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 چکیده

به روز گسترش  گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز  رشد منطقه،بنا بر اذعان گات
تلقی  .توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد که امروزه کمتر کشوری می طوریه  بیافته

 داردعنوان موتور توسعه باعث شده هر آنچه در گسترش مبادالت تجاری نقش ه تجارت ب
 جایگاه ،ی از این امرا  جلوهبه مثابه 1توافقات تجاری ترجیحی .شودازسوی کشورها استقبال 

ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه  PTA. اند الملل از آن خود ساخته ای در اقتصاد بین ویژه
توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی  آورند که می را برای کشورهای عضو به ارمغان می

  یادPTAثیر مثبت أعنوان ته طور که از گسترش یا خلق تجارت ب البته همان. تلقی گردند
این توافقات قابل بررسی بنابراین، تأثیرات . نباید غافل بود از انحراف تجاری آن نیز ،شود می
بر جریان تجاری ایران را  EU و ECO ,D٨ این مطالعه آثار سه اتحادیه بدین منظور،. ندهست

 .کند بررسی می

                                                 
  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ∗
 ریزی خراسان  کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ∗∗

١. Preferential Trade Agreement (PTA) 
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 ناهمگنی ،از آنجایی که این مطالعه روابط تجاری کشورهای متفاوتی را در نظر گرفته
 در جهت ،با نااطمینانی همراه ساخته لذا ای معمول اقتصادسنجی راه بین آنها استفاده از روش
 به 1 جاذبهالگوی ،همراه با این روش. شده استهای تابلویی پیشنهاد  رفع این امر روش داده

 . در اساس کار قرار گرفتالگو ۀدهند منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح
 جمعیت صادرکننده  ،ده و واردکنندهنن صادرکGDPمجموع ، بر اساس نتایج این مطالعه

 ۀدهند متغیرهای توضیح) عنوان جانشینی از تفاوت ساختار اقتصادیه ب (Linder فاصله و
 بازی اقتصاد نقشی ۀهمچنین درج. شوند اش شناخته می جریان تجاری ایران و شرکای تجاری

 ECOمشخص گردید توافقات مذکور هایدر بررسی اثر. کند مثبت برجریان تجاری ایفا می
 دارای اثر خلق تجاری بوده D٨ نقش چشمگیری در یکپارچگی بین اعضا نداشته ضمن اینکه

 .ده استش انحراف تجاری را سبب EU و

 
 مقدمه. 1

تمدن بشری محصول کار و  . استانکارناپذیراهمیت امور اقتصادی در تاریخ بشری امری بدیهی و 
 .ثیر عوامل اقتصادی غافل بودأ این میان نباید از اهمیت ت و دراستتالش انسان برای بهتر زیستن 

دنبال خود دارد که ورای وابستگی بیشتر ه تعاون و همکاری اقتصادی در واقع نوعی تمدن را ب
 رفاه را نیز عاید جوامع بشری ای از جلوه،  خاص خویشیها به یکدیگر و ایجاد محدودیتها   انسان
گردد و  مطرح میها   اقتصادی بین کشورۀعنوان شاه بیت رابطه در این خصوص تجارت ب .سازد می

. گیرد قرار میها  المللی فراروری کشور  راهکاری اساسی در جهت کسب سود و منفعت بینهمچون
نمایند از جذابیت بیشتری ها  روابط تجاری هرچه در ساختار خود سود و منفت بیشتری را عاید کشور

خلق .ایجاد توافقات تجاری ترجیحی است ، ز تجربیات موفق در این زمینهیکی ا. برخوردار خواهند بود
 حال آنکه عدم است ای در جهت عضویت  انگیزه،تجاری و بدنبال آن رفاه ناشی از این توافقات

 .عضویت در آنها به معنای عدم تاثیرپذیری نخواهد بود
از این عدم عضویت در بسیاری  ثیرأ و تاست ایران خود عضو برخی از این توفقات در حال حاضر

 که نحوه تاثیرگذاری این توافقات شود میال مطرح ؤ این سبارهدر این . نماید می را تجربهها   اتحادیه
(ECO,D٨,EU) ها فضای تجاری ایران را در معرض آنچه  آیا ایجاد اتحادیه چگونه خواهد بود؟

                                                 
١. Gravity Model 
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 ثیرگذار بر روابط تجاری ایران أترین عوامل ت مهمو در نهایت اینکه  دهند یا نه؟  میرود قرار می انتظار
 ؟ندکدام

های   تجاری ایران با اتحادیهالگویدنبال تدوین ه  ب،االت مذکورؤاین مطالعه ضمن بررسی س
 .شده استیاد

  
 ای از یکپارچگی توافقات تجاری ترجیحی جلوه. 2

ی اقتصادیشان را با یکدیگر ها کنند که باید سیاست ها احساس می امروزه به دالیل مختلف، ملت
همچنین . پذیر نیست که از طریق دیگر امکانکند  ایجاد میاین هماهنگی منافعی . هماهنگ نمایند

کنند با احتمال بیشتری  شده است کشورهایی که تعرفه صفر را در مقابل یکدیگر وضع میمشخص 
 .دوکنند، سود خواهند ب وضع میکشورها تعرفۀ بهینه را در مقابل یکدیگر وضعیتی که حتی نسبت به 

های پولی، مالی و تجاری خود را هماهنگ سازند به  اصوالً هر نوع توافقی که کشورها، سیاست
. بر این اساس درجات مختلفی از یکپارچگی اقتصادی وجود دارد. یکپارچگی اقتصادی اشاره دارد

اشد و امروزه از آن به عنوان ترین شکل یکپارچگی اقتصادی ب توافقات تجاری ترجیحی شاید ضعیف
 اگر -ای را  های تعرفه  ، کشورهای عضو، کاهشPTAدر یک . شود سازی یاد می  ادغامۀاولین مرحل

ای از محصوالت به کشورهای شریک پیشنهاد   برای طبقه-چه شاید به حذف آنها منجر نگردد 
ای دیگر طبقات محصوالت باقی های غیرتبعیضی، بر های باالتر، تعرفه دهند در حالی که تعرفه می

شود آنچه    شناخته میPTA اگرچه توافق برای کاهش موانع وارداتی نیز امروزه از اصول 1.خواهد ماند
PTAای از کاالها و در مقابل کشورهای غیر عضو  آمیز برای طبقه سازد، رفتار تبعیض  را متمایز می
 از این اصل برخوردار است بنابراین همۀ آنها را ها به نحوی از آنجا که شروع کار همۀ اتحادیه. است
 .  دانستPTAتوان در قدم اول، نوعی  می

PTA ثیر بر وسعت بازار و أ ت،جهش در رقابت. کردثیرات متفاوت مطالعه أتوان از منظر ت  میها را
 ندسته ترین نتایج حاصل از این توافقات  مهم،آن گسترش سطح تجارت و توزیع عواید رفاهی ناشی از

 باید PTAدر خصوص توزیع عواید رفاهی حاصل از ). پردازد  می به بررسی بعضی از این آثار1جدول (
بازار  . متفاوت استبیان داشت که این نوع توزیع با توزیع رفاهی ناشی از آزادسازی عمومی کامالً

                                                 
١. www.internationalecon.com 
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 1کننده اقدام دهد که از مزیت اولین  می این اجازه را به کشورهای عضوPTAحمایت شده داخلی 
در  .نماید  میدشواررا به بازار  واردشوندگان بعدی ۀند که این امر غلبشو برخوردار PTAجهت ورود به 

 EUخیر بهأدهد کشورهایی که با ت  میهای اتحادیه اروپا نشان با استفاده از داده 2این ارتباط فروند
 تری از بازار   و با سهم کوچکدست آوردنده  منافع کمتری نسبت به اعضای اولیه ب،ملحق شدند

 .رو شدنده ب رو
 

 مطالعات انجام شده. 3

 فریقای جنوبیاای در   یکپارچگی تجاری منطقه.3-1
 آنها جریان .ندفریقا پرداختاای در جنوب    به بررسی یکپارچگی تجاری منطقه2)2002(چاوین و گالیر 
 50به ) فریقایی بودندا،  کشور19که کشورهای در حال توسعه ( کشور صادرکننده 30تجاری را از 

