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چکیده :آرمان مندرج در سند چشمانداز ،تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرتهای منطقهای مانند روسیه و باازار
سیصد میلیونی حوزه سی آی اس 1است .مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه سای
آی اس به روش داده های تلفیقی دوره1992-2015مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است  .تجارت ،تولید ،جمعیت و فاصله از
متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس است .معادله رگرسیونی نشانگر معنیدار بودن مدل جاذبه است.
ضرایب زاویه (کشش) سه متغیار مساتقل تولیاد ،فاصاله و لینادر باه ترتیاب - 3/25 ، 3/45 :و -0/38اسات؛ کاه نشاانگر
حساسیت زیاد دو متغیر تولید و فاصله و معنیدار بودن آنها است .ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی ،به علت غلبه مارز
خشکی آذربایجان ،معنیدار نیست.
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منصور موالیی پور -دانشجوی دکترای بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد

)Deficit balance of Trade ، Commonwealth of Independent States (CIS
مقدمه :منطقه گرایی ،چندجانبه گرایی و ایجاد مناطق تجارت ترجیحی از محورهای اولویت دار عصر جهانی شادن
است .مهمترین مدلی که در سالهای اخیر در مقاالت علمی جهان به تبیین ایان موضاوعات پرداختاه اسات مادل

جاذباه2

محصوالت گلخانه ای بین ایتالیا و اروپا پرداخته اسات[ .]24واجادی 4مادل جاذباه انادون ی باا کشاورهای منطقاه را
بررسی کرد[ .]40اندرسون 5در کالج بوستون ایااالت متحاده باه بررسای سااختار مادل جاذباه در تحلیال تااثیر متقابال
اقتصادها پرداخت[.]21
مقاله حاضر به بررسی یکپارچگی ایران در حوزه اتحادیه کشورهای مشترک المنافع( سای آی اس) را باا اساتفاده از
مدل جاذبه پرداخته است .متغیرهای کلیدی مدل جاذبه عبارت از :تجارت ،تولید ،جمعیت و فاصله اسات .اگرچاه تولیاد
(درآمد) ملی روسیه تقریبا  4برابر ایران و جمعیت روسیه  2برابر ایران است ،که میتواند یک بازار مصارفی خاو بارای
ایران محسو شود؛ ولی متغیر مهمتر در این مطالعه که روی آن تأکید ویژه وجود دارد ،متغیر فاصله است .مرز مشترک
آبی ارزان بین ایران و روسیه میتواند از بستر خلق تجارت و استفاده از توانمندی ایاران باشاد .کشاور روسایه ناه تنهاا باا
کشورهای حوزه سی آی اس بصورت مشترک المنافع 6تعریف شده است؛ بلکاه باه عناوان پادر با ری سیاسای در ایان
کشورها است که سایر اعضای اتحادیه از روسیه تبعیت میکنند و پیارو نگااه آن اقادا مایکنناد .همچناین پادر با ری
اقتصادی است که بیش از نصف جمعیت و ثروت منطقاه سای آی اس را در اختیاار دارد .مطالعاات نشاان مایدهاد کاه
بهره گیری از مسیر آبی شمال ایران و کانال ولگا برای پیوستن به آبهای آزاد ،از مسیر آبی جنو باید صاورت گیارد .در
شرایط جاری ،مسیر هند به هلسنکی از مسیر شمال دریای خ ر با ولگا معادل 11ه ار کیلومتر( 22روز)کوتااهتار از مسایر
کانال سوئ و دریای جنو است [.]17
در همین راستا ،سند موافقتنامه کریدور حملونقل بینالمللی شمال و جناو  ،در سانت پترزباوری روسایه ،در ساال
 2000میالدی ،بین وزرای حملونقل ایران ،روسیه و هند به امضا رسید .هم اکنون تعداد اعضای رسمی در کریدور شمال
و جنو  13کشور است که ایران ،روسیه وکشورهای سی آی اس از مهمترین اعضای رسامی آن مایباشاند .مهامتارین
اهداف این کریدور که از مرز مشترک آبی بین ایاران  -روسایه مایگاررد ،شاامل :توساعه و سااماندهی حمالونقال در
کریدور بینالمللی شمال – جنو است .از م ایای دیگر آن ،اف ایش دسترسای طارفهاا باه بازارهاای جهاانی از طریاق
تسهیالت حملونقل ریلی ،جادهای ،هوایی و مخصوصاً دریایی است .از م ایای آن :اف ایش حجم حملونقل بینالمللای،
2Gravity model
)3Cardoso (2017
)4Wajdi (2017
)5Anderson (2016
6Commonwealth
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است .کاردوسو وهمکاران 3با استفاده از مدل جاذبه به روش پنل دیتا باه بررسای متغیرهاای جغرافیاایی و تجاارت پویاای

تأمین امنیت سفر ،ایمنی ،حفظ محیط زیست بر اساس استانداردهای بینالمللی است .از سوی دیگار تاأمین شارایط برابار
جهت عرضه کنندگان خدمات حمل و نقل ،اف ایش حجم مبادالت کاال بین کشورهای حاشیه اقیانوس هند با کشورهای
روسیه و آسیای مرک ی که مهمترین هدفش ،کاهش وابستگی تجارت و تران یت کشورهای جنوبی آسیا به کانال ساوئ

اگر چه در عمل ،هنوز تجارت ایران  -روسیه در سطح مناسبی قرار ندارد و بدتر از آن ،تراز تجاری منفی ایران است.
روسیه با تجارت  900میلیارد دالری معادل  542میلیارد دالر صادرات (غالباً انرژی)و  358میلیارد دالر واردات از جهاان،
در رتبه  5واردات جهان در سال  2013قرار دارد ،که  40میلیارد دالر از واردات مرکور مربوط به مواد غارایی اسات .باا
توجه به اینکه سهم ایران بسیار اندک و حدود 300میلیون دالر است ،یعنی رقام یاک ها ار صاادرات ساالیانه ایاران باه
روسیه با توجه به وسعت که م یت مرز آبی ارزان دارد ،بسیار نگران کننده است .طی یک دهه ،روسیه  70درصاد میاوه،
 50درصد لبنیات و بیش از یک سو گوشت مرغ مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کرده است .در حالی که کال
صادرات سالیانه ایران به روسیه رقم ناچی ی را نشان می دهد .این تنها یک قلم از واردات مواد غرایی کشور همسایه (40
میلیارد دالر)است که نشانگر سهم اندک کمتر از یک درصد ایران در این بازار اسات و همچناین نسابت کال صاادرات
مرکور به کل واردات روسیه (بیش از 300میلیارد دالر) نشان ازسهم بسیار اندک یک ها ار اسات کاه باا هایچ یاک از
متغیر های مدل جاذبه یعنی فاصله ،جمعیت و تولید بالفعل مرکور هماهنگی ندارد [.]17
با همه این اوصاف تراز تجاری دو کشور طی ربع قرن گرشته باه زیاان ایاران باوده و ایاران نتوانساته در باازار 140
میلیون نفری روسیه و بازار  300میلیونی سی آی اس نفوذ موثری داشته باشد و سهم قابل قبولی از بازار ایان کشاور را باه
خود اختصاص دهد.
مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق:
یکپارچگی اقتصادی ،دارای مخالفان و موافقان زیادی بین اقتصاددانان و سیاست گراران است؛ که منشأ آن به ایجاد
تجارت یا انحراف تجارت بر مایگاردد .واینار7نخساتین کسای اسات کاه کااهش تعرفاه در تجاارت ترجیحای منااطق
بینالمللی را در سال 1950مطرح کرد .با کاهش تعرفه برای کشاورهای داخال منطقاه خلاق تجاارت و افا ایش رفااه رخ
میدهد؛ ولی برای سایر کشورهایی که در خارج از منطقه قرار دارند ،با کاهش رفاه مواجه میشوند ،بنابراین یکپارچگی
منطقااه ای و ایجاااد تجااارت ترجیحاای در کشااورهای همسااایه کااه از م ایااای متغیاار فاصااله برخوردارنااد امکااان پااریرتر
است[.]39بنابراین فاصله در نظریه واینر یک متغیراصلی است .این متغیر در سایر مطالعات نی بعنوان یک متغیرکلیدی در
مدل جاذبه برای تبیین یکپارچگی اقتصادی استفاده شده است.ضمنا مدل جاذبه مهمترین مادلی اسات کاه در ساالهاای
)7Viner (1950
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است[.]17

