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چكيده
اقتصادي همانند سازمان همكاري شانگهاي4، مي تواند كشورهاي عضو را  ايجاد يكپارچگي 
در مقياس كوچك تر از جهاني شدن، برای مواجه با اين پديده آماده كند. عضويت كشورها 
در سازمان همكاري شانگهاي موجب يكپارچگي اقتصادي آن ها و تأثيرگذاری شان در عرصه 
و  ملي  اقتصادي  پارامترهاي  و  معادالت  می توانند  كه  به گونه ای  است  شده  جهاني  اقتصاد 
بين المللي را تحت تأثير قرار دهند. از طرف ديگر، يكي از روش هاي توسعه تجارت خارجي 
راه هاي  و  عمده  تجاري  شركاي  تجاري  ـ  اقتصادي  پتانسيل هاي  دقيق  شناخت  كشور،  هر 
رساندن حجم و تركيب تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. 
ايران و كشورهاي عضو  غيرنفتي  تجاري  پتانسيل  برآورد  برای  مطالعه  اين  در  اساس،  اين  بر 
سازمان شانگهاي در سال هاي 2007-2003، از مدل جاذبه استفاده شده و روش پانل ديتا نيز 

به عنوان مناسب ترين روش برآورد، انتخاب شده است.

 A_Razini@yahoo.com  عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج، گروه مديريت صنعتی .*
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عضو  كشورهاي  و  ايران  كشور  داخلي  ناخالص  توليد  به دست آمده،  نتايج  براساس 
شانگهاي موجب افزايش حجم جريان تجارت غيرنفتي ميان ايران و شركاي تجاري عضو اين 
سازمان شده است. در بررسي تأثير سازمان همكاري شانگهاي به عنوان يك بلوك تجاري، 
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه عالمت ضريب پتانسيل تجاري مثبت بوده و مي تواند جريان 
درصد   17 ميزان  به  را  شانگهاي  عضو  كشورهاي  و  ايران  ميان  دوجانبه  غيرنفتي  تجارت 
افزايش دهد. همچنين براساس نتايج برآورد پتانسيل تجاري به روش جاذبه در سال هاي مورد 
بررسي، كشور ايران در تجارت غيرنفتي خود با برخي كشورهاي عضو سازمان شانگهاي ــ 
به خصوص سه كشور مهم چين و روسيه و هند ــ به طور كامل از پتانسيل تجاري غيرنفتي خود 

استفاده نكرده و هنوز ظرفيت بالاستفاده وجود دارد.

F1, F13, F15, C33  :JEL طبقه بندی
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مقدمه

يكپارچگي   موافقتنامه  چندين  در  حضور  تجربه   كشورها،  از  بسياري  همانند  ايران 
اقتصادي را دارد. سازمان همكاري شانگهاي يكی از يكپارچگي هاي اقتصادي ای است كه 
ايران در آن عضو است؛ البته نه به عنوان عضو اصلي، بلكه به عنوان عضو ناظر. قرار گرفتن 
كشورهاي عضو شانگهاي در منطقه موسوم به »هارتلند« )قلب زمين( بر اهميت اين سازمان 
افزوده و از سوي ديگر حضور روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراي امنيت نيز، توان 
سياسي اين سازمان را دو چندان كرده است. بنابراين، كشور ايران و ساير كشورهاي عضو 
را  خود  ميان  خارجي  تجارت  اقتصادي،  يكپارچگي  قالب  در  مي توانند  شانگهاي  سازمان 
افزايش داده و با توسعه و گسترش صادرات و واردات، حجم بااليي از مبادالت دوجانبه را 

به نمايش بگذارند. 
از اين رو، هدف ما در اين تحقيق، بررسي عوامل مؤثر بر جريان تجارت غيرنفتي دوجانبه 
ايران و شركاي تجاري، و همچنين تعيين پتانسيل تجاري غيرنفتي ايران با كشورهاي عضو 
سازمان همكاري شانگهاي است تا با استفاده از برآورد پتانسيل تجاري تأثيرات يكپارچگي 
اقتصادي سازمان شانگهاي بر روابط تجاري غيرنفتي دوجانبه ايران با كشورهاي عضو اين 

سازمان را مشخص كنيم. فرضيه هاي زير بر اساس اين هدف مطرح مي شود:

حجم  افزايش  به  شانگهاي  سازمان  عضو  كشورهاي  داخلي  ناخالص  توليد  افزايش   .1
تجارت غيرنفتي ايران با اين كشورها منجر مي شود.

2. سازمان همكاري شانگهاي به عنوان يك بلوك تجاري، تأثير مثبتی بر جريان تجارت 
دوجانبه ايران و كشورهاي عضو اين سازمان دارد.

نظري  مباني  به  مقدمه،  از  اختصاص می يابد: پس  به بخش هاي مختلفي  مقاله  اين  ادامه 
مربوط  مسائل  و  اقتصادي  يكپارچگي  اقتصاد،  شدن  جهاني  آن،  در  كه  مي شود  پرداخته 
اقتصادي و تجاري  بررسي وضعيت  به  بررسی می شود. بخش دوم  پيشينه تحقيق  و  به آن، 
سازمان همكاري شانگهاي اختصاص يافته و بخش سوم نيز شامل روش شناسی تحقيق است 
كه به معرفي مدل جاذبه می پردازد. در بخش چهارم نتايج تجربي مدل موردنظر اين تحقيق، 

تحليل شده و بخش آخر به جمع بندي و پيشنهادها اختصاص يافته است.
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1. مباني نظري و پیشینه تحقیق

1ـ1. مبانی نظری
موافقتنامه های  قالب  در  كه  اقتصادي ای  يكپارچگي های  اقتصادي،  نظريات  براساس 
فاصله  به علت  می شود،  منعقد  طبيعي  شركاي  يا  همسايه  كشورهاي  ميان  تجاري  ترتيبات 
با كشورهاي غيرعضو  جغرافيايي كوتاه تر و هزينه حمل ونقل كم تر، سودآورتر از تجارت 
كشورها  آن  ناوگان  توسط  و  ديگر  كشورهاي  مبادي  از  آن ها  حمل ونقل  هزينه  كه  است 

صورت می گيرد.
يكپارچگي اقتصادي مراحل مختلفي دارد، به طوري كه هر مرحله نسبت به مراحل قبلي 
افزايش تجارت و  براي  قبل  به مرحله  نسبت  بيش تري  بوده و طي آن موانع  يافته تر  تكامل 
همكاري هاي اقتصادي بين دو يا چند كشور از ميان برداشته مي شود1. اين مراحل را مي توان 

به صورت زير خالصه كرد:
1. موافقت نامه تجارت ترجیحي2: موافقت نامه تجارت ترجيحي، ساده ترين و ابتدايي ترين 

كشورهاي  موافقت نامه،  در  مطرح شده  ضوابط  و  شرايط  براساس  است.  يكپارچگي  شكل 
عضو از موانع تعرفه اي ميان خود می كاهند؛ درحالي كه هيچ كدام تغييري در سياست تجاري  

خود با كشورهای ديگر ايجاد نمي كنند.
مي كنند.  حذف  خود  بين  را  تعرفه ها  اعضا  ترتيبات،  اين  در  تجاري3:  آزاد  منطقه   .2

ممكن است عماًل حذف تعرفه ها براي تمام گروه هاي كااليي محقق نشود.
ميان  تجارت  غيرتعرفه اي  مانع  يا  تعرفه  نوع  هر  مرحله  اين  در  گمركي4:  اتحادیه    .3

تجاري  آزاد  منطقه  با  آن  تفاوت  ولي  مي شود؛  حذف  تجاري،  آزاد  منطقه  همانند  اعضا، 
اين است كه تمام كشورهاي عضو اتحاديه گمركي، سياست هاي تجاري يكساني را نسبت 
به كشورهاي ديگر به كار مي برند كه نمونه اي از آن اعمال نرخ هاي تعرفه مشترك دربرابر 

كشورهای ديگر است.

1. Gurler (2000).
2. Preferential Trade Agreement (PTA).
3. Free Trade Area.
4. Customs Union.
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4. بازار مشترك1: در بازار مشترك، ضمن برقراری ويژگي هاي يك اتحاديه گمركي، 

امكان تحرك عوامل توليد )نظير نيروي كار، سرمايه و...( بين اعضا وجود دارد.
اين مرحله درواقع تكامل يافته ترين نوع يكپارچگي است.  اقتصادي2:  5. اتحادیه كامل 

برقرار  ميان خود  را  و خدمات  كاالها  آزاد  تجارت  اقتصادي،  كامل  اتحاديه  اعضای يك 
كرده و تعرفه هاي خارجي مشتركی برای كشورهاي غيرعضو وضع مي شود؛ به اين ترتيب، 
عضو  كشورهاي  مرحله  اين  در  همچنين،  است.  امكان پذير  توليد  عوامل  آزادانه  حركت 
به رويه وحدت4 روي مي آورند. در رويه هماهنگي و سازگاري،  يا  و  به رويه هماهنگي3 
رويه  در  درحالي كه  كنند،  اتخاذ  را  هماهنگي  سياست هاي  می كوشند  عضو  كشورهاي 
وحدت، كشورهاي مزبور درواقع تبديل به يك سيستم اقتصادي شده و تصميم گيري را به 

يك نهاد فراملي واگذار مي كنند كه نماينده تمام كشورهاي عضو است.