های مقطعی  با استفاده از داده) شامل هم کشورهای در حال توسعه و هم صنعتی(کشور واردکننده 
 .دندکر، بررسی 1996سال 

 :دبنا نهادنزیر  الگوی اساس مطالعه خویش را بر آنها

ij۶ij۵

۴i۳j۲i۱ij

CBLogDIST      

LogPOPLogPOPLogGDPLogGDPCLogX

εαα

αααα

+++

++++= j 

 همان درآمد اسمی در GDP. است 1996  در سال jر   به کشوi  صادرات از کشور Xijکه در آن 
، استای از اندازۀ دو کشور  گردد که نماینده   به عنوان جمعیت مطرح میPOP.   استj  یا iکشور 
DIST فاصلۀ جغرافیایی بین دو کشور i و j است که حاوی موانع تجاری، همچون اطالعات و 
گیرد   می1د که مقدار شو  میالگوتغیر مجازی وارد  نیز به عنوان مCB. های حمل و نقل است هزینه

 . و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود،مرز مشترک بین دو کشور وجود داشته باشدکه اگر 
 . کوچک بین کشورهای افریقایی است تجاری نسبتاًتواننها حاکی از آ ۀنتایج مطالع

                                                 
١. First Mover 
٢. Fruend (١٩٩٨) 
٣. Chauvin and Gaulier (٢٠٠٢) 

)1(  
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 های مهم توافقات تجاری ترجیحی   جلوه.1جدول 
 نمود PTAیت اهم
 اعضاء ضیحتو

PTA و کارایی دهند می را افزایش فناوری های مختلف توان انتقال 
 .برند کردن باال می را با تخصصی

 یافتگی اعضا اختالف در سطح توسعه

گذاری و خلق توان تجاری بیشتر،  تر برای سرمایه یک اقتصاد بزرگ
 .نماید تر می جذاب

  عضواندازۀ ترکیبی اقتصاد کشورهای

اختالف در منابع و ساختار اقتصادی اعضا، وسعت تجارت را در 
 و همچنین انگیزۀ تک تک کشورها را برای ،  تعیینPTAچارچوب 

 .کند تخصصی شدن مشخص می

 منابع و ساختار اقتصادی اعضا

 ها سیاست 
تر برای اعضا در مقابل سایر اعضا توان انحراف  تعرفۀ ترجیحی پایین

تعرفۀ خارجی معمول، امکان انحراف . دهد ش میتجاری را کاه
 .دهد تجاری را در بین اعضا کاهش می

 میزان تعرفۀ ترجیحی

نزدیکی بیشتر در تجارت آزاد، انگیزۀ بیشتری برای تخصصی شدن 
. نماید ایجاد کرده و رقابت بیشتری برای صنایع داخلی خلق می

 .د کردهای بیشتر، رفاه بیشتری حاصل خواه پوشش دادن بخش

 ها های پوشش داده شده در توافق بخش

های غیرتجاری، توافقات این اجازه را به  با توجه به سیاست
های  دهد تا اصالحات داخلی را انجام و هزینه کشورهای عضو می

 .مبادالتی تجارت را بیشتر کاهش دهند

 و غیرتجاری تحت پوشش تجاری های سیاست

های مضر  جوی رانت و  جستاناییتوای  قوانین ساده و شفاف منطقه
 .دهد اقتصادی و ارتشا را کاهش می

 ای قوانین منطقه

 نهادها 
  در جهت کاهش اختالف PTA برای حل نزاع، بر توان سازوکاری

  را PTAتر ارزش تعهد به  مصوبات قوی. گذارد بین اعضا تأثیر می
 .دهد افزایش می

  حل نزاعسازوکار

ها  سازی استراتژی و هماهنگ اطالعات بادل، فرصتی را برای تجلسات
تأثیرپذیری . سازند  ، فراهم میWTOدر دیگر مذاکرات، از قبیل 

سیاستگذاران سطوح باال از یکدیگر، احتماالً منافع قابل توجهی از 
 .آورد وجود میه ها ب سازی سیاست هماهنگ

 تعدد جلسات

  (٢٠٠٢) Asian Development Outlook :خذأم
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  جاذبهیالگوهای تجاری و  حادیهات .3-2
های تابلویی را برای بررسی تأثیرات اتحادیۀ اندین و   جاذبه و دادهالگوی 1)2002(کاریلو و لی 

بعد از در نظر گرفتن . کار گرفتنده  ب1980-1997ای در طول دورۀ  مرکوسور بر تجارت بین منطقه
اری بر د یجاری ترجیحی اتحادیۀ اندین، تأثیر معنتأثیرات فاصله و اندازه، آنها دریافتند که توافقات ت

در مقابل . بر داشته است خصوص محصوالت سرمایهه و ب 2روی محصوالت همگن متمایز و مرجع
مرجع سرمایه ای از محصوالت  توافقات تجاری ترجیحی مرکوسور فقط تأثیر مثبتی بر روی زیر طبقه

 .بر گذاشته است 
 و مرکوسور، تأثیری ACای،  کند که توافقات یکپارچگی منطقه  میهای این مقاله پیشنهاد یافته

صنعتی   جلوی ناگهانی را برای تجارت بینای داشته و یک حرکت رو به بر پویایی تجارت بین منطقه
بوده و نه همۀ آنها عالوه، تأثیرات آنها بر بعضی از طبقات محصوالت خاص ه ب. فراهم آورده است

 .است
 :صورت زیر است ه نها بآ ۀر گرفته شدکاه  بالگویاساس 

 

ij٨٧۶ij۵

ij۴ij٣j٢i١ij

εDUM٩٠βPTAMβPTACβADβ         
Dβ)Log(DIFβ)Log(Yβ)Log(Yββ)Log(M

+++++

++++=  

جانشینی از حجم اقتصادی  ،)Yi و Yj( درآمدها ،است j  از کشورiواردات کشور  ارزش ،Mijکه 
رود که  انتظار می. گیرد می های حمل و نقل را دربر  هزینه(Dij)کننده است و فاصله  کشورهای تجارت

و تمایل دارند ، چرا که به ایجاد تغییرات بیشتر  باشندتر، تجارت بیشتری داشته باالGDPکشورهای با 
های   سیاستنیز و ،ندهستشود،  تر که باعث تسهیل تجارت می های پیشرفته همچنین دارای زیرساخت

های حمل و نقل بیشتر حجم تجاری را  مشخص است که هزینه. کنند باز تجاری بیشتری اعمال می
 .رود تأثیر فاصله، منفی باشد چنان که انتظار می آندهد  کاهش می

                                                 
١.Karrillo and Li (٢٠٠٢) 
٢. Reference 

)2(  
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  پاسفیک–ارزیابی ترتیبات تجاری در منطقۀ آسیا . 3-3
گرایی و یکپارچگی در منطقۀ   به بررسی آثار منطقه12)همکارانکیلبرت، و (نویسندگان این مطالعه 

 توافق تجاری 20 بیش از 2000تا اوایل سال  «آنها با بیان این مطلب که . پردازند  پاسفیک می–آسیا 
 این توافقات رو به رشد تعدادده و همچنان که ش  مطرح APECای در بین اعضای مختلف  منطقه
 با استفاده از دو روش ،»هاست بالقوۀ این پیشنهادآثار کمی به منظور بررسی  نیازی به تحقیقاست،

 .پردازند  به این امر میCGE«21 الگوی«و »  جاذبهالگوی«
 :گردد  جاذبۀ به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر بیان میالگویاساس 

 

ijUOPENγRTAγADJγ|)PCPCLn(|β       
).PC(PCβ)Ln(DISTβ).GDPLn(GDPβα)Ln(T

ij٣ij٢ij١ji۴

ji٣ij٢ji١ij

++++−+

+++= 
 

  سرانه PCi ،GDP، معیار فاصله، DISTij، است  j  و i ، کل تجارت بین اقتصادهای Tijکه در آن  
 ۀنقط( های سرانه که اهمیت ثروت GDPضرب  شود؛ یکی حاصل  میالگواست که به دو صورت وارد 

