ثابت اول)الفا(، یک 
متغیر مجازی است. از نظر ماتیاس این ضریب، مقاومت کشورها را در زمینه واردات نشان 
ثابت دوم)سیگما(،  ترتیب ضریب  به همین  باشد.   منفی  این ضریب  انتظار دارد  و  می دهد 
یک متغیر مجازی است. از نظر ماتیاس ضریب  توان صادراتی کشور صادر کننده را نشان 
انتظار ماتیاس بر این است که  اثر کشور هدف معرفی می نماید.  می دهد و آن را به عنوان 
باشد.  بزرگتر  بیشتری دارند،  برای کشورهایی که توان صادراتی  بوده و  این ضریب مثبت 
ماتیاس برای نشان دادن اثر زمان در مقاطع )کشورها( متغیر مجازی سوم که همان  ضریب 
یا  مقاطع  در  زمان  اثر  عنوان  به  را  ضریب  این  و  می کند  معرفی  را  است  سوم)گاما(  ثابت 

1.  Matyas, L.
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کشورها معرفی می نماید. از نظر ماتیاس کسانی که این مدل را به کار گرفته اند، به صورت 
ناخواسته و بدون آزمون، محدودیت های غیر ضروری  الفا مساوی صفر و سیگما مساوی 
صفر و گاما مساوی صفر،  را برای همه مقادیر i,j, t  بر مدل تحمیل نموده اند. به این ترتیب 
اثرات  کشورها،  بین  تجارت  جریان  بر  اقتصادی  همگرایی های  تأثیر  بررسی  برای  ماتیاس 
ثابت مدل را به دو اثر بازار داخلی و اثر کشور هدف تفکیک می نماید و تاکید می کند که 
اعمال چنین محدودیت هایی آن هم بدون آزمون بر مدل عمومی جاذبه، ممکن است نتایج 

را با تورش همراه سازد.
فرضیه های مورد آزمون در مدل جاذبه ایران روسیه با محوریت تجارت متقابل، اندازه 

اقتصادی و مسافت به شرح ذیل است:
 )GDP( اندازه اقتصادی کشور فرضیه اول: رابطه مثبتی بین تجارت متقابل  )Trade(و 
مقیاس  و  ابعاد  دارای  کشورهای  که  است  آن  فرضیه  این  تئوریک  مبانی  دارد.  وجود 
و  اقتصادی  مقیاس  از  ناشی  صرفه  به  دستیابی  در  باالتری  نسبی  توانایی  بزرگتر،  اقتصادی 
قوی  بازارهایی  همچنین  کشورها  این  دارند،  نسبی  مزیت های  برحسب  صادرات  افزایش 
اقتصادی  ابعاد  افزایش در مقیاس و  انتظار می رود  بنابراین،  بیشتر واردات دارند.  در جذب 
باعث افزایش در حجم تجارت شود. ضمناً تأثیر مثبت صرفه اقتصادی بر تجارت متقابل در 

مطالعات جدید کاردوسو وهمکاران و اندرسون تأیید شده است.
دارد.  )DIS( وجود  فاصله  )Trade(و  متقابل   بین تجارت  رابطه معکوسی  فرضیه دوم: 
زمان  نقل،  و  هزینه حمل  نشان دهنده  که  می شود  محسوب  تجارت  در  مهم  متغیری  فاصله 
مطالعات  کلیه  در  و جمعیت  )درآمد(  تولید  اگرچه  است. ضمنا  بازار  به  موانع دسترسی  و 
اقتصاد  اندازه   و  مصرفی  بازار  اندازه  نشانگر  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مذکور 
است ولی متغیر مهم تر در این مطالعه که روی آن تأکید ویژه وجود دارد، متغیر فاصله است. 
مرز مشترک آبی ارزان بین ایران - روسیه نه تنها یک فرصت منطقه ای در حمل نقل ارزان 
را کاهش می دهد،  به غرب  فاصله شرق دور  بین المللی است که  بلکه یک فرصت  است، 
برای مثال مسیرهند به هلسینکی فنالند از مسیر نوستراک )مسیرآبی ایران ـ روسیه( نسبت به 
مسیر کانال سوئز، معادل11 هزار کیلومتر)22 روز(کوتاه تر است. به عالوه  ارتباط منفی بین 
تأیید شده  اندرسون  و  مطالعات کاردوسو وهمکاران، واجدی  در  متقابل  تجارت  و  فاصله 

است.
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لیندر )DYP( وجود  بین تجارت متقابل  )Trade(و متغیر  فرضیه سوم: رابطه معکوسی 
است.  سی آی اس  کشورهای  و  روسیه  از  ایران  سرانه  درآمد  تفاضل  لیندر،  متغیر  دارد. 
از  بیشتر  مشابه  سرانه  درآمد  با  کشور های  بین  دوجانبه  تجارت  لیندر ،  رابطه  طبق  واقع  در 
کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر 
بین حجم  تأثیر منفی و معنادار  بنابراین  افزایش خواهد یافت.  شود تجارت میان دو کشور 
یعنی هر چه  است.  میان دو کشور  اختالف درآمد سرانه  و  واردات(  و  تجارت )صادرات 

شکاف درآمد سرانه کشورها کمتر باشد حجم تجارت بین آن دو افزایش می یابد. 

2. مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق 

و  اقتصاددانان  بین  زیادی  موافقان  و  مخالفان  منطقه ای،  اقتصادی  یکپارچگی های 
واینر1  بر می گردد.  انحراف تجارت  یا  ایجاد تجارت  به  منشأ آن  دارد. که  سیاست گذاران 
سال  در  را  بین المللی  مناطق  ترجیحی  تجارت  در  تعرفه  کاهش  که  است  کسی  نخستین 
1950مطرح کرد. با کاهش تعرفه برای کشورهای داخل منطقه تجارت ترجیحی یک خلق 
منطقه  از  خارج  در  که  کشورهایی  سایر  برای  ولی  می دهد،  رخ  رفاه  افزایش  و  تجارت 
قرار دارند با کاهش رفاه مواجه می شوند. بنابراین منطقه تجارت ترجیحی به علت نزدیکی 
این  است.  متغیراصلی  یک  واینر  نظریه  در  فاصله  بنابراین  می یابد.  قوام  اندک  فاصله  و 
متغیراصلی در سایر مطالعات نیز به عنوان یک متغیرکلیدی در مدل جاذبه شناخته می شود. 
به آن استناد شده است.  این مهمترین مدلی است که در سال های اخیر در مقاالت جهانی 
گروگمن2، معتقد است کشورهای همسایه با این تجارت به خلق تجارت می پردازند، اگرچه 
تجارت بر مبنای مزیت نسبی شکل می گیرد ولی تحت تأثیر مسائلی از قبیل جغرافیا نیز قرار 
دارد و کاهش فاصله به عنوان یک متغیر مهم در مدل جاذبه، هزینه های سنگین حمل و نقل 
را کاهش می دهد. همسایگان در چنین مناطقی در طیف گسترده ای با یکدیگر به تجارت 
می پردازند. استون3 و همکاران با تخمین دو متغیرکلیدی اندازه اقتصاد و فاصله مدل جاذبه، 

نتایج ذیل را گزارش کرده اند:

1. Viner (1950).
2. Paul Krugman (1980) .
3. Stone (1999).
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 1( اندازه بزرگتر بازار در کشور میهمان باعث کاهش موجودی سرمایه گذاری خارجی 
در کشور میزبان می شود.2( با لحاظ کردن متغیر فاصله در مدل، نتایج دال بر وجود رابطه 
مکمل بین تجارت و FDI داشته است. منافع حاصل از یکپارچگی منطقه ای در کشورهایی 
که اقتصاد بسته دارند و موانع بیشتری برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارند کمتر است. 
نتیجه می رسد  این  به  یکم،  و  بیست  قرن  آغاز  در  با موضوع جهانی سازی  تانزی1  ویتو 
که متغیر فاصله به دو عامل سرمایه گذاری و اطالعات پیوند خورده است. سرمایه گذاری با 
رشد شرکت های چند ملیتی و اطالعات با رشد اینترنت،موج جدید جهانی سازی و کاهش 
ارمغان آورده  به  نظیر کاهش هزینه حمل و نقل در فاصله زیاد را  بین المللی  موانع معامالت 
است. متغیر فاصله یک متغیرکلیدی در جغرافیایی اقتصادی و مدل جاذبه است که با کاهش 
هزینه های حمل ورود به منطقه تجارت ترجیحی آسان می شود.بنابراین طبق مدل های مرسوم 
می توان » جغرافیای اقتصادی« را به عنوان هزینه های حمل و نقل الگوسازی کرد. فرانکل2 سه 
انقالب تکنولوژیکی در ارتباطات را تشریح کرده است که مبین نقش متغیرکلیدی فاصله 
نوزدهم رخ  قرن  بخار در  بخار و کشتی  ماشین  با ظهور  اول  انقالب  در مدل جاذبه است. 
داد که هزینه حمل و نقل در فاصله های طوالنی را پایین آورد. دومین انقالب تکنولوژیکی 
در نیمه های میانی قرن بیستم با گسترش مقیاس تولید، تولید انبوه و ساخت کشتی های غول 
طی  به طوری که  داشت.  مقیاس  از  ناشی  صرفه جویی  و  مقیاس  به  فزاینده  بازده  که  پیکر 
سال های1980- 1920 هزینه واقعی هر تن حمل بار در فاصله های طوالنی را تا سه چهارم 
کاهش داد. سومین انقالب در فناوری ارتباطات و حمل و نقل در پایان قرن بیستم به وقوع 
فناوری و  به  با دستیابی  فاصله ها  انقالب تحول شگرفی در حال کاهش دادن  این  پیوست. 

