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چكيده
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يا عدم  موفقيت  تشخيص  مقاله،  اين  اصلی  دارد. هدف  بين الملل  رقابت  در عرصه  كشورها 
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1. Middle East and the North Africa (MENA)
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و  تعميم يافته1  جاذبه  الگوی  از  تحقيق  اين  در  است.  تجارت  در  درگير  طرف های  و  ايران 
رگرسيون مبتنی بر گشتاورهای تعميم يافته2 در دوره زمانی 2006-1997 استفاده شده است. 
يافته ها نشان می دهد تأثير توافقنامه تجارت آزاد بر جريان تجاری اعضای منا و بلوك آسه آن 
ميزان مبادالت طرفين درگير در تجارت  بر  تعرفه  بوده و اعمال  ايران و آسه آن مثبت  نيز  و 

بی تأثير است.

F10, F13, F15, F53 :JEL طبقه بندی

1. Generalized Gravity Model.
2.  Generalized  Method  of  Moments (GMM).
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مقدمه

از دوران انقالب صنعتی به بعد، تجارت همواره اهميتی روزافزون يافته و نقش آن در 
باز،  نظامی  به  بسته  نظام  از يك  يافته است. گذر  افزايش  اقتصادی كشورها  توسعه و رشد 
بنابراين، ايجاد زمينه های مناسب و  بدون پرداختن هزينه  از سوی جامعه امكان پذير نيست؛ 
به  به طور حتم تجـارت آزاد نسبت  به سزايی دارد.  اقتصـادی اهميت  توسعه زيرساخت های 
انزواگرايی برتری دارد. شكست آزادسـازی تجاری تحت حمايت موافقتنامه عمومی تعرفـه 
و تجارتGATT( 1( و بعدها سازمان تجارت جهانی2 )WTO(، موجب افزايش توافق های 
تجارت منطقه ای در نظام بازرگانی جهان شده است. اين تحقيق با توجه به تالش كشورها 
آزادسازی  و  آزاد  تجارت  قالب  در  جهانی  بازارهای  به  دسترسی  برای  اخير  دهه های  در 
منتخب  كشورهای  و  منا  اعضای  ميان  آزاد  تجارت  توافقنامه  انعقاد  تجاری  آثار  تجاری3، 
 1997-2006 سال های  در  آن ها  تجاری  جريان  بر  را  آسه آن  و  ايران  نيز  و  آسه آن  بلوك 
بررسی می كند. بر همين اساس، در ادامه به ترتيب پيرامون ادبيات موضوع، پيشينه تحقيق و 
معرفی الگو بحث شده و پس از آن، به نتايج آماری تحقيق با دو عنوان مجزا مربوط به تأثير 
انعقاد توافقنامه تجاری بين دو بلوك آسه آن و منا و مابين ايران و آسه آن پرداخته می شود و 

درنهايت، نتيجه گيری و راهكارهای توسعه همكاری های منطقه ای ارائه می شود.  

1. ادبیات موضوع

امروزه همبستگی تجارت خارجی با توسعه اقتصادی به طور اعم، و توسعه صنعتی به طور 
اگر  با دنيای خارج  بی ارتباط  بسته و  اقتصاد  به گونه ای كه  نيست؛  بر كسی پوشيده  اخص، 
محكوم به شكست و نابودی نباشد، به فقر و عقب ماندگی دچار شده و از دستيابی به دانش 
بشری محروم می ماند. كشورهايی كه بعد از جنگ جهانی دوم از روی تعصب يا احساسات 
به دور خود حصار كشيده و سياست تجارت خارجی را در پيش نگرفته اند، از لحاظ توسعه 
از كشورهايی  بعد، آن دسته  به  اين دوران  از  مواجه شدند.  با شكست  اقتصادی و صنعتی 

1. General Agreements on Tariff and Trade (GATT).
2. World Trade Organization (WTO).
3. Trade Liberalization.
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كه تجارت خارجی را با سياست های توسعه اقتصادی درهم آميخته و از تجارت بين الملل 
دست  موفقيت  به  كرده اند،  استفاده  اقتصادی  توسعه  مالی  تأمين كننده  و  محرك  به عنوان 

يافتند. 
حضور  آن  روند  كه  است  جهانی شدن  نام  به  پديده ای  تجربه  حال  در  جهان  امروزه 
گسترده تر كشورها در عرصه اقتصاد بين الملل را می طلبد. تحوالت مربوط به جهانی شدن، 
بيش از همه در حوزه اقتصاد انجام شده است. يكپارچگی بازارهای مالی، گسترش مبادالت 
ايجاد  و  بازرگانی  اعمال ضوابط حمايتی  تعرفه ها،  مقررات زدايی، حذف  با  همراه  تجاری 
نهادهايی نظير سازمان تجارت جهانی با هدف گسترش تجارت بين الملل، از جمله نمودهای 
جهان گرايی اقتصادی است. جهانی شدن به عنوان پديده ای كه بشر به تازگی با آن روبه رو شده 
است، آثار مثبت و منفی ای دارد. منطقه گرايی يكی از راه های مقابله با جريان جهانی شدن و 
درعين حال برخورداری از مزايای آن است. منطقه گرايی اقتصادی و تجاری همراه با تأمين 
نيازهای جديد حوزه بين المللی، منافع ملی كشورها را نيز درون اتحاديه های منطقه ای حفظ 
نشان می دهد كشورهايی  و  دارد  اشاره  به همين موضوع  نيز  اقتصادی  يكپارچگی  می كند. 
تجارت  يكپارچگی،  با  می توانند  دارند،  مشتركی  سياسی  پيوندهای  و  اقتصادی  منافع  كه 
آزاد را با سياست های حمايتی ادغام كرده و عالوه بر كاهش محدوديت های تجاری شان، 

كشورهای غيرعضو را نيز با سياست های تبعيضی و حمايتی مواجه سازند1.