سازد و دیگری اهمیت تفاوت بین  کنندۀ تجاری معرفی می را به عنوان یک عنصر تعیین) مقابل اندازه
 بقیۀ. سازد مشخص می) شوند  اوهلین تأکید می–های هکشر الگوطور که در  همان(اقتصادها را 

 جریان ند که به منظور دربرگرفتن تأثیر دیگر عوامل مرتبط باهستمتغیرهای توضیحی، مجازی 
ای است   وجود توافق تجاری منطقهRTAij بیانگر وجود مرز مشترک و ADJij. روند کار می تجاری به

  به منظور دربر OPENijمتغیر .   باشندj  RTA و iهر دو کشور اعضای گیرد اگر   می1مقدار که 
  عضوی j  یا iگیرد اگر کشور  می 1. (شود گرفتن درجۀ باز بودن اقتصاد کشورهای عضو طراحی می

 ، EU ،  NAFTA ، AFTA های مورد بررسی آنها شامل RTA).  های مورد نظر باشندRTAاز 
CER ، MERCOSUR ، ANDEAN ، APEC ،EUO ، NAFTAO ، AFTAO ، CERO ، 

MERCOSURO ، ANDEANO و APECOشود   می. 
 و 1995 ، 1992 ، 1989 ، 1986های   را به صورت مقطعی برای سالالگودر وهلۀ اول آنها 

های تجارت کل کاالها، تجارت صنعتی و تجارت کشاورزی تخمین زدند و در   و برای بخش1998
                                                 
١. Gilbert and et. al (٢٠٠٢) 
٢. Computable General Equilibrium 
 

)3(  
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 برای سه بخش مذکور به عالوه 1998-1984های   برای سال1ها مرحلۀ بعد با ترکیب کردن داده
دست  ه ب های مذکور را به صورت کمیRTA هر یک از های را برآورد نمودند و اثرالگوبخش خدمات 

 .آوردند
  بیانگر این موضوع هستند که رفاه قابل توجهی CGE جاذبه و یالگواما آنها دریافتند که هر دو 

این عواید، .  پاسفیک وجود داشته باشد– های پیشنهاد شده به منطقۀ آسیا RTAتواند همراه با  می
افقات دو جانبه بین دو اتحادیه  باشد، نتایج برای بیشتر تو2وقتی که گروه مورد بررسی بزرگ و متنوع

 .استتا حدودی چشمگیرتر 
 

 D٨وEU,  ECO های چگونگی تشکیل اتحادیه. 4

 اتحادیه اروپا. 4-1

 شش کشور اروپای غربی شامل بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ در 1951در سال 
این کشورها از ابتدا فکر . غاز نمودند و فوالد را آزغال سنگشهر پاریس همکاری مشترکی در زمینۀ 

 در 1957 این شش کشور در سال سرانجامپروراندند و  ایجاد یک بازار مشترک اروپایی را در ذهن می
های عضو جامعۀ اقتصادی اروپا  ، دولت1968در سال . رم، جامعۀ اقتصادی اروپا را بنا نهادند

ساندند و از این تاریخ به بعد، کاالهای وارداتی و ای در خصوص اتحادیۀ گمرکی به امضا ر نامه موافقت
 1972در سال . صادراتی از یک عضو به عضو دیگر به طور کامل از حقوق گمرکی معاف شدند

ای و جهانی  های منطقه های بیشتری از قبیل انرژی و سیستم های عضو تصمیم گرفتند در زمینه دولت
 ).1381بهکیش،( همکاری نمایند

 1986 یونان و در سال 1981کشورهای دانمارک، ایرلند و بریتانیا و در سال  1973در سال 
 کشور عضو 12، 1992در سال . کشورهای پرتغال و اسپانیا به عضویت جامعۀ اقتصادی اروپا درآمدند

 و قرارداد تأسیس اتحادیۀ اروپا را امضا ندجامعۀ اقتصادی اروپا در شهر ماستریخت بلژیک گردهم آمد
، با پیوستن سه 1995در سال .  اتحادیه اروپا رسمیت یافت1993 در نتیجه از اول نوامبر سال .نمودند

 کشورهای در حال حاضر. رسیدکشور  15کشور فنالند، سوئد و اتریش به اتحادیه اروپا، تعداد اعضا به 

                                                 
١. Pooling 
٢. Diverse 
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روزگار نوین باید اشاره کرد که اتحادیه اروپا، در . ندهستبیشتری خواهان پیوستن به این اتحادیه 
 (EURO)اقتصادی باالترین سیر تکاملی را به خود اختصاص داده و با تشکیل پول واحد اروپایی 

عنوان دلیل ه آنچه ب. های پولی، مالی و تجاری ایجاد نموده است  همه نوع همکاری را در زمینهاًتقریب
 و سطح فناوریتولیدی، د عدم تفاوت فاحش در شرایط  کراز آن یادتوان  میموفقیت این اتحادیه 

های کشورهای عضو این اتحادیه   به بعضی از شاخص2جدول ( .توسعۀ بین اعضای این اتحادیه است
 .)اشاره دارد

 
 اکو. 4-2

ECO سبب  ایران، پاکستان و ترکیه بنا گردید تا  عنوان یک سازمان سه جانبه بینه  ب1985 در سال
با نگرش به خلق شرایطی رشد اقتصادی اجتماعی را در  شود وای چند بعدی  همکاری منطقهپیشرفت 

 بود که 1(RCD)ای برای توسعه  اهداف این همکاری همان همکاری منطقه. وجود آورده بین اعضا ب
، احیا ECOپس از آن این سازمان با ساختار مجدد و تحت نام .  پا برجا بود1979 تا 1974از سال 
تازه استقالل یافته یعنی آذربایجان،  رهای شوروی، کشوبعد از فروپاشی اتحاد جماهیر. گردید

 را ECOقزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همراه با افغانستان عضویت در 
البته شرکت این اعضا با پذیرش معاهدۀ ازمیر و اجالس .  و در این سازمان پذیرفته شدندکردندامضا 
 عضو 10 عضو به 3با گسترش اعضا از .  میسر گردید1992 ه م28آباد در  العادۀ وزیران در اسالم فوق

ECOُبه تناسب آن اجتماعی در تمام سطوح اجالس .  جدید یافتیعد و نقش بECO به منظور 
بدین .  ، تغییرات اساسی در ساختار و روش رفتاری این سازمان وجود داشتECOافزایش کارایی 

آباد مطرح و تأیید   در عشق1996 و روش رفتاری آن در ECOدید ، ده سند برای تشکیالت جمنظور
 :های اقتصادی عبارتند از ترین اهداف بازرگانی سازمان همکاری اما مطابق عهدنامه ازمیر، مهم. گردید

 ؛ه بازارهای دیگر ب کشورهای عضو از طریق دسترسی آزاد  گسترش تجارت بین .1
های غیرمنصفانه تجاری از طریق  ی محو سیاست کمک به افزایش تجارت جهانی و تالش برا .2

 .المللی اتخاذ روش مشترک در مجامع بین
                                                 
١ . Regional Cooperation for Development 
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ویژه ه با این همه، در سه دهۀ گذشته، سازمان همکاری اقتصادی، کمتر به مباحث اقتصادی و ب
 در صورتی که با توجه به .تسهیل شرایط گسترش مبادالت بازرگانی میان اعضا پرداخته است

 که در بین کشورهای عضو اکو وجود دارد و همچنین با توجه به بسیاریگی و دینی اشتراکات فرهن
های مورد نیاز ارتباطی، اقتصادی و تأسیساتی  مکمل بودن  اقتصادهای این کشورها ایجاد زیرساخت

 .ای اکو باشد ساز گسترش و افزایش حجم مبادالت اقتصادی و بازرگانی درون منطقه تواند زمینه می
های گذشته، پافشاری برخی از  ترین عامل عدم توفیق اقتصادی اکو در سال ه تعبیری بزرگشاید ب