اطالعات و دانش فنی در سطح بین الملل است. 
دیر دروف و استیرن3 می گویند: بیشترین منافع حاصل از جهانی سازی و آزادسازی تجاری 
نصیب عوامل نسبتاً فراوان می شود. در کشورهای فقیر که نیروهای کار غیر ماهر بخش نسبتاً 
فراوان از افراد در سن کار است ، می توانند برندگان اصلی جهانی سازی و آزادسازی تجاری 

باشند.

1. Vito Tanzi (2000).
2. Frankel (2000).
3.  Deardorff and Stern (1999).
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هکمن و مسرلین1، با استفاده از مدل جاذبه پیشنهاد می کنند، جهت پیشبرد یکپارچگی 
است.  حمل و نقل  هزینه های  کاهش  و  فاصله  کلیدی  متغیر  بر  تمرکز  عربی  کشورهای  در 
عربی  کشورهای  و  شصت  دهه  اروپایی  کشورهای  در  یکپارچه سازی  اصول  آنها  نظر  از 
داد  یکدیگر  با  کمتر  خیلی  عربی  هستند. کشورهای  متفاوت  کاماًل مشخص  طور  به  فعلی 
عربی  کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید  در  ستدی  و  داد  چنین  اهمیت  و  می کنند  ستد  و 
نسبت به کشورهای اروپایی، بسیار متفاوت است و در نتیجه پیشنهاد می کنند که استراتژی 
یکپارچه سازی عربی، باید مسیری را دنبال کند که با شیوة غالباً لیبرالی که به وسیله جامعه 

اروپایی به اجرا درآمده است )آزادسازی کامل تجارت کاال(، متفاوت است.
رحمان2، مدل جاذبه تعمیم یافته را با تکنیک پنل دیتا برای بررسی جریان تجارت کشور 
تولید  که  می دهند  نشان  او  نتایج  می گیرد  کار  به  کشور  این  تجاری  شرکای  با  بنگالدش 
ناخالص ملی سرانه و درجه باز بودن اقتصادها، تأثیر مثبت اما هزینه حمل و نقل تأثیر منفی 

بر جریان تجارت بنگالدش داشته است. 
 آردین، هری3مهمترین یافته های این مطالعات شامل: 1- یکپارچگی اقتصادی اثر مثبت 
بر رشد اقتصادی دارد.2- پیوستن به اتحادیه اروپا برای کشورهایی که به عنوان کاندیدای 
پیوستن به این اتحادیه هستند، منافع زیادی را به همراه دارد هرچند ممکن است بخش هایی 
از اقتصاد این کشورها در ضمن الحاق، تحلیل برود. 3- اثرات یکپارچگی عمیق ) منظور با 
کامل تر شدن مراحل یکپارچگی( با رفع  موانع تجاری بین کشورها بسیار بیشترمی شود.4- 
و  دارد.5- کاهش محدودیت ها  اقتصادی  بر رشد  مهمی  اثرات  اقتصادی  موسسات  توسعه 

موانع مرزی، اثرات مثبتی بر سطح درآمد ملی و رفاه دارد. 
اقتصادهای مختلف و سیاست های  ایجاد واحد پول آسیایی در  به بررسی  میشل،پلومر4 
کالن مرتبط با آن می پردازد. نتایج وی حاکی از این است که با وجود یک ناحیه تجارت 
امر زمینه  این  ایجاد یک واحد پول آسیایی بسیار زیاد است.  بالقوه  آزاد درآ.سه.آن منافع 
و  دولت های همگن  بین  در  متحدالشکل  بازرگانی  سیاست های  با  موفق،  رژیم  ایجاد یک 

متمایل به یک رژیم آزاد را فراهم می نماید. 

1.  Hoekman. B, Messerlin. P, (2002).
2.  Rahman(2004).
3.  Ardian. Harri (2005).
4.  Mchael G. Plummer (2006) .
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و  اقتصاد  اندازه  متغیرکلیدی  دو  بررسی  به  جاذبه،  مدل  از  استفاده  با  ملیتز1  جاسکوث 
به بحث مزیت های نسبی و تخصص در مدل جاذبه معتقد است. وی  فاصله می پردازد. وی 
می گوید: فاصله می تواند به عنوان یک عامل مشوق در تجارت بین کشورها در نظر گرفته 
شود.  بالدوین با معرفی »اثردومینو« که بر طبق آن ، تجارت آزاد جهانی از مسیر گسترش منطقه 
تجارت ترجیحی  تحقق می یابد، به تبیین دو متغیرکلیدی اندازه اقتصاد و فاصله در مدل جاذبه 
تجارت  منطقه  با گسترش  »اثردومینو«  نشان می دهند که تحت  بالدوین  مطالعات  می پردازد. 

ترجیحی، کشورهای خارجی ناخواسته به جرگۀ »وارد شوندگان« به اتحادیه می پیوندند. 
دین تای تانیبین2  با استفاده از مدل جاذبه، به بررسی تجارت در ویتنام با دو متغیرکلیدی 
جهان  کشور   60 و  ویتنام  بین  دوجانبه  تجارت  تحلیل  می پردازد.  فاصله  و  اقتصاد  اندازه 
طی سال های 2000 تا 2010 با استفاده از مدل پنل دیتا انجام شده است. مشفیگو ایبنی3در 
می یابد.  کاهش  مبادالت  میزان  تجارت،  هزینه  افزایش  با  که  می دهد  نشان  خود  مطالعات 
و  تجاری  ترتیبات  چون  دیگری  عوامل  فرهنگی،  اشتراکات  و  حمل و نقل  هزینه  بر  عالوه 
مباحث  وی  دارد.ضمنا  اهمیت  کشور  دو  بین  اقتصادی  یکپارچگی  در  نیز  مشترک  مرز 
یکپارچگی اقتصاد بین الملل را با تکیه بر تجارت و سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و 

گرایش کشورها به اقتصاد باز تبیین کرده است. 
اندرسون4 به بررسی تأثیر متقابل اقتصادها با مدل جاذبه  پرداخته است. اگر چه  انقالب 
برای جهانی سازی است  فنی آغاز تهاجمی  انتقال دانش  امور و  با تخصصی کردن  صنعتی 
ولی آنچه مکان تولید و تجارت را مشخص می کند فقط مزیت های نسبی است. طبق گزارش 
یو اس  ای تی سی5 در دهۀ 1980 بسیاری از کشورهای غیر عضو سازمان همکاری اقتصاد و 
توسعه، شامل روسیه، هند و چین آرام آرام از سیاست های تجاری و سرمایه گذاری درونگرا 
به سمت سیاست های تجاری و سرمایه گذاری برون گرا تغییر گرایش داده اند. انها دریافته اند 
این  بازدهی  نتیجه،  در  می نماید.  رخ  جدید  فرصت های  و  فناوری  بازارها،  گسترش  با  که 

1.  Jacques Melitz (2007).
2.  Dinh Thi Thanh Binh(2011).
3.  mashfique Ibne Akbar(2013).
4. Anderson (2016).
5. USITC(2017) United States International Trade Commission.
  Vito Tanzi (2000).
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کشورها با پیوستن به جریان آزادسازی، رشد پیدا می کند و درآمدشان به سطوح درآمدی 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، همگرا می گردد.

به  جاذبه،  مدل  از  استفاده  با  نیز  داخلی  پژوهشگران  خارجی،  پژوهش های  با  همزمان 
بررسی متغیرهای کلیدی تجارت ، اندازه اقتصاد، فاصله و.... پرداختند. حسینی و بزرگی در 
موثر  بررسی شاخص های  به  منطقه ای«  هم پیوندی  امکان  و  ایران  منطقه ای  » شرکای  مقاله 
تولید  از  صنعتی  شده  ساخته  کاالهای  سهم  اقتصاد،  بودن  باز  درجه  سرانه،  تولید  قبیل:  از 
وصادرات ، اندازه تجارت و سهم کشورها از کل تجارت منطقه ای پرداخته اند. آذربایجانی 
و همکاران  با بهره گیری از الگوی جاذبه تعمیم یافته و روش داده های ترکیبی ، مناسب ترین 
جهانی  و  همگرایی  شاخص های  اساس  بر  ایران،  اقتصاد  برای  منطقه ای  ـ  تجاری  ترتیبات 

