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چکیده
پویا  پانل  رویکرد   ،1995-2009 سال های  تلفیقي  داده هاي  از  استفاده  با  حاضر   مطالعه 
تجارت  بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  به  تعمیم یافته،  گشتاورهاي  روش  به کارگیري  همچنین   و 
 ASEAN EU،ECO،GCC و  بلوک هاي منطقه اي  با کشورهای طرف تجاری در  ایران  متقابل 

می پردازد.
متغیرهاي اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاري مستقیم خارجي و مسافت براي 
برآورد  نتایج  استفاده شده اند.  تجاري  و کشورهاي طرف  ایران  بین  متقابل  تجارت  توضیح 
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مي کند؛ همچنین، ابعاد اقتصادي و مسافت به ترتیب تأثیر مستقیم و معکوسي بر جریان تجاري 

ایران دارد.
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با  ایران  تجاري  جریان  به  توضیح دهندگی  قدرت  بیش ترین  طراحي شده،  مدل  براساس 

کشورهاي اتحادیه اروپا تعلق دارد.
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مقدمه 

گرفت  خود  به  سریع تري  رشد  بین الملل  تجارت  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
افزایش  جهان  تولید  از  سریع تر  عمدتاً  جهاني  تجارت  رشد  اخیر  د هه هاي  در  به طوري که 
تجارت  کل  به  نسبت  تجارت  در  درحال توسعه  کشورهاي  سهم  میان،  این  در  است.  یافته 
رشد فزاینده تري داشته است. براساس مطالعه باالسا1 و گروبل2 درمورد جریان تجارت میان 
افزایش  تمام کشورها در حال  بر کاالهاي صنعتي در  تأکید  با  افزایش صادرات  کشورها، 
است. به عبارت دیگر، تجارت بین الملل به نحو گسترده اي به عنوان یکي از اجزاي اصلي در 
دستور کار تمام کشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادي و رشد فوق العاده تکنولوژي هاي 
ارتباطي و مخابراتي، نوع جدیدي از مناسبات تجاري میان کشورها و مناطق مختلف جهان 
سرمایه گذاري هاي  نیز  و  کاال  تجارت  حجیم  بسیار  رشد  همچنین  است.  آورده  فراهم  را 

خارجي، نقش این عوامل را در رشد اقتصادي کشورها فوق العاده افزایش داده است.
با  ایران  متقابل  تجارت  بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  به  حاضر  مقاله  رویکرد،  این  بر  مبتنی 
کشورهای طرف تجاری در بلوک هاي منطقه اي اتحادیه اروپا )EU(، اکو )ECO(، شورای 
براساس   1995-2009 دوره  در   )ASEAN( آسه آن  و   )GCC( فارس  خلیج  همکاری 
داده های پانل و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( پرداخته است. مهم ترین 

سؤال های که مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به آن ها است عبارت اند از: 

مهم ترین عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های  ●
منطقه ای کدامند؟

کشورهای  ● از  کدام یک  با  ایران  متقابل  تجارت  برای  مدل  توضیح دهندگی  قدرت 
طرف تجاری بلوک های منطقه ای باالتر است؟

همچنین فرضیه های زیر مورد آزمون قرار خواهند گرفت:  ●

وجود  ● تجاری  اقتصادی کشورهای طرف  اندازه  و  متقابل  تجارت  بین  مثبتی  رابطه 
دارد.

رابطه مثبتی بین تجارت متقابل و درآمد سرانه کشورهای طرف تجاری وجود دارد. ●

1. Balassa (1966).
2. Grubel (1967,1970).
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رابطه مثبتی بین تجارت متقابل و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای  ●
طرف تجاری وجود دارد.

رابطه معکوسی بین تجارت متقابل و مسافت کشورهای طرف تجاری وجود دارد.  ●

پنج  در  مطالعه  ساختار  مذکور،  فرضیه های  آزمون  و  سؤال ها  پاسخ  یافتن  راستای  در 
دوم چارچوب  بخش  در  و  موضوع  ادبیات  به  اول  بخش  در  است.  شده  ساماندهی  بخش 
نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است در بخش سوم به تحلیل روند صادرات، واردات 
بخش  در  می پردازد.  منطقه اي  بلوک هاي  در  تجاری  طرف  کشورهای  با  ایران  تجارت  و 
چهارم ضمن معرفی الگوي تجربي به شناسایی عوامل مؤثر و آزمون فرضیه ها می پردازد و 

در نهایت در بخش پنجم به ارائه جمع بندي و پیشنهادها پرداخته خواهد شد.

1. ادبیات موضوع

اقتصادهای  تدریجی  گشودن  راه های  مؤثرترین  از  اقتصادی  همگرایی  و  منطقه گرایی 
ملی و ادغام آن ها در اقتصاد جهانی است. اقتصاد منطقه ای به عنوان گامی در راستای اقتصاد 
جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی در منطقه، دسترسی کشورها به بازارهای وسیع تر  را 