های اساسی برای ایجاد ارتباطات  اعضا بر اختالفات کوچک سیاسی و نیز فراهم نبودن زیرساخت
 گسترش مبادالت اقتصادی و بازرگانی میان اعضای اکو، کل ۀاقتصادی باشد، حال آنکه در سای

های اقتصادی با   ایجاد زیرساختۀمند خواهد شد و زمین صلح و آرامش و آسایشی پایدار بهرهمنطقه از 
های کشورهای عضو این   به بعضی از شاخص3جدول (. شود استفاده از امکانات یکدیگر فراهم می

 .)اتحادیه اشاره دارد
 

4-3 . D٨ 
دونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و این گروه شامل کشورهای در حال توسعۀ بنگالدش، مصر، ایران، ان

پیروی از یک توافق جهانی است،  ای باشد بیشتر جای اینکه توافق منطقه  بهD٨در واقع . ترکیه است
 .سازند که کشورهای عضو این واقعیت را مشخص می چنان آن

  و بعد از یکسری جلسات مقدماتی،1996 اکتبر 22دنبال کنفرانس همکاری برای توسعه، در ه ب
 D٨هدف .  اعالم شد1997 ژوئن 15 به طور رسمی توسط سران اجالس استانبول، در D٨تأسیس 

عالوه بر آن، گوناگونی و خلق . بهبود موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است
الملل و فراهم آوردن  گیری در سطح بین فرصت در روابط تجاری و افزایش مداخله در تصمیم

های   به بعضی از شاخص4 جدول (.استی بهتر زندگی از جمله وظایف این گروه استانداردها
 .)کشورهای عضو این اتحادیه اشاره دارد
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 2002-2001سال  در EU. 2 جدول
جمعیت  کشور

 )میلیون نفر(
GDP 

 )یلیون دالرب(
GDPسرانه 

 )مریکاادالر (
 GDPرشد 

 )درصد(
صادرات 

 )یلیون دالرب(
واردات 

میلیون (
 )دالر

 152 162 6/0 29000 6/297 274/10 بلژیک
 3/487 608 4/0 266000 2184 251/83 آلمان
 7/330 8/307 1/1 25700 1540 76/59 فرانسه
 2/238 2/259 4/0 25000 1438 71/57 ایتالیا
 1/201 9/221 3/0 26900 434 097/16 هلند

 25/10 85/7 3/2 44000 20 448/0 لوکزامبورگ
 9/47 3/56 8/1 29000 5/155 36/5 دانمارک
 3/48 3/85 9/3 28500 3/111 88/3 ایرلند
 1/330 3/286 6/1 25300 1520 7/59 بریتانیا
 4/31 6/12 5/3 19000 1/201 64/10 یونان
 39 9/25 8/0 18000 182 08/10 پرتغال
 6/156 2/122 2 20700 828 07/40 اسپانیا
 8/31 40 1/1 26200 2/136 18/5 فنالند
 6/68 6/80 8/1 25400 4/227 87/8 سوئد
 74 70 6/0 27700 226 17/8 اتریش

 World fact book.:خذأم
 

 2002-2001 در سال ECO. 3جدول 

جمعیت  کشور
 )میلیون نفر(

GDP 
 )یلیون دالرب(

GDPسرانه 
 )مریکاادالر (

 GDPرشد 
 )درصد(

صادرات 
 )یلیون دالرب(

واردات 
 )یلیون دالرب(

 6/19 24 5 7000 456 7/66 ایران
 3/1 2/1 -- 800 21 7/27 افغانستان
 8/1 2 1/6 3300 27 79/7 آذربایجان
 2/8 5/10 2/12 5900 1/98 7/16 قزاقستان
 42/0 475/0 5 2800 5/13 8/4 قرقیزستان
 7/0 64/0 3/8 1140 5/7 71/6 تاجیکستان
 3/2 7/2 10 4700 5/21 68/4 ترکمنستان
 5/2 8/2 3 2500 62 5/25 ازبکستان
 9/43 6/37 2/4 7000 468 3/67 ترکیه
 2/9 8/8 3/3 2100 299 66/147 پاکستان

 World fact book.:خذأم
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 2002-2001 لدر سا D٨. 4 جدول

جمعیت  کشور
 )میلیون نفر(

GDP 
 )یلیون دالرب(

GDPسرانه 
 )مریکاادالر (

 GDPرشد 
 )درصد(

صادرات 
 )یلیون دالرب(

واردات 
 )ن دالریلیوب(

 6/19 24 5 7000 456 7/46 ایران
 7/13 3/20 5/3 840 9/105 93/129 نیجریه
 9/76 4/94 3/0 9000 200 66/22 مالزی
 1/38 5/65 3/3 3000 687 3/231 اندونزی
 7/8 6/6 6/5 1750 230 38/133 بنگالدش
 164 1/7 5/2 3700 258 71/70 مصر

 2/9 8/8 3/3 2100 299 66/147 پاکستان
 9/43 6/37 2/4 7000 468 3/67 ترکیه

 World fact book. :خذأم
 
  جاذبه یالگوتصریح . 5

های تجاری دو طرفه، در مطالعات  عنوان چارچوب تحلیلی جریانه طور معمول به  جاذبه بالگویاز 
ا  رjبه کشور  i شور جاذبه سطح صادرات از کالگویترین فرم،  در اساسی. شود میتجربی استفاده 

برای   .دهد کننده و فاصلۀ بین آنها توضیح می  کشور واردGDP کشور صادرکننده و GDPوسیلۀ  هب
 اما شد، میبررسی ایج تجربی آن  داشته باشد، نتنظری جاذبه بدون اینکه پایۀ الگویها،  مدت
ای حمل ه  که هزینهیی رقابت انحصارالگویخود گرفته است؛ ه ی نیز بنظر پایۀ الگویاکنون این  هم

دهد که معادلۀ جاذبه  در آن نشان می) 1998(گیرد یکی از آنهایی است که دیردورف  و نقل را دربر می
کار ه  جاذبه نه تنها برای تحلیل الگوهای تجاری بالگوی.  نئوکالسیکی نیز کاربرد داردالگوی در
تواند به منظور  د الگویی میدر واقع این مدل، همانن. پردازد گرایی نیز می رود بلکه به بحث منطقه می

سازی، بین هر گروهی از کشورها،  های بالقوۀ تجاری، برای هر نوع برنامۀ یکپارچه سازی قرینه شبیه
 .کار گرفته شوده ب

 استاندارد جاذبه، تجارت بین دو کشور از حجم اقتصاد تأثیر مثبت و از فاصلۀ بین آنها الگویدر 
پذیری باالیی برخوردار است متغیرهای   جاذبه از انعطافالگویکه از آنجایی . پذیرد تأثیر منفی می
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اط فرهنگی و مرز متعارف نیز های نزدیکی ارتب مانند فاصلۀ مراکز تجاری، جمعیت، شاخصه اضافی ب
 ijXشود که در آن،   به صورت زیر ارائه میالگویک نمونه از این . شوند  افزوده میالگو به اًبعض

 :دهد  را توضیح میjه  بiجریان کاالهای صادراتی کشور 

ijiij
j

j
i

i
j

j
i

i
j

j
i

iij D̂DNNHHYAYX ε= δαγγµµββ 
٠, >βµ            ٠             و,, <δγα 

iY :  تولید ناخالص داخلی کشورi 
iH :  اندازۀ جغرافیایی کشورi 
iN :  جمعیت کشورi 

iD̂ :  متوسط فاصلۀ بین کشورi در سایر کشورها آنو دیگر بازارهای صادراتی  
A : مقدار ثابت 
ijε : جملۀ اخالل 

ijD :  فاصلۀ بین کشورi  و  j 
 :توان نوشت   میوقفبا گرفتن لگاریتم از معادلۀ 

+µ+µ+β+β+= jjiijjiiij LogHLogHLogYLogYLogALogX 

ijiijjjii LogLogDLogDLogNLogN εδαγγ ++++      
 

 بندی آن های تابلویی و تقسیم مفهوم داده. 6

های تابلویی به ترکیب نمودن مشاهدات مقطعی خانوارها، کشورها،  داده« بالتاجی ۀبراساس گفت
های تابلویی  کند، داده یف بیان میکه  این تعر»   در طول چند دورۀ زمانی اشاره دارد…ها و شرکت