1ـ1. مفهوم و اهداف آزادسازی تجاری
و  كاال  مالی،  بازارهای  از  دولت  نظارت  حذف  نظير  اقداماتی  مجموعه  آزادسازی 
خدمات، كار و بخش خارجی و همچنين واگذاری آن به مكانيسم بازار را در برمی گيرد2 

كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:

به  قيمت  تعيين  اختيارات  واگذاری  و  مالی  بازارهای  از  دولت  كنترل  اعمال  1. حذف 
نيروهای بازار.

2. از ميان برداشتن محدوديت های كّمی واردات. 

1. طيبی و آذربايجانی )1380(.
2. شكيبايی و كمالی )1372(.
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و  واردات  تعرفه های  يكسان سازی  و  سوبسيد  تعرفه،  دفعی  يا  و  تدريجی  حذف   .3
سوبسيدهای صادرات.

4. آزاد شدن تجارت خارجی.
5. استفاده از مشاركت سرمايه گذاران و استقراض خارجی.

6. آزاد كردن نرخ سپرده های بانكی.       

از جمله اهداف عمده آزادسازی تجاری می توان به تسريع رشد اقتصادی، برخورداری 
ارتقای  رقابت،  تشديد  منابع،  اين  بهينه  اختصاص  طريق  از  تجارت  پويای  و  ايستا  منافع  از 
انباشت سرمايه و پيشرفت فنی1  جريان دانش، سرمايه گذاری و در نهايت، رشد سريع نرخ 

اشاره كرد2.
بر طبق الگوی رشد درون زا3 و نظريه تعادل جزئی استاندارد تجارت4، آزادسازی تجاری 
ناخالص  توليد  و همچنين رشد  افزايش صادرات  در  مهمی  نقش  فناوری  انتقال  در جريان 
می تواند  استفاده نشده5  منابع  به كارگيری  طريق  از  صادرات  افزايش  می كند.  ايفا  داخلی 
تحت تأثير  واردات  افزايش  همچنين،  شود.  ختم  داخلی  ناخالص  توليد  ميزان  ارتقای  به 
آزادسازی، خريد كاالهای سرمايه ای از خارج را ميسر ساخته و پيشرفت  فناوری را بهبود 
می بخشد. رشد و توسعه فناوری در بخش رقيب واردات6 يك كشور به كاهش حجم كلی 
الگو،  اين  تراز تجاری7 منجر می شود.  افزايش  براساس كاهش واردات و درنتيجه  تجارت 
همچنين،  می داند؛  مرتبط  به هم  را  اقتصادی  رشد  و  بين الملل  تجارت  تجاری،  آزادسازی 
شواهدی تجربی ای وجود دارد كه براساس آن، اجرای مؤثر راهكار آزادسازی تجاری به 
توليد  بر  منفی خالص صادرات  اثرات  و  واردات كمك كرده  به  نسبت  افزايش صادرات 
ناخالص داخلی را كاهش می دهد. كروگر8، خان9، احمد10 و گروهی از اقتصاددانان، همگی 

1. Technical Progress.
2. ابريشمی و همكاران )1385(.

3. Endogenous Growth Model.
4. Standard Partial Equilibrium Trade Theory.
5. Unemployed Resources.
6. Import-Competing Sector.
7. Trade Balance.
8. Krueger (1978).
9. Khan (1997).
10. Ahmed (2002).
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تأكيد كرده اند.   ميان آزادسازی تجاری و كارايی صادرات  پايدار  مثبت و  رابطه  بر وجود 
اما در مورد آزادسازی تجاری نظرات مخالفی نيز وجود دارد. به اعتقاد اقتصاددانان كينزی، 
واردات  افزايش  به  واردات،  آزادسازی  سياست  وارداتی تحت يك  اجناس  تعرفه  كاهش 

در مقايسه با صادرات منجر شده و از اين رو به ايجاد كسری تراز تجاری كمك می كند1.
گرين وی و همكارانش2 )1997( با مطالعه 13 كشور در حال توسعه، به نتايج گوناگونی 
آن ها  رسيده اند.  داخلی  ناخالص  توليد  رشد  و  صادرات  تجاری،  آزادسازی  رابطه  درباره 
سازمان  قوانين  تحت  تجاری  آزادسازی  متحمل  كه  كم ترتوسعه يافته  كشورهای  دريافتند 
»دام  در  است  است، ممكن  نشده   ايجاد  فناوری شان  در  تغييری  و  تجارت جهانی می شوند 
توسعه«3 و »شرايط بدترشدن رابطه مبادله«4 گرفتار شوند. گروهی ديگر از اقتصاددانان نظير 

گوپتا و چودهری5 و اَسالم و جومو6  نيز بر همين نظريه تأكيد می كنند.
براساس گزارش تجارت و توسعه )TDR(7 ملل متحد در سال 1999، آزادسازی سريع 
تجاری در بسياری از كشورهای درحال توسعه باعث ايجاد كمبودهای تجاری گسترده تری 

می شود8. 
به حل مشكالتی  همچنين، سازمان جهانی كار )ILO(9 معتقد است آزادسازی تجاری 
شرايط   وجود  توسعـه يافته،  كشورهـای  در  دستمـزد  نابرابری  و  بيكـاری  افزايش  مانند 
استعماری در كشورهای درحال توسعه و صنعت زدايی و انزوا در كشورهای كم درآمد منجر 

شود. 
درحال توسعه  كشورهای  در  تجاری  آزادسازی  درباره   )2002( آنكتاد10  تحقيقات 
می تواند  داخلی  صنايع  از  پشتيبانی  و  حمايت  به  ناگهانی  دادن  پايان  كه  می دهد  نشان  نيز 

پيامدهايی جدی بر شرايط اشتغال و افزايش اختالف در دستمزدها داشته باشد.