عملی کرده و موانع انتقال سرمایه، فناوری و تکنولوژی را از میان بردارد.
رفع موانع تجارت آزاد، بهترین سیاست تجاری است که دسترسی به بازارها را براساس 
اصل رقابت  آزاد امکان پذیر ساخته و می تواند کشورهای مختلف را در رسیدن به تجارت 
ایجاد  تجاری،  محدودیت های  لغو  با  منطقه ای  ترتیبات  همچنین،  بیازماید.  و  سنجیده  آزاد 
برای تولید در  بهینه تر منابع، زمینه مساعدی  نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص 
مقیاس کالن و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی 
نیز  ایجاد فرصت های شغلی  و  افزایش سرمایه گذاری  این ترتیب،  به  فراهم می سازد.  منطقه 
حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندی های اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود. 
از آغاز دهه 1990 موج جدید همگرایی های اقتصادی شکل جدیدی به این گونه تشکل ها 
تمایل  خود،  اقتصاد  توانمندی های  شناسایی  برای  مختلف  کشورهای  به طوری که  بخشید؛ 

بیش تری به حضور در همگرایی های اقتصادی از خود نشان می دهند.
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به  واینر1براي اولین بار در قلمرو منطقه گرایي، موضوع اتحادیه گمرکي را مطرح کرد. 
اقالم کاالهاي دو طرف حذف  تمام  میان دو کشور در مورد  تعرفه هاي  عقیده وي، وقتی 
شود، درحالي که این تعرفه ها براي کاالهاي وارداتي از کشور ثالث حفظ می شود، در این 
انحراف  به  تاجران آن دو کشور، ممکن است  براي  افزایش سودآوري  صورت، علي رغم 
در تجارت ختم شود. در مقابل، اقتصاددان هایی چون پل وناکوت2، مارک لوتز3 و لورنس 
سامرز4 معتقدند ترتیبات تجاري منطقه اي داراي منافعي بیش از انحراف تجاري آن است. 
طبیعي  شرکاي  است(،  معروف  تجاري  طبیعي  شرکاي  نظریه  به  )که  آن ها  نظریه  مطابق 
برمبناي وجود حجم تجارت باال در میان دو یا چند کشور تعریف مي شود. پل کروگمن5 
معتقد است، گرچه تجارت بر مبناي مزیت نسبي استوار است اما این امر تحت تأثیر مسائلي 
از قبیل فاصله جغرافیایي نیز قرار دارد که حذف فاصله ها به کاهش هزینه هاي حمل ونقل و 
قیمت تمام شده منجر مي شود. بر این اساس، کشورهاي موجود در یک منطقه جغرافیایي، 
با یکدیگر گستره وسیعي از داد و ستد را دارند و به  این ترتیب، انحراف تجاري در میان 
آن ها بسیار اندک خواهد بود. این نظریه ها از سوي اقتصاددان های دیگري نیز مورد بحث 
قرار گرفته است؛از جمله جاگدیش باگواتي6، دو مفهوم بلوک هاي سازنده7 و بلوک هاي 
بازدارنده8 را ارائه کرده  که به مفاهیم انحراف تجارت و ایجاد تجارت واینر نیز بسیار نزدیک 
نیز  را  منطقه گرایي  پویاي  آثار  باگواتي  است که جاگدیش  این  در  تفاوت آن  تنها   است؛ 
منطقه اي در تجارت  تبعات یک تشکل  نظر گرفته است. شایان توجه است که آثار و  در 
اعضا، به سادگي قابل اندازه گیري نیست و از این رو بیش تر باید به هدف ها و اصول تشکیل 
یک منطقه تجاري توجه کرد؛ زیرا انگیزه هاي روي آوري کشورها به ترتیبات منطقه اي، به 
یک یا دو عامل محدود نمي شود. به  عبارت دیگر، از میان علل گوناگون )چون اجتناب از 
انزوا و تأمین امنیت، تقویت بنگاه هاي اقتصادي داخلي در ورود به بازارهاي جهاني و رقابت 

1. Jacob Vainer (1950).
2. Paul Wonnacott.
3. Mark Lutz (1989).
4. Laurence Summers (1991).
5. Paul Krugman (1991).
6. Jagdish Bhagwati (1996).
7. Building Blocs
8. Stumbling Blocs.



پژوهشنامه بازرگانی 38 

یک  نمي توان  و...(  منطقه اي  خوداتکایي  اقتصاد،  و  تجارت  آزادسازي  تحقق  بین المللي، 
عامل را به عنوان شاخص و علت گرایش به ترتیبات منطقه اي عنوان کرد. در عین حال، بر 
میان  اختالف نظرهاي چشمگیري  منطقه اي  یکپارچگي  منفي  و  مثبت  نتایج  و  مطلوبیت  سر 
»ایجاد  مفهوم  به  خالصه  به طور  ریشه هایش  که  دارد  وجود  سیاستگذاران  و  اقتصاددان ها 
دیگر،  به عبارت  بازمي گردد.  تشکل ها  این  تشکیل  از  پس  تجارت«  »انحراف  و  تجارت« 
ادغام  آن ها،  اعتقاد  به  است.  منطقه گرایي  درمورد  اختالف نظر  ایجاد  عامل  مفهوم  دو  این 
منطقه ای سبب ایجاد تجارت مي شود، بنابراین از آن پشتیباني مي کنند. همچنین معتقدند این 
می شود،  تجارت  انحراف  و  تجاري کشورها  در طرف هاي  تبعیض  ایجاد  موجب  ترتیبات 

بنابراین با آن مخالف اند1.

2. چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

نیوتن  قانون  مشابه  جاذبه اي  مدل   ،60 دهه  در   )1963( پویونین3  و   )1962( تین برگن2 
را  با فاصله رابطه عکس دارد  با یکدیگر رابطه مستقیم و  بین دو جسم  که در آن گرانش 
از فیزیک به حیطه اقتصاد کشاندند. از دهه 70 به بعد، افزودن متغیرهای دامی به این مدل 
مرسوم و در مطالعاتي چون پاگوالتوس و سورینسن4 )1975(، اندرسون5 )1979(، کاویس6 
)1981( و تاه7 )1982( فاصله در تجارت به عنوان عامل مهمي براي تجزیه و تحلیل شرایط 

جغرافیایي، فرهنگ، زبان و مرز مشترک شمرده  شد.
در دهه 80، هلپمن و کروگمن8 )1985(، رومر9 )1986( و لوکاس10 )1988( نشان دادند 
تأثیرگذار  از جمله عوامل  اقتصادي  انساني و آزادي  بهره وري، سرمایه  اقتصادي،  که رشد 
بر تجارت هستند. همچنین نشان دادند تجارت از عواملي چون شرایط کشور مبداً، مقیاس 

1.  احمد اخوي و میرعبداهلل حسیني )1385(.
2. Tinbergen (1962).
3. Pöyhönen (1963).
4. Pagoulatos and Sorensen (1975).
5. Anderson’s (1979).
6. Caves (1981).
7. Toh (1982).
8. Helpman and Krugman  (1985).
9. Romer (1986).
10. Lucas (1988).
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اقتصادي، تفاوت در موجودي عوامل تولید و یا تکنولوژي و درآمد سرانه تأثیر می گیرد.
با مطرح شدن جغرافیای اقتصادی در دهه 90، کروگمن1 )1993( ارتباط میان شمال و 
جنوب در جریان تجارت دوجانبه را بررسی کرد و فرانکل و دیگران2 )1995( نیز سطوح 
کردند.  ارزیابي  را  غیرشریک  کشورهاي  با   )RTAs( منطقه اي  تجاري  موافقت نامه هاي 
براساس مطالعه آن ها، متغیرهایي مانند فاصله، فرهنگ، زبان و مرز مشترک عوامل مهمي در 

تجارت دوجانبه میان کشورهای عضو موافقت نامه های تجاری است. 
دیردورف3 در سال 1993، مباني نظري این گونه مدل ها را در تجارت بین المللی توسعه 
دادند که کاهش هزینه هاي حمل ونقل  نشان  لی4 )1995(  و  استون  این مدل،  براساس  داد. 
موجب افزایش تجارت مي شود. ایچینجری و ایروین5 )1998( و راوچ6 )1999( مرز مشترک 
و  هوملز  برگسترند8،  هلپمن7،  برشمردند.  تجارت  بر  تأثیر گذار  عوامل  به عنوان  را  زبان  و 
فیدرموک10  و  کردند  برآورد  انحصاري  رقابت  مدل  با  را  درون صنعتي  تجارت  لوین شان9 
)2004( نشان داد که تجارت درون صنعت موجب بهبود چرخه کسب وکار مي شود. ایوانز 
و هاریگان11 )2005( و لیتائو، فائوستینو و یوشیدا12 )2010( کوشیدند با استفاده از تجارت 

درون صنعتي عمودي جریان هاي تجاري را تجزیه و تحلیل کنند. 
در سال هاي اخیر مدل هاي مورد استفاده در مطالعات خارجي پیشرفت قابل مالحظه اي 
عوامل  برآورد  به  منطقه ای  بلوک های  و  کشورها  بین  متقابل  تجارت  رویکرد  با  و  داشته 
مؤثر بر تجارت بین الملل پرداخته است. الگوي تجربي این مطالعات به صورت زیر تعریف 

می شود: 

1. Krugman (1993).
2. Frankel et.al. (1995).
3. Deardorff (1993).
4. Stone and Lee (1995).
5. Eichengree and Irwin (1998).
6. Rauch (1999).
7. Helpman (1987).
8. Bergstrand (1989).
9. Hummels and Levinshon (1995).
10. Fidrmuc (2004).
11. Evans and Harrigan (2005).
12. Leitão, Faustino and Yoshida (2010). 
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TRADEit=β0+β1Xit+δt+ηi+εit  

که در آن TRADEit حجم تجارت متقابل )مجموع صادرات و واردات( و Xitمجموعه اي 
ηi نشانگر اثرات خاص غیرقابل مشاهده ثابت در طول زمان،  از متغیرهاي توضیحي است. 
δt نشانگر روند غیرتصادفی مشترک و εit جمله اختالل تصادفی است که به صورت نرمال و 

یکسان توزیع شده است. در ادامه برخی از مهم ترین مطالعات توضیح داده می شود.
اگر1 )2002( جریان های تجاری متقابل کشورهاي عضو OECD را در سال های 1985-

1996 و با استفاده از روش هاي اثرات ثابت، اثرات تصادفي و حداقل مربعات معمولي تجزیه 
و تحلیل کرد. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت اقتصادي میان کشورها اثر مثبت و فاصله اثر 

منفي بر تجارت دوجانبه کشورها دارد.
متحده  ایاالت  اروپا،  اتحادیه  متقابل  تجاری  جریان های   )2003( همکاران2  و  بالتاجي 
و  تجزیه  تابلویی3  داده هاي  روش  از  استفاده  با  و   1986-1997 دوره  در  را  ژاپن  و  امریکا 
تحلیل کردند. نتایج مطالعه آن ها فرضیه لیندر4 مبنی بر اثر مثبت تفاوت درآمد کشورها بر 