2ـ1. پیشینه تحقیق 
در اين بخش به عمده ترين مطالعاتی اشاره می شود كه با استفاده از مدل جاذبه در زمينه 

تعيين پتانسيل هاي تجاري و يكپارچگي اقتصادي انجام  شده است.
آرنون، اسپيواك و وينبالت5 در مقاله اي با عنوان »پتانسيل تجاري بين اسرائيل، اردن و 
فلسطين«، با استفاده از مدل جاذبه پتانسيل تجاري ميان اين كشورها را برآورد كردند. اين 
مدل با استفاده از داده هاي تجاري سال 1991 و براساس روش OLS  تخمين زده شده است. 
مشابه  برخی  و  اردن  مشابه  آن ها  از  برخی  كه  شدند  انتخاب  نمونه  به عنوان  كشور  شانزده 
برآورد شده است: حالت  معادله جاذبه در دو حالت  فلسطين هستند.  بقيه مشابه  اسرائيل و 
اول با فرض وجود توافقنامه تجارت آزاد ميان سه كشور و حالت دوم با فرض عدم وجود 
موافقت نامه تجارت آزاد بين سه كشور. نتايج بيانگر آن است كه موافقت نامه تجارت آزاد  

مي تواند باعث افزايش پتانسيل تجاري بين اين كشورها شود.

1. Common Market.
2. Perfect Economic Union.
3. Harmonization.
4. Unification.
5. A. Arnon, A. Spivak. & J. Weinblatt (1996).
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رحمان1، در مقاله اي با عنوان »آناليز پانل ديتا2 در تجارت بنگالدش: روش مدل جاذبه«، 
مدل جاذبه تعميم يافته را براي تجزيه و تحليل جريان تجارت بنگالدش با شركاي تجاري 
خود به كار برده و در اين تحقيق از تكنيك پانل ديتا )مدل اثرات ثابت( استفاده كرده است. 
دوره زماني مورد بررسي اين تحقيق سال های 1999-1972 است. مطالعه بر روی 35 كشور 
نتايج  براساس  انتخاب شده اند.  بنگالدش  براساس مهم ترين شركاي تجاري  انجام شده كه 
سرانه كشورهاي   GDP تفاوت   ،)GDP( اقتصاد  اندازه  به وسيله  بنگالدش  تجارت  تحقيق، 
مثبت  رابطه  آن ها  با  و  شده  تعيين   )TR/GDP( كشورها  اين  تجارت  بودن  باز  و  منتخب 
دارد. همچنين عالمت مثبت تفاوت GDP سرانه نشان دهنده غلبه اثر هكشر ـ اوهلين بر اثر 
ليندر در تجارت بنگالدش است. از سوی ديگر، به علت آن كه در مدل اثر ثابت نمي توان 
متغيرهاي  بنابراين  كرد؛  برآورد  مستقيم  به طور  ثابت اند،  زمان  طول  در  كه  را  متغيرهايي 
سارك3 در  بنگالدش  تجاري  شريك  كشور  عضويت  مثل  مجازي  متغيرهاي  و   فاصله 

)J-SAARC( و مرز زميني مشترك را به طور جداگانه از طريق OLS تخمين زده می شود. 
در اين صورت، فاصله عامل مهم و معناداري در تجارت بنگالدش بوده و بر آن تأثير منفی 
داشته است. متغير مجازي مرز زميني مشترك و متغير مجازي J-SAARC نيز به ترتيب تأثير 
منفي و مثبت بر جريان تجارت بنگالدش داشته اند. براساس نتايج به دست آمده، تمام موانع 
و  شده  برداشته  زيادي  حد  تا  بايد  ــ  بنگالدش  در  به ويژه  ــ  موردنظر  كشورهاي  تجاري 

آزادسازي انجام شود تا تجارت اين كشورها افزايش يابد.
آميتا باترا4، تحقيقي با عنوان »پتانسيل تجارت جهاني هند: ديدگاه مدل جاذبه« انجام داده 
از  از مدل جاذبه تخمين زده می شود؛  استفاده  با  پتانسيل تجاری هند  اين تحقيق  است. در 
اين رو، از يك مدل جاذبه برای تجزيه و تحليل جريان تجارت جهاني استفاده می شود و در 
نتيجه آن، ضرايب به دست  می آيد و سپس، پتانسيل تجاري هند پيش بيني می شود. تجارت كل 
كاال )صادرات + واردات در دالر امريكا( در تمام آزمون ها، متغير وابسته است كه به صورت 
لگاريتمي و براي هر زوج از كشورها بيان می شود. نتايج تخمين نشان مي دهد كه معادله جاذبه، 

1. Rahman, M. (2004).
2. Panel data
3. . South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
4. . Batra, A. (2004).
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كشش هاي فاصله اي و درآمدي جريان تجارت را ارائه داده و نيز عوامل جغرافيايي، فرهنگي 
و تاريخي را برآورد كرده است. نتايج همچنين بيانگر باال بودن حجم پتانسيل تجارت هند با 
منطقه آسياـ  اقيانوسيه بوده و اين مسأله توسط كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي دنبال 
مي شود. كشورهايي مانند چين، انگلستان، ايتاليا و فرانسه از پتانسيل تجاري باالتري با هند 
برخوردارند. از طرف ديگر، كشور هند در بين كشورهاي عضو اتحاديه همكاري منطقه اي 
جنوب آسيا، باالترين پتانسيل تجاري را با كشور پاكستان داشته و در بين كشورهاي عضو 
انجمن ملت هاي جنوب شرق آسيا، باالترين پتانسيل تجاري را با كشورهاي كامبوج و فيليپين 
فارس1 خليج  همكاري  ميان كشورهاي عضو شوراي  در  اين كشور  همچنين  است.   داشته 

نيز بيش ترين ميزان پتانسيل تجاري را با كشورهاي عمان، قطر و كويت دارد.
شمالي«،  افريقاي  در  منطقه اي  ادغام  پتانسيل  »ارزيابي  عنوان  با  مطالعه اي  در  ايكي2، 
اين  در  است.  كرده  بررسی  را  جهان  مختلف  كشورهاي  تجاري  جريان  بر  مؤثر  عوامل 
طريق  از  كشور  فرهنگي  و  تاريخي  جغرافيايي،  اقتصادي،  ويژگي هاي  به  توجه  با  مطالعه، 
سطح  با  رابطه  در  مشاهده شده  تجارت  سطح  افريقا،  شمال  كشور هاي  بين  در  جاذبه  مدل 
بررسی  از  و  ديتا  پانل  روش  از  استفاده  با  را  جاذبه  مدل  او  است.  شده  بررسي  آن  بالقوه 
عوامل  شامل  وی  مدل  است.  كرده  برآورد   1970-2000 زماني  دوره  در  و  كشور   146
تعيين كننده تجارت از جمله GDP، فاصله و موافقت نامه هاي ادغام منطقه اي است. براساس 
يافته هاي ايكی، تمام ضرايب برآوردشده، از نظر آماري در سطح يك درصد معنادار است. 
GDP ،GDP سرانه، مرز مشترك، زبان مشترك رسمي، واحد  وی همچنين نشان داد كه 
از  دارند.  تجارت دوجانبه  بر حجم  مثبتي  تأثير  استعماري مشترك  پول مشترك و گذشته 
عضو  كشورهاي  ميان  تجارت  افزايش  به  ترجيحي  تجارت  موافقت نامه هاي  ديگر،  سوی 
ختم مي شود. همچنين، عامل جغرافيايي فاصله و مساحت بر صادرات اثر منفي دارد.  نتايج 
MENA عضو  كشورهاي  كه  داد  نشان   MENA–world مجازي  متغير  درباره   تحقيق 

آن  قابل توجه  نكته  همچنين،  مي كنند.  عمل  ضعيف  بين المللي  تجارت  بودن  باز  به  نسبت 
MENA 3 )ميان خود( كاهش شديدتري  است كه تجارت دوجانبه ميان كشورهاي عضو 

1. Gulf Cooperation Council Persian (GCCP).
2. Achy, L. (2006).
3. Middle East and North Africa
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نسبت به تجارت آن ها با كشورهاي شريك در خارج از منطقه  MENA  دارد. نتايج تحقيق 
جاذبه  مدل  توسط  برآوردشده  صادرات  می دهد  نشان  نيز  تجاري  پتانسيل  ارزيابي  درباره 
برابر بزرگ تر از سطح فعلي آن است. درواقع،  ده  افريقا، حدوداً  در بين كشورهاي شمال 
استدالل هاي معقوالنه از يافته هاي مدل جاذبه، بيانگر آن است كه پتانسيل تجاري در شمال 