1. Froyen (1996).
2. Greenaway et al.
3. Development Trap
4. Terms  of  Trade  Deterioration.
5. Gupta & Choudhry (1997).
6. Aslam & Jomo (2001).
7. Trade and Development  Rreport (TDR).
8. Khor (2000).
9. International  Labor Organization (2001).
10. UNCTAD, TDR
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در  تجارت  عملكرد  بر  تجاری  آزادسازی  متفاوت  اثرات  به  توجه  با  خالصه،  به طور 
كشورهـای مختلف جهان ــ به ويژه كشورهای درحال توسعه ــ بايد تحقيقات تجربـی برای 

اين گونه كشورها جداگانه انجام شود.

2. پیشینه و سابقه تحقیق

ادامه  در  جاذبه،  الگوی  پايه  بر  تجاری  جريان  درباره  مطالعات  زياد  حجم  به  توجه  با 
بعضی مطالعات اخير كه ارتباط بيش تری با موضوع مقاله دارند، به طور مختصر شرح داده 

می شود.

1ـ2. مطالعات خارجی
اهميت  ميزان  ارتباطات و جريان تجاری«  نيوزلند،  با عنوان »آسه آن   مقاله ای  بانو1، در 
مقاله  اين  نويسنده  آزمود.  را  نيوزلند  و كشور  آسه آن  اتحاديه  ميان  آزاد  تجارت  برقراری 
برای بررسی تأثير همگرايی بر اقتصاد نيوزلند و كشورهای آسه آن از الگوی جاذبه الينمن2 
مكان  بيازمايد.  را  نيوزلند  و  ميان آسه آن   آزاد  تجـارت  برقـراری  اهميت   تا  استفاده كرد 
شامل يازده كشور، دوره زمانی از سال های 1980 تا 2007، داده ها تابلويی و دارای 1500 
كل  بر  آزاد  تجارت  توافقنامه  وجود  تأثير  كه  می دهد  نشان  تخمين  نتايج  است.  مشاهده 

تجارت كشورهای عضو اتحاديه آسه آن مثبت است.
و  اروپا  اتحاديه  ميان  تجاری  آزادسازی  تأثير  مطالعه ای  در  هگمجر3،  و  سيسليك 
جاذبه  معادله  از  استفاده  با  آن ها  تحقيقات  نتايج  كردند.  ارزيابی  را  منا  عضو  كشورهای 
و  اروپا  اتحاديه  ميان  تجاری  آزادسازی  توافقنامه  وجود  هرچند  كه  داد  نشان  تعميم يافته 
اما،  از اتحاديه اروپا شده است  افزايش قابل توجه واردات كشورهای منا  اعضای منا باعث 
اثر مثبتی بر صادرات اين كشورها به اتحاديه اروپا نداشته و علت آن، عدم تقارن آزادسازی 

تجاری ميان كشورهای دو بلوك است.

1. Bano.
2. Linneman (2010).
3.  Cieslik & Hagemejer (2009).
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تركيـه  تجـاری  روند  بر  اروپا  اتحاديه  نقش  تعيين  به  يتكی نر1،  و  ارديل  سی،  لی  بی 
 46 درمورد   ،1992-2006 سال های  در  و  جاذبه  الگوی  به كمك  پژوهش  اين  پرداخته اند. 
تحقيقات  نتيجه  است.  شده  انجـام  دارند،  تركيه  تجـارت  كل  در  زيادی  سهم  كه  كشور 
نشـان می دهد اتحـاديه اروپا هميشه نقش مؤثری در تجارت تركيه داشته و جريان تجاری 

اين كشور را افزايش داده است.
پريدی2، در مقاله ای با عنوان »اثرات تجاری مشاركت اتحاديه اروپا ـ كشورهای حوزه 
كاربردهای  و  داده  ارائه  اروپا  اتحاديه  ـ  مديترانه  مشاركت  از  كّمی ای  ارزيابی  مديترانه«، 
جاذبه  الگوی  از  او  است.  كرده  بررسی  آسه آن  كشورهای  منطقه ای  سياست  برای  را  آن 
نيز  و  كروگمن3  و  هلپمن  از  پيروي  به  الگو  اين  می كند.  استفاده  تخمين  برای  تعميم يافته 
نظر گرفتن  در  و   )NTT( تجارت5  نظريه جديد  از  تركيبی  برمبنای  وينكوپ4،  و  اندرسون 
موانع تجاری است. درنهايت، پريدی به اين نتيجه رسيد كه توافق های تجاری بين اتحاديه 
اروپا و كشورهای حوزه مديترانه، صادرات كشورهای مديترانه به اين اتحاديه را تا حدود 
20 الی 27 درصد افزايش داده است؛ اما درعين حال خاطرنشان كرد تأثير مثبت اولويت های 

تجاری در طول زمان به طور يكنواخت كاهش يافته است.