تجارت متقابل را تأیید کرد. 
گروسمن و هلپمن5 )2005( در مطالعه اي تأثیر سیاست هاي حمایتي بر تجارت را بررسي 
بر صادرات و تجارت  مثبتي  تأثیر  یارانه هاي صادراتي  این مطالعه،  نتایج  براساس  کرده اند. 
متقابل  تجارت  بر  اقتصادی کشورها  تفاوت  که  است  این  مطالعه  این  نتایج  دیگر  از  دارد. 
آن ها تأثیر مثبت داشته و مقیاس های مختلف اقتصادها موجب تفاوت در تولیدات و حجم 

تجارت می شود.
پاپازولئو و همکاران6 )2006( با استفاده از داده هاي سال 2004 تأثیر الحاق کشورهاي جدید 
به اتحادیه اروپا بر تجارت اعضاي اتحادیه را بررسي کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که مرز 
مشترک و درآمد اعضاي جدید از جمله عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه اعضاي اتحادیه اروپا 

و اعضاي جدید این اتحادیه است و فاصله اثر منفي بر تجارت دوجانبه آن ها دارد.

1. Egger (2002).
2. Baltagi et al (2003).
3. Panel data.
4. Linder.
5. Grossman and Helpman (2005).
6. Papazolou et al. (2006).
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سرلینگا و شین1 )2007( عوامل مؤثر بر تجارت متقابل کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را 
نتایج این  تابلویی بررسي کردند.  با استفاده از روش داده هاي  در سال های 2001-1960 و 
مطالعه بیانگر وجود رابطه مثبت میان تجارت متقابل و درآمد سرانه است؛ به عبارت دیگر، 
اروپا را  اتحادیه  لیندر در تجارت دوجانبه کشورهاي عضو  این مطالعه وجود فرضیه  نتایج 

تأیید مي کند.
سکابیک و اورلیک2 )2007(، اثر سرمایه گذاري مستقیم خارجي )FDI( بر جریان های 
را در  اروپا  اتحادیه  به  ملحق شده  اروپا و کشورهاي جدید  اتحادیه  اعضاي  متقابل  تجاری 
برآورد کرده اند.   3  GMM ثابت و  اثرات  از روش هاي  استفاده  با  سال هاي 1998-2007 و 
مثبتي  تأثیر  تجارت  بر  که  مستقیم خارجي  سرمایه گذاري  بر  عالوه  داد  نشان  آن ها  مطالعه 
نیز بر تجارت متقابل اعضاي اتحادیه  دارد، عواملي مانند اندازه بازار و آزاد سازی تجارت 

اروپا و اعضاي جدید این اتحادیه مؤثر است. 
بادینگر و بریوس4 )2008(، جریان های تجاری متقابل 14 کشور عضو OECD را براي 
15 مورد از صنایع تولیدي در دوره 1985-1996 و با استفاده از روش  اثرات ثابت بررسي 
اثر مثبتي بر صادرات و حجم تجارت داشته  نتایج این مطالعه، بهره وري  کرده اند. براساس 
این  نتایج  دیگر،  به عبارت  می یابد.  افزایش  تجارت  باشد،  نزدیک  تجاری  وقتی شریک  و 

مطالعه در جهت تأیید وجود رابطه منفی میان تجارت دوجانبه و فاصله است.
تجاری  جریان های  بر  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  اثر   ،)2010( لیتائو5  و  فائوستینو 
  GMM متقابل پرتغال و اتحادیه اروپا را در دوره 1996-2005 و با روش هاي اثرات ثابت و
 )FDI( تجزیه و تحلیل کرده اند. براساس نتایج مطالعه آن ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
این  نتایج  دیگر  دارد.  اروپا  اتحادیه  و  پرتغال  متقابل  تجارت  بر  مثبتي  اثر  مشترک،  مرز  و 
مطالعه بیانگر آن است که اندازه بازار، ثبات اقتصادي و فاصله از جمله عواملی است که بر 

تجارت متقابل کشورهاي مورد بررسي مؤثر است.

1. Serlenga and Shin (2007).
2. Skabic and Orlic (2007).
3. Generaliezed Method of Moments.
4. Badinger and Breuss (2008).
5. Faustino and Leitão (2010).
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کبیر و سلیم1 )2010( در مطالعه اي عوامل مؤثر بر تجارت متقابل کشورهاي خلیج بنگال 
را در سال های 1995-2008 و با استفاده از داده های تابلویی بررسی کرده اند. براساس یافته هاي 
این پژوهش، جریان تجاری موجود در این کشورها از فرضیه لیندر پیروي مي کند. همچنین، 
نتایج برآورد مدل تجارت آن ها نشان داد فاصله جغرافیایی اثر منفی و قابل توجهي بر تجارت 

دارد. به  عبارت دیگر، با افزایش فاصله، واردات و صادرات کشورها کاهش مي یابد. 
 )1380( آذربایجاني  و  طیبي  پژوهش  به  مي توان  ایران  در  انجام شده  مطالعات  از جمله 
براساس  ایران و اوکراین را برآورد کردند.  پتانسیل تجاري موجود میان  اشاره کرد. آن ها 
دو  میان  تجاري  دوجانبه  همکاري هاي  قالب  در  اقتصادي  یکپارچگي  ایشان،  مطالعه  نتایج 

کشور ایران و اوکراین فاقد توجیه کافي است.
طیبي و معلمي )1380( در مطالعه ای تجربه ملت هاي جنوب شرق آسیا )ASEAN(  و 
به طورکلي  کردند.  بررسي  را  آسیا  شرق  جنوب  ملت هاي  اتحادیه  در  تجاري  یکپارچگي 
آسه آن  عضو  کشورهاي  در  تجاري  یکپارچگي  که  است  آن  از  حاکی  مطالعه  این  نتایج 
موجب افزایش قابل توجه تجارت میان اعضا شده و همزمان با آن، صادرات و واردات این 