افريقا به شدت ناشناخته باقي مانده است. 
با  مدل  اين  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  جاذبه،  مدل  از  استفاده  با  خود  مطالعه  در  قزويني1، 
به  كارگيري عوامل تأثيرگذار از قبيل اندازه اقتصادي كشورها، فاصله جغرافيايي و جمعيت 
در قالب مدل اقتصادسنجي، امكان برآورد پتانسيل تجاري را فراهم  مي كند. در اين تحقيق، 
داده هاي مقطعي 120 كشور شامل كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، ايران و 
OLS بررسي شده  با استفاده از روش  شركاي تجاري آن ها در مقطع زماني 1995 بوده و 
است. نتايج تحقيق نشان می دهد جريان تجارت ميان دو كشور با تمام متغيرهاي توضيحي ــ 
به جز متغير فاصله ــ رابطه مثبت و معنادار داشته و تأثير متغير فاصله نيز منفي و معنادار است. 
همچون  عمد ه اي  موانع  وجود  با  كه  است  نكته  اين  بر  به دست آمده  نتايج  تأكيد  همچنين، 
مشابهت ساختار اقتصادي ايران و كشورهاي عضو شورا، ايران مي تواند سطح تجارت خود 
آغاز  برای  همچنين،  دهد.  افزايش  فارس،  خليج  همكاري  شوراي  عضو  كشورهاي  با  را 
امارات متحده  ايران، عربستان سعودي و  ابتدا يك هسته مركزي، شامل  همكاري  مي توان 
عربي تشكيل داد و پس از آن ساير كشورهاي عضو شورا به اين گروه بپيوندند؛ زيرا نتايج 
حاصل از مدل جاذبه، نشانگر وجود بيش ترين پتانسيل تجاري ايران با كشورهاي امارات و 

عربستان است.
معلمي2 در مطالعه خود به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال اساسي است كه آيا فعاليت هاي 
تجاري كشورهاي عضو در چارچوب آسه آن3، جريان هاي تجاري آن ها را افزايش می دهد؟ 
برای اين منظور در اين تحقيق از يك مدل جاذبه تجاري استفاده شده تا با طراحي مناسب و 
برآورد آن بتوان تأثير يكپارچگي بر جريان هاي تجاري اتحاديه مذكور را آزمود. همچنين، 
و  گرفته  شكل   1992  -98 ساله  هفت  دوره  يك  در  اتحاديه  اقتصادي  فعاليت هاي  مطالعه 

1. قزويني، فاطمه )1377(.

2. معلمي، مژگان )1381(.
3.ASEAN.
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براساس  است.  شده  تأييد  مدل،  برآورد  نتايج  روش  مناسب ترين  به عنوان  ديتا   پانل  روش 
نتايج تحقيق، يكپارچگي تجاري در كشورهاي عضو آسه آن باعث شده است تجارت ميان 
اعضا به نحو قابل توجهي افزايش يافته و هم زمان با آن، صادرات و واردات اين اتحاديه نيز 

افزايش يابد.

2. بررسي وضعیت اقتصادي و تجاري کشورهاي عضو سازمان همکاري 
شانگهاي

جمهوري  روسيه،  فدراتيو  جمهوري  كشور  پنج  چين،  شانگهاي  در   1996 آوريل   26
خلق چين، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و جمهوري تاجيكستان با هدف تقويت 
اعتماد متقابل و خلع سالح در مرزهاي طوالني خود، تشكلي به نام »شانگهاي 5«1 تأسيس 
كردند؛ اما در پنجمين اجالس سران در شهر شانگهاي چين در تاريخ 25 خرداد 1380 )15 
ژوئن 2001( كشورهاي عضو شانگهاي 5، جمهوري ازبكستان را نيز به عضويت پذيرفتنه 
و با امضای بيانيه اي، تشكيل سازمان همكاري شانگهاي را اعالم كردند. همچنين، در سال 
به عنوان اعضاي  ايران  و  پاكستان  مغولستان و در سال 2005 كشورهاي هند،  2004 كشور 

ناظر اين سازمان پذيرفته شدند. 
كشورهاي عضو سازمان شانگهاي در سال 2007 با توليد ناخالص داخلي 3957 ميليارد 
دالر، حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را به خود اختصاص داده اند. در اين 
به دو كشور  ده كشور عضو سازمان   )GDP( داخلي  ناخالص  توليد  از  ميان، 81/6 درصد 
چين و هند اختصاص دارد. ايران نيز با توليد ناخالص داخلي 152 ميليارد دالر بعد از روسيه 
به  اين سال را  GDP سازمان شانگهاي در  در رتبه چهارم قرار گرفت كه حدود 4 درصد 

خود اختصاص داده است2.
درون گروهي  غيرنفتي  صادرات  ارزش  مجموع  درون گروهي،  تجارت  لحاظ  از 
حدود  متوسط  به طور   2003-2007 زماني  دوره  در  شانگهاي  سازمان  عضو  كشورهاي 
و  غيرنفتي كشورهاي چين  متوسط صادرات  ميان،  اين  در  است.  در سال  ميليارد دالر   76

1. Shanghai 5.
2. توليد ناخالص داخلی براساس قيمت ثابت سال 2000 است.
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تاجيكستان به اين سازمان در اين دوره به ترتيب معادل 39 ميليارد دالر و 159 ميليون دالر 
در سال بوده است؛ به طوري كه كشور چين با 51/5 درصد باالترين سهم و كشور تاجيكستان 
با سهمي بسيار ناچيز معادل 0/2 درصد پايين ترين سهم صادرات درون گروهي اين سال ها 
درون گروهي  غيرنفتي  واردات  ارزش  مجموع  همچنين،  است.  داده   اختصاص  خود  به  را 
به طور متوسط حدود 72 ميليارد دالر در هر  كشورهاي عضو سازمان در سال هاي مذكور 
سال است. كشورهاي چين و مغولستان، به ترتيب باالترين )31/8 درصد( و پايين ترين )0/7 
-2007 سال هاي  در   SCO درون گروهي  غيرنفتي  واردات  ارزش  نظر  از  را  سهم  درصد( 

واردات  و  صادرات  لحاظ  از  ايران  است  ذكر  به  الزم  داده اند.  اختصاص  خود  به   2003
 2/2 معادل  با سهمي  به ترتيب  زماني 2003-2007  دوره  در  سازمان  غيرنفتي درون گروهي 

درصد و 6/5 درصد بعد از كشور قزاقستان در رتبه پنجم قرار دارد. 
بررسي هاي انجام شده در سال هاي 2003 تا 2007 حاكي از آن است كه كل تجارت 
 1098 معادل   ،2003 سال  در  جهان  با  شانگهاي  سازمان  عضو  كشورهاي  غيرنفتي  كااليي 
ميليارد دالر بوده كه 535 ميليارد دالر آن به واردات و 563 ميليارد دالر آن به صادرات اين 
كشورها اختصاص دارد. با درنظر گرفتن ارزش تجارت، صادرات و واردات غيرنفتي جهاني 
كه به ترتيب 13657، 6765 و 6892 ميليارد دالر است، كشورهاي عضو در سال مذكور 8 
درصد تجارت جهاني، 7/8 درصد واردات و 8/3 درصد صادرات جهاني كاالهاي غيرنفتي 
را به خود اختصاص داده اند. بعد از گذشت پنج سال، يعني در سال 2007، مجموع صادرات 
واردات  مجموع  و  دالر  ميليارد   1489 معادل  جهان  به  سازمان  عضو  كشورهاي  غيرنفتي 
غيرنفتي كشورهاي عضو SCO از جهان به 1290 ميليارد دالر افزايش يافت. بنابراين، نسبت 

مذكور در سال 2007 به ترتيب 10/9، 10/6 و 11/1 درصد است1.

3. روش شناسی تحقیق 

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

مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1. www.intracen.org
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1( روش برآورد ساده پتانسيل تجاري 
2( روش برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از آزمون  مشابهت 

3( روش برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه

سازمان  عضو  كشورهاي  و  ايران  بين  غيرنفتي  تجاري  پتانسيل  برآورد  تحقيق،  اين  در 
همكاري شانگهاي از روش برآورد پتانسيل تجاري و با استفاده از مدل جاذبه محاسبه شده 
است. مدل هاي جاذبه براي برآورد جريان هاي تجاري بين الملل از انديشه جاذبه نيوتن الهام 
جاذبه  نيروي  مورد  در  نيوتن  قانون  به  توجه  با  جاذبه  مدل  ديگر،  به عبارت  شده اند.  گرفته 

)GFij(، ميان دو هدف j   و i   شروع مي شود كه به صورت معادله )1( است:

GFij= C 
Mi Mj

Dij
                     i≠j  )1

كه در آن C مقدار ثابت است.
آن ها  ميان  فاصله  با  و  مستقيم  نسبت   )Mi, Mj( جرم ها  با  جاذبه،  نيروي  معادله  اين  در 
تخمين  زير  به صورت  طبيعي  لگاريتم  وسيله  به  جاذبه  معادله  دارد.  غيرمستقيم  نسبت   )Dij(

زده مي شود:

In GFij=lnMi+lnMj-lnDij  )2

 )Tij( ساده ترين حالت كه هيچ مانع و تشويقي وجود ندارد، جريان هاي تجاري دوجانبه
را مي توان با استفاده از مدل جاذبه به صورت تابعي مستقيم از اندازه اقتصادي دو كشور و 

تابعي معكوس از فاصله جغرافيايي بين دو كشور در نظر گرفت.