های یک کشور بلکه با دیگر کشورها به طور همزمان در  رابطۀ متغیر مستقل را نه تنها براساس داده
بر این اساس بررسی روابط تجاری . کند می توجه نیز و آزمون آن به گستردگی نظریه و گیرد مینظر 

 .دهد تری انجام می  بررسی آن را به طور گستردههای تابلویی، تحلیل و کشورها امری است که داده

)4(  

)5(  
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های تابلویی را به صورت زیر ذکر   چندین مزیت استفاده از داده3 و سولون2، کلومارکن1هسیائو 
 .کنند می

بلویی این پیشنهاد را دارد که های تا  کنترل نمودن خواص ناهمگن انفرادی مشاهدات؛ داده .1
ند و مطالعات مقطعی و سری هستشورهای نامتناجسی ها، ایاالت و ک تک مشاهدات شرکت تک

 توسط آنها، بیم نتایج الگو و با تخمین کند نمیزمانی به طور جداگانه این نامتناجسی را کنترل 
 .رود دار می اریب

خطی کمتر در بین متغیرها،  پذیری باال، هم تر، با تغییر ادههای قابل استف های تابلویی، داده  داده .2
 در حالی که مطالعات سری زمانی ،دهد بیشتر و کارایی باالتر را در اختیار  قرار می آزادی ۀدرج

 .برد خطی مرکب رنج می همواره از هم
های مقطعی  توزیع. های تابلویی، برای مطالعۀ پویای اثر تعدیل، از توانایی بیشتری برخوردارند داده .3

های  بیکاری. دارند ات را مخفی نگه میرسند، حجم بزرگی از تغییر نظر می باثبات به که نسبتاً
های تجاری  خره جریانباأل های درآمدی و اقامتی و جاییه کوتاه مدت نرخ جایگزینی شغلی و جاب

 .شوند های تابلویی بهتر مطالعه می با داده
 و های مقطعی  دادهگیری تأثیراتی که به سادگی در روش های تابلویی در شناسایی و اندازه داده .4

 . ند، از توانایی باالتری برخوردار استنیستانی قابل شناسایی سری زم
تری نسبت به  های رفتاری پیچیده الگودهد که  های تابلویی این اجازه را به ما می  دادهروش .5

برای مثال، کارایی فنی با این .  و آزمون نماییمدهیمهای مقطعی و سری زمانی تشکیل  داده
 .گردد ریزی می روش بهتر مطالعه و طرح

ها و  گیرند مثل افراد، شرکت های کوچک شکل می  بر اساس واحدهای تابلویی معموالً  داده .6
درستی و با دقت در سطح خرد و کوچک  توانند به بنابراین بسیاری از متغیرها می. خانوارها
 .ها با افراد حذف شوند  کردن شرکت های ناشی از جمع ری شوند و اریبگی اندازه

                                                 
١. Hsiao (١٩٨۵-٨۶) 
٢. Klevmarken (١٩٨٩) 
٣.  Solon (١٩٨٩) 
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 بندی آن های تابلویی و تقسیم ادهد. 7

گروه  های درون های بین گروه تخمین های تابلویی مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی تخمین روش داده
کند اما از   میبرداری ه تخمین بین گروه از اختالف بین واحدهای انفرادی بهر. تصادفی استهایو اثر
 به عبارتی این نوع تخمین رگرسیون روی .نماید  مینظر ونه اطالعاتی در درون کشورها صرفهر گ

 .1 )2000اگر ، (شود   می برای تخمین ضرایب بلند مدت از این روش استفاده  و معموالً،هاست میانگین
. ۀ جفت کشورها یکسان استشود که شیب معادله برای هم  میا ثابت فرضهروش اثراین در 

تواند با متغیرهای توضیحی   میای وجود دارد که ولی برای هر واحد انفرادی عرض از مبدأ جداگانه
 تصادفی که به روش اجزاء واریانس نیز یاه در روش اثر.مدل همبستگی داشته و یا نداشته باشد

و واریانس مشخص αمیانگین شود عرض از مبدأها دارای توزیع مشترکی با   می فرض،معروف است
 ).1380،  معلمی( اند  ناهمبستهالگو ثابت با متغیرهای توضیحی هایبوده و بر خالف روش اثر

 :دهد  میطور کلی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبدأها نشانه ب
 ؛کند  میی در بین واحدهای انفرادی تغییر انفرادی که در طول زمان ثابت است ولهایاثر. 1
 ؛کنند  میاند ولی در طول زمان تغییر ابتمتغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ث. 2
 .  متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند.3

شوند که مخصوص   میفته انفرادی در نظر گریاهعنوان اثره  ثابت عواملی بهایهای اثر روشدر 
ها  الگو در عرض از مبدأ این ،به عبارت دیگر.  و در طول زمان ثابت هستنداند واحدهای انفرادی

 ثابت هایهای اثر  روشبنابراین در . شود  تصادفی، عامل زمان در نظر گرفته نمیهایخالف اثربر
 الگووان متغیرهای توضیحی وارد طور جداگانه و به عنه توان متغیرهای ثابت در طول زمان را ب نمی

 .)1380، معلمی(  انفرادی هم خطی پیدا خواهد کرد هایکرد چرا که با اثر
 در حالی که پیدایش ،ها همسان هستند شود که واریانس  میگروه فرض های درون در تخمین

مسانی  تصادفی احتمال بروز مسئله ناهیاثرها در روش ،از طرف دیگر. خطی امکان دارد مسئله هم
 .واریانس وجود دارد

                                                 
١. Egger (٢٠٠٠) 
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 آزمون هاسمن. 8

، در بعضی موارد نتایج تخمین بسیار متفاوت از  تصادفییاثرها ثابت و یاثرهابا توجه به دو روش 

در این جهت برای اینکه بتوان . گیرد   بنابراین تحلیل نتایج در پردۀ ابهام قرار می،یکدیگر خواهند شد

 .شود  از آزمون هاسمن استفاده می، اساس نتایج آن قضاوت نمودل شد و بریبین دو روش انتخابی قا

x/u(E:H(٠ بیان نمودند با فرض 1981 در سال 1هاسمن و تیلور itit٠  که در آن =

itiit Vu +µ= ٠، در شرایط عدم رد فرض استH اثرهای تصادفی کاراست اما اثرهای روش 

 .نیست  سازگار REβ̂ سازگار است اماFEβ̂ نقض شود ٠Hدر حالی که اگر فرض . ی نداردکارایثابت 

q̂,ˆ(Cov(٠ ، ۰Hتحت فرض  RE =β که FERE
ˆˆq̂ β−β=است . 

q̂(Var(Var)ˆ(Var)ˆ(               :و REFE β−β= 

 :توان نوشت  میq̂ و بردار q̂و بر اساس واریانس 

)V̂(X~q̂))q̂(V̂(q̂H ٢
K

١−= 

جای  توان به  می همچنین.رد نمود  را تأیید یا٠Hتوان فرض   جدول می۲x با ۲xه این سبا مقای

REβ̂ از GLSβ̂ داستفاده نمو نیز. k درجه آزادی است. 