اخیر در مقاالت جهانی به آن استناد شده است .گروگمن ،8معتقاد اسات کشاورهای همساایه باا ایان تجاارت باه خلاق
تجارت میپردازند ،اگرچه تجارت بر مبنای م یت نسبی شکل میگیرد ولی تحت تاثیر مسائلی از قبیل جغرافیاا نیا قارار
دارد و کاهش فاصله بعنوان یک متغیر مهم در مدل جاذبه ،ه ینههای سنگین حملونقل را کاهش مایدهاد و همساایگان

استون 9و همکاران با تخمین دو متغیرکلیدی اندازه اقتصاد و فاصله مدل جاذبه ،نتاایج ذیال را گا ارش کاردهاناد )1
اندازه ب ریتر بازار در کشور میهمان باعث کاهش موجودی سرمایهگاراری خاارجی در کشاور می باان مایشاود )2.باا
لحاظ کردن متغیر فاصله در مدل ،نتایج دال بر وجود رابطاه مکمال باین تجاارت و  FDIداشاته اسات .مناافع حاصال از
همگرایی منطقه ای در کشورهایی که اقتصاد بسته دارند و موانع بیشتری برای جر سرمایهگراران خارجی دارند ،کمتار
است[.]34
ویتو تان ی10با موضوع جهانی سازی در آغاز قرن بیست و یکم  ،به این نتیجه میرساد کاه متغیار فاصاله باه دو عامال
سرمایهگراری و اطالعات پیوند خورده است .سرمایهگراری با رشد شرکتهای چند ملیتی و اطالعات با رشاد اینترنات،
موج جدید جهانی سازی و کاهش موانع معامالت بینالمللی نظیر کاهش ه ینه حملونقال در فاصاله زیااد را باه ارمغاان
آورده است .متغیر فاصله یک متغیرکلیدی در جغرافیایی اقتصادی و مدل جاذبه است که با کاهش ه ینههای حمل ورود
به منطقه تجارت ترجیحی آسان میشاود.بنابراین طباق مادلهاای مرساو مایتاوان « جغرافیاایی اقتصاادی» را باه عناوان
ه ینههای حملونقل الگوسازی کرد[ .]38فرانکیل11سه انقال تکنولوژیکی در ارتباطاات را تشاریح کارده اسات کاه
مبین نقش متغیرکلیدی فاصله در مدل جاذبه است .انقال اول با ظهور ماشین بخار و کشتی بخار در قرن نوزدهم رخ داد
که ه ینه حملونقل در فاصلههای طوالنی را پایین آورد .دومین انقال تکنولوژیکی در نیماههاای میاانی قارن بیساتم باا
گسترش مقیاس تولید ،تولید انبوه و ساخت کشتیهای غول پیکر که بازده ف اینده نسبت به مقیاس و صرفه جویی ناشی از
مقیاس داشت .بطوریکه طی سالهای 1920-1980ه ینه واقعی هر تن حمل بار در فاصلههاای طاوالنی را تاا ساه چهاار
کاهش داد .سومین انقال در فناوری ارتباطات و حملونقل در پایان قرن بیساتم باه وقاوع پیوسات .ایان انقاال تحاول
شگرفی در حال کاهش دادن فاصلهها با دستیابی به فناوری و اطالعات و دانش فنی در سطح بینالملل است[.]28
دیر دروف و استیرن12میگویند :بیشترین منافع حاصل از جهاانی ساازی و آزادساازی تجااری نصایب عوامال نسابت ًا
فراوان می شود .در کشورهای فقیر که نیروهای کار غیر ماهر بخش نسبتاً فاراوان از افاراد در سان کاار اسات ،مایتوانناد
برندگان اصلی جهانی سازی و آزادسازی تجاری باشند[.]25
)8Paul Krugman (1980
)9Stone (1999
10
)vito tanzi (2000
11
)Frankel (2000
12
)Deardorff and Stern (1999
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در چنین مناطقی در طیف گستردهای با یکدیگر به تجارت میپردازند .]31

هکمن و مسرلین  13،با استفاده از مدل جاذبه پیشنهاد میکنند ،جهت پیشبرد همگرایی در کشورهای عربی ،تمرکا بار
متغیر کلیدی فاصله و کاهش ه ینههای حملونقل است .از نظر آنها اصول یکپارچه ساازی در کشاورهای اروپاایی دهاه
شصت و کشورهای عربی فعلی به طور کامالً مشخص متفاوت هستند .کشورهای عربی خیلی کمتر با یکدیگر داد و ستد
عربی با شیوة غالباً لیبرالی که به وسیله جامعه اروپایی به اجرا درآمده است (آزادسازی کامل تجارت کاال) متفاوت است.
[]28
رحمان  14،مدل جاذبه تعمیم یافته را با تکنیک پنل دیتا برای بررسی جریاان تجاارت کشاور بانگالدش باا شارکای
تجاری این کشور به کار می گیرد نتایج او نشان می دهند که تولید سرانه و درجه باز بودن اقتصادها ،تاثیر مثبت اما ه ینه
حمل و نقل تاثیر منفی بر جریان تجارت بنگالدش داشته است[.]30
مهمترین یافته های این مطالعات شامل -1 :یکپارچگی اقتصادی اثر مثبات بار رشاد اقتصاادی دارد-2.
آردین  ،هری15
پیوستن به اتحادیه اروپا برای کشورهایی جدید منافع زیادی دارد -3 .اثرات یکپارچگی عمیق با رفاع موانع تجاری ،بسیار
بیشترمی شود -4.توسعه موسسات اقتصادی اثرات مهمی بر رشاد اقتصاادی دارد -5.کااهش محادودیتها و مواناع مارزی،
اثرات مثبتی بر سطح درآمد ملی و رفاه دارد[.]22
 16بررسی ایجاد واحد پول آسیایی در اقتصادهای مختلف منافع بالقوه ایجااد یاک واحاد پاول آسایایی
میشل ،پلومر به
بسیار زیاد است .این امر زمینه ایجاد یک رژیم موفاق ،باا سیاساتهای بازرگاانی متحدالشاکل در باین دولتهاای همگان و
متمایل به یک رژیم آزاد را فراهم می نماید[.]33
 17استفاده از مدل جاذبه ،به بررسی دو متغیرکلیدی اندازه اقتصاد و فاصاله مایپاردازد .وی باه بحاث
جاسکوث ملیت با
م یتهای نسبی و تخصص در مدل جاذبه معتقد است .وی میگوید ،فاصاله مایتواناد باه عناوان یاک عامال مشاو در
تجارت بین کشورها در نظر گرفته شود[.]29
 18معرفی «اثردومینو» که بر طبق آن ،تجارت آزاد جهانی از مسیر گسترش منطقاه تجاارت ترجیحای تحقاق
بالدوین با
مییابد ،به تبیین دو متغیرکلیدی اندازه اقتصاد و فاصله در مدل جاذبه میپردازد .مطالعات بالدوین نشان میدهند که تحت
«اثردومینو» با گسترش منطقه تجاارت ترجیحای ،کشاورهای خاارجی ناخواساته باه جرگا «وارد شاوندگان» باه اتحادیاه
میپیوندند[.]23

