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براساس مدل طراحيشده ،بيشترين قدرت توضیحدهندگی به جريان تجاري ايران با
كشورهاي اتحادیه اروپا تعلق دارد.
طبقهبندی F14،F15 :JEL
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مقدمه
پس از پايان جنگ جهانی دوم ،تجارت بینالملل رشد سريعتري به خود گرفت

بهطوريكه در دهههاي اخير رشد تجارت جهاني عمدتاً سريعتر از تولید جهان افزایش

یافته است .در اين ميان ،سهم كشورهاي درحالتوسعه در تجارت نسبت به كل تجارت
رشد فزايندهتري داشته است .براساس مطالعه باالسا 1و گروبل 2درمورد جريان تجارت ميان
كشورها ،افزایش صادرات با تأكيد بر كاالهاي صنعتي در تمام كشورها در حال افزايش

است .بهعبارت دیگر ،تجارت بينالملل بهنحو گستردهاي بهعنوان يكي از اجزاي اصلي در

دستور كار تمام كشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادي و رشد فوقالعاده تكنولوژيهاي

ارتباطي و مخابراتي ،نوع جديدي از مناسبات تجاري میان كشورها و مناطق مختلف جهان
را فراهم آورده است .همچنين رشد بسيار حجيم تجارت كاال و نيز سرمايهگذاريهاي

خارجي ،نقش اين عوامل را در رشد اقتصادي كشورها فوقالعاده افزايش داده است.

مبتنی بر این رویکرد ،مقاله حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ايران با

کشورهای طرف تجاری در بلوكهاي منطقهاي اتحادیه اروپا ( ،)EUاکو ( ،)ECOشورای

همکاری خلیج فارس ( )GCCو آسهآن ( )ASEANدر دوره  1995-2009براساس

دادههای پانل و بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMپرداخته است .مهمترین
سؤالهای که مطالعه حاضر بهدنبال پاسخگویی به آنها است عبارتاند از:

● ●مهمترین عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری بلوکهای
منطقهای کدامند؟
● ●قدرت توضیحدهندگی مدل برای تجارت متقابل ایران با کدامیک از کشورهای
طرف تجاری بلوکهای منطقهای باالتر است؟
● ●همچنین فرضیههای زیر مورد آزمون قرار خواهند گرفت:
● ●رابطه مثبتی بین تجارت متقابل و اندازه اقتصادی کشورهای طرف تجاری وجود
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 سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای
طرف تجاری وجود دارد.
● ●رابطه معکوسی بین تجارت متقابل و مسافت کشورهای طرف تجاری وجود دارد.

در راستای یافتن پاسخ سؤالها و آزمون فرضیههای مذکور ،ساختار مطالعه در پنج

بخش ساماندهی شده است .در بخش اول به ادبیات موضوع و در بخش دوم چارچوب

نظری و پيشينه تحقيق پرداخته شده است در بخش سوم به تحلیل روند صادرات ،واردات
و تجارت ايران با کشورهای طرف تجاری در بلوكهاي منطقهاي میپردازد .در بخش

چهارم ضمن معرفی الگوي تجربي به شناسایی عوامل مؤثر و آزمون فرضیهها میپردازد و
در نهایت در بخش پنجم به ارائه جمعبندي و پیشنهادها پرداخته خواهد شد.

 .1ادبیات موضوع
منطقهگرایی و همگرایی اقتصادی از مؤثرترین راههای گشودن تدریجی اقتصادهای

ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی است .اقتصاد منطقهای بهعنوان گامی در راستای اقتصاد

جهانی میتواند با حذف موانع گمرکی در منطقه ،دسترسی کشورها به بازارهای وسیعتر 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 امکانپذیر ساخته و میتواند کشورهای مختلف را در رسیدن به تجارت

آزاد سنجیده و بیازماید .همچنین ،ترتیبات منطقهای با لغو محدودیتهای تجاری ،ایجاد

نظام هماهنگ تعرفههای گمرکی و تخصیص بهینهتر منابع ،زمینه مساعدی برای تولید در
مقیاس کالن و فروش در بازار منطقه بهوجود میآورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی
منطقه فراهم میسازد .به اینترتیب ،افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی نیز

حاصل شده و مزیتهای نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار میشود.
از آغاز دهه  1990موج جدید همگراییهای اقتصادی شکل جدیدی به اینگونه تشکلها

بخشید؛ بهطوریکه کشورهای مختلف برای شناسایی توانمندیهای اقتصاد خود ،تمایل
بیشتری به حضور در همگراییهای اقتصادی از خود نشان میدهند.
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واينر1براي اولينبار در قلمرو منطقهگرايي ،موضوع اتحاديه گمركي را مطرح كرد .به

عقيده وي ،وقتی تعرفههاي ميان دو كشور در مورد تمام اقالم كاالهاي دو طرف حذف

شود ،درحاليكه اين تعرفهها براي كاالهاي وارداتي از كشور ثالث حفظ میشود ،در اين
صورت ،عليرغم افزايش سودآوري براي تاجران آن دو كشور ،ممكن است به انحراف

در تجارت ختم شود .در مقابل ،اقتصاددانهایی چون پل وناكوت ،2مارك لوتز 3و لورنس

سامرز 4معتقدند ترتيبات تجاري منطقهاي داراي منافعي بيش از انحراف تجاري آن است.