2ـ2. مطالعات داخلی
توافقنامه های  برقراری تجارت خارجی، تشكيل  تأثير  در داخل كشور مطالعاتی درباره 
منطقه ای و آزادسازی تجاری با استفاده از روش ها و الگوهای متفاوت اقتصادسنجی بر رشد 

اقتصادی انجام شده اما به تأثير آن ها بر جريان تجاری كم تر توجه شده است.
تعرفه ای  موانع  »بررسی آثار رفاهی كاهش  نام  با  مقاله ای  ثاقب و محرابی )1385(، در 
ايران در تجارت با گروه D8« آثار اجرای موافقتنامه تجارت ترجيحی D8 بر جريان تجاری 
كرده اند.  بررسی  جزئی  تعادل  مدل  قالب  در  و  تعرفه ای  كاهش  سناريوی  تحت  را  ايران 
و  صادرات  افزايش  باعث  موافقتنامه  ايجاد  پژوهش،  اين  از  به دست آمده  نتايج  براساس 

1. Bilici, Erdil and Yetkiner (2008).
2.Peridy (2005).
3. Helpman & Krugman (1985).
4. Anderson & Wincoop (2003-2004).
5. New Trade Theory (NTT).
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واردات ايران با كشورهای عضو گروه D8 شده و آثار رفاهی برای ايران به دنبال خواهد 
داشت.

جاليی و سليمانی )1385(، در مقاله ای با عنوان »يكپارچگی تجاری ايران با كشورهای 
عضو اكـو )ECO(6« با استفاده از الگوی جاذبه، جريان های تجارت دوجانبه  ايران و اعضای 
اكو در مقطع زمانی 2003 را بررسی كرده اند. نتايج تخمين نشان داد الگوی تجارت دوجانبه 
ايران و ساير شركای تجاری اش در اكو، الگوی هكچر ـ اوهلين سنتی با تجارت بين صنعتی    
است. همچنين، با مقايسه همگرايی كشورهای عضو اكو و كشورهای عضو يورو اين نتيجه 
به دست آمد كه ايران با كشورهای عضو اكو همگرايی بيش تری نسبت به اعضای يورو دارد 
اين  مذهبی  و  اجتماعی  اقتصادی،  يكسانی ساختارهای  آن  نويسندگان، علت  اعتقاد  به  كه 

كشورها است.
احتمالی  منطقه ای  بلوك  تشكيل  تجاری  آثار   ،)1385( عابدين  و  عسگری  رحمانی، 
نتايج  در مركز قاره آسيا بر تجارت دوجانبه كشورهای عضو احتمالی را بررسی كرده اند. 
تحقيق آن ها با استفاده از الگوی جاذبه تعميم يافته نشان داد كه تشكيل بلوك منطقه ای در 
مركز قاره آسيا تجارت بين اعضا و نيز تجارت اين كشورها با ساير كشورهای مركزی آسيا 
غيرعضو  كشورهای  گرفتن  نظر  در  با  شرايط  ساير  ثبات  در  همچنين،  می دهد.  افزايش  را 
ايجاد كننده تجارت  اين بلوك  از ساير كشورهای جهان می توان گفت  نماينده ای  به عنوان 

بوده و شركت در آن می تواند برای اهداف توسعه تجارت خارجی ايران مفيد باشد.
طيبی و آذربايجانی )1380(، در چارچوب الگوی جاذبه، پتانسيل های تجاری دوجانبه 
تأثير  و  كرده  پيش بينی  را  تجاری شان  طرف  كشورهای  ساير  همچنين  و  اوكراين  و  ايران 
وجود يكپارچگی ميان دو كشور را بررسی كرده اند. نتايج مطالعه آن ها نشان می دهد به دليل 
اجتماعی ای  و  اقتصادی  ـ  سياسی  مشتركات  همچنين  و  يكسان  نسبتاً  اقتصادی  ساختارهای 
كه ميان ايران و ساير كشورهای حوزه دريای خزر وجود دارد، ايجاد يكپارچگی اقتصادی 
را  تجاری شان  مبادالت  حجم  همچنين  و  آن ها  ميان  چندجانبه  تجاری  مبادالت  می تواند 

افزايش دهد.

6.Economic  Cooperation Organization (ECO).
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3. معرفی الگوی جاذبه

همزمان با آغاز دهه 1860 كه »اچ كری«1 برای اولين بار از فيزيك نيوتنی برای مطالعه 
رفتار انسان ها استفاده كرد، الگويی به نام »الگوی جاذبه« به طور گسترده در علوم اجتماعی 

مورد استفاده قرار گرفت2.
ميان  كه  می شود  استفاده  رفتـارهايی  مختلف  انواع  شرح  برای  جاذبه  الگـوهای 
از  آن  بنيادی  فرمول  و  جاذبه  نظريه  می دهد.  رخ  مختلف  مكان های  يا  موجـوديت ها 
الگوهای جاذبه در علوم اجتماعی به طور گسترده تر برای  نيوتنی استخراج شده  و  فيزيك 
شكل بندی های جاذبه های با فاصله ای به كـار می رود كه هر حركت بر روی فضـای آن منتج 

از يك فرايند بشری است3.
سندبرگ و همكاران4، جريان های تجاری دوجانبه ميان كشورها را وابسته به وجود سه 

عامل می دانند: 

1. آن هايی كه پتانسيل يك كشور را برای صادرات و واردات كاال و خدمات افزايش 
می دهند.