13
)Hoekman. B, Messerlin. P, (2002
14
)Rahman(2004
15
)Ardian. Harri (2005
16
)Mchael G. Plummer (2006
17
)Jacques Melitz (2007
18
)Baldwin (2011
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می کنند و اهمیت چنین داد و ستدی در تولید ناخالص داخلی ،بسیار متفاوت است .در نتیجه اساتراتژی یکپارچاه ساازی

 19استفاده از مدل جاذبه ،به بررسی تجارت در ویتنا با دو متغیرکلیدی انادازه اقتصااد و فاصاله مای
دین تای تانیبین با
پردازد .تحلیل تجارت دوجانبه بین ویتنا و  60کشور جهان طی سالهای  2000تا  2010با استفاده از مدل پنل دیتا انجاا
شده است[.]26
چون ترتیبات تجاری و مرز مشترک نی در همگرایی اقتصادی بین دو کشاور اهمیات دارد.ضامنا وی مباحاث همگرایای
اقتصاد بین الملل را با تکیه بر تجارت و سرمایهگراری شرکتهای چند ملیتی و گارایش کشاورها باه اقتصااد بااز تبیاین
کرده است[.]32
به بررسی تاثیر متقابل اقتصادها با مدل جاذبه پرداخته است .اگر چه انقاال صانعتی باا تخصصای کاردن
اندرسون21
امور و انتقال دانش فنی آغاز تهاجمی برای جهانی سازی است ولی انچه مکان تولید و تجارت را مشخص می کناد فقاط
در دها  1980بسایاری از کشاورهای غیار عضاو ساازمان
م یت های نسبی است  .]21طبق گ ارش یو اس ای تی سای22
همکاری اقتصاد و توسعه ،شامل روسیه ،هند و چین آرا آرا از سیاستهای تجاری و سرمایهگراری درونگرا باه سامت
سیاست های تجاری و سرمایهگراری برونگرا تغییر گرایش داده اند .انها دریافته اند کاه باا گساترش بازارهاا ،فنااوری و
فرصتهای جدید رخ مینماید .در نتیجه ،بازدهی این کشورها ،با پیوساتن باه جریاان آزادساازی ،رشاد پیادا مایکناد و
درآمدشان به سطوح درآمدی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،همگرا می گردد[.]36
هم مان با پژوهشهای خارجی ،پژوهشگران داخلای نیا باا اساتفاده از مادل جاذباه ،باه بررسای متغیرهاای کلیادی
تجارت ،اندازه اقتصاد ،فاصاله و ....پرداختناد .حساینی و ب رگای ( )1379در مقالاه « شارکای منطقاهای ایاران و امکاان
همپیوندی منطقهای» به بررسی شاخصهای موثر بر یکپارچگی اقتصادی از قبیل :تولید سرانه ،درجه بااز باودن اقتصااد،
ساهم کاالهاای سااخته شاده صاانعتی از تولیاد وصاادرات ،انادازه تجاارت و ساهم کشاورها از کال تجاارت منطقااهای
پرداختهاند[ .]6آذربایجانی و همکاران ( )1381با بهرهگیری از الگوی جاذبه تعمایم یافتاه و روش دادههاای ترکیبای،
مناسبترین ترتیبات تجاری – منطقهای برای اقتصاد ایران ،بر اساس شاخصهای همگرایی و جهانی شادن را ماورد
بررسی قرار دادهاند[.]1
 )199723طرح فرضی یکپاارچگی اقتصاادی را بارآورد کارد .ماتیااس
اشرف زاده با استفاده از تصریح مدل ماتیاس (
ایرادات پوالک ()1996را که به فرانکل و دیگران گرفته بود با لحاظ سه ضریب ثابت پاسخ داد.ضریب ثابت اول(الفا)
19
)Dinh Thi Thanh Binh(2011
20
)mashfique Ibne Akbar(2013
21
)Anderson (2016
22
United States International Trade Commission(2017).
22
)vito tanzi (2000
23
Matyas, L.
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در مطالعات خود نشان میدهاد عاالوه بار ه یناه حمالونقال و اشاتراکات فرهنگای ،عوامال دیگاری
مشفیگو ایبنی20

 ،یک متغیر مجازی است .از نظر ماتیاس این ضریب ،مقاومت کشورها را در زمینه واردات نشان می دهاد و انتظاار دارد
این ضریب منفی باشد .به همین ترتیب ضریب ثابت دو (سیگما) ،یک متغیر مجازی است .از نظر ماتیاس ضریب توان
صادراتی کشور صادر ک ننده را نشان می دهد و آن را به عنوان اثر کشور هدف معرفی می نماید .انتظار ماتیااس بار ایان
دادن اثر زمان در مقاطع (کشورها) متغیر مجازی سو که همان ضریب ثابت سو (گاما) است را معرفی می کند و این
ضریب را به عنوان اثر زمان در مقاطع یا کشورها معرفی می نماید .از نظر ماتیاس کسانی که این مدل را بکار گرفته اند،
به صورت ناخواسته و بدون آزمون ،محدودیت های غیر ضروری الفا مساوی صفر و سیگما مساوی صفر و گاما مساوی
صفر ،را برای همه مقادیر i ,j , tبر مدل تحمیل نموده اند .به این ترتیب ماتیااس بارای بررسای تااثیر همگرایایهاای
اقتصادی بر جریان تجارت بین کشورها ،اثرات ثابت مدل را به دو اثر بازار داخلی و اثر کشور هدف تفکیک می نمایاد
و تاکید می کند که اعمال چنین محدودیتهایی آن هم بدون آزمون بار مادل عماومی جاذباه ،ممکان اسات نتاایج را باا
تورش همراه سازد]2[ .
اکبری به بررسی یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهای اسالمی پرداخت[ .]3الهی و نهاوندیان مطالعات «جهانی
شدن و هم پیوندی منطقهای -مطالعه موردی کشورهای اسالمی منا» با به کارگیری نظریه لیندر به بررسای یکپاارچگی
اقتصادی پرداختند و نشان دادند ،رفتار تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی و سایر کشورها در مقااطع
پیش و پس از نظریه جهانی شدن سازگاری دارد[.]4
نجارزاده و همکاران پژوهش «همگرایی منطقهای و تاثیر آن بر سارمایهگاراری مساتقیم خاارجی» منطقاهگرایای و
تشکیل پیمانهای منطقهای را مطارح مایکناد .نتا ایج مطالعاات مارکور دال بار تااثیر مثبات انادازه باازاری و اقتصاادی
کشورهای صادرکننده و واردکننده بر جریانهای تجاری دوطرفه است[.]19
خیابانی و همکاران بر اساس مدل جاذبه باه بررسای عوامال تعیاین کنناده یکپاارچگی اقتصاادی و جریاان تجاارت
پرداختند .بر اساس نتایج آنها تولید ناخالص داخلی کشورها ،نرخ ارز واقعی و ذخایر ارزی کشور صادرکننده ،اثر مثبت
و معنادار و جمعیت کشورها اثر منفی بر تجارت دارد[.]7
صادقی یارندی  ،حسینی سب واری به بررسی اثرات ایجاد و انحراف تجارت در قالب ترتیبات تجارت ترجیحای دو
جانبه بین ایران و پاکستان میپردازند .بنابراین مازاد تجاری غیار نفتای و درآمادهای تعرفاهای ایاران در نهایات کااهش
خواهد یافت[.]12
محرابی با استفاده از مدل تعادل ج ئی برای دوره زمانی  2002-2003ضمن بررسی یکپارچگی اقتصادی  ،اثارات
کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری ،درآمد تعرفهای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقت ناماه تجاارت
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است که این ضریب مثبت بوده و برای کشورهایی که توان صادراتی بیشتری دارند ،ب رگتر باشاد .ماتیااس بارای نشاان