شدن را مورد بررسی قرار داده اند.
اشرف زاده با استفاده از تصریح مدل ماتیاس1 )1997(  طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی 
با  بود  گرفته  دیگران  و  فرانکل  به  که  )1996(را  پوالک  ایرادات  ماتیاس  کرد.  برآورد  را 
از نظر  )الفا(، یک متغیر مجازی است.  لحاظ سه ضریب ثابت پاسخ داد.ضریب ثابت اول 
انتظار دارد این  ماتیاس این ضریب، مقاومت کشورها را در زمینه واردات نشان می دهد و 
ضریب منفی باشد. به همین ترتیب ضریب ثابت دوم)سیگما(، یک متغیر مجازی است. از 
عنوان  به  را  آن  و  می دهد  نشان  را  صادر کننده  کشور  صادراتی  توان  ضریب  ماتیاس  نظر 
و  بوده  مثبت  این ضریب  این است که  بر  ماتیاس  انتظار  اثر کشور هدف معرفی می نماید. 
دادن  نشان  برای  ماتیاس  است.  بزرگتر  دارند،  بیشتری  توان صادراتی  برای کشورهایی که 
است  ثابت سوم)گاما(  همان ضریب  مجازی سوم که  متغیر  )کشورها(  مقاطع  در  زمان  اثر 
را معرفی می کند و این ضریب را به عنوان اثر زمان در مقاطع یا کشورها معرفی می نماید. 
از نظر ماتیاس کسانی که این مدل را بکار گرفته اند، به صورت ناخواسته و بدون آزمون، 
الفا مساوی صفر و سیگما مساوی صفر و گاما مساوی صفر،  محدودیت های غیر ضروری 
را برای همه مقادیرi,j, t بر مدل تحمیل نموده اند. به این ترتیب ماتیاس برای بررسی تأثیر 
همگرایی های اقتصادی بر جریان تجارت بین کشورها، اثرات ثابت مدل را به دو اثر بازار 
داخلی و اثر کشور هدف تفکیک می نماید و تاکید می کند که اعمال چنین محدودیت هایی 

1. Matyas, L.
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آن هم بدون آزمون بر مدل عمومی جاذبه، ممکن است نتایج را با تورش همراه سازد.
و  الهی  اسالمی  پرداخت.  کشورهای  میان  در  اقتصادی  یکپارچگی  بررسی  به  اکبری   
نهاوندیان مطالعات »جهانی شدن و هم پیوندی منطقه ای - مطالعه موردی کشورهای اسالمی 
منا« با به کارگیری نظریه لیندر نشان دادند، رفتار تجاری کشورهای عضو جامعه آماری، با 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی و سایر کشورها در مقاطع پیش و پس از نظریه 

جهانی شدن سازگاری دارد.
 نجارزاده و همکاران پژوهش »همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم 
مطالعات  نتایج  می کند.  مطرح  را  منطقه  ای  پیمان های  تشکیل  و  منطقه گرایی  خارجی« 
مذکور دال بر تأثیر مثبت اندازه بازاری و اقتصادی کشورهای صادر کننده و واردکننده بر 
جریان های تجاری دوطرفه است. خیابانی و همکاران بر اساس مدل جاذبه به بررسی عوامل 
نتایج آنها تولید ناخالص  تعیین کننده جریان تجارت در این کشورها می پردازند. بر اساس 
و  معنادار  و  مثبت  اثر  ارزی کشور صادر کننده،  ذخایر  و  واقعی  ارز  نرخ  داخلی کشورها، 
بررسی  به  سبزواری  یارندی، حسینی  دارد.  صادقی  تجارت  بر  منفی  اثر  جمعیت کشورها 
و  ایران  بین  جانبه  دو  ترجیحی  تجارت  ترتیبات  قالب  در  تجارت  انحراف  و  ایجاد  اثرات 
پاکستان می پردازند. محرابی با استفاده از مدل تعادل جزئی برای دوره زمانی 2002-2003 
به بررسی اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری، درآمد تعرفه ای و تراز تجاری 
ایران پس از ایجاد یک موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی 

می پردازد.  
کریمی هسنیجه با استفاده از مدل جاذبه بین سال های 1994 تا 2005 با روش داده های 
کشورهای  و  خلیج فارس  همکاری  شورای  و  ایران  بین  جانبه  دو  تجاری  جریانات  پنل، 
شدت  شامل  کلی  شاخص  سه  محاسبه  با  نصیری  و  ناصری  کرد.  بررسی  را  هند  اقیانوس 
کشور  تولید  بین  سازگاری  شاخص  و  طرفه  دو  تجاری  جریان  سازگاری  تجاری،  جریان 
مبدا و کشور طرف موافقت نامه، به نتیجه ذیل دست یافتند. طبق شاخص مذکور به ترتیب 
و  پور  لطفعلی  دارند.  قرار  سوم  تا  اول  رتبه های  در  سوریه  و  ترکیه  اندونزی،  کشورهای 
همکاران در پژوهشی با عنوان »بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای 
التین - کاربرد مدل جاذبه - به بررسی یکپارچگی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای 
و  بلوک  تشکیل  موفقیت  یا عدم  موفقیت  بررسی  اصلی  می پردازد. هدف  آمریکای التین 
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جامعه  است.  این کشورها  و  ایران  بین کشور  جانبه  دو  تجارت  افزایش  میزان  بر  آن  تأثیر 
بلوک  ایجاد  است.  زمانی2001-2009   دوره  در  کشور  شانزده  شامل  تحقیق،  این  آماری 
و  شکیبائی  می دهد.  افزایش  را  عضو  کشورهای  میان  تجارت  درصد   89 معادل  تجاری 
همکاران به بررسی یکپارچگی اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه می پردازند. نتایج برآورد 
همکاری های  زیادی  حد  تا  آنها  بین  فاصله  و  درآمدسرانه  مستقل  متغیرهای  می دهد  نشان 
این دو کشور  نشان می دهد  نتایج  توجیه می کنند. همچنین  را  ترکیه  و  ایران  بین  اقتصادی 
نمی توانند با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی یکپارچگی مثبتی داشته باشند. نیکبخت 
و همکاران »تحلیل همگرایی اقتصادی ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه« کشورهای 
گروه دی هشت1 به این نتیجه رسیده اند که این کشورها آمادگی ورود ناگهانی به تجارت 
آزاد را ندارند، منطقه گرایی می تواند مؤثرترین راه برای حرکت تدریجی اقتصادهای ملّی 
این کشورها به اقتصاد جهانی باشد. نکته مهم در این مطالعات عدم مشابهت ساختار اقتصادی 
کشورهای عضو و پراکندگی جغرافیایی جهت یکپارچگی اقتصادی در مدل جاذبه است. 

در مطالعه سوری، آزادسازی به شیوه منطقه گرایی کم هزینه تر و قابل دسترس تر از طریق 
جهانی شدن است. براساس یافته های مدل جاذبه، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر2 مبنی بر 
وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و یکپارچگی درآمدها پیروی می کند. همچنین نتایج 
برآورد مدل نشان می دهد، اندازه اقتصادی، درآمد سرانه  و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
آثار معنادار و مستقیم و مسافت اثر معنادار اما معکوس بر جریان تجاری ایران با بلوک های 

منطقه ای مورد بررسی دارد. 
سعادت با استفاده از مدل جاذبه، یکپارچگی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه ی 
دریای خزر را بررسی می کند. اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، 
ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید 

کشش بلند مدت صادرات، بزرگتر از کشش بلند مدت واردات است. 
در  که  می کند  را صادر  کاالیی  کشور  هر  که«  می دارد  بیان   1391 سال  در  سالواتوره 
تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً فراوان و ارزان دارد و به طور متقابل کاالیی را وارد 

می کند که تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد« .

1. D-8.
2. Linder.
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و  منطقه ای  تجاری  ترتیبات  و  اقتصادی  همگرایی  کتاب  انتشار  با  بروجردی  رحیمی 
بازارهای مشترک می نویسد، غالب مطالعات همگرایی اقتصادی به مسئلۀ همگرایی درآمد 
با شبیه سازی  مدل های همگرایی درآمد  میان کشورها می پردازند. ضمناً  نبود همگرایی1  یا 
برای مدل های یکپارچگی یا ادغام2  اقتصادی نیز کاربرد دارند. بروجردی رفع موانع تجارت 
وقوع  آن  در  که  می داند  جاذبه  مدل  و  لیندر  فرضیۀ  مشابه  را  یکپارچگی  به  دستیابی  برای 
انفعال در زمینه دستیابی به یکپارچگی اقتصادی،  تجارت میان کشورها عامل ایجاد فعل و 

محسوب می شود.

3. تحلیل اجزای قاعده مارشال لرنر در تجارت ایران و روسیه

3 -1. نرخ ارز در تجارت ایران روسیه 
به  روبل   35 از حدود  دالر  )هر  دهه گذشته  روبل طی  50 درصدی  ارزش حدود  کاهش 
حدود 70 روبل( باعث شد صادرات ایران به روسیه در سال 1393 معادل 21 درصد کاهش 
یابد. البته کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر در اوایل دهه 90 در ایران نیز رخ داده 

بود که تعدیل کننده تحلیل قبل است. 
ثبات  ایران و ارزش روبل طی سنوات گذشته و  به علت نوسانات متناوب ارزش ریال 
نسبی دالر نسبت به دو ارز مذکور ، محاسبات مندرج در جداول به نرخ دالر است. ضمناً 
در سطح  پول کلیدی  واحد  در شرایط جاری یک  است که  ثالث  پول کشور  واحد  دالر 
با  همزمان   1990 دهه  اول  نیمه  در  روسیه  در  پول  ارزش  تغییر  دوم  نکته  است.  بین المللی 
افزایش  موجب  امر  این  است.  شوروی  در  قیمت ها  کنترل  حذف  و  برنامه  نظام  فروپاشی 
نقدینگی و تورم و تغییر ارزش روبل در روسیه شد. به نحوی که دولت تصمیم گرفت سه 
صفر از پول روسیه را در سال 1996 حذف کند. نرخ ارز )نرخ روبل( در برابرهر دالر که 
در سال 1992 معادل 100 واحد مقیاس بندی شد، در سال 1994 به 3500 روبل و در سال 
1996 به 5000 روبل و در سال 1997 با حذف سه صفر به 5/6 روبل رسید. نکته سوم: تغییر 
به  ایران نسبت  تثبیت نرخ ارز اسمی در  پیامدهای سیاست های  ایران است.  ارزش دالر در 