2. عوامـلی كه به ايجاد تمـايل در كشـورها برای واردات كاال و خدمـات ختم می شوند.

3. ساير عوامـل شرطی سازی كه تجـارت دوجانبـه را افزايش داده و يا مانع آن می شوند.

نيوتن استفاده شده است.  قانون جاذبه  از عوامل شبيه ِجرم هستند كه در  دو عامل اول 
ميان هر دو  بر جذب اصولِی تجارت  اقتصادی هستند كه  يا  عامل سوم، عوامل جغرافيايی 
و  كلی  حالت  در  دوجانبه  تجارت  جريان های  تحليل  برای  جاذبه  الگوی  مؤثرند.  كشور 
منطقه ای، مهاجرت، روابط مستعمراتی و  اتحاد  تأثير  مانند  همچنين در چارچوب خاص تر 
مجاورت جغرافيايی به كار رفته است. هرچند اين الگو از نظر تجربی موفق است اما گاهی 
به هرحال،  می گيرد.  قرار  انتقاد  مورد  آن  غيررسمی  ماهيت  و  نظری  مبانی  فقدان  علت  به 

1. H.Cary.
2. Wall (2000).
3. Haynes & Fotheringham (1984).
4. Sandberg et al (2002).
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قوی  نظری  پشتوانه  يك  بدون  را  جاذبه  الگوی  اولين بار  برای  هونن2  پوی  و  برگن1  تين 
برای تحليل جريان تجارت بين الملل به كار گرفتند و سپس به دنبال آن ها الينمن )1966(، 
اندرسون3، برگستراند4، هلپمن و كروگمن5 و ای ونت و كلر6 پايه های نظری مختلفی را برای 
الگوی جاذبه اوليه بيان كرده و تغييراتی نيز در شكل آن به وجود آورده اند. الگوی جاذبه در 

ساده ترين شكل خود به اين صورت نوشته می شود:          

Tij=eB0YB1
i NB2

i YB3
j NB4

j DB5
ij euij      )1 

كه در آن: Tij مقدار صادرات از كشور i )مبدأ( به كشور j )مقصد(، Yi و Yj اندازه های 
 Nj و   Ni می شود(؛  اندازه گيری  داخلی  ناخالص  توليد  به وسيله  )معموالً  كشورها  اقتصادی 
اندازه فيزيكی اقتصادها )با ميزان جمعيت محاسبه می شود(؛Dij فاصله فيزيكی دو كشور و 
u ضريب خطا است كه هرگونه تأثير تصادفی بر تجارت دوجانبه را جذب می كند. تقويت 
الگوی جاذبه با متغيرهايی كه با تأثير بر هزينه های معامالتی يا محيطی، تجارت را افزايش 
و يا كاهش می دهند، متداول است. الگوی جاذبه تقويت شده در معادله )2( نشان داده شده 

است:

Tij=eB0YB1
i NB2

i YB3
j NB4

j DB5
ij eWij euij      )2

از آن جايی كه متغيرهايی نظير فاصله جغرافيايی، مسافت فيزيكی، زبان مشترك، روابط 
وارد  مستقيماً  نمی توان  را  ثابت اند  زمان  طول  در  كه  اينچنينی  عوامل  ساير  و  مستعمراتی 
الگوی اثرات ثابت كرد؛ بنابراين، متغيرW به عنوان نماينده ای برای بيان اين اثرات بر جريان 
در  رومر8  و  فرانكل  و  فرانتيو7  و  بوسيو  افرادی همچون  است.  افزوده شده  الگو  به  تجاری 

مطالعات خود از چنين نماينده هايی استفاده كرده اند.

1. Tinbergen (1962).
2. Poyhonen  (1963).
3.  Anderson (1979).
4. Bergstrand (1985-1989).
5. Helpman & Krugman (1985).
6. Evenett & Keller (1997).
7. Boisso & Ferrantio (1997).
8. Ferankel  & Romer (1999).
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4. برآورد الگوی جاذبه به منظور ارزیابی تأثیر انعقاد توافقنامه تجارت آزاد 
میان اعضای بلوک آسه آن و منطقه منا

قلمرو مكانی اين الگو، پنج كشور عضو بلوك آسه آن1 و كشورهای حوزه منا2 است.
جريان تجاری پديده  مهم و درعين حال پيچيده ای است كه به متغيرهای مختلف اقتصادی 
استفاده  متنوعی  متغيرهای  از  جاذبه  الگوی  تخمين  برای  و  داشته  بستگی  غيراقتصادی  و 
متغيرهای توضيحی مهم  از  استفاده  الگو،  اين  به فرد  از ويژگی های منحصر  می شود. يكی 
اقتصادی و غيراقتصادی حاصل از تلفيق چند الگوی تجارت در قالب معادله جاذبه است. در 
اقتصاد بين الملل، الگوهای جاذبه امكان برآورد جريان تجاری دوجانبه در يك مقطع زمانی 
خاص و به طور همزمان از ديدگاه كشور صادركننده و واردكننده را فراهم می كند. درواقع، 
با استفاده از عوامِل تعيين كننده آن،  برآورد روند تجاری دو كشور در يك الگوی جاذبه 
صورت می گيرد. در چارچوب اين الگو، می توان موانع و تشويق های موجود را به صورت 
متغيرهای كّمی و يا كيفی كه در بازارهای قابل قبول، كّمی شده اند وارد الگو كرده و تأثير 

آن بر تجارت دوجانبه را بررسی كرد.
 )2005( پريدي  از  پيروی  به  بخش،  اين  در  استفاده  مورد  تعميم يافته  جاذبه  معادله 

به صورت زير است.         