 
 2 تجاری ایران با کشورهای طرف تجاریۀ بررسی رابطبرای جاذبه یالگوبرآورد . 9

 :شود  می استفادهالگو از سه مورددر این 
                                                 
١. Hausman and Taylor (١٩٨١) 

طور کامل جریان تجاری ایران را ه  بکه تقریباً( کشور عمده طرف تجاری ایران 31ها  الگوبرای تخمین این . 2
 ،کانادا ،امریکا :این کشورها عبارتند از . در نظر گرفته شدند2000-1991برای دوره زمانی  )دهند توضیح می

، بریتانیا، سوئد، اسپانیا، پرتغال، نروژ،  هلند،ایتالیا، آلمان، فرانسه، فنالند ،دانمارک ،اتریش ، ژاپن،استرالیا
، ارمنستان، بحرین، رومانی، قرقیزستان، تایلند، فیلیپین، پاکستان، مالزی، جنوبی کره، اندونزی، بنگالدش
 . عربستان کویت و، مصر، قزاقستان
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 اصلی جاذبه الگوی اول، همان الگوی. گردد می  برالگو در Y ورود ۀ به نحوالگو تفاوت این سه
 Y دوم الگویدر . کند  واردکننده بررسی میY  صادرکننده و Y  را به صورت جداگانۀ Yاست که اثر 

 صادرکننده بدون تکمیل شدن Yگردد و حاوی این قید است که  به صورت یکپارچه شده مطرح می
اولین بار هلپمن را Y  این نوع ورود( کننده جانشین مناسبی از اندازۀ اقتصاد نخواهد بود واردYتوسط 

در واقع .  صادرکننده و واردکننده استY سوم نیز حاوی قید یکسان بودن ضرایب الگوی. )کردارائه 
 . از شدت برابری برخوردارندالگو صادرکننده و واردکننده در این Yفرض بر این است که هر دو 

به ترتیب درآمد یا تولید ناخالص  Yj,Yi .است صادرات از کشور به کشور Xijt ها الگودر این 
 .باشد  می به ترتیب جمعیت صادرکننده و واردکنندهNj,Ni . کشور صادرکننده و واردکننده است1داخلی

Distijکه   معرف فاصله بوده در حالیLinder قتصادی وارد عنوان جانشینی از تفاوت در ساختار اه ب
 :شود   میصورت زیر تعریفه گردد که ب  میالگو

))YPYP((LogLinder ٢
ji −= 

ها  الگو برای تمام OLS  مشخص ساخت که نتایج روشFها آزمون الگوبراساس برآورد این 
با توجه به آزمون هاسمن نیز بین دو روش . ندیستداری آنها قابل اتکا ن امعن دار بوده و ضرایب و اریب
بنابراین در اینجا فقط به  . ثابت از ارجحیت برخوردار استاثرهای،  تصادفیاثرهای ثابت و ایاثره

 .شود  می ثابت اشارهاثرهاینتایج حاصل از روش 
 ):6 (الگوینتایج حاصل از برآورد 

LnXijt= ٠٫٩۶LnYit +١٫٠٨LnYjt -٣٫٩۶Nit +٠٫٨٧Yjt -٠٫٠۵۴Distij -٠٫١٩Linder     
              (١.٣۶)         (١٫۵٢)         (-١٫٨۴)     (٠٫۴)       (-٢٫١٢)         (-٢٫۵۶) 

F(0)=١٠٫۴١                      H(0/١٢)= ٩٫٩١٣٣                    R٠٫ =٢۵٩٢                   
                                                 

 . استفاده شده است1995 های ثابت ناخالص داخلی به قیمتدر این مطالعه از تولید . 1

)6(  

)7(  

)8(  

)9(  
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       ):7(الگوی     نتایج حاصل از برآورد 
LnXijt= ٢٫٩۵Ln(Yit +Yjt) –۴٫٩۵Nit - ٠٫٠۶Njt - ٠٫٠۵٢Distij - ٠٫١٨Linder 
           (٢٫۴٧)                      (-٢٫١٩)    (-٠٫٠٢۶)   (-٢٫٠۴)          (-٢٫۴٨) 

F(0)=١٠٫۴٨٧                    H(0/٠۴)= ١١٫١١                     R٠٫ =٢۵٩٣                       
 

       ):8(الگوی     نتایج حاصل از برآورد 
LnXijt= ١٫٠٢Ln(Yit .Yjt) –٣٫٩٩Nit + ٠٫٩Njt - ٠٫٠۵۵Distij - ٠٫١٩Linder 
           (٢٫٢۴)                    (-١٫٨۶)    (٠٫۴۵)   (-٢٫۶٧)          (-٢٫٧٧) 

F(0)=١٠٫۴٣                       H(0/٠۴)= ١٣٫٢٧٢                     R٠٫ =٢۵٩٢ 
                   

  GDP اول دو متغیر الگوی ثابت، در اثرهای روش  از طریقهای تخمین زده شده الگواس براس
در واقع  .را ندارندداری الزم  ا واردکننده گر چه عالمت مورد انتظار را دارند معنGDPصادرکننده و 

ن همچنی. شود  می منجر به ایجاد اریب،کنند  میطور مجزا که یک نقش را ایفاه حضور دو متغیر ب
توان عنوان کرد که   دیگر میالگویدر مورد دو . دار نیست اجمعیت واردکننده نیز از لحاظ آماری معن

همچنین عالمت  . استداری الزم برخوردار انده بقیه متغیرهای توضیحی از معنجز جمعیت واردکنب
نماید  ل میتا حدودی مشک) 3(و ) 2 (الگوی انتخاب بین دو . استنظری مطابق با انتظارات آنها،
به هر حال به .  تقریباً یکسانی برخوردارند(R٢)دهندگی   از قدرت توضیحالگوخصوص که هر دو  به

ها و نیز عالمت مورد انتظار برای GDPبه نقش بیشتر همیت  و بدلیل ا دومالگویباالتر  R٢دلیل 
 .شود  سوم ترجیح داده میالگوی دوم نسبت به الگوی جمعیت واردکننده

، مجموع تولید ناخالص داخلی کشور ایران و کشورهای طرف  دومالگویتخمین نتایج  براساس
دار  ا معن درصد95تجاری دارای عالمت مورد انتظار مثبت بوده و از نظر آماری در سطح اطمینان 

 درصد 95/2میزان   کشور، حجم جریان تجاری بهو دGDP افزایش یک درصدی مجموع با .است
عیت صادرکننده دارای اهمیت قابل توجهی در جریان تجاری ایران با دیگر جم. یابد افزایش می
د به دلیل افزایش جمعیت، قدرت خرید کاهش و تالش در ش ذکر قبالًطور که  همان. کشورهاست

این متغیر معنادار . است عالمت این متغیر معقول ،بنابراین. گردد جهت تولید کاالی وارداتی بیشتر می
اما . شود جریان تجاری کاسته می از  درصد9/4ی یک درصد افزایش در جمعیت،  و در ازا،بوده

توان  بنابراین می.  اما معنادار نیستاستجمعیت واردکننده گر چه از عالمت مورد انتظار برخوردار 

)10(  

)11(  
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 از معناداری  بین کشورها ۀفاصل. جمعیت کشورهای واردکننده را بر جریان تجاری بی تأثیر دانست
اما اهمیت چندانی .  استنظریت اانتظارمطابق با  آن همچنین عالمت منفی. استوردار الزم برخ

 اقتصادی دو فاوت ساختار اشاره کرد که به عنوان شاخصی از تLinder باید به متغیر ،در نهایت. ندارد
دار  ا معن درصد95تأثیر این متغیر منفی است و در سطح احتمال . شود کشور طرف تجاری از آن یاد می

 هر چه ،به عبارتی .یابد  درصد کاهش می18/0 درصدی آن، جریان تجاری 1 و در ازای افزایش ،بوده
 .دپذیر  میشکاف در ساختار اقتصادی کشورها بیشتر شود جریان تجاری آنها اثر معکوس

 
 نقش باز بودن اقتصاد بر جریان تجاری. 10

 :کند میدن اقتصاد را بر جریان تجاری مطالعه گردد که نقش باز بو  تصریح میالگوییدر این حالت 
 

ijt۶ijt۵

ij۴jt٣it٢jtit١ijijt

UOpenβLinderβ                

DistβLnNβLnNβ)YLn(YβαLnX 

+++

+++++= 
 

این شاخص در واقع . شود می   استفاده1 باز بودن اقتصاد از شاخص هریتجۀبه منظور بررسی درج
براساس آن . گیرد  مقدار می5های سیاستی تجاری است که بین صفر تا  بیانگر اعمال محدودیت

عکس کشورهای با اقتصاد رتر و ب  بازی بیشتری برخوردار باشند به صفر نزدیکۀکشورهایی که از درج
در این مطالعه این متغیر به صورت مجازی وارد . سازند  را از آن خود می5تر مقدار نزدیک به  بسته