اتحادیه نیز افزایش یافته است.
اقتصادي و  آذربایجاني و کریمي هسنیجه )1382( در مطالعه جهاني شدن، یکپارچگي 
مناسب ترین ترتیبات تجاري ـ منطقه اي براي اقتصاد ایران )فرصت ها و چالش ها( را بررسی 
حجم  اکو  عضو  کشورهاي  همگرایي  دادند  نشان  تابلویی  داده هاي  از  استفاده  با  و  کرده 

جریان هاي تجاري متقابل را تحت تأثیر قرار داده اما این تأثیر چندان چشمگیر نبوده است.
اشرف زاده و یاوري )1384( در مطالعه  یکپارچگي اقتصادي کشورهاي درحال توسعه، 
نسبت صادرات و واردات  با واردکردن  GMM و همگرایي،  به روش  تابلویی  با داده هاي 
نشان دادند که کشش بلندمدت صادرات بزرگ تر از واردات بوده و در بلندمدت پس از 
به  نسبت  واردات  کشش  بودن  کم  همچنین،  شد.  خواهد  مثبت  تجاري  تراز  یکپارچگي، 
ذخایر ارزي و نرخ ارز واقعي، نشان دهنده آن است که فقط رشد بهره وري به مثبت شدن 

تراز تجاري کمک مي کند.
جاللي و سلیماني در سال 1385 در مطالعه یکپارچگي تجاري ایران با کشورهاي عضو 

1. Kabir and Salim (2010).
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ECO، جریان هاي تجارت متقابل ایران و کشورهاي عضو اکو را براي مقطع زماني 2003 

بررسي کردند. براساس نتایج این مطالعه، ایران با کشورهاي عضو اکو نسبت به کشورهاي 
اقتصادي،  ساختارهاي  یکسانی  آن،  علت  و  دارد  بیش تري  همگرایي  اروپا  اتحادیه  عضو 

اجتماعي و مذهبي این کشورها است. 

3. بررسي روند تجارت در بلوك هاي منطقه اي 

-2009 دوره  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهاي  به  ایران  صادرات  رشد  روند  تحلیل 
داشته  رشد  درصد   400 از  بیش   2000 سال  در  رقم  این  می دهد  نشان   )1 )نمودار   1996
است. همچنین، رشد صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال های 2007-2003 بیش از رشد 
واردات ایران از آن بلوک بوده است؛ اما در سال هاي اخیر روند واردات از روند صادرات 
پیشي گرفته است. بررسي روند کلي تجارت نشان می دهد بیش ترین رشد تجاری ایران با  
اتحادیه اروپا در سال 2004 اتفاق افتاده و بعد از آن تا سال 2007 روندی نزولي داشته است.

.PC-TAS مأخذ: اطالعات نرم افزار

 نمودار 1ـ رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با اتحاديه اروپا 
در سال  های 1996-2009
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تحلیل روند رشد صادرات ایران به کشورهاي عضو آسه آن در دوره 2009-1996 )نمودار 
رشد  درصد  از 1000  بیش  سال 2004  در  کشورها  این  به  ایران  صادرات  می دهد  نشان   )2
داشته است. همچنین، رشد صادرات ایران به کشورهاي آسه آن در بیش تر دوره مورد بررسي 
بوده  این کشورها  از  ایران  واردات  از رشد  بیش  و 2007،  از سال هاي 1999، 2003  غیر  به 
است. )شایان ذکر است در نمودار )2( روند تجارت و واردات به دلیل تشابه بر یکدیگر منطبق 

شده اند(.

.PC-TAS مأخذ: اطالعات نرم افزار

 نمودار 2ـ رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با آسه آن 
در سال هاي 1996-2009

سال های  اغلب  مي دهد  نشان  اکو  با  ایران  تجارت  و  واردات  صادرات،  روند  بررسي 
کشورهاي  از  ایران  واردات  رشد   ،2009 و   2004  ،2002 سال هاي  از  غیر  به  بررسی شده 
عضو  اکو بیش از رشد صادرات ایران به این کشورها بوده است، به طوري که در سال 2005 
واردات ایران از این کشورها بیش از 70 درصد رشد یافته است و در سال 2006 صادرات 
ایران به این کشورها در حدود 70 درصد کاهش یافته است. بررسي روند تجارت ایران با 
این  با  ایران  اخیر، روند تجارت  از سال هاي  به غیر  نشان مي دهد که  اکو  کشورهاي عضو 

کشورها مثبت بوده است.
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.PC-TAS مأخذ: اطالعات نرم افزار

 ECO نمودار 3ـ رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با 
در سال هاي 1996-2009

براساس نمودار )4(، روند صادرات ایران به کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس 
)GCC( تا سال 1999 بیش از روند واردات ایران از این کشورها بوده است. از سال 1999 تا 
2005 نیز روند واردات ایران از این کشورها بیش از روند صادرات بوده و دوباره از سال 2005 
روند صادرات ایران از روند وارداتش پیشي گرفته است. روند صادرات، واردات و تجارت 

ایران با کشورهای عضور شورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر ثابت بوده است.