LnTijt=αij+β1LnTij, t-1+β2Taxijt+β3LnSYijt+β4LnDYijt+β5SIMIijt+  )3
          β6Lndij+β7WTO+β8Langij+β9Religij+β10ASMN+εijt  

 در اين الگو، Ln  نشان دهنده لگاريتم در پايه طبيعی؛ Tijt به عنوان متغير وابسته، جريان 
تجاری دوجانبه )مجموع صادرات و واردات( بين كشورهای منتخب عضو بلوك آسه آن 
)i( و منا )j( و Tij, t-1 حجم مبادالت تجاری شركای درگير در تجارت با يك وقفه زمانی 
است. Taxijt معرف اعمال تعرفه بر تجارت بين الملل است و از آن جا كه متغير وابسته در اين 
الگو به طور متقابل برای كشورها در نظر گرفته شده است، بنابراين، متغير Tax نيز با فرمول 

زير تعريف می شود:

1.  اندونزی، مالزی، فيليپين، سنگاپور، تايلند.
عربستان  قطر،  عمان،  مراكش،  ليبی،  لبنان،  كويت،  اردن،  اسرائيل،  عراق،  ايران،  مصر،  جيبوتی،  بحرين،  الجزاير،   .2

سعودی، سـوريه، تونس، امـارات متحده عربی، يمن.
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1
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GDPGDP

GDPLnSIMI       

  

اگر هر دو كشور مورد بررسی، عضو يك اتحاديه باشند، متغير مجازی d مقدار يك و 
درغير اين صورت صفر را می گيرد.

DYijt قدر مطلق تفاضل توليد  j  و  i و  SYijt مجموع توليد ناخالص داخلی كشورهای 

ناخالص داخلی سرانه طرفين مبادله هستند. همچنين متغير SIMI 1 شباهت در اندازه كشورها 
را نشان می دهد كه به پيروی از هلپمن)1987( به صورت زير معرفی می شود:

d
GDPGDP
TaxTax

LnTax
jtit

jtit
ijt  

        
22

1
jtit

jt

jtit

it
ijt GDPGDP

GDP
GDPGDP

GDPLnSIMI        

و   SYij )متغيرهای  است.    j و   i دو كشور  پايتخت های  فاصله جغرافيايی  بيانگر  نيز   dij

DYij و SIMI مربوط به قاعده اصلی نظريه جديد تجارت اند(. همچنين، متغيرهای مجازی 

تجارت  سازمان  در  تجاری  شريك  هردو  عضويت   WTO از:  عبارت اند  الگو  در  موجود 
برقراری تجارت    ASMN Relig مشتركات مذهبی و  Lang زبان رايج مشترك،  جهانی، 
آزاد مابين كشورهای منتخب بلوك آسه آن و حوزه منا. εijt نيز جمله اخالل الگو با ميانگين 
 F مقدار  به  توجه  با  الگو،  اين  در  است.  زمانی  دوره  دو  هر  در  مشخص  واريانس  و  صفر 
تلفيقی  بررسی  ضرورت  بر  مبنی  صفر  فرضيه  به دست آمده،  صفر  احتمال  و   )3/05( ليمر 
تابلويی رد می شود. همچنين،  قابليت در داده های  يعنی وجود  مقابل  نفع فرضيه  به  داده ها، 
وجود  معادله  راست  سمت  در  وقفه دار  متغير  كه  ــ  تحقيق  اين  الگوی  ماهيت  به  توجه  با 
حضور  با  پويا  روابط  می شود.  استفاده  پويا  تلفيقی  الگوی  از  معادله  تخمين  برای  ــ  دارد 
متغيرهای وابسته وقفه دار در ميان متغيرهای توضيحی الگوسازی می شود. بنابراين، می توان 
از روش های برآورد دومرحله ای 2SLS  يا روش گشتاورهای تعميم يافته )GMM( آرالونو 
و باند2 استفاده كرد؛ اما به علت آن كه برآورد 2SLS ممكن است به دليل اشكال در انتخاب 
بی معنی شود؛  برآوردهای آن  به دست آورد و  برای ضرايب  بزرگی  ابزارها، واريانس های 

1. Similarity in Country Size (SIMI).
2. Arellano-Bond.
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متغير وابسته  برای رفع همبستگی  اين شيوه،  استفاده می شود. در   GMM از روش  بنابراين، 
از  می شود. همچنين،  به كار گرفته  تخمين  ابزار  به عنوان  متغيرها  وقفه  و جزء خطا،  وقفه  با 
آزمون سارگان1 برای بررسی اعتبار ابزارهای به كاررفته، استفاده می شود كه فرضيه صفر آن 

حاكی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل است.
نتايج نهايی حاصل از تخمين معادله در جدول )1( آورده شده است2.  