 مقدار صفر و کشورهای دارای 3بدین صورت که کشورهای دارای شاخص بیشتر از . است  مدل شده
. اند  شدهالگو متغیرهای توضیحی نیز همچون حالت قبل وارد ۀ بقیو را 1 مقدار 3ز شاخص کمتر ا

براساس نتایج  .گردد انتظار بر این است که ضریب متغیر درجۀ بازی اقتصاد مثبت باشد اضافه می
 :الگوتخمین حاصل از این 

 
LnXijt=٢٫٩۵(Yit+Yjt)-۵٫۶۶Yit+٠٫۶۴Yjt-٠٫٠٩۵Distij-٠٫١٨Linder+٠٫٠٨۵Open 
             (٢٫۴٧)              (-٢٫۴۶)   (٠٫٢٨)    (-٢٫۶٢)         (-٢٫۴٨)        (١٫۶٧) 

F(0)=١٠٫٢٧۵                       H(٠٫٠٢)=١۴٫١٣٩                         R٠٫ =٢۶٠                   
     

                                                 
١. Heritage 

)12(  

)13(  
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:اگر کشور طرف تجاری عضو اتحادیه باشد  
 در غیر این صورت

توان بر نقش مثبت   میدرصد90 و معناداری آن با اطمینان Open با توجه به مثبت بودن ضریب 
 .دکرکید أهای سیاسی تجاری بر افزایش جریان تجاری ت باز بودن اقتصاد وکاهش اعمال محدودیت

 
  جاذبهالگوی با کاربرد  PTA اثرهای. 11

های  د به بررسی نقش و تأثیر اتحادیهش که در بخش پیش انتخاب الگوییدر این قسمت با توجه به 
های اقتصادی دو  اتحادیه. پردازد میها   این اتحادیهیوابط تجاری ایران با اعضاربر اقتصادی منتخب 

در واقع نوعی از . دهند و انحراف تجارت را پیش روی کشورهای عضو و غیر عضو قرار میخلق نقش 
هاست، گر چه کشورها را از لحاظ خلق تجارت تشویق   این گونه اتحادیهنتیجۀتوافقات ترجیحی که 

، ECO،  EU ، D٨  های منتخب در بین اتحادیه. نماید تهدید می نیز ز منظر انحراف تجارت اکند می
 که انتظار بر این است حداقل این دو اتحادیه قدرت تجاری ایران را است  D٨ و ECOایران عضو 

ها به لحاظ عدم عضویت ایران در آنها تأثیری منفی در روابط تجاری   و دیگر اتحادیهدهندافزایش 
 .داشته باشند

 و مجازی اتحادیه استفاده Linderها از دو متغیر   اقتصادی این اتحادیهآثاربررسی خصوص در 
. ندگیر  و کشورهای غیر عضو صفر می1شود؛ بدین صورت که کشورهای عضو هر اتحادیه مقدار  می

تصادی کشورها با  بدون در نظر گرفتن ارتباط ساختار اق،به آنها اشاره شدقبل در مطالعاتی که در 
شد اما در این   میالگوصورت مستقل وارد ه در واقع این متغیر ب. شد مطالعه PTAیکدیگر تأثیر 

مطالعه با وجود تفاوت در ساختار اقتصادی نقش ایجاد همکاری اقتصادی بر جریان تجاری مورد 
 .گیرد  میمطالعه قرار

 

LinderECOECOPTA
٠
١

ECO

×=




 

 

ۀ تفاوت در دهند  که نشانLinderویت در اکو را در ارتباط با متغیر  تأثیر عضECOPTAمتغیر 
ثیر بر شیب منحنی جریان تجاری را خواهیم داشت أدر اینجا ت. کند می، بررسی ساختار اقتصادی است

 کاسته شود Linderاگر اتحادیه اثر مثبت داشته باشد انتظار بر این است که از شدت تأثیر منفی متغیر 
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:حادیه باشداگر کشور طرف تجاری عضو ات  
 در غیر این صورت

:شد اگر کشور طرف تجاری عضو اتحادیه با  
 در غیر این صورت

 و همچنین افزایش رفاه صورت ،سازی ساختار تولید و تقاضا ایجاد توافق تالش به نزدیک طریق و از
 . گیرد

 

Linder٨DPTA٨D
٠
١

٨D

×=




 

 

ۀ تفاوت در دهند  که نشانLinder را در ارتباط با متغیر D٨ تأثیر عضویت در D٨PTAمتغیر 
 .کند می، بررسی ساختار اقتصادی است

 

LinderEUEUPTA
٠
١

EU

×=


 

 

 .دهد  مینشان Linder را در ارتباط با متغیر EU تأثیر عضویت درEUPTAمتغیر 
هر است،   جداگانه ایجاد هر اتحادیه در جریان تجاری ایرانآثاردنبال ه از آنجایی که این مطالعه ب

صورت ه  ب(ECOPTA, D٨PTA, EUPTA) Linderهای فوق به همراه متغیر  یک از اتحادیه
  قابلۀ معادلسه بر اساس این رویکرد .گیرد  می و تخمین صورتشود می PTAk مجزا جایگزین متغیر

 : تخمین وجود خواهد داشت

K٧۶ij۵

ij۴jt٣it٢jtitijijt

PTAβOpenβLinderβ               

DistβLnNβLnNβ)Yβ١Ln(YαLnX

+++

+++++=  

PTA               ٢,١,...,۶ های مختلف=K 
  ECOمثالً با بررسی . پذیرد ها، نقش متفاوتی می  بنا به بررسی هر یک از اتحادیهPTAمتغیر      

هایی که صورت گرفت در   بنا بر تخمین.گردد  وارد معادله میECOPTA  به صورت PTAمتغیر 
 ).5جدول ( ثابت داده شداثرهایی به روش أها ر الگو ۀهم

 دو کشور بر جریان GDPشود مجموع   را شامل میECOPTAکه متغیر ) 1-14 (الگویدر 
در مقایسه با نتایج .  استنظریات  انتظارمطابق نیز  و عالمت آنردداری دا اتجاری تأثیر مثبت و معن

)14(  
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 متغیرها نیز ۀبقیبلکه نه تنها این متغیر . ، شدت این متغیر نیز تغییر چندانی نیافته است)13 (الگوی
چه تأثیر منفی و ناچیزی بر جریان تجاری داشته   نیز گرECOPTAمتغیر . اند تغییری در خود ندیده
گیری   شکل وجودباتوان این ادعا را داشت که  و میاست  برخوردار نبوده اریمآولیکن از معناداری 

ECOاین نتیجه حاکی از عملکرد ضعیف اکو .، جریان تجاری تغییر شکلی جدی به خود ندیده است 
 . است و نحوۀ تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای عضو

شدت ضریب ) 13 (الگوی با  در مقایسه،شود  را شامل میD٨PTAکه متغیر ) 2-14 (الگویدر 
Ln(Yit+Yjt) در ،است دهش افزایش یافته و همچنین نقش ضریب منفی جمعیت صادرکننده بیشتر 

 متغیر لیو چندان تغییر نکرده ضریب متغیر فاصله. معناست حالی که جمعیت واردکننده همچنان بی
Linder ثیر بر شیبأها براساس ت آنجایی که وجود اتحادیه از.  رسیده است-24/0 به -18/0  از 

Linder بنابراین ضریب،اند شده مطالعه  D٨PTA با کششLinderو حاصل کل ، قابل جمع بوده 
به (از طریق هماهنگی D٨  توان استنباط نمود  مینتیجه  در،گردد  می27/0-24/0=3/0صورت  هب

نموده و منجر در جهت کاهش تفاوت ساختاری کشورهای عضو کمک  ...)و ها سیاست، شکل تعرفه
 .به افزایش جریان تجاری بین اعضا شده است

 ها GDPمتغیر مربوط به میزان ضریب شود،   را شامل میEUPTAکه متغیر ) 3-14 (الگویدر 
 نیز تأثیرگذاری بیشتری از خود نشان صادرکننده و جمعیت یابد میافزایش ) 13 (الگوینسبت به 