1. Convergence.
2. Integration.
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دالر و عدم تعدیل متناسب آن با تفاضل تورم داخلی و بین المللی، تعدیل شوک گونه دالر 
تقریبا هر10 سال یکبار رخ داده است. مطابق جدول ضمیمه  در مقاطع زمانی مختلف که 
)4( میانگین نرخ روبل که در دهه 70 معادل 765 ریال بود در دهه 80 به 316 ریال یعنی 59 
تئوریک  انتظار  به ریال رخ داد که مطابق  یافت، یعنی کاهش ارزش روبل  درصد کاهش 
واردات  نقطه ای  کشش  بنابراین  یافت.  افزایش  درصد   80 روسیه  از  ایران  واردات  میزان 
نسبت به نرخ ارز کوچکتر از یک و معادل 74 صدم است. میانگین نرخ روبل که در دهه 
70 معادل 765 ریال بود در نیمه اول دهه 90 به 651 ریال یعنی15 درصد کاهش یافت، که 
مطابق انتظار تئوریک میزان واردات ایران از روسیه 99 درصد افزایش یافت. بنابراین کشش 

نقطه ای کوتاه  مدت واردات نسبت به نرخ ارز کوچکتر از یک و معادل 15 صدم است.

3 -2 - تحلیل تابع صادرات ایران به روسیه
تابع تقاضای صادرات این بخش بر اساس اقتصاد بین الملل دومینیک سالواتوره است. تابع 
تقاضای صادرات تابعی از تولید ملی، جمعیت،  نرخ ارز صادراتی و قیمت کاالهای صادراتی 
است. بنابراین متغیر وابسته در تابع تقاضای صادرات ایران به روسیه،مقدار صادرات ایران به 
روسیه و متغیرهای مستقل،تولید ناخالص داخلی روسیه، جمعیت روسیه،  نرخ ارز صادراتی 
در  صادرات،  تابع  ایویوز1  نرم افزار  است.خروجی  ایران  صادراتی  کاالهای  قیمت  و  ایران 
است.  شده  نپرمحاسبه  لگاریتم  با  مدل  این  متغیرهای  است.  شده  درج   )1( ضمیمه  جدول 
بر تخمین مستقیم ضرایب، منجر  با فرم لگاریتمی، عالوه  برآورد ضرایب مدل رگرسیونی 
وسیله  به  مدل  این  متغیرهای  لگاریتمی  فرم  پایایی  می شود.  نیز  زمانی  سریهای  پایایی  به 
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته تایید شده است. متغیر وابسته مقدار صادرات ایران به روسیه 
و متغیرهای مستقل به ترتیب)ازچپ به راست در معادله ذیل(: تولید ناخالص داخلی روسیه، 
است. ضریب  ایران  قیمت کاالهای صادراتی  و  ایران  ارز صادراتی  نرخ  روسیه،   جمعیت 
از واحد بودن کشش صادرات  بزرگتر  نشانگر  ناخالص داخلی روسیه 3/5 است که  تولید 
t معادل 11 نشانگر معنی دار بودن این کشش است. حساسیت  ایران به روسیه است. آماره 
صادرات نسبت به نرخ ارز بی کشش و معادل منفی0/22 و آماره t  معادل منفی2/6 نشانگر 
معنی دار بودن آن است. حساسیت صادرات نسبت به قیمت کاالهای صادراتی معادل منفی 

1.  Eveiws.
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آن  بودن  معنی دار  نشانگر  که  است  منفی6     t آماره  و  بودن  بی کشش  نشانگر  صدم ،   77
و  بودن  بی کشش  نشانگر  منفی0/86  معادل  جمعیت  به  نسبت  صادرات  حساسیت  است. 
آماره t معادل منفی 7/7  نشانگر معنی دار بودن آن است. در مجموع طبق جدول )1( تابع 
صادرات با چهار متغیر مستقل فوق یک معادله رگرسیون معنی دار است که ضریب تعیین 
87 درصدی دارد و آماره های دوربین واتسون ، آکائی و شوآرتس نیز متناسب استانداردهای 

خود سازگاری دارد.

LXQijt=A+B1 LGDPRUSijt+B2LPOPRUSijt+B3LEXijt+vijt  

B1=3/55(t=11/14)   B2=-0/86(t=-7/74)  B3=-0/22(t=2/58)  B4=-0/77(t=-5/73)  

3 -3. تحلیل تابع واردات ایران از روسیه
تابع  است.  سالواتوره  دومینیک  بین الملل  اقتصاد  اساس  بر  بخش  این  واردات  تقاضای  تابع 
واردات  قیمت کاالهای  و  واردات  ارز  نرخ  ملی، جمعیت،  تولید  از  تابعی  واردات  تقاضای 
بنابراین متغیر وابسته در تابع تقاضای مقدار واردات ایران از روسیه است و متغیرهای  است. 
مستقل به ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران، نرخ ارز وارداتی و قیمت کاالهای وارداتی است. 

خروجی نرم افزار ایویوز تابع واردات، در جدول ضمیمه )1( درج شده است.
مستقیم  تخمین  بر  است، که عالوه  لگاریتمی  فرم  با  مدل رگرسیونی  برآورد ضرایب   
این  متغیرهای  لگاریتمی  فرم  پایایی  می شود.  نیز  زمانی  سری های  پایایی  به  منجر  ضرایب، 
مدل به وسیله آزمون دیکی فولر تعمیم یافته تایید شده است. متغیر وابسته مقدار واردات و 
متغیرهای مستقل به ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران، نرخ ارز وارداتی و قیمت کاالهای 
ایران  واردات  کشش  بودن  واحد  از  بزرگتر  نشانگر  واردات1/13  کشش  است.  وارداتی 
است. حساسیت  مذکور  بودن کشش  معنی دار  نشانگر   4/2 معادل   t آماره  است.  روسیه  از 
واردات نسبت به نرخ ارز معادل منفی 0/28 نشانگر بی کشش بودن و آمارهt  معادل منفی 
وارداتی  قیمت کاالهای  به  نسبت  واردات  است. حساسیت  آن  بودن  معنی دار  نشانگر   2/6
بودن  معنی دار  نشانگر  منفی3/6  معادل    tآماره و  بودن  با کشش  نشانگر  منفی1/18  معادل 
نشانگر بی کشش بودن و آماره  به جمعیت معادل0/36  آن است. حساسیت واردات نسبت 
با چهار  تابع واردات  نشانگر معنی دار بودن است. در مجموع طبق جدول )1(  t معادل3/8 
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متغیر مستقل فوق یک معادله رگرسیون معنی دار است که ضریب تعیین 72 درصدی دارد 
و آماره های دوربین واتسون، آکائی و شوآرتس نیز با استانداردهای خود سازگاری دارد. 

LMQijt=A+B1 LGDPIRijt+B2LPOPIRijt+B3LEXijt+B4LPMijt+vijt  

B1=1/13(t=4/23)   B2= -0/36(t=-3/84)  B3=-0/28(t=2/64)  B4=-1/18(t=-3/65)  

3 -4. شرط مارشال ـ لرنر در تجارت ایران و روسیه
شرطی که ثبات یا بی ثباتی بازار ارز را تعیین می کند به شرط مارشال- لرنر معروف است. 
کشش  مطلق  قدر  مجموع  که  است  باثبات  زمانی  ارز  بازار  لرنر  مارشال-  شرط  براساس 
یک  از  بزرگتر  ارز  نرخ  به  نسبت    ex صادرات  تقاضای  کشش  و    em واردات  تقاضای 
هیچ  ارز  نرخ  در  تغییر  باشد،  یک  از  کمتر   ex و    em کشش های  مجموع  چنانچه  باشد. 
تأثیری در بهبود ترازپرداخت ها ندارد، البته این شرط با فرض با کشش بودن عرضه و صفر 
این  غیر  در  است،  سرمایه  خروج  و  ورود  برابری  یا  سرمایه  خارجی  جریان  خالص  بودن 
کلیدی  نکته  البته  نیست.  کافی  شرط  ولی  است،  الزم  شرط  لرنر،  مارشال-  شرط  صورت 
شرط مارشال- لرنر این است که اگر برای مثال: تقاضای ما برای واردات کاماًل با کشش 
به وجود  بهترین حالت  باشد،  با کشش  ما کامال  برای کاالی  نیز  تقاضای خارجی  و  باشد 
می آید زیرا در صورت افزایش نرخ ارز، قیمت کاالهای صادراتی ما برای روس ها کاهش 
اما  می یابد و چون تقاضای آنها دارای کشش است، اضافه دریافتی ارزی خواهیم داشت. 
تقاضا دارای  ایران می شود و چون  باعث گران تر شدن کاالهای وارداتی  ارز  افزایش نرخ 
بیان می کند که  لرنر  ـ  برای واردات کم می شود. شرط مارشال  ارز  کشش است، تقاضای 
اگر مجموع کشش های تقاضای صادرات و واردات برای کشوری بزرگتر از واحد باشد، 
افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول1 منجر به بهبود تراز تجاری و رونق اقتصادی می شود. 
اقتصاد  بر  نامطلوبی  اثرات  ملی  پول  ارزش  این شرط، کاهش  در حالی که در عدم وجود 
براساس شرط مارشال  افزایش سطح قیمت ها دامن خواهد زد.  به  خواهد گذاشت و صرفاً 
برای صادرات  تقاضا  برای واردات و  تقاضا  قیمتی  لرنر اگر جمع قدر مطلق کشش های   -
بزرگتر از یک باشد، آنگاه بازار ارز باثبات است، اما مجموع این دوکشش برای کشورهایی 

1. devaluation exchange rate.
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که منحنی های عرضه و تقاضای آنها برای ارز به قدری باکشش است که کاهش ارزش پول 
یا کاهش نرخ برابری ارز را )بدون بروز آثار تورمی( امکان پذیر می کند، بزرگتر از یک 
بنابراین تعیین  خواهد بود و روشی برای اصالح کسری تراز پرداخت ها محسوب می شود. 