جدول 1ـ نتايج حاصل از تخمين الگو

متغیرهابرآورد ضرایبخطای معیارآماره zاحتمال

0/00015/110/31270/4725LnTij, t-1

0/5590/590/00970/0057LnTax

0/412-0/820/0596-0/0489LnSY

0/0004/330/4660/2016LndY

0/0033/020/10450/3157Simi

0/0003/630/16450/5967Lnd

0/0004/491/0134/548ASMN

Sargan Test =394/7845

.Stata منبع: يافته های تحقيق، نرم افزار

عالمت  دارای  زمانی  وقفه  يك  با  تجاری  جريان  متغير  می شود،  مالحظه  همان طوركه 
هر  دوجانبه  تجارت  ميزان حجم  10 درصدی  افزايش  به گونه ای كه  است؛  معنادار  و  مثبت 
می برد.  باال  درصد   4/7 ميزان  به  را  مبادله  طرفين  تجاری  جريان  قبل،  سال  به  نسبت  سال 
آماری  لحاظ  از  است،  تجارت  درگير  طرفين  بر  تعرفه  اعمال  تأثير  نشانگر  كه   Taxمتغير

1. Sargan Test.
بنابراين،  بودند؛  بی معنا  آماری  لحاظ  از  اوليه،  برآورد  در   Relig و   WTO،Lang مجازی  متغيرهای  اين كه  به  نظر   .2
می توان به عدم تأثيـر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر مبادالت تجاری منعقدشده ميان كشورهای عضو منـا و آسه آن 
پی برد. همچنين، با حذف متغير Relig )مذهب مشترك(، متغير مسافت به دليل هم خطی شديد بين اين دو متغير،  از 
لحاظ آماری معنادار می شود. زيرا اكثر مناطق همجوار به ويژه كشورهای مورد بررسی اين تحقيق، مذهب مشترك 

دارند. به همين دليل برای دستيابی به برآورد مناسبی از الگو، اين متغيرها با روش گام به گام حذف شده اند.
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نمی رسد  به نظر  بنابراين،  است؛  ناچيز  بسيار  نيز  آن  شده  برآورد  مقدار  البته  و  بی معناست 
بين  تجاری  جريان  بر  اثری  تعرفه ای  موانع  اعمال  قالب  در  آزادسازی  سياست های  اجرای 
 SY كشورهای عضو منطقه منا و بلوك آسه آن داشته باشد. در توجيه بی معنا بودن اثر متغير
نيز می توان به اين نكته توجه كرد كه با بزرگ شدن اندازه كشورها، توليد داخلی توانايی 
دوجانبه  تجارت  حجم  بنابراين،  و  دارد  را  ايجادشده  خريد  قدرت  افزايش  به  پاسخگويی 
روند  بر  داخلی  ناخالص  توليد  مجموع  اثر  بودن  بی معنا  بر  دليلی  امر  اين  و  يافته  كاهش 
معنادارند. معموالً  از لحاظ آماری  نيز  متغيرها  بررسی است. ساير  تجاری كشورهای مورد 
اين  در  ولی  می شود  محسوب  تجاری  مانع  به عنوان  يكديگر  از  كشورها  دوری  و  مسافت 
الگو، ضريب متغير فاصله جغرافيايی هرچند به لحاظ آماری معنی دار است، اما تأثير مثبتی 
بر حجم مبادالت تجاری دارد. مثبت بودن اين ضريب، احتماالً به دليل كاهش شديد قيمت 
اين  در  كه  است  كشورها  از  گروه  دو  بين  اوليه(  مواد  و  نفت  )مانند  مبادله  قابل  كاالهای 
قرار می دهد.  را تحت الشعاع  را خنثی كرده و هزينه های حمل ونقل  تأثير مسافت  صورت، 
همچنين، ضريب برآورد شده ASMN به گونه ای است كه امضای چنين توافقنامه ای می تواند 
افزايش دهد1. در ضمن،  تا 93/4 درصد  حجم مبادالت تجاری دوجانبه طرفين تجاری را 
نتايج آزمون سارگان نيز بر اعتبار فرض های تخمين )مستقل بودن متغيرهای ابزاری از جمله 

اخالل( داللت دارد.

5. تصریح الگوی جاذبه برای بررسی و امکان سنجی اثر انعقاد توافقنامه 
تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو آسه آن، بر جریان تجاری هردو 

گروه

قلمرو مكانی اين الگو، پنج عضو بلوك آسه آن و كشور ايران است. 

LnTijt=αij+β1LnTij, t-1+β2Taxijt+β3LnSYijt+β4LnDYijt+β5SIMIijt+  )4
          β6Lndij+β7WTO+β8Langij+β9Religij+β10ASIR+εijt  

1. به دليل تخمين الگو در قالب لگاريتم طبيعی و همه متغيرهای مجازی، درصورت صدق در شرايط مخصوص به خود 
مقداری برابر با يك داشته و در غير اين صورت صفر است؛ بنابراين، درصد تغييرات معادل برای اين متغيرها به پيروی 

از R.Halvorsen & R.Palmquist (1980) به صورت  Anti loge(βi)-1 محاسبه می شود.
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  متغير ساختگی ASIR نيز به عنوان متغير توضيحی مورد هدف در اين بخش، نشان دهنده 
وجود توافقنامه تجارت آزاد ميان آسه آن و ايران است. اگر يكی از شركای تجاری عضو 
بلوك آسه آن و ديگری كشور ايران باشد، مقدار آن يك و در غير اين صورت صفر خواهد 

بود.  
برای  به دست آمده  صفر  احتمال  و   3/16 ليمر   F آماره  به  باتوجه  به دست آمده  نتايج 
قابليت  وجود  يعنی  مقابل  فرضيه  نفع  به  را  داده ها  بودن  تلفيقی  بر  مبنی  صفر  فرضيه  آن، 
در داده های تابلويی رد می كند. نتايج نهايی حاصل از تخمين معادله به روش گشتاورهای 

تعميم يافته )GMM( آرالونو و باند در جدول )2( آورده شده است1.