مطابق نظريه آنها (كه به نظريه شركاي طبيعي تجاري معروف است) ،شركاي طبيعي
برمبناي وجود حجم تجارت باال در ميان دو يا چند كشور تعريف ميشود .پل كروگمن

5

معتقد است ،گرچه تجارت بر مبناي مزيت نسبي استوار است اما اين امر تحتتأثیر مسائلي

از قبيل فاصله جغرافيايي نيز قرار دارد كه حذف فاصلهها به كاهش هزينههاي حملونقل و

قيمت تمامشده منجر ميشود .بر اين اساس ،كشورهاي موجود در يك منطقه جغرافيايي،
با يكديگر گستره وسيعي از داد و ستد را دارند و به اين ترتيب ،انحراف تجاري در ميان

آنها بسيار اندك خواهد بود .اين نظريهها از سوي اقتصاددانهای ديگري نيز مورد بحث
قرار گرفته است؛از جمله جاگديش باگواتي ،6دو مفهوم بلوكهاي سازنده 7و بلوكهاي

بازدارنده 8را ارائه كرد ه كه به مفاهيم انحراف تجارت و ايجاد تجارت واينر نيز بسيار نزديك
است؛ تنها تفاوت آن در اين است كه جاگديش باگواتي آثار پوياي منطقهگرايي را نيز
در نظر گرفته است .شايان توجه است كه آثار و تبعات يك تشكل منطقهاي در تجارت

اعضا ،به سادگي قابل اندازهگيري نيست و از اینرو بيشتر بايد به هدفها و اصول تشكيل
يك منطقه تجاري توجه كرد؛ زيرا انگيزههاي رويآوري كشورها به ترتيبات منطقهاي ،به

يك يا دو عامل محدود نميشود .بهعبارت ديگر ،از ميان علل گوناگون (چون اجتناب از
انزوا و تأمين امنيت ،تقويت بنگاههاي 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.
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بينالمللي ،تحقق آزادسازي تجارت و اقتصاد ،خوداتكايي منطقهاي و )...نميتوان يك
عامل را بهعنوان شاخص و علت گرايش به ترتيبات منطقهاي عنوان كرد .در عين حال ،بر
سر مطلوبيت و نتايج مثبت و منفي يكپارچگي منطقهاي اختالفنظرهاي چشمگيري میان

اقتصاددانها و سياستگذاران وجود دارد كه ريشههایش بهطور خالصه به مفهوم «ايجاد
تجارت» و «انحراف تجارت» پس از تشكيل اين تشكلها بازميگردد .بهعبارت دیگر،

اين دو مفهوم عامل ایجاد اختالفنظر درمورد منطقهگرايي است .به اعتقاد آنها ،ادغام
منطقهای سبب ايجاد تجارت ميشود ،بنابراین از آن پشتيباني ميكنند .همچنین معتقدند اين

ترتيبات موجب ایجاد تبعيض در طرفهاي تجاري كشورها و انحراف تجارت میشود،

بنابراین با آن مخالفاند.1

 .2چارچوب نظری و پيشينه تحقيق
تينبرگن )1962( 2و پويونين )1963( 3در دهه  ،60مدل جاذبهاي مشابه قانون نیوتن

که در آن گرانش بین دو جسم با يكديگر رابطه مستقیم و با فاصله رابطه عکس دارد را
از فيزيك به حيطه اقتصاد كشاندند .از دهه  70به بعد ،افزودن متغیرهای دامی به این مدل

مرسوم و در مطالعاتي چون پاگوالتوس و سورينسن ،)1975( 4اندرسون ،)1979( 5كاويس

6

( )1981و تاه )1982( 7فاصله در تجارت بهعنوان عامل مهمي براي تجزيه و تحليل شرايط

جغرافیايي ،فرهنگ ،زبان و مرز مشترك شمرده شد.

در دهه  ،80هلپمن و كروگمن ،)1985( 8رومر )1986( 9و لوكاس )1988( 10نشان دادند

كه رشد اقتصادي ،بهرهوري ،سرمايه انساني و آزادي اقتصادي از جمله عوامل تأثیرگذار

بر تجارت هستند .همچنين نشان دادند تجارت از عواملي چون شرایط كشور مبداً ،مقياس
 .1احمد اخوي و ميرعبداهلل حسيني (.)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 توليد و يا تكنولوژي و درآمد سرانه تأثیر میگیرد.

با مطرح شدن جغرافیای اقتصادی در دهه  ،90کروگمن )1993( 1ارتباط میان شمال و

جنوب در جريان تجارت دوجانبه را بررسی کرد و فرانكل و ديگران )1995( 2نیز سطوح
موافقتنامههاي تجاري منطقهاي ( )RTAsبا كشورهاي غيرشريك را ارزيابي كردند.