مقدار کشش قیمتی تقاضای واردات و صادرات اهمیت زیادی پیدا می کند. 
قبل از جنگ جهانی دوم اعتقاد عمومی بر این بود که نه فقط بازارهای ارز باثبات است، 
بلکه تقاضای ارز و عرضه آن نیز بسیار با کشش است. این امر در دهه 1940 هدف بسیاری 
از مطالعات اقتصادسنجی، تخمین کشش های قیمتی در تجارت بین الملل بود. در این رابطه 
مطالعات گزارش شده در ویرایش 12کتاب اقتصاد بین الملل سالواتوره به تخمین کشش قیمتی 
تقاضای واردات 21 کشور و تخمین کشش قیمتی تقاضا برای 22 کشور در سال1949  اشاره 
دارد. نتایج این مطالعات نشانگر آن است که مجموع کشش های تقاضا به طور متوسط، عموماً 
نسبتاً  ارز  عرضه  و  تقاضا  منحنی های  باثبات  ارزهای  وجود  با  بنابراین   است،  یک  از  بیشتر 
بی کشش می باشند. مطالعات بعدی منجر به نتایج مشابه نشد، به طوری که مجموع قدر مطلق 
کشش های تقاضا برای واردات و تقاضا برای صادرات، یا کمتر از یک بود و یا بسیار نزدیک 
به یک بود. بنابراین خوش بینی نسبت به کشش تقاضا قبل ازجنگ جهانی به بدبینی نسبت به 
آن، بعد ازجنگ تبدیل شد. اما مطابق جدول ضمیمه )1( تابع تقاضای صادرات ایران به روسیه 
نسبت به نرخ ارز، بی کشش و معادل منفی0/22 و حساسیت تقاضای واردات ایران از روسیه 
نسبت به نرخ ارز نیز بی کشش و معادل منفی0/28است. مجموع قدر مطلق کشش های تقاضای 
واردات و صادرات 50 صدم واحد است. علت اصلی کشش اندک فوق به نوع کاالهای عمده 
مبادله شده مرتبط است. صادرات ایران به روسیه غالباً کاالهای کشاورزی است که کم کشش 
می باشند و واردات ایران از روسیه نیز غالت، چوب و آهن است که آنها نیز غالباً کاالهای 
کم کشش است. مجموع قدر مطلق کشش های تقاضای واردات و صادرات 50 صدم واحد 
است که کمتر از یک است.  بنابراین افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول منجر به افزایش 
صادرات به روسیه یا کاهش واردات از روسیه و در نهایت بهبود تراز پرداخت های ایران نمی 
شود، بلکه افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول1 اثرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت و 

صرفاً به افزایش سطح قیمت ها دامن خواهد زد. 

1. devaluation.
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4. تحلیل مدل جاذبه ایران و روسیه

  CIS 4-1. تحلیل مدل جاذبه ایران و روسیه در حوزه
اولین مدل جاذبه بر اساس خروجی نرم افزار ایویوز1 در جدول ضمیمه )2( درج شده است، 
خالصه معادله آن در ذیل آمده است. این مدل به صورت پنل دیتا تخمین زده شده است و 
متغیرهای این مدل غیر لگاریتمی محاسبه شده است. متغیر وابسته این مدل تجارت )مجموعه 
ناخالص  تولید  میانگین  اول:  مستقل  متغیر  است.  ایران  و  روسیه  بین  واردات(  و  صادرات 
داخلی ایران، روسیه و کشورهای سی آی اس  است. متغیر مستقل دوم:  فاصله پایتخت های 
متغیر  است.  جمعیت  سوم:   مستقل  متغیر  است.  سی آی اس   کشورهای  و  روسیه  با  ایران 
از روسیه و کشورهای سی آی اس   ایران  لیندرکه تفاضل درآمد سرانه  متغیر  مستقل چهارم 
است. سه متغیر مجازی این معادله رگرسیون به ترتیب مرز آبی، زبان و فرهنگ است که 
زبان مشترک و فرهنگ مشترک است و عدد صفر  به معنی مرز مشترک آبی،  عدد یک 
نشانگر نداشتن مرز مشترک آبی، زبان مشترک و فرهنگ مشترک است)الزم  به یادآوری 
معادله رگرسیون در جدول ضمیمه 2  متغیر مجازی  ایویوز سه  نرم افزار  است که خروجی 
است(. آماره نشده  معادله ذیل درج  اعداد در  بودن  بزرگ  به علت  است؛ ولی  درج شده 

این مدل  نشانگر آن است که  استاندارد  با جدول  مقایسه  F  معادل 25 واحد است که در 
چهار  ضریب  است.  درصد   41 معادل  تعیین  ضریب  است.  معنی دار  مدل  یک  رگرسیونی 
 628 و   2501  ،-162268 ترتیب0/001،  به  لیندر   و  جمعیت  ؛  فاصله  تولید،  مستقل  متغیر 
در  معادله  این  مشترک  فرهنگ  و  مشترک  زبان  جمعیت،  فاصله،  تولید،  متغیرهای  است. 
سطح باالی 95 درصد معنی دار است. ولی دومتغیرمهم این معادله یعنی  لیندر و مرز مشترک 
آبی در دامنه بحرانی قرار دارند و اصاًل معنی دار نیستند. اما یکی از مشکالت اصلی این مدل 
آن است که طبق آزمون دیکی فول متغیرهای این مدل نامانا است. در نتیجه معنی دار این 
معادله و متغیرهای کلیدی آن و سایر تحلیل ها، ما را به رگرسیون جعلی می رساند که اعتبار 

ندارد. بنابراین در ادامه این مشکل را رفع می نماییم. 

Tijt=A+B1 MGDPijt+B2DISijt+B3POPijt+B4DYPijt+vijt  

1.  Eveiws.
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B1=0/001(t=2/90)   B2= -162268(t=-3/3)  B3=-2/501(t=2/05)  B4=628(t=0/06) 

آمده  ذیل  است،در  شده  زده  تخمین  دیتا  پنل  به صورت  که  جاذبه  مدل  معادله  دومین 
است. متغیرهای این مدل لگاریتمی محاسبه شده است. برآورد ضرایب مدل رگرسیونی با 
فرم لگاریتمی، عالوه بر تخمین مستقیم ضرایب منجر به پایایی سریهای زمانی نیز می شود. 
پایایی فرم لگاریتمی متغیرهای این مدل به وسیله آزمون دیکی فولر تعمیم یافته تایید شده 
است. متغیر وابسته این تجارت )صادرات و واردات( بین روسیه و ایران است. متغیر مستقل 
متغیر  است.   سی آی اس   کشورهای  و  روسیه  ایران،  داخلی  ناخالص  تولید  میانگین  اول: 
مستقل دوم: فاصله پایتخت های ایران با روسیه و کشورهای سی آی اس  است. متغیر مستقل 
سوم: جمعیت است. متغیر مستقل چهارم متغیر لیندرکه تفاضل درآمد سرانه ایران از روسیه و 
کشورهای سی آی اس  است. سه متغیر مجازی این معادله رگرسیون به ترتیب مرز آبی، زبان 
و فرهنگ است که عدد یک به معنی مرز مشترک آبی، زبان مشترک و فرهنگ مشترک 
است و عدد صفر نشانگر نداشتن مرز مشترک آبی، زبان مشترک و فرهنگ مشترک است. 
این مدل که به صورت لگاریتمی تعریف شده است مانا  طبق آزمون دیکی فول متغیرهای 
است. آمارهF  معادل 91 واحد است که در مقایسه با جدول استاندارد نشانگر آن است که 
این مدل رگرسیونی یک مدل معنی دار است. ضریب تعیین معادل 68 درصد است که بسیار 
باالتر از معادله اول است. ضریب چهار متغیر مستقل تولید، فاصله ؛ جمعیت و لیندر به ترتیب 
1،64/19 /1 -، 1/21 و0/099 است. متغیرهای تولید، فاصله و جمعیت در سطح 99 درصد 
معنی دار است ولی متغیر لیندر وسه متغیر مجازی فوق الذکردر دامنه بحرانی قرار دارند و 
اصاًل معنی دار نیستند. بنابراین مدل جاذبه ارائه شده در جدول ضمیمه )2( به علت دارا بودن 
مشکل  با  را  مدل  تخمین  دارد،  وجود  لیندر  متغیر  در  سرانه  درآمد  به صورت  که  جمعیت 

تورش تصریح  مواجه می کند قابل قبول نیست.