جدول 2ـ  برآورد الگوی )4( 

متغیرهابرآورد ضرایبخطای معیارآماره zاحتمال

0/00019/60/026970/5287LnTij, t-1

0/6610/440/00980/0043LnTax

0/94-0/080/0637-0/0048LnSY

0/0003/720/04730/1759LndY

0/0023/170/10720/34Simi

0/0112/540/17670/4496Lnd

0/0004/084/4418/11ASMN

Sargan Test =380/7214

Stata منبع: يافته های تحقيق، نرم افزار

افزايش ده درصدی حجم  نشان می دهد كه  الگوی )4(  نهايی  برآورد  از  نتايج حاصل 
اعضای  و  ايران  دوجانبه  تجارت  ميزان  آن،  قبل  سال  به  نسبت  يك سال  تجاری  مبادالت 

1. در برآورد اوليه با توجه به نتايج به دست آمده، همان طوركه انتظار می رفت وجود مشتركات فرهنگی و مذهبی ايران و 
كشورهای آسه آن معنادار نبوده و بنابراين، در حجم مبادالت تجاری آن ها تأثيری ندارد. به همين دليل، برای دستيابی 

به برآورد مناسبی از الگو، اين متغيرها با روش گام به گام حذف شده اند.



دازاوردهاق یاارق سنتیاد ینس ینامه یاارر ازسد 17

آسه آن را به ميزان 5/3 درصد باال می برد. اين نتيجه با الگوی عادت مصرفی و تمايل افراد 
به مصرف كاالها همانند سال های گذشته، مطابقت دارد. متغير Tax نيز همانند الگوی قبل 
اجرای  بنابراين،  است؛  ناچيز  بسيار  آن  برآوردشده  مقدار  و  بوده  بی معنا  آماری  لحاظ  از 
سياست های آزادسازی در قالب اعمال تعرفه، اثری بر جريان تجاری بين كشورهای مذكور 
ندارد. تشابه ساختار اقتصادی به ميزان 3 /0 درصد حجم مبادالت را افزايش می دهد و مسافت 
ايران و اعضای آسه آن می گذارد؛  ميان  بر جريان تجاری  مثبتی  تأثير  قبل  الگوی  مانند  نيز 
بين كشورها مبادله می شود.  در نوع كاالهايی دانست كه  امر را می توان احتماالً  اين  علّت 
تجاری  توافقنامه  وجود  تأثير  بيانگر  كه   ASIR مجازی  متغير  آماری  معنی داری  همچنين، 
ميان كشور ايران و اعضای آسه آن است، و نيز ضريب برآورد شده آن، حاكی از تأثير مثبت 
برقراری تجارت آزاد بر حجم مبادالت تجاری آن هاست؛ به عالوه، نتايج آزمون سارگان نيز 

بر اعتبار فرض های تخمين )استقالل متغيرهای ابزاری ازجمله اخالل( داللت دارد.

جمع بندی و مالحظات

ميان كشورهای حوزه  آزاد  تجارت  توافقنامه  برقراری  انجام شده،  برآوردهای  براساس 
منا و آسه آن و نيز ايران و آسه آن، اثر مثبتی بر حجم مبادالت تجاری آن ها دارد؛ اما اعمال 
تعرفه اثری بر اين جريان تجاری ندارد. باتوجه به  اين كه رشد اقتصادی كشورهای آسه آن 
از ايران بيش تر است، ايران می تواند با شناخت پتانسيل ها، توانمندی و مزيت های نسبی در 
به  صحيح  بينش  و  برنامه ريزی  با  و  كرده  شناسايی  را  طرفين  نيازهای  آسه آن،  كشورهای 
تدوين  همچنين،  می سازند.  برآورده  را  دو طرف  نياز  كه  بپردازد  و خدماتی  كاال  تجارت 
سياست های الزم برای استفاده مناسب از مزيت ها، گسترش همكاری های اقتصادی، تسهيل 
قوانين مربوط به اعمال تعرفه و گمرك كاال و خدمات، و سرمايه گذاری های مشترك در 
صنايع و بخش هايی از اين كشورها كه زمينه های مناسِب گسترش توليد را دارند، می تواند 

در بلندمدت به رشد حجم مبادالت تجاری ميان آن ها كمك كند.

راهکارهای توسعه همکاری های منطقه ای

يكديگر  با  آسه آن  و  منا  اعضای  وارداتی  و  صادراتی  محصوالت  تركيب  به  توجه  با 
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)كشورهای حوزه منا عمدتاً توليد كننده نفت و مواد اوليه اند و اعضای آسه آن صادر كننده 
رقابتی  ايجاد مزيت های  به منظور  با تحقيقات مشترك  ماشين آالت(،  محصوالت صنعتی و 
در  تجاری  اصالحات  اجرای  صحيح،  بازاريابی  موجود،  مزيت های  و  ظرفيت ها  حفظ  و 
استانداردها و موارد مشابه، آزادسازی  بنادر،  قوانين گمركی،  قبيل اصالح  از  تمام زمينه ها 
هيأت های  مبادله  صادراتی،  فعاليت های  توسعه  برای  خارجی  و  داخلی  سرمايه گذاری 
اقتصادی و بازرگانی، فناوری و نيروهای متخصص و نيز اعطای تسهيالت اعتباری به فعاالن 
مبادالت  ميزان  افزايش  به  می توان  می كنند،  فعاليت  مناطق  اين  حوزه  در  كه  اقتصادی ای 

تجاری طرفين كمك كرد.
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