براساس مطالعه آنها ،متغيرهايي مانند فاصله ،فرهنگ ،زبان و مرز مشترك عوامل مهمي در

تجارت دوجانبه ميان كشورهای عضو موافقتنامههای تجاری است.

ديردورف 3در سال  ،1993مباني نظري اينگونه مدلها را در تجارت بینالمللی توسعه

داد .براساس اين مدل ،استون و لی )1995( 4نشان دادند كه كاهش هزينههاي حملونقل
موجب افزايش تجارت ميشود .ايچينجری و ايروين )1998( 5و راوچ )1999( 6مرز مشترک

و زبان را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر تجارت برشمردند .هلپمن ،7برگسترند ،8هوملز و
لوينشان 9تجارت درونصنعتي را با مدل رقابت انحصاري برآورد كردند و فيدرموك

10

( )2004نشان داد كه تجارت درونصنعت موجب بهبود چرخه کسبوکار ميشود .ايوانز

و هاريگان )2005( 11و ليتائو ،فائوستينو و يوشيدا )2010( 12کوشیدند با استفاده از تجارت

درونصنعتي عمودي جريانهاي تجاري را تجزيه و تحليل كنند.

در سالهاي اخير مدلهاي مورد استفاده در مطالعات خارجي پيشرفت قابل مالحظهاي

داشته و با رویکرد تجارت متقابل بین کشورها و بلوکهای منطقهای به برآورد عوامل
مؤثر بر تجارت بينالملل پرداخته است .الگوي تجربي این مطالعات بهصورت زير تعريف

میشود:

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

كه در آن  TRADEitحجم تجارت متقابل (مجموع صادرات و واردات) و Xitمجموعهاي

از متغيرهاي توضيحي است ηi .نشانگر اثرات خاص غیرقابل مشاهده ثابت در طول زمان،

 δtنشانگر روند غیرتصادفی مشترک و  εitجمله اختالل تصادفی است که بهصورت نرمال و
یکسان توزیع شده است .در ادامه برخی از مهمترین مطالعات توضیح داده میشود.

اگر )2002( 1جریانهای تجاری متقابل كشورهاي عضو  OECDرا در سالهای -1985

 1996و با استفاده از روشهاي اثرات ثابت ،اثرات تصادفي و حداقل مربعات معمولي تجزیه
و تحلیل کرد .براساس نتايج اين مطالعه ،تفاوت اقتصادي میان كشورها اثر مثبت و فاصله اثر
منفي بر تجارت دوجانبه كشورها دارد.

بالتاجي و همكاران )2003( 2جریانهای تجاری متقابل اتحاديه اروپا ،ایاالت متحده

امریکا و ژاپن را در دوره  1986-1997و با استفاده از روش دادههاي تابلویی 3تجزيه و

تحليل کردند .نتايج مطالعه آنها فرضیه ليندر 4مبنی بر اثر مثبت تفاوت درآمد كشورها بر
تجارت متقابل را تأیید کرد.

گروسمن و هلپمن )2005( 5در مطالعهاي تأثیر سياستهاي حمايتي بر تجارت را بررسي

کردهاند .براساس نتايج اين مطالعه ،يارانههاي صادراتي تأثیر مثبتي بر صادرات و تجارت
دارد .از ديگر نتايج اين مطالعه این است كه تفاوت اقتصادی کشورها بر تجارت متقابل

آنها تأثیر مثبت داشته و مقیاسهای مختلف اقتصادها موجب تفاوت در تولیدات و حجم

تجارت میشود.

پاپازولئو و همکاران )2006( 6با استفاده از دادههاي سال  2004تأثیر الحاق كشورهاي جديد

به اتحاديه اروپا بر تجارت اعضاي اتحاديه را بررسي كردند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه مرز

مشترك و درآمد اعضاي جديد از جمله عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه اعضاي اتحاديه اروپا
و اعضاي جديد اين اتحاديه است و فاصله اثر منفي بر تجارت دوجانبه آنها 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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سرلينگا و شين )2007( 1عوامل مؤثر بر تجارت متقابل كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را

در سالهای  1960-2001و با استفاده از روش دادههاي تابلویی بررسي کردند .نتايج اين
مطالعه بيانگر وجود رابطه مثبت میان تجارت متقابل و درآمد سرانه است؛ بهعبارت دیگر،

نتايج اين مطالعه وجود فرضيه ليندر در تجارت دوجانبه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را
تأييد ميكند.

سکابیک و اورلیک ،)2007( 2اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي ( )FDIبر جریانهای

تجاری متقابل اعضاي اتحاديه اروپا و كشورهاي جديد ملحقشده به اتحاديه اروپا را در
سالهاي  2007-1998و با استفاده از روشهاي اثرات ثابت و  3 GMMبرآورد كردهاند.
مطالعه آنها نشان داد عالوه بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي كه بر تجارت تأثیر مثبتي

دارد ،عواملي مانند اندازه بازار و آزادسازی تجارت نيز بر تجارت متقابل اعضاي اتحاديه
اروپا و اعضاي جديد اين اتحاديه مؤثر است.