ترجیحی بین ایران و کشورهای آسیای مرک ی میپردازد[.]16
کریمی هسنیجه با استفاده از مدل جاذبه بین سالهای  1994تا  2005با روش دادههاای پنال ،جریاناات تجااری دو
جانبه بین ایران و شورای همکاری خلیجفارس و کشورهای اقیانوس هند را بررسی کرد[ .]14ناصری و نصیری با محاسبه
مبدا و کشور طرف موافقت نامه ،به نتیجه ذیل دست یافتند .طبق شاخص مرکور به ترتیب کشورهای اندون ی ،ترکیه و
سوریه در رتبههای اول تا سو قرار دارند[.]18
لطفعلی پور و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی یکپارچگی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکاای التاین
 کاربرد مدل جاذبه  -به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای التین میپردازد .هدفاصلی ،بررسی موفقیت یا عد موفقیت تشکیل بلوک و تأثیر آن بر می ان اف ایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و
این کشورها است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل شان ده کشاور در دوره زماانی 2001-2009اسات .ایجااد بلاوک
تجاری معادل  89درصد تجارت میان کشورهای عضو را اف ایش میدهد[.]15
شکیبائی و همکاران به بررسی همگرایی اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه میپردازند .نتایج برآورد نشاان مایدهاد
متغیرهای مستقل درآمدسرانه و فاصله بین آنها تا حد زیادی همکاریهای اقتصادی بین ایران و ترکیه را توجیه میکنند.
همچنین نتایج نشان میدهد این دو کشور نمیتوانند با کشورهای منطقه آسایای جناو غربای همگرایای مثبتای داشاته
باشند[.]11
نیکبخت و همکاران «تحلیل همگرایی اقتصادی – سرمایهگراری مستقیم خارجی دو طرفه» کشورهای گاروه دی
 24این نتیجه رسیدهاند که این کشورها آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند ،منطقهگرایی میتواناد
هشت به
مؤثرترین راه برای حرکت تدریجی اقتصادهای ملّی این کشورها به اقتصاد جهانی باشد .نکته مهام در ایان مطالعاات
عد مشابهت ساختار اقتصادی کشورهای عضو و پراکندگی جغرافیاایی جهات همگرایای اقتصاادی در مادل جاذباه
است[.]20
سوری آزادسازی به شیوه منطقهگرایی کمه ینهتر و قابل دسترستر از طریق جهانی شدن است .براساس یافتاههاای
مدل جاذبه ،جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر25مبنیبر وجود رابطاه مثبات باین تجاارت متقابال و همگرایای درآمادها
پیروی میکند .همچنین نتایج برآورد مدل نشان میدهد ،اندازه اقتصادی ،درآمد سرانه و سرمایهگراری مستقیم خارجی
آثار معنادار و مستقیم و مسافت اثر معنادار اما معکوس بر جریان تجااری ایاران باا بلاوکهاای منطقاهای ماورد بررسای
24
D-8
25
Linder
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سه شاخص کلی شامل شدت جریان تجاری ،سازگاری جریان تجاری دو طرفه و شاخص سازگاری باین تولیاد کشاور

دارد[.]10
سعادت با استفاده از مدل جاذبه ،همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خ ر را بررسای مایکناد.
اگر ایران با کشورهای منطقه ،طرح تجارت آزاد ایجاد کند ،ممکن است بیشترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایاران رخ
سالواتوره در سال  1391بیان می دارد که" هر کشور کاالیی را صادر می کند کاه در تولیاد آن نیااز باه اساتفاده از
عامل نسبتاً فراوان و ارزان دارد و به طور متقابل کاالیی را وارد می کند که تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیا
و گران دارد"[.]37
رحیمی بروجردی با نتشار کتا همگرایی اقتصادی و ترتیبات تجااری منطقاهای و بازارهاای مشاترک ماینویساد،
غالب مطالعات هم گرایی اقتصادی باه مسائل همگرایای درآماد یاا نباود همگرایای26میاان کشاورها مایپردازناد .ضامناً
مدلهای همگرایی درآمد با شبیه سازی برای مدلهای یکپارچگی یاا ادغاا 27اقتصاادی نیا کااربرد دارناد .بروجاردی
رفع موانع تجارت برای دستیابی به یکپارچگی را مشابه فرضی لیندر و مدل جاذبه میداند که در آن وقوع تجاارت میاان
کشورها عامل ایجاد فعل و انفعال در زمینه دستیابی به یکپارچگی اقتصادی  ،محسو میشود[.]8
 -3روند تولید و تجارت
 -1- 3روند تولید و تجارت در جهان
بر اساس گ ارش آنکتاد28کاهش در ه ینههای حمل و نقل ،کاهش ه ینههاای اطالعااتی و ارتبااطی و حارف مواناع
تعرفهای و غیر تعرفه ای در تجارت کاالها و خدمات منجر به تسریع جهانی سازی طی یک قرن گرشته شده اسات .دامناه
شتا جهانی سازی را نمیتوان در یک آمار واحد به تصویر کشاید ،ولای یکای از شااخصهاای اساتاندارد مقایساه باین
صادرات جهانی و رشد تولید ناخالص داخلی است .همان گونه که جدول ذیل نشان میدهاد ،باه جا ساالهاای باین دو
جنگ جهانی ،تجارت کاال همواره سریعتر از تولید رشد کرده است .بایش ازیاک پانجم تولیاد جهاانی در حاال حاضار
صادر می شود که این رقم دو برابر بیشتر از دهه  1950است .جریان خروجی سااالنه سارمایهگاراری مساتقیم خاارجی در
خالل سالهای1983-1990بیش از  6برابر رشد کرد که این رشد با نرخی بیشتر از دو برابر سرعت تجارت کااال در دهاه
 ،1990ادامه پیدا کرد .تجارت شرکتهای داخلای در میاان شارکتهاای چنادملیتی 29تقریبااً یاک ساو تجاارت جهاانی
26
Convergence
27
integration
28
)UNCTAD (2017
29
. Multinational corporations
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دهد .همچنین ،مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات ،ب ریتر از کشش بلندمدت واردات است[.]9