Tijt=A+B1 MGDPijt+B2DISijt+B3POPijt+B4DYPijt+vijt  

B1=1/19(t=3/73)   B2= -1/64(t=-3/9)  B3=1/21(t=11)  B4=0/099(t=0/06)  

جدول  در  ایویوز  نرم افزار  خروجی  اساس  بر   )4( معادله  قالب  در  نهایی  جاذبه  مدل 
با  این مدل  متغیرهای  معادله آن در ذیل آمده است.  ضمیمه )2( درج شده است ، خالصه 
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با فرم لگاریتمی، عالوه بر  لگاریتم نپرمحاسبه شده است. برآورد ضرایب مدل رگرسیونی 
لگاریتمی  فرم  پایایی  می شود.  نیز  زمانی  پایایی سری های  به  منجر  مستقیم ضرایب  تخمین 
وابسته  متغیر  است.  تایید شده  یافته  تعمیم  فولر  دیکی  آزمون  وسیله  به  مدل  این  متغیرهای 
این مدل تجارت بین روسیه و ایران است. متغیر مستقل اول: میانگین تولید ناخالص داخلی 
ایران، روسیه و کشورهای سی آی اس  است.  متغیر مستقل دوم:  فاصله پایتخت های ایران با 
روسیه و کشورهای سی آی اس  است. متغیر مستقل سوم متغیر لیندرکه تفاضل درآمد سرانه 
به  رگرسیون  معادله  این  مجازی  متغیر  سه  است.  و کشورهای سی آی اس   روسیه  از  ایران 
ترتیب مرز آبی، زبان و فرهنگ است که عدد یک به معنی مرز مشترک آبی، زبان مشترک 
و  مشترک  زبان  آبی،  مشترک  مرز  نداشتن  نشانگر  عدد صفر  و  است  مشترک  فرهنگ  و 
فرهنگ مشترک است. طبق آزمون دیکی فول متغیرهای این مدل که به صورت لگاریتمی 
تعریف شده است مانا است.  آمارهF  معادل71 واحد است که در مقایسه با جدول استاندارد 
نشانگر آن است که این مدل رگرسیونی یک مدل معنی دار است. ضریب تعیین معادل 55 
درصد است. ضریب سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب 3/45، 3/25 - و0/38-  
بنابراین  نیستند.  معنی دار  اصاًل  دارند و  قرار  بحرانی  دامنه  متغیرهای مجازی مدل در  است. 
مدل جاذبه ای که در معادله )4( آمده است هم به صورت کلی معنی دار است و هم عالمت 
متغیرهای مهم آن متناسب با انتظارات تئوریک است. کلیه  متغیرهای مهم مدل جاذبه ذیل، 
یعنی متغیرهای تولید، فاصله و لیندر  در سطح 99 درصد معنی دار می باشند. بنابراین معادله 
اما یکی از مهمترین دالیل بی معنی بودن متغیر مجازی مرز مشترک  ذیل قابل قبول است. 
آبی، آن است که بیشترین صادرات ایران به روسیه از طریق کشور ثالث یعنی آذربایجان و 
به صورت زمینی است که در ادامه با تفصیل بیشتری تحلیل می شود. باالخره هر سه فرضیه 
تایید  و  است  تئوریک  انتظارات  با  متناسب  مهم،  متغیرهای  عالمت  لحاظ  از  جاذبه  مدل 
می شود. طبق فرضیه اول: رابطه مثبتی بین تجارت متقابل  )Trade(و اندازه اقتصادی کشور 
)Trade(و  متقابل   تجارت  بین  معکوسی  رابطه  سوم:  و  دوم  فرضیه  دارد.  وجود   )GDP(

فاصله )DIS( و متغیر لیندر )DYP( وجود دارد.

Tijt=A+B1 MGDPijt+B2DISijt+B3DYPijt+B4D1+B5D3+vijt  

B1=3/45(t=11/5)   B2= -3/3(t=-6/9)  B3=-0/38(t=-2/7)  B4=-0/016(t=-0/043)   B5=-0/6 (t=-1/19)
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4- 2. تحلیل فاصله در مدل جاذبه از منظر صادرات ایران به روسیه به تفکیک 
گمرکات

فاصله یکی از متغیر های اصلی مدل جاذبه در تبیین تجارت بین المللی است. ایران با روسیه 
مرز خشکی ندارد بنابراین در مدل متغیر مجازی مرز مشترک آبی تعریف شده است، ولی 
مفهوم این متغیر مجازی که از لحاظ آماری معنی دار نیست چیست؟ طبق مدل جاذبه انتظار 
داریم که گمرکات استان های شمالی مخصوصاً گمرکات استان گیالن که نزدیکترین مرز 
در  امر  این  باشد.  داشته  را  روسیه  به  صادارت  بیشترین  دارد  روسیه  کشور  با  را  مشترک 
از  به روسیه  ایران  به طوری که 45 درصد صادرات  تائید شده است،  نیز  جدول ضمیمه )3( 
 طریق گمرکات آستارای گیالن انجام شده است. مجموع دو ردیف اول جدول ضمیمه )3(

با شدت بیشتری انتظارات را پوشش می دهد. به طوری که گمرک آستارا و منطقه آزاد بندر 
انزلی 58 درصد صادرات ایران به روسیه را دارند. عالوه بر آن سه ردیف بعدی نیز موید 
فرضیه فوق است، به طوری که پنج گمرک اول صادراتی به روسیه در سال گذشته )1395( 
با روسیه دارند و  متعلق به گمرکات گیالن، مازندران و تهران است که کمترین فاصله را 
این گمرکات است. ضمناً گمرکات مرکزی و  به  متعلق  این صادرات  مجموعاً 75 درصد 
از جدول ضمیمه )3( نکته دیگر  اما یک  دارند.  قرار  ایران در ردیف آخر جدول   جنوبی 

استخراج می شود و آن نقش منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی آستارا است. علی رغم 
توسعه  و  مجدد  صادرات  جهت  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  برای  آزاد  مناطق  اینکه 
صادرات طراحی شده اند ولی منطقه ویژه اقتصادی آستارا بیش از سه برابر منطقه آزاد انزلی 

در سال گذشته )1395( صادرات به روسیه داشته است.
 نکته دیگر بی معنی بودن متغیر مجازی مرز مشترک آبی در مدل جاذبه را تبیین می کند. 
مطابق جدول ضمیمه )3( کشور روسیه که مزر مشترک آبی با ایران از مسیر انزلی با فاصله 
کمتر و هزینه کمتر دارد، ولی مسیر انتخاب شده بوسیله تاجران مسیر سنتی آستارا است و 
از طریق کشور ثالث آذربایجان و مرز خشکی است که فاصله و هزینه باالتر دارد. به طور 
به  صادرکنندگان،  هم  و  است  کشاورزی  غالباً  روسیه  به  ایران  صادراتی  کاالی  هم  سنتی 
حمل و نقل کامیونی نسبت به دریایی چسبندگی بیشتر دارند. نکته دیگر اینکه، ایران از نظر 
تنوع حمل ونقل یا حمل و نقل چند منظوره شامل: آبی، زمینی و هوایی برای صادرات شرایط 
مناسبی ندارد. در روسیه، به علت سرمای شدید هزینه پرورش میوه و گل بسیار زیاد است 
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نبود  ایران اشتیاق زیادی دارند، ولی متأسفانه به دلیل  و روس ها برای خرید میوه و گل از 
مهم  موضوعات  از  یکی  می رود.  از دست  فرصت  این  روسیه،  به  ایران  از  باری  هواپیمای 
به  ایران  دیگر، اطالعات جدول )5( است. سهم صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی 
است.  درصد   73 معادل   2015 سال  در  روسیه   به  ایران  صادراتی  کاالهای  ازکل  روسیه 
حمل ونقل مواد غذایی با حمل ونقل کاالهای صنعتی بسیار متفاوت و بسیار حساس می باشد 
ما یک سیستم حمل ونقل  اینکه سیستم حمل ونقل  دارد. ضمن  به کانتینر یخچال دار  نیاز  و 
قیمت  که  است  محور  راننده   ایران  حمل ونقل  بلکه  نیست.  جهانی  استانداردهای  با  مطابق 
تمام شده را افزایش می دهد. به دلیل نبود حمل ونقل مناسب و باال بودن قیمت حمل ونقل و 
اثر حمل ونقل در باال رفتن هزینه ها به خصوص در بعد داخلی عماًل بسیاری از فرصت های 
بنابراین ایران باید برای خرید هواپیماهای باری جهت رفع این  صادراتی از دست می رود. 
نقیصه اقدام کند. از طرفی اگر ایران نمی تواند بازارهایی مثل مسکو و مراکز دور روسیه را 
یا  با خرید  آبی  مرز مشترک  و  بگیرد، ولی می تواند روی شهرهای مرزی  اختیار خود  در 

ساخت کشتی های کانتینری و حمل و نقل آبی، برنامه ریزی و هدف گذاری کند. 

به تفکیک  از روسیه  ایران  از منظر واردات  4-3. تحلیل فاصله در مدل جاذبه 
گمرکات

مرز  از  به روسیه  ایران  برعکس صادارت  از روسیه،  ایران  واردات   )3( مطابق جدول ضمیمه 
ارزان دریایی است. هفتاد درصد واردات ایران از روسیه از مرز دریایی استان گیالن یعنی منطقه 
آزاد انزلی است. مجموعا 91 درصد از واردات ایران از روسیه از از مرز ارزان دریایی گیالن 
و مازندران انجام می شود که این امر نیز مانند مبادی صادراتی موید اهمیت متغیر فاصله است. 