Tij=ƒ(GDPi, GDPj, Dij)  )3

4. برآورد پتانسیل تجاري با استفاده از مدل جاذبه

مدل مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته از مدل معرفي شده توسط رحمان در سال 
بوده  زير  متغيرهاي  از  تابعي  كشور  دو  بين  تجارت  جريان  مزبور  مدل  در  است.   2004

است: 
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 Xij=ƒ(GDPi, GDPj, Distanceij,(
TR
GDP )i, (

TR
GDP )j, TAXi, TAXj, PCGDPi,   )4

       PCGDPj, PCGDPDij, Borderij, j-SAARC)  

 كه در آن:
xij : تجارت كل )صادرات + واردات( بين بنگالدش )كشور i( و كشور j؛

GDPi(GDPj) : توليد ناخالص داخلي كشور i )توليد ناخالص داخلي كشور j(؛

ij(Distance) : فاصله ميان كشورهاي i و j؛

i(j)(TR/GDP) : نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي كشور i )كشور j(؛

TAXi(j) : ماليات بر تجارت كشور i )كشور j(؛

GDP : PCGDPi(PCGDPj) سرانه كشور GDP( i سرانه كشور j(؛

PCGDPDij : تفاضل GDP سرانه بين دو كشور i و j؛

ij(Border) : متغير مجازي مرز زميني مشترك بين دو كشور i و j؛

.SAARC در  j متغير مجازي مربوط به عضويت كشور : (j-SAARC)ij

واردات   + غيرنفتي  )صادرات  غيرنفتي  تجارت  جريان  حجم  متغير  نيز  تحقيق  اين  در 
ناخالص  توليد  متغيرهاي  و  وابسته  متغير  به عنوان  كشور  دو  بين   )Trade()غيرنفتي
داخلي)GDP( دو كشور، توليد ناخالص داخلي سرانه1 )PGDP( دو كشور، فاصله جغرافيايي 

بين پايتخت هاي دو كشور )Dis(، به عنوان متغيرهاي توضيحي وارد مدل شدند. 
بنابراين مي توان در اين تحقيق، مدل جاذبه در حالت اوليه را به فرم زير نمايش داد:

ijtijjtitjtitijt UDisPGDPPGDPGDPGDPTrade 5321 4
0

.
1

M

tm
TR

n

i
w

 )5

Uij جزء  موردنظر،  سال   t ايران2،  تجاري  j كشور شريك  و  ايران  i كشور  آن  در  كه 
اخالل و  α ها پارامترهاي مدل هستند. 

معادله جاذبه )5( با استفاده از لگاريتم طبيعي به شكل خطي تبديل مي شود. معادله )6( 
شكل خطي مدل جاذبه را در دوره زماني t نشان مي دهد:

1. البته می توان به جای متغير توليد ناخالص داخلی سرانه از متغير جمعيت نيز استفاده كرد.
2. از آنجا كه حجم جريان تجاری ايران و مغولستان در سال های مورد بررسی صفر است، بنابراين كشور مغولستان در 

برآورد پتانسيل تجاری مورد استفاده در اين تحقيق حذف شده است.
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lTradeijt=α0+α1lGDPit+α2lGDPjt+α3lPGDPit+α4lPGDPjt+α5lDisij+uijt  )6

سپس در ادامه معادله )6( بسط پيدا كرده و متغير مشابهت ساختار اقتصادي دو كشور 
و  مشترك  مذهب  متغيرهاي  و  توضيحي  متغيرهاي  ديگر  به عنوان  كشور  دو  تعرفه  نرخ  و 
و  ايران  بين  غيرنفتي  تجارت  ميزان جريان  بر  شانگهاي  سازمان  اقتصادي  يكپارچگي  تأثير 
كشورهاي عضو شانگهاي، به عنوان متغيرهاي مجازي به مدل مذكور اضافه شده اند. بنابراين، 

مدل جاذبه نهايي در اين تحقيق به صورت زير است:

lTradeijt=α0+α1lGDPit+α2lGDPit+α3lPGDPit+α4lPGDPjt+α5lPGDPDijt  )7

                      +α6trit+α7trjt+α8lDisij+α9Dumreligij+α10DumSCOijt+Vijt  

بيش تر محققان از معادله جاذبه )7( براي برآورد ميزان روابط تجاري دوجانبه كشورها 
استفاده مي كنند. در اين روش كه به مدل جاذبه كامل معروف است، تجارت ميان n كشور 
به صورت دو به دو بررسي می شود. در اين تحقيق برای كاربردي كردن اين مدل در ايران، 
از روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده كه كشور i در تمام معادالت، ايران فرض شده و 

كشور j، 39 شريك تجاري ايران1 هستند.
از طرف ديگر، در مدل جاذبه ناقص به دليل ثابت ماندن اطالعات مربوط به كشور i در 
اين  به عنوان يك متغير واحد استفاده كرد2. در  از حاصل ضرب متغيرها  معادالت، مي توان 

صورت معادله)7( را به شكل زير مي توان بازنويسي كرد:

lTradeijt=β0+β1lGDPijt+β2lPGDPDijt+β3lPGDPDijt+β4trit+β5trjt+β6lDisij  )8
              +β7Dumreligij+β8DumSCOijt+vijt  

1. در اين تحقيق، عالوه بر كشورهای عضو سازمان شانگهای )8 كشور(، 31 كشور ديگر به عنوان شركای عمده تجاری 
سازمان  اين  با كشورهای عضو  ايران  دوجانبه  تجارت  در  شانگهای  سازمان همكاری  تأثير  تا  انتخاب شده اند  ايران 
تعيين شود. در اين پژوهش، كشورهايی كه حجم تجارت غيرنفتی آن ها  با ايران به طور متوسط در سال های 2003 
تا 2007 بيش از 100 ميليون دالر در سال بوده است، به عنوان شركای عمده تجاری ايران در نظر گرفته شده اند. اين 
كشورها عبارت اند از: آلمان، تركيه، انگلستان، كره جنوبی، ژاپن، امارات متحده عربی، فرانسه، ايتاليا، هلند، اندونزی، 
سنگاپور،  كانادا،  شيلی،  سوئد،  فنالند،  اتريش،  استراليا،  مالزی،  تايلند،  بلژيك،  عربستان،  اسپانيا،  برزيل،  سوئيس، 
افغانستان و عراق  هنگ كنگ، اياالت متحده امريكا، كويت، آذربايجان، تركمنستان، ارمنستان، سوريه )كشورهای 

به علت عدم دسترسی به آمار و اطالعاتشان از اين گروه حذف شده اند(.
2. غالمي )1385(.
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كه در آن:
Tradeij: حجم جريان تجارت غيرنفتي )صادرات غيرنفتي+ واردات غيرنفتي( بين كشور 

ايران )كشور i( و شريك تجاري ايران )كشور j(؛ 
GDPij: حاصل ضرب توليد ناخالص داخلي كشور i و كشور j؛

GDPij= (GDPi*GDPj)  

PGDPij: حاصل ضرب توليد ناخالص داخلي سرانه كشور i و كشور j؛

PGDPij= (PGDPi*PGDPj)  

PGDPDij: متغير تشابه ساختار اقتصادي1 )مربع تفاضل توليد ناخالص داخلي سرانه بين 

دو كشور i و j(؛

PGDPDij=(PGDPi–PGDPj)
2  

tri (trj): نرخ تعرفه كشور i )نرخ تعرفه كشور j(؛   
ijtijjtitjtitijt UDisPGDPPGDPGDPGDPTrade 5321 4

0

.
1

M

tm
TR

n

i
w

 

كه در آن
TRw، نرخ تعرفه متوسط موزون2 هر كاال؛ M ارزش كل واردات؛ m، ارزش واردات هر 

كاال؛  T، نرخ تعرفه هر كاال و n تعداد كاالهاي وارداتي است.
Disij: فاصله جغرافيايي بين پايتخت هاي كشور i و كشور j؛

Dumreligij: متغير مجازي مذهب مشترك بين كشور i و كشور j؛

DumSCOij: متغير مجازي تأثير يكپارچگي منطقه اي سازمان همكاري شانگهاي؛

1. اثر اين متغير ممكن است مثبت يا منفی باشد. ضريب منفی آن به فرضيه ليندر اشاره دارد و ضريب مثبت نشان دهنده 
اوهلين، در ميان كشورهايی كه درآمد سرانه  ـ  براساس تئوری هكشر  ـ اوهلين است. درواقع،  وجود تئوری هكشر 
مشابه دارند، انتظار تجارت كم تری خواهيم داشت. درحالی كه در فرضيه ليندر، شباهت بيش تر كشورها در درآمد 

.)Helpman,1987( سرانه، منجر به افزايش بيش تر تجارت دوجانبه خواهد شد
2. Tariff  Rate, Weighted Mean.



ب.رای پزاناخا یاارق مخاج سن.سج و رشنرهاق  نن اازماج ه یارق پانسااق 97

l لگاريتم طبيعي؛  i، كشور ايران؛   j ،كشور شريك تجاري ايران و   vij جزء اخالل 
است.

1ـ4. انتظارات تئوریک از ضرایب مدل
براساس مباني نظري مدل هاي جاذبه، فرض مي شود كه پس از برآورد مدل )8( عالئم 

ضرايب متغيرهاي توضيحي و مجازي به شرح جدول )1( باشد.