تخمین زده شده است و یک سو دیگر تجارت شرکت های چندملیتی با کشاورهای غیروابساته اسات .طای دها ،1990
سرمایهگراری سبد مالی بینالمللی ،سریعتر از سرمایهگراری مستقیم خارجی رشد کرد30.میاان ساالهاای  1991تاا ،2000
ارزش ساالنه مبادالت کاالیی بین مارزی از 0/5تاا  2/5برابار تولیاد ناخاالص داخلای جهاان رشاد کارد .در ساال ،2000
سرمایهگراری مستقیم خارجی در آن سال ارزش گراری شد .اف ایش در معامالت ارزی در سطوح بینالمللی حتی بیشتر
از این ارقا بود .ده  1990همچنین ده انفجار ظرفیت جهانی در تجارت الکترونیک است .با وجود بهبود نسبی وضعیت
تجارت پس از سال های بحران مالی و اقتصادی جهاان ،مجادداً تجاارت جهاان در ساال  2017مایالدی ،کنادترین رشاد
تجارت جهانی از زمان بحران مالی  2009میالدی را دارد و برای نخستینبار طی  15سال گرشته تجارت بینالمللی کندتر
از تولید ناخالص داخلی جهان رشد خواهد کرد .کااهش رشاد تجاارت جهاانی نسابت باه رشاد تولیاد ناخاالص داخلای
کشورها در این دو سال اخیر در حالی رقم میخورد که بر اساس آمارها طی سالهای  1990-2006میالدی سرعت رشاد
حجم تجارت جهانی کاال بطور میانگین دو برابر تولید ناخالص داخلی جهان بوده است[.]35

جدول -1رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPو صادرات جهانی طی  1720تا (2016درصد)
1720-1820

1820-1870

1870-1913

1913-1950

1950-1973

1973-1990

1990-2000

2016-2000

دوره
رشد تولید

0 /8

1 /9

2 /5

1 /8

5 /4

2 /7

2

3 /3

رشد صادرات

1 /4

4 /5

3 /9

0 /5

9 /8

4

6 /5

5 /5

ماخر]37[ :

 - 2- 3تجارت ایران با جهان
جدیدترین اطالعات منتهی به  1395بعلت اهمیت بعد از تبیین روند دهه منتهی به  1392تحلیل میشود .مطابق جدول
ذیل طی دوره  1379 -1392کمترین می ان رابطه مبادله ایران با کشورها رقم  0/295درصد مربوط به سال  1392و
بیشترین می ان آن با رقم  0/487درصد به سال  1385مربوط میشود .این امر به من له هشدار اف ایش قابل توجه قیمت
کاالهای وارداتی نسبت به قیمت کاالهای صادراتی است .ترکیب و سبد تجاری حدود  50درصد کاالهای پتروشیمی و
میعانات گازی است که منشأ نفتی دارند .بیشترین ارزش هر واحد صادرات نی متعلق به گروه میعاناتگازی و پتروشیمی
است .به تبع آن کل ارزش هر واحد صادرات و در نتیجه بخش مهمی از رشد رابطه مبادله تجاری غیرنفتی نی وابسته به
محصوالت نفت و گاز خواهد بود .در سال  ،1392ارزش هر واحد صادرات کشور نسبت به سال قبل کاهش و ارزش هر
واحد واردات اف ایش یافت که باعث سقوط رابطه مبادله به کمترین می ان خود در دوره مورد بررسی شد .تجارت ایران
30
). Craft (2000
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فعالیتهای مبادالتی بین مرزی ،تقریباً یک سو همه ادغا ها و مالکیتهای جهانی محاسبه شد و به چهار پانجم جریاان

در دو سال گرشته یعنی  1394و  1395نی همانند دهه تشریح شده فو با غلبه میعانات گازی و پتروشیمی است که در
ادامه تحلیل میکنیم .آخرین تراز تجاری ایران با جهان ،طبق قاعده مارژنال آخرین تراز بهترین راهنما است .سال گرشته
( )1395می ان صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر  129میلیون و  648ه ار تن و به ارزش  43میلیارد و  930میلیون دالر بوده
صادرات نسبت به ارزش یازده است ،یعنی رشد می ان صادرات یازده برابر رشد ارزش آن در سال  1395بوده است .ولی
برعکس ،حساسیت واردات نسبت به ارزش  -0.96است ،یعنی بیکشش است .همچنین می ان واردات کشور در این
مدت ،با کاهش  4/9درصدی در وزن و اف ایش  5/1درصدی در ارزش دالری در مقایسه با سال  ،1394به ارقا 33
میلیون و  399ه ار تن و 43میلیارد و  684میلیون دالر رسیده است]51[ .
مطابق آمار گمرک ،در سال  1395صادرات «محصوالت پتروشیمی» از نظر وزنی  32میلیون و  434ه ار تن به
ارزش  14میلیارد و  340میلیون دالر ،سهمی بالغ بر  32/6درصد از نظر ارزشی را از حجم کل صادرات به خود اختصاص
دادهاند که در مقایسه با سال گرشته به لحاظ وزنی با رشد  41درصدی و از نظر ارزشی با رشد  9/1درصدی مواجه بوده
است« .میعانات گازی» که پس از محصوالت پتروشیمی سهم باالیی در سبد صادراتی کشور دارند ،حجم صادرات آن از
نظر وزنی  18میلیون و  663ه ار تن به ارزش  7میلیارد و  320میلیون دالر ثبت شده است .سهم میعانات گازی از کل
حجم صادرات کشور از نظر ارزشی  16/6درصد است .درصد تغییر صادراتی این محصول در مقایسه با سال گرشته ،هم
به لحاظ وزنی و هم ارزشی رشد داشته است .از سوی دیگر ،می ان صادرات«گازطبیعی» ،به لحاظ وزنی  9میلیون و 726
ه ار تن و از نظر ارزشی بیش از  2میلیارد دالر گ ارش شده که در مقایسه با سال گرشته،اگرچه به لحاظ وزنی رشد بیش
از 67درصدی را تجربه کرده ،اما از نظر ارزشی با افت  2/7درصدی مواجه بوده است .براساس آمارها ،سهم صادرات
گاز طبیعی از حجم کل صادرات کشور 4/7 ،درصد از نظر ارزشی گ ارش شده است .مطابق آمارها ،حجم صادرات
سایر کاالها به لحاظ وزنی  68میلیون و  825ه ار تن و از نظر ارزشی معادل  20میلیارد و  192میلیون دالر ثبت شده که
سهم آن از حجم صادراتی کشور ،از نظر ارزشی  45/9درصد است .صادرات سایر کاالها نسبت به مدت مشابه سال
گرشته ،از نظر ارزشی با افت  10درصدی روبهرو بوده است .از سوی دیگر ،مطابق مطابق آمار گمرکات ایران در سال
« 1395چین ،امارات  ،ترکیه  ،کرهجنوبی  ،عرا و آلمان »  6شریک تجاری(صادرات و واردات ) ایران محسو