همانگونه که گفته شد یکی از متغیر های اصلی مدل جاذبه، متغیرفاصله است. سه بندر 
مهم شمال کشوریعنی: بنادر انزلی، امیر آباد و نوشهر 91 درصد واردات ارزشی و بیش از 
ایران از روسیه را دارندکه با شاخص های جهانی که بیش از 90  95 درصد واردات وزنی 
آن  مهمتر  نکته  است.  سازگار  می شود  انجام  دریاها  طریق  از  جهان  وزنی  تجارت  درصد 
بالفعل  به صورت  ایران  یعنی  برمی گردند.  غالبا خالی  برگشت  زمان  این کشتی ها  که  است 
هیچ کاالیی برای صادرات ندارد تا کشتی های خالی را پر کند. نکته دیگر اینکه، زمانیکه 
کشتی فقط از یک طرف بار دارد یعنی  واردات کاال به ایران گران تر تمام می شود. بنابراین  
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اگر چه صادرات ایران به روسیه خالف قواعد جهان شمول در بهره گیری مناسب ازحمل 
و نقل ارزان دریایی است ولی صادرات روسیه به ایران همسو با قواعد جهان شمول جهت 
بهره گیری ازحمل و نقل ارزان است. بنابراین، باید ایران با روسیه همگرا شود و مسیر جهان 
این  بندر آستارا و مرز زمینی آستارا است که در رتبه ششم  نکته دوم  شمول را طی کند. 
جدول قرار دارد. یعنی آستارا علی رغم قدرت بسیار زیاد و رتبه اول بودن در صادرات، در 
به عنوان یا یک  بنابراین آستارا  تنها یک درصد از حجم واردات روسیه را دارد.  واردات 
از  بندر وارداتی  نه  به روسیه است،  برای صادرات )پورت کالسیفیکیشن1(  بندر تخصصی 
خوبی  به  را  خود  صادراتی  نقش  است  نتوانسته  انزلی  آزاد  منطقه  آنکه  سوم  نکته  روسیه. 
عملکرد  نشانگر  اگرچه  انزلی  بندر  از  واردات  حجم  درصدی   70 تحمل  ولی  کند  بازی 
آزاد  مناطق  بودن  محور  واردات  فرضیه  موید  ولی  است  میلیارد دالری  بزرگ یک  بسیار 
است. زیرا واردات برای منطقه آزاد منافع و حقوق و عوارض دارد ولی صادرات به علت 
معافیت های ماده 104 قانون برنامه پنجم و معافیت ماده 23 احکام دایمی برنامه، هیچ منفعتی 
فرا ملی  اشتغال زایی  ارز آوری و  به علت  اگر چه صادرات  بنابراین  ندارد.  منطقه آزاد  برای 
و موتور محرک اقتصاد درکشورهای آلمان و کره جنوبی بوده است ولی به علت معافیت 
مالیاتی و گمرکی در سرزمین مادری نقش مثبت منطقه  آزادی وجود ندارد. نکته آخر اینکه 
اصرار ایران بر کریدور نستراک یا کریدور شمال- جنوب به جای کانال سوئز است. برای 
توجیه اقتصادی این امر الزم است که در مرحله اول  بستر و امکانات دریایی جهت تکمیل 

طرفیت خالی حمل و صادرات فراهم آید و در مرحله دوم این جایگزینی ترویج شود. 

4-4. متغیر مجازی مرز مشترک آبی ایران ـ روسیه 
ایران می تواند از توانمندی همسایه ای که در مرز مشترک آبی او است استفاده کند و از منافع 
موجود در کشور روسیه و سایر کشورهای اتحادیه مشترک المنافع که هنوز تابع هستند و پیرو نگاه 
مثبت روسیه اقدام می نمایند،  بهره ببرد. مطابق نظریه بازی ها، بازی همکارانه صادرکنندگان گاز 
 همچنین 80 درصد نفت و گاز جهان در بیضی به کانون های ایران و روسیه است . بنابراین  سوآپ2، 

1. Port classifications.
2.  Swap.
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نقل و انتقال و ترانزیت1 نفت و گاز از طریق ایران و روسیه یک ایده جدید است که در شرایط 
جاری وجود ندارد. بهره گیری از مسیر آبی شمال ایران و کانال ولگا برای پیوستن به آب های 
از  هلسینکی  به  هند  مسیر  است. در شرایط جاری  آبی جنوب کشور  مسیر  از  آزاد، کوتاه تر 
مسیر شمال دریای خزر ولگا 11 روز کوتاهتر از مسیر خلیج فارس و دریای جنوب است. فعال 
کردن دیپلماسی برای تعامل و تحرک بین المللی جهت ایجاد مزیت نسبی و خلق فرصت های 
سودآور و حرکت به سمت تجارت آزاد منطقه ای و بین المللی  الزامی است. با ایجاد مناطق آزاد 
مشترک یکی از متغیرهای مهم مدل جاذبه یعنی فاصله مراکز دوکشور با  مرز آبی، کاهش 
می یابد و انتظار می رود که یکپارچگی افزایش یابد. مضاف بر اینکه، الزامیست که سهم بازار 
ایران در این منطقه راهبردی افزایش یابد، تا حداقل به یک تراز مثبت دست یابیم. در شرایط 
جاری محموله های صادراتی و ترانزیتی از تمام بنادر شمالی کشور مانند: انزلی، آستارا، نوشهر 
و  باکو  آستراخان،  کاال،  ماخاچ  اکتائو،  شامل:  خزر  دریای  خارجی  بنادر  تمام  به  امیرآباد  و 
ترکمن باشی بوسیله تنها یک شرکت ایرانی به نام کشتیرانی دریای خزر با 22 فروند کشتی و 
ده کشتی خصوصی )هزار تا 5 هزار تن( حمل و نقل می شود، در حالیکه روسیه 300 فروند و 
سهم حدود 60 درصد در این بازار دارد. نکته دیگر کاهش حمل نقل در دریای خزر از حدود 
7 میلیون تن به 3 میلیون تن طی دهه منتهی به 2016 میالدی است ولی افزایش ظرفیت بنادر 
کشورهای حاشیه دریای خزر از حدود 20 میلیون تن موجود به 60 میلیون تن برای سال 2020 

است که اکنون حدود 70 درصد آن تجهیز شده است.

 نمودار 1ـ سهم کشورهای حاشیه دریای خزر در تجارت بندر انزلی 
تا تاریخ 95/10/11

1.   Transit.
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جمع بندی و مالحظات

روسیه با تجارت 900 میلیارد دالری معادل 542 میلیارد دالر صادرات )غالباً انرژی( و 358 
میلیارد دالر واردات از جهان در رتبه 5 واردات جهان در سال 2013 است که 40 میلیارد 
دالر از واردات مذکور مربوط به مواد غذایی است، ولی سهم ایران بسیار اندک و حدود 
یک هزارم است. طی دهه گذشته کل صادرات سالیانه ایران به روسیه حدود 300 میلیون 
دالر است، با این حال، تراز تجاری دو کشور به زیان ایران منفی بوده و ایران نتوانسته در 
بازار 140 میلیون نفری روسیه و 300 میلیونی سی آی اس سهم قابل قبولی از بازار مصرفی 
را به خود اختصاص دهد. این تراز تجاری منفی تقریباً طی ربع قرن گذشته رخ داده است 
به طوری که ارزش کاالهای وارداتی ایران از روسیه سه برابر صادرات ایران به روسیه است. 
نکته کلیدی این مبحث، متغیرهای اصلی مدل جاذبه و یکپارچگی اقتصادی ایران - روسیه 
در حوزه سی آی اس یعنی فاصله، تولید سرانه و جمعیت مصرفی است. مدل جاذبه نهایی در 
ایویوز در جدول ضمیمه )2( درج شده است .  نرم افزار  بر اساس خروجی  قالب معادله )4(  
ایران  و  روسیه  بین  واردات(  و  صادرات  )مجموعه  تجارت  لگاریتم  مدل  این  وابسته  متغیر 
و کشورهای  روسیه  ایران،  داخلی  ناخالص  تولید  میانگین  لگاریتم  اول:  مستقل  متغیر  است. 
سی آی اس  است.  متغیر مستقل دوم: لگاریتم فاصله پایتخت های ایران با روسیه و کشورهای 
سی آی اس  است. متغیر مستقل سوم لگاریتم جمعیت است. متغیر مستقل چهارم لگاریتم متغیر 
لیندرکه تفاضل درآمد سرانه ایران از روسیه و کشورهای سی آی اس است. سه متغیر مجازی 
مرز  معنی  به  یک  عدد  که  است  فرهنگ  و  زبان  آبی،  مرز  ترتیب  به  رگرسیون  معادله  این 
مشترک آبی، زبان مشترک و فرهنگ مشترک است و عدد صفر نشانگر نداشتن مرز مشترک 
آبی، زبان مشترک و فرهنگ مشترک است. طبق آزمون دیکی فول متغیرهای این مدل که 
به صورت لگاریتمی تعریف شده است مانا است. آمارهF  معادل71 واحد است که در مقایسه 
با جدول استاندارد نشانگر آن است که این مدل رگرسیونی یک مدل معنی دار است. ضریب 
تعیین معادل 55 درصد است. ضریب سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب 3/45، 
قرار دارند و اصاًل معنی دار  متغیرهای مجازی مدل در دامنه بحرانی  3/25 - و0/38- است. 
نیستند. بنابراین این مدل جاذبه ای به صورت کلی معنی دار است و عالمت ها متناسب با انتظارات 
تئوریک می باشد و باالخره متغیرهای مهم آن یعنی متغیرهای تولید، فاصله و لیندر در سطح 
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99 درصد معنی دار می باشند. باالخره هر سه فرضیه مدل جاذبه از لحاظ عالمت متغیرهای مهم، 
متناسب با انتظارات تئوریک است و تایید می شود. طبق فرضیه اول؛رابطه مثبتی بین تجارت 
متقابل و اندازه اقتصادی کشور وجود دارد. فرضیه دوم و سوم؛ رابطه معکوسی بین تجارت 
بازار ارز زمانی  لرنر  براساس شرط مارشال-  لیندر وجود دارد.ضمناً  متقابل و فاصله و متغیر 
باثبات است که مجموع قدر مطلق کشش تقاضای واردات و کشش تقاضای صادرات نسبت 
به نرخ ارز بزرگتر از یک باشد. محاسبات نشان می دهد که حساسیت تقاضای صادرات ایران 
به روسیه نسبت به نرخ ارز بی کشش و معادل منفی 0/22 و حساسیت تقاضای واردات ایران از 
روسیه نسبت به نرخ ارز نیز بی کشش و معادل منفی 0/28 است. علت اصلی کشش اندک فوق 
به وزن کم سبد تجاری ایران و روسیه نسبت به سهم جهانی آن است. صادرات ایران به روسیه 
غالباً کاالهای کشاورزی میوه و...کم کشش است و واردات ایران از روسیه نیز غالباً کاالهای 
کم کشش است. مجموع قدرمطلق کشش های تقاضای واردات و صادرات 50 صدم واحد 
است که کمتر از یک است. بنابراین  افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول1 منجر به  افزایش 
صادرات به روسیه یا کاهش واردات از روسیه و در نهایت بهبود تراز پرداخت های ایران نمی 
شود، بلکه افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول اثرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت و 