جدول 1. انتظارات تئوريک از ضرايب مدل   

عالمت مورد انتظارضریب متغیرنام متغیر

GDPijβ1
+

PGDPijβ2
+

PGDPDijβ3
+/-

triβ4
-

trjβ5
-

Disijβ6
-

Dumreligijβ7
+

DumSCOijβ8
+

                       منبع: يافته هاي تحقيق.

جاذبه  مدل  انتظار ضرايب، درصورتي كه  مورد  بررسي عالمت  و  مدل  تصريح  از  پس 
)8( به روش پانل ديتا برآورد شده و مدل اثر ثابت از طريق آزمون هاسمن تأييد شود، مدل 

مذكور  به فرم زير تبديل  مي شود:

lTradeijt=β0+β1lGDPijt+β2lPGDPijt+β3lPGDPDijt+β4trit+β5trjt  )9
           +β6DumSCOijt+vijt  

اثر ثابت متغيرهايي مانند فاصله، مذهب مشترك و متغيرهايي از  از آن جا كه نمی توان 
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اين قبيل كه در طول زمان ثابت اند، مستقيماً وارد مدل اثر ثابت كرد، براي بررسي تأثير اين 
متغيرها بر متغير وابسته حجم جريان  تجاري دوجانبه، اثرات انفرادي حاصل از تخمين مدل 
)9( بر روي اين متغيرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي )OLS( برآورد مي شود؛ 
چرا كه اين متغيرها مخصوص هريك از زوج كشورها بوده و در عرض از مبدأها )اثرات 

انفرادي( مستترند1.  بنابراين، خواهيم داشت:

IEij=γ0+γ1lDisij+γ2Dumreligij+μij  

كه در آن IEij  معرف اثرات انفرادي است.

2ـ4. تجزیه و تحلیل نتایج ناشي از برآورد مدل
ايران و هريك از شركاي تجاري آن براساس  آمار اقالم صادرات و واردات غيرنفتي 
آخرين  از   )2003-2007( سال  پنج  ارزش  مجموع  به صورت  و   2  HS شش رقمي  كدهاي 
 ،)2007(  PC-TAS تحقيق،  اين  اطالعات  پردازش  زمان  در  تجاري  آمار  نرم افزار  نسخه 

استخراج شده است3.
براي برآورد مدل )8(، ابتدا با توجه به آزمون تشخيص كه قباًل در بخش سوم شرح داده 
F محاسباتي معادل  استفاده شده است. مقدار  تعيين كاراترين مدل  برای    F از آزمون  شد، 
نتيجه، فرض صفر در  F جدول )1/51( بزرگ تر است، در  با  مقايسه  بوده و در   1376/24
سطح معناداري 95 درصد رد می شود. رد فرض صفر به اين معنا است كه عرض از مبدأهای 
معمولي  مربعات  از روش حداقل  استفاده  اين صورت  و در  متفاوت است  مقاطع مختلف، 

1. Egger (2000).
2. Harmonized System.

شش  كااليی  كدهای  شانگهای،  عضو  كشورهای  با  ايران  غيرنفتی  تجارت  پتانسيل  بررسی  به دليل  تحقيق  اين  در   .3
رقمی 270900، 271011، 271019 كه نفت خام و روغن های حاصل از موادمعدنی قيری خام، روغن های نفتی سبك 
و فرآورده هايی كه 70 درصد وزنی يا بيش تر نفت و يا روغن حاصل از موادمعدنی قيری داشته باشند و نيز كدهای 
كااليی 271129-271111 كه گاز طبيعی در حالت مايع و گازی شكل و فرآورده های آن از قبيل بوتان، پروپان و 
اتيلن را دربرمی گيرند، حذف شده اند. علت حذف كاالهای موردنظر اين است كه نفت و گاز به عنوان كاالی مهم 
صادراتی هر كشور از جمله ايران، مشتريان خارجی خاص خود را دارند. بنابراين، متقاضی نفت و گاز در هر زمان 
برای كشور وجود دارد و نيازی به بازاريابی اين كاالها نيست. عالوه بر اين، ظرفيت صادراتی نفت و گاز ايران هم 
از جهت توليد داخلی و صادرات محدوديت دارد. از سوی ديگر، آن چه در صادرات يك كشوری اهميت دارد، 
ايجاد تنوع صادراتی )صادرات غيرنفتی( برای حفظ و افزايش درآمدهای صادراتی است؛ اما نفت و گاز به عنوان ماده 

اوليه و خام تنوعی در صادرات كشور به وجود نمی آورد، بلكه به عنوان صادرات )فروش( ثروت محسوب می شود.

)11(
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)OLS( ناسازگار بوده و كارايي ندارد. بنابراين، روش پانل ديتا ابزار مناسبي برای برآورد 
مدل است تا اثرات انفرادي مربوط به كشورهاي شريك تجاري مورد توجه قرار گرفته و 

اريب ناهمگني از ميان برود. 
در مرحله بعدي نيز آزمون هاسمن نشان داد تخمين هاي اثرات تصادفي و ثابت، تفاوت 
معناداري دارند و روش اثرات ثابت مناسب تر و كاراتر از روش اثرات تصادفي است. مقدار 
آماره آزمون هاسمن )χ2( با درجه آزادي 7، معادل 14/82 به دست آمد كه در سطح اطمينان 
95 درصد بزرگ تر از χ2 جدول )12/59( بوده و موجب رد فرضيه صفر می شود. بنابراين، از 
آن جا كه اين تحقيق از روش اثرات ثابت استفاده كرده است، نتايج حاصل از برآورد مدل 

)9( به صورت خواهد بود:

)9
lTradeijt=3.17+0.24(lGDPijt)+0.21(lPGDPijt)+0.11(lPGDPDijt)-0.01(trit)-0.04(trjt)+0.16(DumSCOijt)  

  t-test:    (-3.21)   (8.12)              (8.56)               (3.31)          (-1.82)     (-3.00)         (1.99)  

F= 2643.91      R2=0.99  

ـ ضريب حاصل  ضرب توليد ناخالص داخلي دو كشور ايران و كشور j  )شريك تجاري 
موردنظر(، به عنوان مناسب ترين متغيري كه اندازه اقتصادي كشورها را تعيين مي كند، مطابق 
از لحاظ آماري در سطح اطمينان 95 درصد، معنادار و  انتظارات تئوريك مثبت بوده و  با 
برابر 0/24 درصد است. اين به معناي آن است كه با يك درصد افزايش در توليد ناخالص 
افزايش  ميان آن ها 0/24 درصد  ام، حجم تجارت دوجانبه   j يا كشور  ايران  داخلي كشور 
مي يابد. از آن جا كه توليد ناخالص داخلي به عنوان ظرفيت اقتصادي، اندازه اقتصادي و بنيه 
اقتصادي يك نظام اقتصادي مطرح است، بنابراين، با افزايش توليد ناخالص داخلي، توانايي 
كشور براي جذب و توليد محصوالت، بيش تر مي شود. يعني عرضه و تقاضا براي تجارت 
توليدي  ظرفيت  با  بزرگ تر  كشورهاي  ديگر،  به عبارت  مي شود.  بيش تر  كشور  دو  بين 
بزرگ تر، مناسبت بيش تري در دستيابي به مقياس اقتصادي و افزايش صادرات شان برحسب 
مزيت نسبي دارند. آن ها همچنين بازارهاي ملي قوي تری برای جذب بيش تر واردات دارند. 
دوجانبه   تجارت  حجم  افزايش  باعث  كشور  دو  داخلي  ناخالص  توليد  افزايش  بنابراين، 
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مي شود. درنتيجه، فرضيه اول تحقيق مبني بر اين كه افزايش توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
عضو سازمان شانگهاي، افزايش حجم تجارت دوجانبه ايران با اين كشورها را به دنبال دارد، 

پذيرفته مي شود.
ام( و كشور   i ايران )كشور  ناخالص داخلي سرانه كشور  توليد  ـ ضريب حاصل  ضرب 
درصد   95 اطمينان  در سطح  آماري  لحاظ  از  و  مثبت  ام(،   j )كشور  ايران  تجاري  شريك 
معنادار بوده و نشانگر وجود رابطه مستقيم ميان توليد ناخالص داخلي سرانه و جريان تجارت 
يا كشور شريك  ايران  سرانه كشور  داخلي  ناخالص  توليد  اگر  به طوري كه  است.  دوجانبه 
تجاري ايران يك درصد افزايش يابد، حجم جريان تجاري بين آن ها 0/21 درصد افزايش 
قدرت  يابد،  افزايش  كشوري  سرانه  داخلي  ناخالص  توليد  اگر  ديگر،  به عبارت  مي يابد. 
از  آن  از  بخشي  يافته،  افزايش  خريد  قدرت  جبران  به منظور  مي يابد.  افزايش  مردم  خريد 
توليدات داخلي تأمين مي شود و بخشي ديگر نيز بايد از طريق واردات تأمين شود. همچنين، 
با افزايش درآمد سرانه، مصرف كنندگان تنوع كاالهاي خارجي بيش تري را تقاضا مي كنند 
كه به عنوان محصوالت برتر در نظر گرفته شده اند، درنتيجه، واردات افزايش مي يابد. عالوه 
بر اين، افزايش درآمد سرانه در يك كشور ممكن است به نوآوري يا اختراع محصوالت 
بنابراين،  مي شوند.  فرستاده  ديگر  كشورهاي  به  صادرات  به عنوان  كه  شود  منجر  جديدی 
هرچه درآمد سرانه كشور صادركننده و واردكننده بيش تر شود، حجم جريان تجاري بين 