می

شوند که روسیه در آنها حضور ندارد .ضمن اینکه کاالهای ذرت دامی ،وسایل نقلیه موتوری ،قطعات اتومبیل سواری و
برنج ازجمله واردات عمده ایران از جهان بهشمار میروند[.]51
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که در مقایسه با سال گرشته ،اف ایشی  38درصدی در وزن و  3/5درصدی در ارزش دالری داشته است .حساسیت

جدول  -2تجارت ایران با جهان در دو سال گرشته  1394و  – 1395ارقا به میلیون دالر میلیون تن
ارقا به میلیون دالر و میلیون تن

وزن 95

ارزش 95

وزن 94

ارزش 94

رشد وزنی

رشد

قیمت 95

قیمت 94

ارزشی

صادرات کاال

110985

36610

83412

37749

33

-3.0

33

45

واردات کاال

33399

43684

35152

41539

-5

5.2

131

118

کل تجارت

163047

87614

129059

83968

26

4.3

54

65

3.3

0.8

2.4

0.9

-6.6

-0.58

0.25

0.38

نسبت صادرات به واردات
ماخر]51[ :

 -3- 3تجارت روسیه با جهان
مطابق اطالعات سایت فدراسیون روسیه31شاخص صادرات به تولید ناخالص داخلی طی سالهای  2003تا  2015در
دامنه  30تا  35درصد در نوسان بوده است؛ اما شاخص واردات به تولید ناخالص داخلی طی مدت مرکور در دامنه10تا
25درصد در نوسان بوده است ،که غلبه شاخص صادرات به شاخص واردات و مازاد تجاری در کشور روسیه در دهه
منتهی به  2015میالدی است.مطابق اطالعات بانک جهانی در سال  ،2015روسیه روابط تجاری بسیار زیادی با اروپا و
روابط تجاری بسیار کمی با آمریکا دارد .بطوریکه سبد صادراتی روسیه به شدت به اروپا و آسیا وابسته است .طبق
اطالعات بانک جهانی در سال  2015معادل  60درصد صادرات روسیه به اروپا و  16درصد صادرات روسیه به آسیا به
ج چین است و 10درصد صادرات روسیه به چین است .تنها 2درصد صادرات روسیه به آمریکا است[.]49
 -4- 3بررسی تجارت ایران روسیه در ربع قرن گذشته و سیاست فقیر کردن همسایه :
سال  2017آستانه صدمین سالگرد انقال

اکتبر  1917روسیه و گرشت ربع قرن از فروپاشی نظا اقتصادی مبتنی بر

برنامه ری ی مرک ی است که نشانگر نو ظهور بودن روسیه و کشورهای سی آی اس در نظا بازار وتجارت بین الملل
است .اما روابط تجاری ایران با این کشورهای نو ظهور چگونه است .در دهه منتهی  1393حجم تجارت ایران با روسیه از
حدود دو میلیارد دالر به کمتر از یک میلیارد دالر در سال  1393سقوط کرد در حالیکه در همین دهه حجم تجارت
ایران با عرا از حدود یک میلیارد دالر به باالی ده میلیارد دالر رسید .طی دهه گرشته ،صادرات ایران به روسیه روند
کاهشی  50درصدی داشته است ولی طی همین مدت صادرات ایران به برخی از کشورهای همسایه مثل عرا اف ایش

31
Rosstat
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صادرات کاال و میعات گازی

129648

43930

93907

42429

38

3.5

34

45

چشمگیری داشته و حدود ده برابر شده است .با وجود م یت مرز آبی که ه ینه حمل آبی یک سی و هفتم مرز خشکی
است ،این امر خود گواهی بر ضعف روابط تجاری ایران با روسیه است[.]17

مطابق جدول ضمیمه  4می ان صادرات ایران به روسیه در سال  1371معادل  38میلیون تن و  75میلیون دالر بود که در
ایران از روسیه در سال 1371معادل  767میلیون تن و  310میلیون دالر بود که در آخرین سال ،می ان واردات ایران از
روسیه در سال  1395معادل  2084میلیون تن و  1544میلیون دالر رسید .می ان کسری تجاری ایران از روسیه که در سال
اول فروپاشی  1371معادل  61درصد و  235میلیون دالر بود به  75درصد و  1325میلیون دالر در سال  1395اف ایش
یافت .میانگین صادرات ایران به روسیه در دهه  70معادل  88میلیون تن و  54میلیون دالر بود که در نیمه اول دهه 90
معادل  531میلیون تن و  311میلیون دالر رسید .ولی می ان واردات ایران از روسیه در دهه  70معادل  1036میلیون تن و
 486میلیون دالر بود که در نیمه اول دهه  90معادل  1716میلیون تن و  967میلیون دالر رسید .می ان کسری تجاری ایران
از روسیه که در دهه  70معادل  77درصد و  432میلیون دالر بود به  48درصد و  656میلیون دالر در نیمه اول دهه 90
رسید .از طرفی تراز تجاری ارزشی ایران با روسیه همواره به نفع روسیه بوده و شدت (رشد) آن نی طی روند به نفع
روسیه بوده است .نسبت ارزش صادرات به واردات ایران با روسیه همواره به نفع روسیه بوده و شدت (رشد) آن نی طی
روند به نفع روسیه بوده و از حدود  130درصد به حدود  300درصد رسیده است .این امر نشانگر سیاست فقیر کردن
همسایه توسط روسیه برای ایران طی ربع قرن گرشته اجرا شده است .زیرا روسیه ؛ ما را با تراز تجاری منفی در بلند مدت
مواجه کرده است و ایران مجبور است ارزهای خود (دالر و یورو) را که غالباً از فروش نفت به دست آورده بابت کسری
تجاری به روسیه بدهد .بعبارت دیگر می ان روبل بدست آمده از صادرات به روسیه طی ربع قرن گرشته بسیار کمتر از
می ان روبل مورد نیاز برای تامین واردات از روسیه بوده است .بنابراین سیاست فقیر کردن همسایه توسط روسیه برای
ایران طی ربع قرن گرشته اجرا شده است .برای خروج از این سیاست غلط الز است تدابیر ویژهای در خصوص صنایع
فوالدی ،صنایع چو