.PC-TAS مأخذ: اطالعات نرم افزار

نمودار 4ـ رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با کشورهای عضور شورای 
همکاری خليج فارس در سال هاي 1996-2009



پژوهشنامه بازرگانی 46 

4. الگوي تجربي

تجارت  بر  مؤثر  اثرات  تحلیل  برای  تجربی  مدل  برآورد  و  معرفی  به  قسمت  این  در 
متقابل کشور ایران با کشورهای بلوک های منطقه اي اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری 
خلیج فارس و آسه آن، براساس اطالعات دوره زمانی 2009-1995 و مبتنی بر روش داده های 

پانل پویا1 پرداخته شده است2. فرم عمومی مدل جاذبه این برآورد به صورت زیر است: 

Ln(Tij)=β0+β1Ln(MGDPij)+β2LN(DPGDPij)+β3Ln(FDIij)+β4Ln(Dis)+εit  

که در آن: 
بلوک های شورای همکاری خلیج فارس،  ایران و کشورهای  متقابل کشور  Tij تجارت 

اتحادیه اروپا، اکو و آسه آن است.
که  است  مذکور  کشورهای  و  ایران  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  میانگین   MGDPij

به صورت زیر محاسبه می شود. این متغیر نماینده ای برای اندازه )ابعاد( اقتصادی کشورهای 
طرف تجاری است.

)(
2
1 PartnerIran GDPGDPMGDP +=  

بلوک های  کشورهای  و  ایران  کشور  سرانه  درآمد  میان  تفاضل  قدرمطلق   DPGDPij

)به عبارت دیگر، درآمد  است  اکو و آسه آن  اروپا،  اتحادیه  شورای همکاری خلیج فارس، 
سرانه باالتر مدنظر است( که به صورت زیر محاسبه می شود:

partneriran

P
GDP

P
GDPDPGDP 






−






=  

FDIij حجم سرمایه گذاری مستقیم جذب شده است.

Dis مسافت میان کشور ایران و کشورهای بلوک های مذکور است.

εit جمله اختالل تصادفی )به طور نرمال و یکسان توزیع شده( است.

1. Dynamic Panel. 
2. داده های مربوط به حجم تجارت متقابل از نرم افزار PC-TAS سازمان تجارت و توسعه ملل متحد )UNCTAD( در 
گروه کاالی پنج رقمي و براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی تجارت کاالها )SITC( استخراج شده است. ارقام 
GDP براساس برابری قدرت خرید )PPP(  و از صندوق بین المللی پول )IMF( و داده های مربوط به سرمایه گذاری 

خارجی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نرم افزار )IFS( صندوق بین المللی پول استخراج شده است. 
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1ـ4. فرضیه های مورد آزمون
فرضیه اول: رابطه مثبتی میان تجارت متقابل )Tij( و اندازه اقتصادی )MGDPij( کشورها 
اقتصادی  ابعاد و مقیاس  این فرضیه آن است که کشورهای دارای  ایده پشت  وجود دارد. 
بزرگ تر، توانایی نسبی باالتری در دستیابي به مقیاس اقتصادي و افزایش صادرات برحسب 
مزیت هاي نسبي دارند. همچنین بازار این کشورها در جذب واردات قوي تر است. بنابراین، 
میان  متقابل  تجارت  حجم  افزایش  باعث  اقتصادي  ابعاد  و  مقیاس  افزایش  مي رود  انتظار 
کشورها شود. به بیان ساده تر، فرضیه مورد آزمون، β1>0 در مقابل β1≤0 است. شایان ذکر 
است تأثیر مثبت صرفه های اقتصادی )در تولید( بر تجارت متقابل در مطالعات اگر )2002( 

و گروسمن و هلپمن )2005(1 تأیید شده است.
 )DPGDPij( سرانه  درآمد  تفاضل  و   )Tij( متقابل  تجارت  میان  مثبتی  رابطه  دوم:  فرضیه 
وجود دارد. این فرضیه بر مدل لیندر2 مبتنی است که براساس آن، ارتباط مستقیمی بین تجارت 
و تفاوت درآمد کشورهای طرف تجاری وجود دارد. همچنین، درآمد سرانه به عنوان نماینده ای 
برای سطح درآمد یا قدرت خرید کشورهای صادرکننده یا واردکننده به کار می رود؛ به عبارت 
دیگر، تجارت متقابل به قدرت خرید همزمان طرف های تجاری بستگی دارد. به بیان ساده تر، 
فرضیه مورد آزمون، β2>0 در مقابل β2≤0 است. تأثیر مثبت این متغیر در مطالعات بالتاجي و 

همکاران )2003(، سرلنگا و شین )2007( و کبیر و سالین )2010(3 تأیید شده است.
فرضیه سوم: رابطه مثبتی بین تجارت متقابل )Tij( و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
)FDIij( وجود دارد. این امر در مطالعات سکابیک و اورلیک )2007( و فائوستینو و لیتائو )2010( 
تأیید شده است. به بیان ساده تر فرضیه مورد آزمون، β3>0 در مقابل β3≤0 است. سکابیک و 
ارلیک )2007( و لیتا و فوستینو )2010( 4 به عالمت مثبت بین این متغیر و تجارت متقابل رسیدند.