آن ها افزايش مي يابد.
 95 اطمينان  سطح  در  كه  برآوردي  ضريب  با   ،)PGDPD( اقتصادي  مشابهت  متغير  ـ 
درصد معنادار بوده و با عالمت مثبت در مدل ظاهر شده، نشان می دهد كه الگوي تجارت 
ايران از مدل تجارت هكشر ـ اوهلين پيروي مي كند. به عبارت ديگر، هرچه شكاف ساختار 
بنابراين، طبق اين  افزايش مي يابد.  نيز  اقتصادي كشورها بيش تر شود، جريان تجاري آن ها 
اقتصادي  از لحاظ ساختار  با كشورهايي كه  ايران  مدل در سال هاي مورد بررسي، تجارت 
تشابه كم تري با ايران دارند، بيش تر است. به عبارت بهتر، هرچه اختالف درآمد سرانه ايران 
ايران  دوجانبه  تجارت  جريان  حجم  باشد،  بيش تر  تجاري  شريك  كشور  سرانه  درآمد  و 
توليد  تفاضل  در  افزايش  درصد  يك  به طوري كه  مي شود؛  بيش تر  تجاري اش  شريك  و 
حجم  ام(،   j )كشور  تجاري اش  شريك  و  ام(   i )كشور  ايران  بين  سرانه  داخلي  ناخالص 
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جريان صادرات و واردات دوجانبه را 0/11 درصد افزايش مي دهد. 
ـ در اين مطالعه، ضرايب برآورد شده دو متغير نرخ تعرفه كشور ايران )كشور i( و نرخ 
تعرفه كشور شريك تجاري ايران )كشور j( عالمت منفي داشته و نشان مي دهد هرچه نرخ 
تعرفه در كشوري افزايش يابد، حجم جريان تجارت دوجانبه آن كشور با شركاي تجاري اش 
شريك  تعرفه  نرخ  و  ايران  كشور  تعرفه  نرخ  متغير  نيز  آماري  لحاظ  از  مي يابد.  كاهش 
تجاري اش به ترتيب در سطح اطمينان 90 درصد و 95 درصد معنادار هستند. به عبارت ديگر، 
ضريب نرخ تعرفه ايران نشان مي دهد كه به ازاي يك درصد افزايش نرخ تعرفه ايران، حجم 
است.  يافته  كاهش  درصد   0/01 منتخب،  تجاري  شركاي  با  ايران  دوجانبه  تجاري  جريان 
يابد،  افزايش  ايران )trj( يك درصد  تعرفه كشور شريك تجاري  متغير نرخ  همچنين، اگر 
حجم روابط تجاري ايران با اين كشور، 0/04 درصد كاهش پيدا مي كند. بنابراين، مي توان 
گفت افزايش نرخ تعرفه باعث افزايش هزينه تمام شده كاالهاي وارداتي شده و قيمت آن ها 
در بازار داخلي افزايش مي يابد. اين فرآيند باعث مي شود مصرف كنندگان كاالهاي داخلي 
را ترجيح داده و درنتيجه، حجم تجارت خارجي كاهش مي يابد. همچنين، نرخ تعرفه باال 
)افزايش موانع تعرفه اي( مي تواند به كاهش حجم تجارت درون گروهي كشورها در ترتيبات 

منطقه اي منجر شود.
ـ متغير مجازي سازمان همكاري شانگهاي به عنوان يك بلوك تجاري، تأثير مهمي در 
حجم جريان تجارت دوجانبه ايران و كشورهاي عضو اين سازمان دارد. همان گونه كه انتظار 
مي رفت ضريب اين متغير مثبت بوده و نشان مي دهد عضويت ايران در اين سازمان توانسته 
دهد.  افزايش  را  شانگهاي  و كشورهاي عضو  ايران  غيرنفتي دوجانبه  تجاري  روابط  حجم 
آماره t اين متغير نيز معنادار بودن ضريب آن را در سطح اطمينان 90 درصد تأييد مي كند. 
نشانگر آن  با مقدار مثبت و معنادار 0/16  متغير مجازي سازمان شانگهاي  بنابراين، ضريب 
است كه تجارت ميان ايران و اعضاي سازمان شانگهاي به ميزان 0/17=[exp(0/16)-1] برابر 
تجاري  يكپارچگي  دقيق تر مي توان گفت  به عبارت  است1.  پيش بيني مدل جاذبه  از  بيش تر 
افزايش  را  عضو  كشورهاي  و  ايران  ميان  غيرنفتي  تجارت  درصد   17 شانگهاي،  سازمان 

عدد  شرايط  تصديق  صورت  در  مجازی  متغيرهای  همه  و  شده  زده  تخمين  لگاريتمی  فرم  در  مدل  آنجاكه  از   .1 
به صورت متغيرها  اين  برای  معادل  تغييرات  درصد  كرده اند،  كسب  را  صفر  عدد  اين صورت  غير  در  و   يك 

100×]1-)ضريب متغير مجازی(exp[ بيان می شود )شكيبايی، عليرضا؛ 1387(.
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شانگهاي  همكاري  سازمان  اين كه  بر  مبني  تحقيق  دوم  فرضيه  اساس،  اين  بر  داد.  خواهد 
به عنوان يك بلوك تجاري تأثير مثبتی بر جريان تجارت غيرنفتي دوجانبه ايران و شركاي 

عضو سازمان شانگهاي دارد، پذيرفته مي شود.
در مرحله بعد، مدل برآورد شده رابطه )10( كه از طريق روش حداقل مربعات معمولي 
)OLS( تخمين زده شده و برای بررسي تأثير متغيرهاي فاصله و مذهب مشترك ــ متغيرهايي 
كه در طول زمان ثابت اندــ بر اثرات انفرادي استفاده می شود، نيز به صورت زير به دست می آيد:

IEij     =5.98-0.78(lDisij)+0.11(Dumreligij)  )12
t- test: (1.91)   (-2.10)          (0.14)  

F=2.93       R2=0.14       D.W=2.2  

مانند  ديگري  تعيين كننده  عوامل  كه  دارد  آن  از  معادله حكايت  اين  پايين    R2 وجود 
نظر گرفته  بايد در  و  دارند  نقش  انفرادي  اثرات  توضيح  و... در  اجتماعي  تاريخي،  عوامل 
شوند. به عبارت ديگر، ناهمگني ميان هريك از زوج شركاي تجاري )ايران و شريك تجاري 
موردنظر( به عنوان اثرات انفرادي، بيش از آن حدي است كه با متغيرهايي همچون فاصله و 

مذهب مشترك قابل توضيح باشد.
براساس نتايج برآوردشده مدل )12(، فقط متغير فاصله از نظر آماري در سطح اطمينان 
95 درصد معنادار بوده و داراي عالمت مورد انتظار منفي است. اگرچه عالمت  متغير مذهب 
مشترك  مطابق با انتظارات تئوري، مثبت است، اما از نظر آماري معنادار نيست و مي توان 
گفت اين متغير بر جريان تجارت غيرنفتي دوجانبه ايران با شركاي تجاري منتخب تأثيری 
ندارد. بنابراين، متغير فاصله نشان مي دهد يك عامل پايدار مهم در جريان تجارت غيرنفتي 
دوجانبه ايران و شركاي تجاري اش است. همچنين، ضريب متغير فاصله بيانگر آن است كه 
فاصله جغرافيايي پايتخت هاي ايران و شركاي تجاري منتخب به ميزان 0/78 درصد تجارت 
هزينه هاي حمل ونقل  بهتر، وجود  به عبارت  می دهد.  كاهش  را  آن ها  بين  دوجانبه  غيرنفتي 

مانع جدي ای در همكاري هاي اقتصادي و تجاري محسوب می شود1. 

1. الزم به ذكر است آزمون ايستايی بر متغيرهای سری زمانی فاصله و اثرات انفرادی بررسی شده و نتايج ايستايی اين 
متغيرها تأييد شده است.
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3ـ4. پتانسیل تجاري غیرنفتي بین ایران و کشورهاي عضو سازمان همکاري 
شانگهاي 

به  مربوط  مقادير  جاذبه،  مدل  طريق  از  غيرنفتي  تجاري  پتانسيل  به دست آوردن  براي 
به متغيرها در  نيز ضرايب برآوردشده مربوط  ايران و كشورهاي عضو سازمان و  متغيرهاي 
تجاري  پتانسيل  كه   )2( جدول  اول  ستون  مقادير  اين  براساس   . می گيرد1  قرار   ،)8( مدل 
غيرنفتي ايران با هريك از كشورهاي عضو سازمان شانگهاي را نشان مي دهد، حاصل شده 
ميزان  سازمان،  اين  عضو  كشورهاي  با  ايران  غيرنفتي  تجارت  پتانسيل  جدول،  اين  است. 
تجارت غيرنفتي تحقق يافته و سهم آن از پتانسيل تجارت غيرنفتي و همچنين ميزان ظرفيت 
ظرفيت  سهم  و  شانگهاي  سازمان  با كشورهاي عضو  غيرنفتي  تجارت  در  ايران  بالاستفاده 