بادینگر و بریوس ،)2008( 4جریانهای تجاری متقابل  14كشور عضو  OECDرا براي

 15مورد از صنايع توليدي در دوره  1996-1985و با استفاده از روش اثرات ثابت بررسي
کردهاند .براساس نتايج اين مطالعه ،بهرهوري اثر مثبتي بر صادرات و حجم تجارت داشته
و وقتی شریک تجاری نزدیک باشد ،تجارت افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،نتايج اين

مطالعه در جهت تأييد وجود رابطه منفی میان تجارت دوجانبه و فاصله است.

فائوستينو و ليتائو ،)2010( 5اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر جریانهای تجاری

متقابل پرتغال و اتحاديه اروپا را در دوره  2005-1996و با روشهاي اثرات ثابت و GMM

تجزیه و تحلیل کردهاند .براساس نتايج مطالعه آنها ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ()FDI

و مرز مشترك ،اثر مثبتي بر تجارت متقابل پرتغال و اتحاديه اروپا دارد .ديگر نتايج اين
مطالعه بيانگر آن است كه اندازه بازار ،ثبات اقتصادي و فاصله از جمله عواملی است که بر

تجارت متقابل كشورهاي 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 سلیم )2010( 1در مطالعهاي عوامل مؤثر بر تجارت متقابل كشورهاي خليج بنگال

را در سالهای  2008-1995و با استفاده از دادههای تابلویی بررسی کردهاند .براساس یافتههاي

اين پژوهش ،جریان تجاری موجود در اين كشورها از فرضیه ليندر پيروي ميكند .همچنين،
نتایج برآورد مدل تجارت آنها نشان داد فاصله جغرافیایی اثر منفی و قابلتوجهي بر تجارت

دارد .بهعبارت دیگر ،با افزايش فاصله ،واردات و صادرات كشورها كاهش مييابد.

از جمله مطالعات انجامشده در ايران ميتوان به پژوهش طيبي و آذربايجاني ()1380

اشاره كرد .آنها پتانسیل تجاري موجود ميان ايران و اوكراين را برآورد كردند .براساس

نتايج مطالعه ايشان ،يكپارچگي اقتصادي در قالب همكاريهاي دوجانبه تجاري میان دو
كشور ايران و اوكراين فاقد توجيه كافي است.

طيبي و معلمي ( )1380در مطالعهای تجربه ملتهاي جنوب شرق آسيا ( )ASEANو

يكپارچگي تجاري در اتحاديه ملتهاي جنوب شرق آسيا را بررسي كردند .بهطوركلي
نتايج این مطالعه حاکی از آن است که يكپارچگي تجاري در كشورهاي عضو آسهآن
موجب افزایش قابلتوجه تجارت ميان اعضا شده و همزمان با آن ،صادرات و واردات اين

اتحاديه نيز افزايش یافته است.

آذربايجاني و كريمي هسنيجه ( )1382در مطالعه جهانيشدن ،يكپارچگي اقتصادي و

مناسبترين ترتيبات تجاري ـ منطقهاي براي اقتصاد ايران (فرصتها و چالشها) را بررسی

کرده و با استفاده از دادههاي تابلویی نشان دادند همگرايي كشورهاي عضو اکو حجم
جريانهاي تجاري متقابل را تحتتأثیر قرار داده اما این تأثیر چندان چشمگير نبوده است.

اشرفزاده و ياوري ( )1384در مطالعه يكپارچگي اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه،

با دادههاي تابلویی به روش  GMMو همگرايي ،با واردكردن نسبت صادرات و واردات
نشان دادند كه كشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات بوده و در بلندمدت پس از

يكپارچگي ،تراز تجاري مثبت خواهد شد .همچنين ،کم بودن كشش واردات نسبت به

ذخاير ارزي و نرخ ارز واقعي ،نشاندهنده آن است که فقط رشد بهرهوري به مثبت شدن
تراز تجاري كمك ميكند.

جاللي و سليماني در سال  1385در مطالعه يکپارچگي تجاري ايران با کشورهاي عضو
1. Kabir and Salim (2010).
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 ،ECOجريانهاي تجارت متقابل ايران و کشورهاي عضو اکو را براي مقطع زماني 2003

بررسي كردند .براساس نتايج اين مطالعه ،ايران با کشورهاي عضو اکو نسبت به کشورهاي
عضو اتحادیه اروپا همگرايي بيشتري دارد و علت آن ،يکسانی ساختارهاي اقتصادي،

اجتماعي و مذهبي اين کشورها است.

 .3بررسي روند تجارت در بلوكهاي منطقهاي
تحلیل روند رشد صادرات ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دوره -2009

( 1996نمودار  )1نشان میدهد این رقم در سال  2000بيش از  400درصد رشد داشته
است .همچنین ،رشد صادرات ايران به اتحادیه اروپا در سالهای  2003-2007بيش از رشد

واردات ايران از آن بلوک بوده است؛ اما در سالهاي اخير روند واردات از روند صادرات
پيشي گرفته است .بررسي روند كلي تجارت نشان میدهد بيشترين رشد تجاری ايران با

اتحادیه اروپا در سال  2004اتفاق افتاده و بعد از آن تا سال  2007روندی نزولي داشته است.