دارد.  وجود   )Dis( مسافت  و   )Tij( متقابل  تجارت  بین  معکوسی  رابطه  چهارم:  فرضیه 
نشانگر هزینه های حمل ونقل، زمان،  متغیری مهم در تجارت محسوب می شود که  مسافت 
 β4<0 ،ناآشنایی فرهنگی و موانع دسترسی به بازار است. به بیان ساده تر فرضیه مورد آزمون

1. Egger (2002); Grossman & Helpman (2005).
2. Linder (1961).
3. Baltagi et al (2003); Serlenga & Shin (2007); Kabir & Salin (2010).
4. Skabic & Orlic (2007); Leitao & Faustino (2010).
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و  پاپازولئو  مطالعات  در  متقابل  تجارت  و  مسافت  بین  منفی  ارتباط  است.   β4≥0 مقابل  در 
همکاران )2006(، بادینگر و بریوس )2008( و کبیر و سلیم )2010( 1 تأیید شده است.

2ـ4. نتایج برآوردها
مدل پانل پویای موردنظر از روش گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( برآورد شده و نتایج 
آن برای تک تک بلوک ها و مجموع شان در جدول )1( ارائه شده است. شایان ذکر است 
ضریب تعیین حدود 0/98 و آماره F معنادار حاکمیت از قدرت باالی توضیح دهندگی مدل 

دارد. براساس نتایج مدل پویا می توان نتیجه گرفت که: 

تجارت  ● تحت تأثیر  به شدت  تجاری  طرف  بلوک های  کشورهای  با  متقابل  تجارت 
متقابل دوره قبل است.

میانگین تولید ناخالص داخلی طرف های تجاری به عنوان نماینده ای برای مقیاس و  ●
ابعاد اقتصادی، تأثیر مستقیم معناداری بر تجارت متقابل دارد. این امر در جهت تأیید 
فرضیه اول و مطالعات اگر )2002( و گروسمن و هلپمن )2005( مبنی بر تأثیر مثبت 

صرفه های اقتصادی بر تجارت متقابل است. 

قدرمطلق تفاضل درآمدهای سرانه، تأثیر مثبت و معناداری بر تجارت متقابل دارد.  ●
این امر در جهت تأیید فرضیه دوم و مطالعات بالتاجي و همکاران )2003(، سرلنگا 
و شین )2007( و کبیر و سلیم )2010( مبنی بر ارتباط مستقیم بین تجارت و تفاوت 

درآمد کشورهای طرف تجاری است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معناداری بر تجارت متقابل ایران با کشورهای  ●
طرف تجاری ندارد. این امر با فرضیه سوم و مطالعات مرتبط با آن سازگاری نداشته 

و از کمبود سرمایه گذاری خارجی جذب شده ناشی می شود.

و  ● معکوس  تجاری،  طرف  کشورهای  و  ایران  بین  متقابل  تجارت  بر  مسافت  تأثیر 
معناداری است. این امر در جهت تأیید فرضیه چهارم و مطالعات پاپازولئو و همکاران 
)2006(، بادینگر و بروس )2008( و کبیر و سلیم )2010( مبنی بر ارتباط منفی بین 

مسافت و تجارت متقابل است.

1. Papazolou et al. (2006); Badinger and Breuss (2008) and Kabir and Salim (2010).
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فرض  )با  تعادلی  رابطه  به  دستیابی  برای  برآوردشده  پویای  معادالت  از  هریک  با حل 
آن که گرایشی در متغیرها برای تغییر در بلندمدت وجود ندارد(، ضرایب بلندمدت جدول 

)2( حاصل می شود که به تفکیک بلوک ها نشانگر آن است که: 1

اروپا  ● اتحادیه  کشورهای  و  ایران  بین  متقابل  تجارت  تعیین کننده  عوامل  مهم ترین 
به ترتیب مقیاس )ابعاد( اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت است، به این معنا که هر 1 
درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، تجارت متقابل 

ایران و کشورهای مذکور را به میزان 1/2، 0/5 و 0/2- درصد تغییر می دهد.

تغییر  ● به  مسافت  و  سرانه  درآمد  اقتصادی،  ابعاد  متغیرهای  در  افزایش  درصد    1 هر 
متوسط 1، 0/5 و 0/2- درصدی تجارت متقابل ایران و کشورهای اکو منجر می شود.

تغییر  ● به  مسافت  و  سرانه  درآمد  اقتصادی،  ابعاد  متغیرهای  در  افزایش  درصد    1 هر 
متوسط 0/7، 0/1 و 0/3- درصدی تجارت متقابل ایران و کشورهای شورای همکاری 

خلیج فارس ختم می شود.

هر 1 درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، تجارت متقابل  ●
بین ایران و کشورهای آسه آن را به طور متوسط 0/3، 0/1و 0/5- درصد تغییر می دهد.

تغییر  ● به  مسافت  و  سرانه  درآمد  اقتصادی،  ابعاد  متغیرهای  در  افزایش  درصد    1 هر 
بلوک های  کشورهای  و  ایران  متقابل  تجارت  درصدی   -0/1 و   0/1  ،0/2 متوسط 

چهارگانه منجر می شود.

جدول 2ـ ضرايب بلندمدت مدل تجارت متقابل )Tij( برای بلوک های مختلف

ASEANGCCECOEUتمام بلوک ها

-2-2/3-18-16-24C

0/20/30/711/2LMGDP

0/10/10/10/50/5LDPGDP

0/10/020/10/040/2LFDI

-0/1-0/5-0/3-0/2-0/2LDIS

         مأخذ: برآوردهاي پژوهش حاضر.      