بالاستفاده از پتانسيل تجاري غيرنفتي ايران  با اين كشورها را نشان  مي دهد. 
عضو  كشورهاي  با  خود  غيرنفتي  تجارت  در  ايران   ،)2( جدول  براساس  بنابراين، 
)با  چين  كشور  با   2007 تا   2003 سال هاي  در  را  غيرنفتي  پتانسيل  بيش ترين  شانگهاي، 
رقم 23214 ميليون دالر( داشته است. ستون سوم در جدول )2( به ميزان تجارت غيرنفتي 
زماني  دوره  در  مي دهد  نشان  و  داشته  تعلق  شانگهاي  عضو  كشورهاي  با  ايران  تحقق يافته 
تجارت  سهم  بيش ترين  و  غيرنفتي  تجارت  بيش ترين  سازمان  اين  در  ايران  بررسي،  مورد 
غيرنفتي تحقق يافته را با چين و سپس با روسيه و هند انجام داده است. همچنين، سهم ميزان 
تجارت غيرنفتي تحقق يافته از كل پتانسيل تجاري غيرنفتي ايران با هر كشور عضو سازمان 
نشان مي دهد كشورهاي تاجيكستان و ازبكستان با 100 درصد در صدر قرار دارند. اين عدد 
نشانگر آن است كه تجارت غيرنفتي ايران با اين كشورها بيش تر از ظرفيت تجاري اش بوده 
بنابراين، سهم  و درواقع از ظرفيت تجارت غيرنفتي خود به طور كامل استفاده كرده است. 
ظرفيت تجاري غيرنفتي بالاستفاده از پتانسيل تجارت غيرنفتي ايران با كشور تاجيكستان و 

ازبكستان صفر است. 
در ستون ظرفيت تجاري غيرنفتي بالاستفاده، ايران در بين اعضاي سازمان در سال هاي 
ظرفيت  سهم  بيش ترين  نيز  و  بالاستفاده  غيرنفتي  تجاري  ظرفيت  بيش ترين   ،2003-2007
بالاستفاده از پتانسيل تجارت غيرنفتي را  با چين داشته است. به عبارت بهتر، ايران در تجارت 

1. به دليل معنادار نبودن ضريب متغير مجازی مذهب مشترك، اين متغير در مدل مذكور حذف شده است.
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غيرنفتي با اين كشور فقط حدود 59 درصد پتانسيل تجاري خود را تحقق بخشيده و هنوز 
41 درصد ديگر از پتانسيل تجاري غيرنفتي اش بالاستفاده باقي مانده است. 

جدول 2ـ مشخصه  پتانسيل تجارت غيرنفتي ايران  به هريک از کشورهاي عضو 
سازمان شانگهاي در  سال هاي 2007-2003 با استفاده از مدل جاذبه

كشور

پتانسیل 
تجاري 
غیرنفتي

ظرفیت تجاري میزان تجارت غیرنفتي تحقق یافته
غیرنفتي بالاستفاده

ارزش 
)ميليون دالر(

ارزش 
)ميليون دالر(

سهم ميزان 
تجارت غيرنفتي 

تحقق يافته
)درصد(

سهم پتانسيل 
تجاري غيرنفتي 

ايران به هر 
كشور )درصد(

ارزش 
)ميليون 

دالر(

درصد 
پتانسيل ايران 
به هر كشور

232141365545/958/8955941/2چين

9730/4588619/860/53844/439/5روسيه

232/91850/678/649/921/4قرقيزستان

00*675/19413/2100ازبكستان

214/15081/710000تاجيكستان

1767/215975/490/4170/29/6قزاقستان

8402/9540018/264/33002/935/7هند

2071/715645/275/5507/724/5پاكستان

29736100جمع

* از آن جاكه در ادبيات اقتصادي، ظرفيت بالاستفاده منفي وجود ندارد، بنابراين، اعدادي كه مقادير آن ها در ستون ظرفيت بالاستفاده 
صفر است در اصل مقادير منفي هستند.

منبع: يافته  ها و محاسبات تحقيق.

سازمان  عضو  كشورهاي  برخي  با  غيرنفتي  تجارت  در  ايران  گفت  مي توان  بنابراين 
همكاري شانگهاي ــ به خصوص سه كشور مهم چين، هند و روسيه كه نقش مهم و كليدي 
در اين سازمان دارند ــ به طور كامل از پتانسيل تجارت غيرنفتي اش استفاده نكرده است و 

اين امر مي تواند موجب گسترش روابط تجاري ايران و كشورهاي عضو سازمان شود. 
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ايران و شريك تجاري(  )اختالف درآمد سرانه  اقتصادي  متغير مشابهت ساختار  اگرچه 
اما  با كشورهاي عضو سازمان شانگهاي است،  ايران  اندك بودن روابط تجاري  نشان دهنده 
اين امر برای توضيح علت پايين بودن روابط تجاري ايران و كشورهاي عضو سازمان كافی 
نيست؛ زيرا عوامل ديگري مانند فاصله جغرافيايي نيز بر جريان تجارت دوجانبه ايران و شركاي 
تجاري مؤثر است. به عبارت ديگر، علت اين امر را مي توان اين گونه بيان كرد كه در دهه هاي 
گذشته، ارتباط تجاري ايران عمدتاً با كشورهاي غربي و به ويژه اروپا بوده كه  باوجود زياد 
بودن فاصله آن ها با ايران، اختالف درآمد سرانه شان با ايران معنادار است. بر اين اساس، در 
دهه هاي گذشته، اختالف درآمد سرانه در مقايسه با فاصله جغرافيايي عامل تأثيرگذارتري بر 
جريان تجارت دوجانبه ايران و شركاي تجاري اش بوده است. اما در سال هاي اخير با چرخش 
نگرش روابط تجاري از غرب به سمت كشورهاي شرقی و به ويژه با فروپاشي شوروي سابق 
و تشكيل كشورهاي تازه استقالل يافته در شمال ايران، عامل فاصله نيز به عنوان يكي از عوامل 
بنابراين، هرچند اختالف باالی درآمد  ايران مطرح شده است.  تأثيرگذار در جريان تجاري 
سرانه ايران و شركاي تجاري اش همچنان به عنوان يك عامل تأثيرگذار بر روابط تجاري بين 
ايران و كشورهاي شريك تجاري منتخب در نظر گرفته مي شود )كه اين امر نيز بيش تر به علت 
تجارت مبتني بر تجارت سنتي است(؛ اما عامل فاصله جغرافيايي نيز به عنوان عامل ديگري در 
جريان تجارت دوجانبه ايران با شركاي تجاري مؤثر است. در دوره مورد مطالعه اين تحقيق، 
ايجاد  اخير  سال هاي  در  شرقي  و  همسايه  به سمت كشورهاي  كه  نگرشي  به واسطه چرخش 
شد، عامل فاصله جغرافيايي نسبت به عامل اختالف درآمد سرانه )مشابهت ساختار اقتصادي( 
به طوري كه  است؛  كرده  پيدا  تجاري  شركاي  با  ايران  تجارت  جريان  در  بيش تري  اهميت 
ضريب متغير فاصله با مقدار 0/78- و ضريب متغير مشابهت ساختار اقتصادي با مقدار 0/11 
اين مسأله را تأييد می كنند. به عبارت بهتر، ايران در سال هاي اخير تمايل بيش تري برای تجارت 
با كشورهايي نشان می دهد كه فاصله جغرافيايي كم تري با ايران دارند.؛اگرچه، ممكن است 
برخي از اين كشورها اختالف درآمد سرانه  كم تري با ايران داشته باشند. بر اين اساس، مي توان 
گفت احتمال افزايش حجم جريان تجارت غيرنفتي ايران  با كشورهايي كه فاصله جغرافيايي 
كم تر و اختالف درآمد سرانه كم تري با ايران دارند، زياد بوده و اين امر مي تواند به كاهش 

ضريب متغير مشابهت در مدل مورد بررسي منجر شود.
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جمع بندی و مالحظات

و روي آوردن  ملي  و  داخلي  مرزهاي  بازشدن  و  اقتصاد  مفهوم جهاني شدن  راستاي  در 
نمي توان  جهاني،  در سطح  رقابتي  توان  افزايش  و  رقابتي  مزيت  و  جهاني  آزاد  تجارت  به 
مشهود  كاماًل  درحال توسعه  كشورهاي  درمورد  مسأله  اين  كرد.  تصميم گيري  يك باره  به 
منطقه اي،  و  اقتصادي  يكپارچگي هاي  و  تجاري  به  ترتيبات  آوردن  روي  بنابراين،  است. 
مي تواند مقدمات ورود به اقتصاد جهاني را تسهيل كند. از سوي ديگر، به علت شدت رقابت 
اقتصادي  يكپارچگي هاي  به  مقياس جهاني، روي آوردن  نسبي در  مزيت  براساس  توليد  و 
شناسايي  ضمن  و  كرده  تجارت  وارد  را  آسيب پذير  ملي  اقتصادهاي  مي تواند  به تدريج 
براي حضور  را  افزايش دهد و آن ها  نيز رفته رفته  را  نسبي آن ها، مزيت رقابتي شان  مزاياي 
در مقياس بزرگ تر تجارت آزاد، يعني جهاني شدن اقتصاد آماده كند. ايران نيز حضور در 
يكپارچگي هاي مختلف اقتصادي و منطقه اي را تجربه كرده است كه از آن جمله می توان 
درحال توسعه  كشورهاي  اعضايش  بيش تر  كه  كرد  اشاره  شانگهاي  همكاري  سازمان  به 
هستند. حضور در اين يكپارچگي مي تواند اقتصاد اين كشورها را براي رويارويي با پديده 
افزايش سرمايه گذاري  به  بر تقويت مزيت رقابتي  اقتصاد آماده كرده و عالوه  جهاني شدن 
افزايش  اقتصادي را  افزايش حجم مبادالت تجاري، رقابت  با  نيز منجر شود و  درون منطقه 