مأخذ :اطالعات نرمافزار .PC-TAS

نمودار 1ـ رشد صادرات ،واردات و تجارت ايران با اتحاديه اروپا
در سالهای 1996-2009
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تحلیل روند رشد صادرات ايران به كشورهاي عضو آسهآن در دوره ( 1996-2009نمودار

 )2نشان میدهد صادرات ايران به این كشورها در سال  2004بيش از  1000درصد رشد
داشته است .همچنین ،رشد صادرات ايران به كشورهاي آسهآن در بيشتر دوره مورد بررسي

به غیر از سالهاي  2003 ،1999و  ،2007بيش از رشد واردات ايران از این كشورها بوده

است( .شايان ذكر است در نمودار ( )2روند تجارت و واردات بهدلیل تشابه بر يكديگر منطبق

شدهاند).

مأخذ :اطالعات نرمافزار .PC-TAS

نمودار 2ـ رشد صادرات ،واردات و تجارت ايران با آسهآن
در سالهاي 1996-2009

بررسي روند صادرات ،واردات و تجارت ايران با اکو نشان ميدهد اغلب سالهای

بررسیشده به غیر از سالهاي  2004 ،2002و  ،2009رشد واردات ايران از كشورهاي
عضو اکو بيش از رشد صادرات ايران به اين كشورها بوده است ،بهطوريكه در سال 2005

واردات ايران از اين كشورها بیش از  70درصد رشد يافته است و در سال  2006صادرات
ايران به اين كشورها در حدود  70درصد كاهش يافته است .بررسي روند تجارت ايران با

كشورهاي عضو اکو نشان ميدهد كه به غیر از سالهاي اخير ،روند تجارت ايران با اين

كشورها مثبت بوده است.
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مأخذ :اطالعات نرمافزار .PC-TAS
نمودار 3ـ رشد صادرات ،واردات و تجارت ايران با ECO

در سالهاي 1996-2009

براساس نمودار ( ،)4روند صادرات ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس

( )GCCتا سال  1999بيش از روند واردات ايران از اين كشورها بوده است .از سال  1999تا

 2005نیز روند واردات ايران از این کشورها بيش از روند صادرات بوده و دوباره از سال 2005

روند صادرات ايران از روند وارداتش پيشي گرفته است .روند صادرات ،واردات و تجارت
ايران با کشورهای عضور شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر ثابت بوده است.

مأخذ :اطالعات نرمافزار .PC-TAS

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

پژوهشنامه بازرگانی

46

 .4الگوي تجربي
در این قسمت به معرفی و برآورد مدل تجربی برای تحلیل اثرات مؤثر بر تجارت

متقابل کشور ایران با کشورهای بلوکهای منطقهاي اتحادیه اروپا ،اکو ،شورای همکاری

خلیجفارس و آسهآن ،براساس اطالعات دوره زمانی  1995-2009و مبتنی بر روش دادههای
پانل پویا 1پرداخته شده است .2فرم عمومی مدل جاذبه این برآورد بهصورت زیر است:

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

که در آن:

 Tijتجارت متقابل کشور ایران و کشورهای بلوکهای شورای همکاری خلیجفارس،

اتحادیه اروپا ،اکو و آسهآن است.

 MGDPijمیانگین تولید ناخالص داخلی کشور ایران و کشورهای مذکور است که

بهصورت زير محاسبه میشود .این متغیر نمایندهای برای اندازه (ابعاد) اقتصادی کشورهای

طرف تجاری است.

1
) (GDP Iran + GDP Partner
2

= MGDP

 DPGDPijقدرمطلق تفاضل میان درآمد سرانه کشور ایران و کشورهای بلوکهای

شورای همکاری خلیجفارس ،اتحادیه اروپا ،اکو و آسهآن است (بهعبارت دیگر ،درآمد
سرانه باالتر مدنظر است) که بهصورت زير محاسبه میشود:
partner

 GDP 
−

 P 

iran

 GDP 
DPGDP = 

 P 

 FDIijحجم سرمایهگذاری مستقیم جذب شده است.

 Disمسافت میان کشور ایران و کشورهای بلوکهای مذکور است.

 εitجمله اختالل تصادفی (بهطور نرمال و یکسان توزیع شده) است.