؛ صنایع کشتی سازی و صنایع غرایی که اقال عمده تجارت ایران با روسیه است  ،در قالب

سرمایهگراری مشترک خارجی در مرزها آبی مشترک و مناطق آزاد دو کشور اندیشیده شود .بنابراین ال امی است که
اقال عمده تجارت ایران با روسیه در سالهای اخیر ،شناسایی شود تا با دقت بیشتری  ،سیاست فو را تحلیل نمائیم .نکته
دیگر رابطه مبادله است.
مطابق جدول ضمیمه  4عالوه بر کسری تجاری ،رابطه مبادله ایران نسبت به روسیه نی نامناسب است .قیمت کاالهای
وارداتی ایران از روسیه سه برابر قیمت کاالهای صادراتی به روسیه است .علت نامناسب بودن رابطه مبادله ایران نسبت به
روسیه به ترکیب کاالهای مرتبط است .عمده کاالهای صادراتی ایران ،ج ء مواد اولیه خا و با قیمت پایین مانند کلنکر
سیمان ،شیشه و میوه است .به عبارت دیگر کاالهای صادراتی ایران به روسیه غالباً کاالهای ضروری با کشش درآمدی
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سال گرشته( )1395می ان صادرات ایران به روسیه معادل  362میلیون تن و  219میلیون دالر رسید .ولی می ان واردات

اندک است بنابراین رشد تقاضا کمتر از رشد در آمد است ولی در شرایط جاری و موقعیت جغرافیایی (هوای بسیار سرد
سیبری) کشور روسیه به کاالهای ضروری نیاز دارد  .ایران باید یک قد جلوتر برود و بجای خا فروشی با صنایع
تبدیلی و بستهبندی مدرن ،زنجیره تامین در روسیه را گسترش دهد.

فرضیههای مورد آزمون در مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس با محوریات تجاارت متقابال ،انادازه اقتصاادی و
مسافت بشرح ذیل است:
فرضیه اول :رابطه مثبتی بین تجارت متقابل و اندازه اقتصادی کشور وجود دارد .مبانی تئوریک این فرضیه آن است
که کشورهای دارای ابعاد و مقیاس اقتصادی ب ریتر ،تواناایی نسابی بااالتری در دساتیابی باه صارفه ناشای از مقیااس
اقتصادی و اف ایش صادرات برحسب م یتهای نسبی دارند .این کشورها همچناین بازارهاایی قاوی در جار

بیشاتر

واردات دارند .بنابراین ،انتظار میرود اف ایش در مقیاس و ابعاد اقتصادی باعث اف ایش در حجم تجاارت شاود .ضامناً
تأثیر مثبت صرفه اقتصادی بر تجارت متقابل در مطالعات جدید کاردوسو وهمکاران و اندرسون تأیید شده است.
فرضیه دو  :رابطه معکوسی بین تجارت متقابل و فاصاله وجاود دارد .فاصاله متغیاری مهام در تجاارت محساو
میشود که نشان دهنده ه ینه حمل و نقل ،زمان و موانع دسترسی به بازار است .ضمنا اگرچه تولید (درآمد) و جمعیات
در کلیه مطالعات مرکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نشانگر اندازه باازار مصارفی و انادازه اقتصااد اسات ولای
متغیر مهم تر در این مطالعه که روی آن تأکید ویژه وجود دارد ،متغیر فاصله است .مرز مشاترک آبای ارزان باین ایاران -
روسیه نه تنها یک فرصت منطقه ای در حمل نقل ارزان است ،بلکه یک فرصت بین المللی است که فاصله شر دور باه
غر را کاهش می دهد ،برای مثال مسیرهند به هلسنکی فنالند از مسیر نوستراک (مسایرآبی ایاران – روسایه) نسابت باه
مسیر کانال سوئ  ،معادل 11ه ار کیلومتر( 22روز)کوتاهتر است .بعالوه ارتباط منفای باین فاصاله و تجاارت متقابال در
مطالعات کاردوسو وهمکاران ،واجدی و اندرسون تأیید شده است.
فرضیه سو  :رابطه معکوسی بین تجارت متقابل و متغیر لیندر وجود دارد .متغیر لیندر ،تفاضل درآمد سرانه ایران و
کشورهای سی آی اس است .در واقع طبق رابطه لیندر ،تجارت دوجانبه بین کشورهای با درآمد سرانه مشابه بیشتر از
کشورهای با درآمد سرانهی متفاوت است .هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشورها کمتر شود تجارت میان دو کشور
اف ایش خواهد یافت .بنابراین تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختالف درآمد سرانه میان
دو کشور است .یعنی هر چه شکاف درآمد سرانه کشورها کمتر باشد حجم تجارت بین آن دو اف ایش می یابد  .ضمناً
تأثیر مثبت صرفه اقتصادی بر تجارت متقابل در مطالعات جدید کاردوسو وهمکاران و اندرسون تأیید شده است.
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 -4تحلیل مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس

-1- 4تحلیل مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس
اولین مدل جاذبه بر اساس خروجی نر اف ار ایویوز32در جدول ضمیمه  2درج شده است ،خالصه معادله آن در ذیل
آمده است .این مدل بصورت پنل دیتا تخمین زده شده است .متغیرهای این مدل غیر لگاریتمی محاسبه شده است .متغیر
کشورهای سی آی اس است .متغیر مستقل دو  :فاصله پایتختهای ایران و کشورهای سی آی اس است .متغیر مستقل
سو جمعیت است .متغیر مستقل چهار متغیر لیندرکه تفاضل درآمد سرانه ایران و کشورهای سی آی اس است .سه
متغیر مجازی این معادله رگرسیون به ترتیب مرز آبی ،زبان و فرهنگ است که عدد یک به معنی مرز مشترک آبی ،زبان
و فرهنگ مشترک است و عدد صفر نشانگر نداشتن مرز مشترک آبی ،زبان مشترک و فرهنگ مشترک است(الز به
یادآوری است که خروجی نر اف ار ایویوز سه متغیر مجازی معادله رگرسیون در جدول ضمیمه  2درج شده است ولی
بعلت ب ری بودن اعداد در معادله ذیل درج نشده است) .آماره  Fمعادل  25واحد است که در مقایسه با جدول استاندارد
نشانگر آن است که این مدل رگرسیونی یک مدل معنیدار است .ضریب همبستگی معادل  41درصد است .ضریب زاویه
چهار متغیر مستقل تولید ،فاصله ؛ جمعیت و لیندر به ترتیب 2501 ، -162268 ،0/001و  628است .متغیرهای تولید،
فاصله  ،جمعیت ،زبان مشترک و فرهنگ مشترک این معادله در سطح باالی  95درصد معنیدار است ولی دومتغیرمهم
این معادله یعنی لیندر و مرز مشترک آبی در دامنه بحرانی قرار دارند و اصالً معنیدار نیستند .اما یکی از مشکالت اصلی
این مدل آن است که طبق آزمون دیکی فول متغیرهای این مدل نامانا است .بنابراین معنیدار این معادله و متغیرهای
کلیدی آن و سایر تحلیلها ،ما را به رگرسیون جعلی میرساند که اعتبار ندارد .بنابراین در ادامه این مشکل را رفع می
نماییم.
+
B4=628