داده و مقدمات رشد و توسعه اقتصادي فراهم شود.
ايران و كشورهاي عضو سازمان همكاري  بين  پتانسيل  تجارت غيرنفتي  اين تحقيق  در 
نتايج  است.  شده  برآورد   2003-2007 سال هاي  در  جاذبه  روش  از  استفاده  با  شانگهاي 
شريك  و  ايران  كشور  دو  داخلي  ناخالص  توليد  متغيرهاي  داد  نشان  جاذبه  مدل  برآورد 
تجاري اش  شريك  و  ايران  غيرنفتي  تجاري  روابط  حجم  بر  مثبتی  تأثير  موردنظر،  تجاري 
ناخالص داخلي كشورهاي عضو  توليد  افزايش  اين اساس، فرضيه اول تحقيق كه  بر  دارد. 
با كشورهاي عضو سازمان را به  ايران  سازمان شانگهاي و افزايش جريان تجارت غيرنفتي 
همراه دارد، تأييد مي  شود. همچنين، افزايش متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه دو كشور 
شركاي  و  ايران  غيرنفتي  دوجانبه  تجاري  روابط  افزايش  به  نيز  واردكننده  و  صادركننده 
بر  منفي  تأثير  ايران  تجاري  و شريك  ايران  در  نيز  تعرفه  نرخ  متغير  منجر مي شود.  منتخب 
قيمت  افزايش  بر  عالوه  كشور،  هر  تعرفه  نرخ  افزايش  زيرا  دارد؛  دوجانبه  تجاري  روابط 
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در  تجارت كشورها  مي تواند  واردات،  كاهش  آن  دنبال  به  و  داخل  در  وارداتي  كاالهاي 
يكپارچگي هاي اقتصادي را با مشكل مواجه سازد. ضريب متغير مشابهت ساختار اقتصادي 
نشان  و  بوده  مثبت  اندازه گيري مي شود،  اختالف درآمد سرانه آن ها  براساس  كشورها كه 
تجارت  بنابراين،  پيروي مي كند.  اوهلين  ـ   الگوي هكشر  از  ايران  تجارت  الگوي  مي دهد 
ايران در دوره مورد بررسي بيش تر با كشورهايي است كه اختالف درآمد سرانه بيش تري 
با ايران دارند. ضريب متغير مجازي سازمان همكاري شانگهاي با مقدار مثبت 0/16، نشان 
مي دهد اين سازمان به عنوان يك بلوك تجاري تأثير مثبتي بر جريان تجارت دوجانبه ايران 
اين اساس، فرضيه دوم تحقيق پذيرفته مي شود.  بر  اين سازمان داشته و  با كشورهاي عضو 
از  نماينده اي  به عنوان  غير عضو  اگر كشورهاي  شرايط  ساير  ثبات  فرض  با  بهتر،  به عبارت 
ايجادكننده  بلوك  اين  كه  كرد  ادعا  مي توان  شوند،  گرفته  نظر  در  جهان  ساير كشورهاي 
تجارت بوده و ايران با عضويت در يكپارچگي سازمان شانگهاي مي تواند از منافع ايستا و 

پوياي تجارت بهره  ببرد. 
اما برای بررسي متغيرهايي كه در طول زمان ثابت بوده و در روش پانل ديتا با مدل اثر 
ثابت لحاظ نمی شوند، از روش حداقل مربعات معمولي استفاده شده است. براساس نتايج، 
متغير فاصله نقش معنادار و منفي ای بر تجارت ايران با كشورهاي طرف مقابل داشته و بهتر 
همچنين،  دارند.  نزديك تري  جغرافيايي  فاصله  كه  كند  تجارت  كشورهايي  با  ايران  است 
ايران و كشورهاي شريك تجاري ندارد.  تأثيري بر تجارت  متغير مجازي مذهب مشترك 
به عبارت ديگر، كشورهاي اسالمِي شريك تجاري ايران نتوانسته اند بر حجم روابط تجاري 

غيرنفتي ايران و كشورهاي اسالمي منتخب تأثير بگذارند.
براساس نتايج تحقيق حاضر، پيشنهادهای زير براي حضور بيش تر ايران در يكپارچگي هاي 
اقتصادي كه مقدمه اي براي ورود به اقتصاد جهاني است و نيز افزايش روابط تجاري ايران 

با شركاي تجاري، ارائه مي شود:

همان طوركه نتايج برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل جاذبه نشان داد، ايران در  ●
سال هاي مورد بررسي، از ميان كشورهاي عضو شانگهاي بيش ترين پتانسيل تجاري 
غيرنفتي را با چين و سپس به ترتيب با روسيه و هند داشته است. بر اين اساس، مي توان 
گفت ايران در تجارت غيرنفتي خود با برخي كشورهاي عضو سازمان شانگهاي از 
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پتانسيل تجاري غيرنفتي خود به طور كامل استفاده نكرده و هنوز ظرفيت بالاستفاده 
جمله  از  اقتصادي ـ منطقه اي  همكاري  موافقت نامه هاي  انعقاد  بنابراين،  دارد.  وجود 
موافقت نامه تجارت ترجيحي كه اولين نوع از اين موافقت نامه است، مي تواند حجم 
افزايش داده و به گسترش تجارت  ايران و اين كشورها را  جريان تجارت دوجانبه 
برای  می شود  پيشنهاد  همچنين،  شود.  منجر  سازمان  اين  عضو  كشورهاي  و  ايران 
توازن اعطاي امتيازات تعرفه اي در قالب موافقتنامه های دوجانبه، از يك سو به اهميت 
هر كاال در توليد داخلي و سهم و جايگاه آن در كل صادرات كشور، و از سوی 
ديگر به توان صادراتي و جايگاه شريك تجاري در تجارت جهاني آن كاال توجه 
شود.شايان ذكر است برقراري موافقتنامه تجارت ترجيحي به عنوان يك پشنهاد اوليه 
مطرح بوده و با اين حال برای انتخاب مناسب ترين نوع موافقتنامه های همكاري براي 

ايران، بايد تحقيق ديگري انجام شود و به عنوان تحقيق آتي پيشنهاد می شود.  
با وجود تأثير مثبت سازمان همكاري شانگهاي به عنوان يك بلوك تجاري بر افزايش  ●

مي شود  پيشنهاد  سازمان،  عضو  كشورهاي  و  ايران  دوجانبه  تجارت  جريان  حجم 
ايران در اين سازمان فراهم شود  هرچه سريع تر كارهای الزم براي عضويت اصلي 
تا ايران بتواند به عنوان عضو اصلي از بيش تر منافع سازمان بهره مند شود. در اين جا 
امتيازها در مذاكرات چندجانبه بين اعضای سازمان،  نيز توصيه می شود برای تبادل 
به توان صادراتي مجموع كشورهاي عضو در صادرات جهاني هر كاال و همچنين 

ساختار تعرفه اي آن ها در مورد هر كاال توجه شود. 
صادرات  ● برابر  در  ايران  تعرفه اي  حمايت هاي  سطح  تحقيق،  يافته های  براساس 

صادرات  بر  شده  برقرار  تعرفه اي  موانع  با  شانگهاي  سازمان  عضو  تجاري  شركاي 
ايران متناسب نبوده و در مجموع، ايران تعرفه باالتري نسبت به شركاي تجاري عضو 
خارجي  تجارت  دست اندركاران  و  مجريان  بنابراين،  می كند.  اعمال  سازمان  اين 
كشور بايد براي گسترش روابط متقابل و تسهيل مبادالت تجاري با كشورهاي عضو 
سازمان شانگهاي و حتي با كشورهاي غيرعضو سازمان، نرخ هاي تعرفه ای را به طور 
صحيح و منطقی كاهش داده و از سطوح و طبقات تعرفه اي  بكاهند؛ به گونه اي كه 
عالوه بر كاهش كلي نرخ هاي تعرفه، تفاوت ميان حداقل و حداكثر تعرفه كاالها نيز 
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كاهش يافته و يك نوع همگرايي در نرخ هاي تعرفه به وجود آيد.
داخلي  ● ناخالص  توليد  افزايش  تعرفه،  است كه عالوه بر  آن  بيانگر  تحقيق  يافته های 

شركا  ميان  تجاري  جريان هاي  حجم  گسترش  مهم  عوامل  از  يكي  به عنوان  نيز 
محسوب مي شود. بنابراين، افزايش ظرفيت هاي توليدي به روش های مختلف ــ مانند 
نقش  مي تواند  ــ  و خارجي  داخلي  براي جذب سرمايه هاي  مناسب  بسترسازي هاي 

مهمي در اين راستا ايفا كند.
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