1. Dynamic Panel.

 .2دادههای مربوط به حجم تجارت متقابل از نرمافزار  PC-TASسازمان تجارت و توسعه ملل متحد ( )UNCTADدر
گروه کاالی پنج رقمي و براساس طبقهبندی استاندارد بینالمللی تجارت کاالها ( )SITCاستخراج شده است .ارقام
 GDPبراساس برابری قدرت خرید ( )PPPو از صندوق بینالمللی پول ( )IMFو دادههای مربوط به سرمایهگذاری
خارجی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نرمافزار ( )IFSصندوق بینالمللی پول استخراج شده است.
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1ـ .4فرضیههای مورد آزمون
فرضیه اول :رابطه مثبتی میان تجارت متقابل ( )Tijو اندازه اقتصادی ( )MGDPijکشورها

وجود دارد .ایده پشت این فرضیه آن است که کشورهای دارای ابعاد و مقیاس اقتصادی
بزرگتر ،توانایی نسبی باالتری در دستيابي به مقياس اقتصادي و افزايش صادرات برحسب
مزيتهاي نسبي دارند .همچنين بازار این کشورها در جذب واردات قويتر است .بنابراين،
انتظار ميرود افزايش مقياس و ابعاد اقتصادي باعث افزايش حجم تجارت متقابل میان
کشورها شود .به بیان سادهتر ،فرضیه مورد آزمون β1>0 ،در مقابل  β1≤0است .شایان ذکر
است تأثیر مثبت صرفههای اقتصادی (در تولید) بر تجارت متقابل در مطالعات اگر ()2002

و گروسمن و هلپمن ( 1)2005تأیید شده است.

فرضیه دوم :رابطه مثبتی میان تجارت متقابل ( )Tijو تفاضل درآمد سرانه ()DPGDPij

وجود دارد .این فرضیه بر مدل لیندر 2مبتنی است که براساس آن ،ارتباط مستقیمی بین تجارت
و تفاوت درآمد کشورهای طرف تجاری وجود دارد .همچنین ،درآمد سرانه بهعنوان نمایندهای

برای سطح درآمد یا قدرت خرید کشورهای صادرکننده یا واردکننده بهکار میرود؛ به عبارت
دیگر ،تجارت متقابل به قدرت خرید همزمان طرفهای تجاری بستگی دارد .به بیان سادهتر،

فرضیه مورد آزمون β2>0 ،در مقابل  β2≤0است .تأثیر مثبت این متغیر در مطالعات بالتاجي و

همكاران ( ،)2003سرلنگا و شین ( )2007و کبیر و سالین ( 3)2010تأیید شده است.

فرضیه سوم :رابطه مثبتی بین تجارت متقابل ( )Tijو جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی

( )FDIijوجود دارد .این امر در مطالعات سکابیک و اورلیک ( )2007و فائوستينو و ليتائو ()2010
تأیید شده است .به بیان سادهتر فرضیه مورد آزمون β3>0 ،در مقابل  β3≤0است .سکابیک و

ارلیک ( )2007و لیتا و فوستینو ( 4 )2010به عالمت مثبت بین این متغیر و تجارت متقابل رسیدند.

فرضیه چهارم :رابطه معکوسی بین تجارت متقابل ( )Tijو مسافت ( )Disوجود دارد.

مسافت متغیری مهم در تجارت محسوب میشود که نشانگر هزینههای حملونقل ،زمان،

ناآشنایی فرهنگی و موانع دسترسی به بازار است .به بیان سادهتر فرضیه مورد آزمونβ4<0 ،
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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در مقابل  β4≥0است .ارتباط منفی بین مسافت و تجارت متقابل در مطالعات پاپازولئو و
همکاران ( ،)2006بادینگر و بریوس ( )2008و کبیر و سلیم ( 1 )2010تأیید شده است.

2ـ .4نتایج برآوردها
مدل پانل پویای موردنظر از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرآورد شده و نتایج

آن برای تکتک بلوکها و مجموعشان در جدول ( )1ارائه شده است .شایان ذکر است

ضریب تعیین حدود  0/98و آماره  Fمعنادار حاکمیت از قدرت باالی توضیحدهندگی مدل

دارد .براساس نتایج مدل پویا میتوان نتیجه گرفت که:

● ●تجارت متقابل با کشورهای بلوکهای طرف تجاری بهشدت تحتتأثیر تجارت
متقابل دوره قبل است.
● ●میانگین تولید ناخالص داخلی طرفهای تجاری بهعنوان نمایندهای برای مقیاس و
ابعاد اقتصادی ،تأثیر مستقیم معناداری بر تجارت متقابل دارد .این امر در جهت تأیید
فرضیه اول و مطالعات اگر ( )2002و گروسمن و هلپمن ( )2005مبنی بر تأثیر مثبت

صرفههای 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 همكاران ( ،)2003سرلنگا
و شین ( )2007و کبیر و سلیم ( )2010مبنی بر ارتباط مستقیم بین تجارت و تفاوت
درآمد کشورهای طرف تجاری است.

● ●سرمایهگذاری 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 سرمایهگذاری خارجی جذبشده ناشی میشود.

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

مسافت و تجارت متقابل است.