صرفاً به تورم و افزایش سطح قیمت ها دامن خواهد زد. 

توصیه سیاستی

با توجه به مدل جاذبه و مرز مشترک آبی ارزان بین ایران ـ روسیه، پیشنهاد می شود، ایران 
حداقل به اندازه روسیه،میزان کشتی باری خود را متناسب با کاال )سردخانه ای( و در مقیاس 
شرط  طبق  همچنین  ببرد.  بهره  فاصله  متغیر  این  از  تا  دهد  افزایش  کوچک(  )اندازه  بهینه 
مارشال- لرنر، مجموع قدرمطلق کشش های تقاضای واردات و صادرات 50 صدم است که 
کمتر از یک است. بنابراین افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول منجر به افزایش صادرات 
به روسیه یا کاهش واردات از روسیه و در نهایت بهبود تراز پرداخت های ایران نمی شودو 
تنها به تورم دامن می زند. بنابراین توصیه می شود اتاق بازرگانی و سازمانهای مرتبط، با اطالع 

رسانی و شناخت بازار روسیه کاالهای باکشش را در سبد صادراتی ایران تقویت نمایند.

1. devaluation exchange rate.
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پورتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ـ آمار صادرات و واردات 
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پورتال گمرک جمهوری اسالمی ایران- آمار و اطالعات
پورتال منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی- در باره سازمان

پورتال بانک مرکزی - بانک اطالعات سری های زمانی اقتصادی 

 جدول ضمیمه 1 ـ نتایج نرم افزار ایویوز برای توابع صادرات و واردات 
در 2 حالت و قاعده مارشال لرنر

1396 ـ  تهران  معادن  و  صنایع  بازرگانی؛  اتاق  سایت   :2 مأخذ     1396 ـ  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  سایت  1ـ   مأخذ: 
مأخذ: 3ـ سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ـ داده های سری زمانی
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جدول ضمیمه 2 ـ نتایج نرم افزار ایویوز پنل دیتا طی سال های 2015-1992 برای 
مدل جاذبه در 4 حالت

جدول ضمیمھ 2- نتایج نرم افزار ایویوز  پنل دیتا طی سال ھای 2015 - 1992 برای  مدل جاذبھ در 4 حالت 
معادلھ 2-نتایج مدل جاذبھ با لگاریتم نپر 7 متغیرمستقلمعادلھ 1-نتایج مدل جاذبھ  بدون لگاریتم نپر 8 متغیرمستقل

Dependent Variable: TRADEDependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least SquaresMethod: Panel Least Squares
Sample (adjusted): 1993  2015Sample: 1992  2015
Periods included: 23Periods included: 24
Cross-sections included: 13Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 299Total panel (unbalanced) observations: 304
Convergence achieved after 4  iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-22.0746.6664-3.3112770.001
C3190000001240000002.580.010LMGDP1.19440.32023.7296820.0002
MGDP0.0010.0002.900.004LDIS-1.63530.4192-3.9014090.0001
DIS-16226849284-3.290.001LPOP1.20980.108711.126890
POP2.5011.2202.050.041LDYP0.09870.12730.7747120.4391
DYP628110880.060.955D10.40330.33931.1885870.2356
D193328916678171831.380.170D2-0.09920.4439-0.2234360.8234
D2228000000927291162.460.015D31.16210.59211.9627520.0506
D3-319000000119000000-2.680.008R-squared0.6833    Mean dependent var17.143
AR(1)0.0264880.0585670.450.651Adjusted R-squared0.6758    S.D. dependent var2.791
R-squared0.408613    Mean dependent var2.04E+08S.E. of regression1.589    Akaike info criterion3.7901
Adjusted R-squared0.392299    S.D. dependent var4.24E+08Sum squared resid747.42    Schwarz criterion3.8879
S.E. of regression3.30E+08    Akaike info criterion42.09872Log likelihood-568.1    Hannan-Quinn criter.3.8292
Sum squared resid3.16E+19    Schwarz criterion42.21011F-statistic91.246    Durbin-Watson stat0.5027
Log likelihood-6284.759    Hannan-Quinn criter.42.14331Prob(F-statistic)0
F-statistic25.04656    Durbin-Watson stat2.087385
Prob(F-statistic)0
Inverted AR Roots0.03

معادلھ 4-نتایج مدل جاذبھ با لگاریتم نپر سھ متغیر مستقل کلیدی و دو متغیر مجازی بھمراه متغیر لیندرمعادلھ 3-نتایج مدل جاذبھ با لگاریتم نپر سھ متغیر مستقل کلیدی و دو متغیر مجازی بھمراه جمعیت
Dependent Variable: LTRADEDependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least SquaresMethod: Panel Least Squares
Sample: 1992  2015Sample: 1992  2015
Periods included: 24Periods included: 24
Cross-sections included: 13Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 304Total panel (unbalanced) observations: 304

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  
C-23.370896.327299-3.6936590.0003C-44.9387.5054-5.9873730
LMGDP1.3058150.2856494.5713910LMGDP3.44680.299111.522290
LDIS-1.6674450.41645-4.0039520.0001LDIS-3.24740.4709-6.8965240
LPOP1.1750340.09947111.812890LDYP-0.38030.1415-2.6873390.0076
D10.3232130.2891071.1179710.2645D1-0.01630.3767-0.0433070.9655
D31.089660.4478512.4330860.0156D3-0.6010.5068-1.1857030.2367
R-squared0.682557    Mean dependent var17.14322R-squared0.5449    Mean dependent var17.143
Adjusted R-squared0.677231    S.D. dependent var2.790965Adjusted R-squared0.5373    S.D. dependent var2.791
S.E. of regression1.585625    Akaike info criterion3.779374S.E. of regression1.8985    Akaike info criterion4.1395
Sum squared resid749.2339    Schwarz criterion3.852737Sum squared resid1074    Schwarz criterion4.2129
Log likelihood-568.4649    Hannan-Quinn criter.3.808721Log likelihood-623.21    Hannan-Quinn criter.4.1689
F-statistic128.1501    Durbin-Watson stat0.501638F-statistic71.371    Durbin-Watson stat0.3588
Prob(F-statistic)0Prob(F-statistic)0

ماخذ:1-  سایت گمرک جمھوری اسالمی ایران- 1396 ماخذ2-سایت  اتاق بازرگانی ؛ صنایع و معادن تھران -1396 
www.http://wits.worldbank.org  و  www.WTO.com ماخذ:3-  سایت بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران - دادھای سری زمانی - ماخذ4- سازمان تجارت جھانی
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ک
ت گمر

ک گمرکا
ت ایران ـ روسیه سال 1395 به تفکی

ت و واردا
صادرا

ضمیمه 3 ـ آمار 
دول 

ج

ت اتاق بازرگانی؛ صنایع و معادن تهران ـ 1396
ک جمهوری اسالمی ایران ـ 1396               مأخذ:2ـ سای

ت گمر
مأخذ: 1ـ سای
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 جدول ضمیمه 4 ـ تجارت و کسری تراز تجاری و رابطه مبادله ایران و روسیه 
در ربع قرن گذشته ـ میلیون دالر