توان بر نقش کمرنگ آن تأکید  و همچنان میفته است نیا تغییری اساسی ،متغیر فاصله. دهد می
 .ده استش Linderافت شدید ضریب   باعث عدم معناداری آماری والگودر EUPTA  ورود .داشت

با این  . ایجاد اریب در ضرایب دانست،در نتیجه و خطی بین این دو توان به دلیل هم  میاین امر را
 این امر حاکی از انحراف تجاری ناشی از اتحادیه ونفی و معنادار است  مPTA ضریب این ،حال

 ،بیند   قدرت و تبادل بیشتری در بین اعضای خود میEU در طول سالیانی که ،بدین ترتیب. اروپاست
 .سپارد نیاز به گسترش تجارت با کشورهای غیر عضو را به فراموشی می
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 )14 (الگوینتایج حاصل از تخمین . 5جدول 

 متغیرهای توضیحی

  با متغیرگویال
ECOPTA 

)14-1(  

  با متغیرالگوی
D٨PTA 

)14-2(  

  با متغیرالگوی
EUPTA 

)14-3(  
Ln(Yit+Yjt) 

 GDP مجموع

 دوکشور

97/2  
)29/2(  

19/3  
)73/2(  

03/3  
)66/2(  

-68/5 جمعیت صادرکننده  
)43/2-(  

16/6-  
)66/2-(  

6-  
)61/2-(  

واردکننده جمعیت  63/0  
)29/0(  

15/0  
)07/0(  

28/0  
)14/0(  

-095/0 فاصله  
)33/5-(  

093/0-  
)22/5-(  

093/0-  
)25/5-(  

Linder 18/0-  
)71/2-(  

24/0-  
)9/2-(  

056/0-  
)68/0-(  

Open 085/0  
)73/3(  

085/0  
)74/3(  

085/0  
)72/3(  

PTA 019/0-  
)027/0-(  

27/0  
)81/2(  

24/0-  
)82/1-(  

R٢ 60/0  60/0  60/0  
R55/0 تعدیل شده٢  55/0  55/0  

F 167/10  36/9  057/10  
H 77/174  69/146  911/24  

 و هاسمن احتمال Fدر مورد آمارۀ .  محاسبه شده در پرانتز آورده شده استtمقادیر آمارۀ : توجه
 .  در پرانتز نشان داده شده استH٠پذیرش فرضیۀ 

 .محاسبات کامپیوتری:  مأخذ
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 پیشنهادها نتایج تحقیق و. 12

های مقطعی و  اذبه تجاری حاکی از این است که تخمینهای ج الگونتایج کلی حاصل از برآورد  .1
از کند که ناهمگنی بین هر جفت  های همراه با اریب ایجاد می  جاذبه، تخمینالگویترکیبی از 

این ناهمگنی به صورت عوامل سیاسی، فرهنگی، تاریخی، . علل آن شمرد توان از کشورها را می
های استاندارد از   حال آنکه روشدهند، میثیر قرار  سطح تجارت دو طرفه را تحت تأ…جغرافیایی و

با وجود چنین ناهمگنی، در عین حال که ممکن است دو کشور از . نمایند پوشی می این امر چشم
 و جمعیت به یکدیگر شبیه باشند و در فاصلۀ یکسانی از کشور صادرکننده قرار GDPلحاظ مقدار 
 .وتی به این دو کشور صادر نماید کشور صادرکننده مقادیر متفا،گرفته باشند

های جاذبه فرضیه صفر  الگو حاکی از این مطلب است که در مورد تمام Fنتایج برخاسته از آزمون 
های مقطعی و سری  پس امکان ترکیب داده.  پذیرفتتوان نمی  انفرادی رااثرهایمبنی بر برابری 
) یعنی اختالف بین واحدهای انفرادی(ها  ن دادههای بین گروه نیز از ابعاد بی ینمتخ. زمانی وجود ندارد

 باید یکی از دو روش ،بنابراین. دکن نظر می اما از هر گونه اطالعاتی در درون آنها صرف. برد بهره می
.  به عنوان روش کارا و مؤثر برای برآوردها انتخاب گردند(RE) تصادفی اثرهای و (FE) ثابت اثرهای

های درون گروه   و رد فرضیه صفر منجر به انتخاب تخمینشدن استفاده به این منظور از آزمون هاسم
ها  ماهیت داده.  تصادفی از خود ناسازگاری نشان دادنداثرهایهای   تخمینزیرا ،گردید)  ثابتاثرهای(

 و همچنین متغیرهای کالن این کشورها اشاره دارد ،که به رابطه تجاری ایران و شرکای تجاری
 .انجام شودها دقت الزم  الگو است که باید در تخمین حاکی از این مطلب

دهد که حجم جریان تجاری از حساسیت  ها نشان می الگو ثابت در همۀ اثرهایهای  تخمین. 2
کشش نسبت باالی متعلق . باالیی نسبت به درآمد کشورهای صادرکننده و واردکننده برخوردار است

 .به این متغیر صحت بر این امر دارد
 این مطلب را. یب متغیر جمعیت کشور صادرکننده منفی و از شدت باالیی برخوردار استضر. 3
و گسترش بازار یابد  میتوان استنباط کرد که با افزایش جمعیت میل به مصرف درونی افزایش  می

از آنجایی که نیمی از آمارهای صادراتی متعلق به ایران است این مطلب دور از ذهن . گیرد  میصورت
 .اهد بودنخو
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فرآیند تجارت .  بر تجارت ایران با کشورهای طرف مقابل داردیدار امعننقش متغیر فاصله، . 4
 ۀهزین.  این نقش کمتر شود،ای نه چندان دور رود در آینده ای است که انتظار می امروزی به گونه

 .سازد تدریج خود را از فاصله جدا می د بهشو حمل و نقل که در متغیر فاصله نهفته می
ها  الگو ۀباشد در هم   که به نوعی تأیید کنندۀ یکسان نبودن عرض از مبدأها میLinder متغیر .5
 لیندر بر این است که هر چه نظری ۀنتیج. داری الزم و اهمیتی قابل توجه برخوردار است ااز معن

تری خواهد ش بیساختار تقاضای دو کشور مشابهت بیشتری داشته باشند تجارت بالقوه بین آنها شدت
کند چرا  لیندر در واقع به عنوان شاخص این تشابه، شباهت سطوح درآمد سرانه را انتخاب می(داشت 

اثر بنابراین ). ای قوی بین درآمد سرانه و انواع کاالهای مورد تقاضا وجود دارد که به نظر وی رابطه
های تجاری  ضای متفاوت ایران و طرفنامه بیانگر ساختار تقا های این پایان الگومنفی این متغیر در 

 .است
 باز بودن اقتصاد بر جریان تجاری ۀ یا درجOpen براساس نتایج حاصل از تخمین متغیر .6
 از آن استفاده شد در واقع بیانگر اعمال مطالعهشاخص هرتیج که در این .  مثبت داردی نه چندانتأثیر

ها خصوصاً در  راین اگر این محدودیتبناب. های تجاری است ها از طریق سیاست محدودیت
 .رود های تجاری ایران کاسته شوند انتظار افزایش جریان تجاری می سیاست

 و چه (D٨)ای باشد   چه ایران جزو اتحادیه)14(الگوی های حاصل از  براساس نتایج تخمین .7
تأثیر   نیز بیشدت همکاری در قالب این توافقات.  تأثیرات متفاوتی خواهد پذیرفت(EU)نباشد 

خصوصی از این اتحادیه ه ثیر بأت هنوز ECO چندین ساله ۀکه با وجود سابق نخواهد بود همچنان
 به طوری که کسب است  ناهمگونی بسیار زیاد اعضاECOهای   یکی از ضعف.مشاهده نشده است

 .نماید توافق و هماهنگی در قالب این اتحادیه دشوار می
 خلق تجاری را باعث گردیده و این در حالی است ،  از زمان تأسیسD٨، الگوها نتایجبر پایه  .8

 .  انحراف تجاری را سبب شده استEUکه 
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