1. Papazolou et al. (2006); Badinger and Breuss (2008) and Kabir and Salim (2010).

تمام بلوکها

جدول 1ـ نتایج برآورد مدل تجارت متقابل ( )Tijبرای بلوکهای مختلف

ASEAN

(-1/6 )0/1

(107 )0/00

(2/3 )0/02

(1/5 )0/13

(3/4 )0/00

(-2 )0/03

GCC

ضرایب

-0/8

0/6

0/07

0/02

0/02

-0/05

ECO

آماره

(0/16 )0/8

(31 )0/00

(5/1 )0/00

(3/2 )0/00

(0/18 )0/8

(-3/1 )0/00

EU

ضرایب

-0/7
0/7
0/08
0/02
0/005
-0/15

آماره

آماره

(-1/52 )0/13
(24/2 )0/00
(1/86 )0/06
(4/1 )0/00
(0/9 )0/3
(-4 )0/00

t

ضرایب

-5/4
0/7
0/2
0/03
0/02
-0/08

t

آماره

(-0/7 )0/4
(19/8 )0/00
(4/2 )0/00
(1/9 )0/06
(0/31 )0/75
(-0/11 )0/9

t

ضرایب

-3/2
0/8
0/2
0/1
0/007
-0/04

t

آماره

(-2 )0/03
(68 )0/0
(2/8 )0/005
(2/6 )0/008
(1/4 )0/16
(-3/1 )0/0

t

-2/4
0/9
0/12
0/05
0/02
-0/02

ضرایب
C
)LT (-1
LMGDP
LDPGDP
LFDI
LDIS

R2 = 0/98

(F = 6592 )0/00

R2 = 0/98

(F = 1298 )0/00

R2 = 0/93

(F = 219 )0/00

R2 = 0/97

(F = 563 )0/00

R2 = 0/98

(F = 3811 )0/00
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با حل هریک از معادالت پویای برآوردشده برای دستیابی به رابطه تعادلی (با فرض

آنکه گرایشی در متغیرها برای تغییر در بلندمدت وجود ندارد) ،ضرایب بلندمدت جدول

( )2حاصل میشود که به تفکیک بلوکها نشانگر آن است که:

1

● ●مهمترین عوامل تعیینکننده تجارت متقابل بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپا
بهترتیب 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  0/5 ،1/2و  -0/2درصد تغییر میدهد.

● ●هر  1درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی ،درآمد سرانه و مسافت به تغییر
متوسط  0/5 ،1و  -0/2درصدی تجارت متقابل ایران و کشورهای اکو منجر میشود.
● ●هر  1درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی ،درآمد سرانه و مسافت به تغییر
متوسط  0/1 ،0/7و  -0/3درصدی تجارت متقابل ایران و کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس ختم میشود.

● ●هر  1درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی ،درآمد سرانه و مسافت ،تجارت متقابل
بین ایران و کشورهای آسهآن را بهطور متوسط 0/1 ،0/3و  -0/5درصد تغییر میدهد.

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

جدول 2ـ ضرایب بلندمدت مدل تجارت متقابل ( )Tijبرای بلوکهای مختلف
تمام بلوکها

ASEAN

GCC

ECO

EU

-2

-2/3

-18

-16

-24

0/1

0/1

0/5

0/5

0/2

0/3

0/1

0/02

0/1
-0/1

-0/5

0/7
0/1

-0/3

1

0/04

-0/2

1/2
0/2

-0/2

C
LMGDP
LDPGDP
LFDI
LDIS

مأخذ :برآوردهاي پژوهش حاضر.

 .1برای بررسی همانباشتگی بین متغیرهای مذکور ،آزمون همانباشتگی برای هر معادله برآورد شده و نتایج نشانگر
وجود همانباشتگی بین متغیرهای مذکور است.
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3ـ .4شبیهسازی
مروری بر شبیهسازی تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری ،تحلیل دقیقتری

درباره میزان قدرت پیشبینی و همچنین توانایی رهگیری نقاط عطف 1در متغیر وابسته را
نشان میدهد .شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در نمودار ( )5نشانگر
توانایی باال در پیشبینی و رهگیری نقاط عطف است .بهبیان دیگر ،مدل جاذبه طراحیشده

قدرت توضیحدهندگی باالیی در تشریح تجارت متقابل ایران و کشورهای مذکور دارد.

18

LT
LTF

16
14
12
10
8
6
4

27 - 00

26 - 98

25 - 96

23 - 08

22 - 06

21 - 04

20 - 02

19 - 00

18 - 98

17 - 96

15 - 08

14 - 06

13 - 04

12 - 02

11 - 00

9 - 96

10 - 98

7 - 08

6 - 06

5 - 04

4 - 02

3 - 00

2 - 98

1 - 96

مأخذ :برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 5ـ شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا

شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای عضو اکو در نمودار ( )6نشانگر توانایی

نهچندان باال در پیشبینی و البته قدرت نسبتاً باال در رهگیری نقاط عطف است .بر این
اساس ،میتوان نتیجه گرفت مدل جاذبه طراحیشده ،قدرت نسبتاً پایینی در تشریح تجارت

متقابل ایران و کشورهای مذکور دارد.