نشانگر  نتایج  و  شده  برآورد  معادله  هر  برای  هم انباشتگی  آزمون  مذکور،  متغیرهای  بین  هم انباشتگی  بررسی  برای   .1
وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور است.
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3ـ4. شبیه سازی
ایران و کشورهای طرف تجاری، تحلیل دقیق تری  مروری بر شبیه سازی تجارت متقابل 
را  وابسته  متغیر  در  نقاط عطف1  رهگیری  توانایی  همچنین  و  پیش بینی  قدرت  میزان  درباره 
نشان می دهد. شبیه سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در نمودار )5( نشانگر 
توانایی باال در پیش بینی و رهگیری نقاط عطف است. به  بیان دیگر، مدل جاذبه طراحی شده 

قدرت توضیح دهندگی باالیی در تشریح تجارت متقابل ایران و کشورهای مذکور دارد.
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مأخذ: برآوردهاي پژوهش حاضر. 

نمودار 5ـ شبيه سازی تجارت متقابل ايران با کشورهای  عضو اتحاديه اروپا

توانایی  نشانگر   )6( نمودار  اکو در  با کشورهای عضو  ایران  متقابل  تجارت  شبیه سازی 
این  بر  است.  عطف  نقاط  رهگیری  در  باال  نسبتاً  قدرت  البته  و  پیش بینی  در  باال  نه چندان 
اساس، می توان نتیجه گرفت مدل جاذبه طراحی شده، قدرت نسبتاً پایینی در تشریح تجارت 

متقابل ایران و کشورهای مذکور دارد.

1. Turning Points.
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مأخذ: برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 6ـ شبيه سازی تجارت متقابل ايران با کشورهای عضو اکو

آسه آن  و   فارس  خلیج  همکاری  با کشورهای شورای  ایران  متقابل  تجارت  شبیه سازی 
است. در  نقاط عطف  پیش بینی و رهگیری  اندک  نشانگر قدرت   )8( و   )7( نمودارهای  در 
نمودارهای )7( و )8( به دلیل وجود نوسانات و شکست های ساختاری فراوان )علی رغم قدرت 

توضیح دهندگی باال( توانایی مدل در رهگیری نقاط عطف پایین است.
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مأخذ: برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 7ـ شبيه سازی تجارت متقابل ايران با کشورهای شورای همکاری خليج فارس
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مأخذ: برآوردهاي پژوهش حاضر.     

نمودار 8ـ شبيه سازی تجارت متقابل ايران با کشورهای آسه آن

شبیه سازی تجارت متقابل ایران با تمام بلوک ها در نمودار )9( نیز نشانگر توانایی باال در 
پیش بینی و رهگیری نقاط عطف است.
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مأخذ: برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 9ـ شبيه سازی تجارت متقابل ايران با تمام بلوک ها
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جمع بندی و مالحظات

در این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ایران و کشورهای 
تجربی  مدل  برآورد  و  آماری  اطالعات  تحلیل  به  منطقه اي  بلوک هاي  در  تجاری  طرف 
پرداخته شده است. تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که کشورهای اتحادیه اروپا 
باالترین سهم صادرات و واردات  و  بوده  بلوکی  نظر  از  ایران  بزرگ ترین شریک تجاری 

ایران در سال 2009 را به خود اختصاص داده اند.
مسافت،  و  سرانه  درآمد  اقتصادی،  اندازه  که  می دهد  نشان  تجربی  مدل  برآورد  نتایج 
است.  تجاری  طرف  کشورهای  و  ایران  متقابل  تجارت  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  مهم ترین 
با  ایران  متقابل  تجارت  تشریح  برای  طراحی شده  مدل  توضیح دهندگی  قدرت  همچنین، 

کشورهای اتحادیه اروپا بسیار باالتر است.
بلوک های  در  تجاری  و کشورهای طرف  ایران  متقابل  تجارت  در  فرضیه ها  آزمون  با 

منطقه ای، نتایج زیر حاصل می شود:

1( فرضیه اول مبني بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و اندازه اقتصادی تأیید می شود. 
2( فرضیه دوم مبني بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و درآمد سرانه تأیید می شود. 
متقابل و جریان سرمایه گذاری  تجارت  بین  مثبت  رابطه  بر وجود  مبني  فرضیه سوم   )3

مستقیم خارجی تأیید نمی شود. 
4( فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه معکوس میان تجارت متقابل و مسافت تأیید می شود.

بلوک هاي  و  کشورها  سمت  به  ایران  تجاري  جریان  مي شود  پیشنهاد  اساس،  این  بر 
منطقه اي سوق یابد که ابعاد اقتصادي بزرگ تر و درآمد سرانه باالتري داشته باشند. مقیاس 
اقتصادی بزرگ تر کشورهاي طرف تجاري به دلیل داشتن مزیت نسبي در تولید کاالها به 
درآمد  دیگر،  از سوي  منجر خواهد شد.  داخل  به  پایین تر  تمام شده  قیمت  با  ورود کاالها 
کاالهاي  جذب  در  باال  پتانسیل  با  بازارهاي  وجود  مثابه  به  تجاري  طرف هاي  باالتر  سرانه 
تولید داخل محسوب مي شود. شایان ذکر است در کنار موارد مذکور باید به مؤلفه مسافت 
و نزدیکي جغرافیایي به عنوان عاملي مهم در افزایش هزینه هاي تجاري توجه ویژه داشت. به 
بیان دیگر، بهینه کردن جریان تجاري کشور مستلزم وجود تابع هدفي است که هر سه مؤلفه 

مذکور در آن نقش داشته و براساس آن از هزینه هاي تجاري کاسته شود.
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