1. Turning Points.
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15

LT
LTF

14
13
12
11
10
9
8

1 - 96
1 - 98
1 - 00
1 - 02
1 - 04
1 - 06
2 - 97
2 - 99
2 - 01
2 - 03
2 - 05
3 - 96
3 - 98
3 - 00
3 - 02
3 - 04
3 - 06
4 - 97
4 - 99
4 - 01
4 - 03
4 - 05
5 - 96
5 - 98
5 - 00
5 - 02
5 - 04
5 - 06

مأخذ :برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 6ـ شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای عضو اکو

شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آسهآن

در نمودارهای ( )7و ( )8نشانگر قدرت اندک پیشبینی و رهگیری نقاط عطف است .در
نمودارهای ( )7و ( )8بهدلیل وجود نوسانات و شکستهای ساختاری فراوان (علیرغم قدرت
توضیحدهندگی باال) توانایی مدل در رهگیری نقاط عطف پایین است.

LT
LTF

13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0

1 - 96
1 - 98
1 - 00
1 - 02
1 - 04
1 - 06
2 - 97
2 - 99
2 - 01
2 - 03
2 - 05
3 - 96
3 - 98
3 - 00
3 - 02
3 - 04
3 - 06
4 - 97
4 - 99
4 - 01
4 - 03
4 - 05
5 - 96
5 - 98
5 - 00
5 - 02
5 - 04
5 - 06
6 - 97
6 - 99
6 - 01
6 - 03
6 - 05

مأخذ :برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 7ـ شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
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LT
LTF

14
12
10
8
6
4
2
0

1 - 96
1 - 00
1 - 04
1 - 08
2 - 98
2 - 02
2 - 06
3 - 96
3 - 00
3 - 04
3 - 08
4 - 98
4 - 02
4 - 06
5 - 96
5 - 00
5 - 04
5 - 08
6 - 98
6 - 02
6 - 06
7 - 96
7 - 00
7 - 04
7 - 08
8 - 98
8 - 02
8 - 06

مأخذ :برآوردهاي پژوهش حاضر.

نمودار 8ـ شبیهسازی تجارت متقابل ایران با کشورهای آسهآن

شبیهسازی تجارت متقابل ایران با تمام بلوکها در نمودار ( )9نیز نشانگر توانایی باال در

پیشبینی و رهگیری نقاط عطف است.

18
16
14
12
10
8
6
4

LT
LTF

2
0

46 - 06

44 - 02

42 - 98

39 - 08

37 - 04

35 - 00

33 - 96

30 - 06

28 - 02

26 - 98

23 - 08

21 - 04

19 - 00

17 - 96

14 - 06

12 - 02

10 - 98

7 - 08

5 - 04

3 - 00

نمودار 9ـ شبیهسازی تجارت متقابل ایران با تمام بلوکها

1 - 96

مأخذ :برآوردهاي پژوهش حاضر.
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جمعبندی و مالحظات
در این مطالعه با هدف تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ايران و کشورهای

طرف تجاری در بلوكهاي منطقهاي به تحلیل اطالعات آماری و برآورد مدل تجربی
پرداخته شده است .تحلیل دادههای آماری حاکی از آن است که کشورهای اتحادیه اروپا

بزرگترین شریک تجاری ایران از نظر بلوکی بوده و باالترین سهم صادرات و واردات
ايران در سال  2009را به خود اختصاص دادهاند.

نتایج برآورد مدل تجربی نشان میدهد که اندازه اقتصادی ،درآمد سرانه و مسافت،

مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری است.

همچنین ،قدرت توضیحدهندگی مدل طراحیشده برای تشریح تجارت متقابل ایران با
کشورهای اتحادیه اروپا بسیار باالتر است.

با آزمون فرضیهها در تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری در بلوکهای

منطقهای ،نتایج زیر حاصل میشود:

 )1فرضیه اول مبني بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و اندازه اقتصادی تأیید میشود.

 )2فرضیه دوم مبني بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و درآمد سرانه تأیید میشود.
 )3فرضیه سوم مبني بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تأیید نمیشود.

 )4فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه معکوس میان تجارت متقابل و مسافت تأیید میشود.
بر اين اساس ،پيشنهاد ميشود جريان تجاري ايران به سمت كشورها و بلوكهاي

منطقهاي سوق يابد كه ابعاد اقتصادي بزرگتر و درآمد سرانه باالتري داشته باشند .مقیاس

اقتصادی بزرگتر كشورهاي طرف تجاري به دليل داشتن مزيت نسبي در توليد كاالها به
ورود كاالها با قيمت تمامشده پايينتر به داخل منجر خواهد شد .از سوي ديگر ،درآمد
سرانه باالتر طرفهاي تجاري به مثابه وجود بازارهاي با پتانسيل باال در جذب كاالهاي
توليد داخل محسوب ميشود .شايان ذكر است در كنار موارد مذكور بايد به مؤلفه مسافت

و نزديكي جغرافيايي بهعنوان عاملي مهم در افزايش هزينههاي تجاري توجه ويژه داشت .به
بيان ديگر ،بهينه كردن جريان تجاري كشور مستلزم وجود تابع هدفي است كه هر سه مؤلفه
مذكور در آن نقش داشته و براساس آن از هزينههاي تجاري کاسته شود.
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