+ B3

+
)B3=2/501 (t=2/05

+ B2

)B2=-162268 (t=-3/3

= A + B1
)B1=0/001 (t=2/90
)(t=0/06

دومین معادله مدل جاذبه که بصورت پنل دیتا تخمین زده شده است ،در ذیل آمده است .متغیرهای این مدل
لگاریتمی محاسبه شده اس ت .برآورد ضرایب مدل رگرسیونی با فر لگاریتمی ،عالوه بر تخمین مستقیم ضرایب منجر به
پایایی سریهای زمانی نی می شود[ .]21پایایی فر لگاریتمی متغیرهای این مدل به وسیله آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
تایید شده است .آماره  Fمعادل  91واحد است که در مقایسه با جدول استاندارد نشانگر آن است که این مدل رگرسیونی
یک مدل معنیدار است .ضریب همبستگی معادل  68درصد است که بسیار باالتر از معادله اول است  .ضریب زاویه چهار
متغیر مستقل تولید ،فاصله ؛ جمعیت و لیندر به ترتیب  1/21 ، - 1/ 64، 1/19و 0/099است .متغیرهای تولید ،فاصله و
32
Eveiws
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وابسته این مدل تجارت (مجموعه صادرات و واردات) است .متغیرمستقل اول :میانگین تولید ناخالص داخلی ایران و

جمعیت در سطح  99درصد معنیدار است ولی متغیر لیندر وسه متغیر مجازی فو الرکردر دامنه بحرانی قرار دارند و
اصالً معنیدار نیستند .بنابراین مدل جاذبه ارایه شده در جدول ضمیمه  2بعلت دارا بودن جمعیت که بصورت درآمد
سرانه در متغیر لیندر وجود دارد و تخمین مدل را با مشکل تورش تصریح مواجه می کند قابل قبول نیست.
+
B4=0/099

)B3=1/21 (t=11

)B2=-1/64 (t=-3/9

)B1=1/19 (t=3/73
)(t=0/06

مدل جاذبه نهایی در قالب معادله  4بر اساس خروجی نر اف ار ایویوز در جدول ضمیمه  2درج شده اسات ،خالصاه
معادله آن در ذیل آمده است .متغیرهای این مدل با لگاریتم نپرمحاسبه شده است .برآورد ضرایب مدل رگرسیونی با فار
لگاریتمی ،عالوه بر تخمین مستقیم ضرایب منجر به پایایی سریهای زمانی نیا مای شاود[ .]21طباق آزماون دیکای فاول
متغیرهای این مدل که بصورت لگاریتمی تعریف شده است مانا است .آماره  Fمعاادل71واحاد اسات کاه در مقایساه باا
جدول استاندارد نشانگر آن است که این مدل رگرسیونی یک مدل معنیدار است .ضریب همبساتگی معاادل  55درصاد
است .ضریب زاویه سه متغیر مستقل تولید ،فاصله و لیندر به ترتیب  - 3/25 ، 3/45و -0/38است .متغیرهای مجازی مدل
در دامنه بحرانی قرار دارند و اصالً معنیدار نیستند.
بنابراین مدل جاذبه ای که در معادله  4آمده است هم بصورت کلی معنی دار است و هم عالمت متغیرهاای مهام آن
متناسب با انتظارات تیوریک است و کلیه متغیرهای مهم مدل جاذبه ذیل ،یعنی متغیرهای تولید ،فاصله و لیندر در ساطح
 99درصد معنی دار می باشند .بنابراین معادله ذیل قابل قبول است .اما یکی از مهمترین دالیل بیمعنی بودن متغیر مجاازی
مرز مشترک آبی ،آن است که بیشترین صادرات ایران به روسیه از طریق کشور ثالث یعنی آذربایجان و بصاورت زمینای
است که در ادامه با تفصیل بیشتری تحلیل میشود .باالخره هر سه فرضیه مدل جاذباه از لحااظ عالمات متغیرهاای مهام ،
متناسب با انتظارات تیوریک است و تایید می شود .طبق فرضیه اول؛رابطه مثبتی بین تجاارت متقابال33و انادازه اقتصاادی
کشور34وجود دارد .فرضیه دو و سو  :رابطه معکوسی بین تجارت متقابل و فاصله35و متغیر لیندر36وجود دارد.
+

+

+

+ B2

= A + B1

)B1=3/45 (t=11/5) B2=-3/3 (t=-6/9) B3=-0/38 (t=-0/04) B4=-0/016 (t=-0/043) B5=-0/6 (t=-1/19

33
Trade
34
GDP
35
DIS
36
DYP
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+

+ B3

+ B2

= A + B1

شکل نهایی معادله جاذبه با مدل رند ایفکت در جدول ضمیمه 5آمده است  .اوال براساس آزمون دیکی فول
متغیرهای این مدل که بصورت لگاریتمی تعریف شده است مانا است .ثانیا آزمون فرضیه در روش هاسمن به صورت ذیل
است.
alt H: fixed Effects MODEL IS Appropriate

مطابق جدول ضمیمه 5مشاهده میشود  ،چون ارزش احتمال در آزمون هاسمن  16صد است که ب رگتر از نیم درصد
است بنابراین فرضیه نال رد نمی شود.یعنی مدل رند ایفکت مناسب است .ضریب زاویه متغیر مستقل تولید و لیندر به
ترتیب  2/75و -0/26است .بنابراین مدل جاذبه ای که در معادله 5آمده است هم بصورت کلی معنی دار است و هم
عالمت متغیرهای مهم آن متناسب با انتظارات تیوریک است و کلیه متغیرهای مهم مدل جاذبه ذیل ،در سطح  95درصد
معنی دار است زیرا ارزش احتمال همه انها کمتر از  5صد است.
 -2 -4تحلیل فاصله در مدل جاذبه از منظر صادرات ایران به روسیه به تفکیک گمرکات:
فاصله یکی از متغیرهای اصلی مدل جاذبه در تبیین تجارت بینالمللی است .ایران با روسیه مرز خشکی ندارد در نتیجه
مدل متغیر مجازی مرز مشترک آبی تعریف شده است ،ولی مفهو این متغیر مجازی که از لحاظ آماری معنیدار نیست
چیست؟ طبق مدل جاذبه انتظار داریم که گمرکات استانهای شمالی مخصوصاً گمرکات استان گیالن که ن دیکترین
مرز مشترک را با کشور روسیه دارد بیشترین صادارت به روسیه را داشته باشد .این امر در جدول ضمیمه  3نی تائید شده
است ،بطوریکه  45درصد صادرا ت ایران به روسیه از طریق گمرکات آستارا گیالن انجا شده است .مجموع دو ردیف
اول جدول ضمیمه  3با شدت بیشتری انتظارات را پوشش میدهد .بطوریکه گمرک آستارا و منطقه آزاد بندر ان لی 58
درصد صادرات ایران به روسیه را دارند .عالوه بر آن سه ردیف بعدی نی موید فرضیه فو است ،بطوریکه  5گمرک
اول صادراتی به روسیه در سال گرشته ( )1395متعلق به گمرکات گیالن ،مازندران و تهران است که کمترین فاصله را با
روسیه دارند و مجموعاً  75درصد این صادرات متعلق به این گمرکات است .ضمناً گمرکات مرک ی و جنوبی ایران در
ردیف آخر جدول قرار دارند.
اما یک نکته دیگر از جدول ضمیمه  3استخراج می شود و آن نقش منطقه آزاد ان لی و منطقه ویژه اقتصادی آستارا است.
علیرغم اینکه مناطق آزاد برای جر

سرمایهگراری خارجی جهت صادرات مجدد و توسعه صادرات طراحی شدهاند

ولی منطقه ویژه اقتصادی آستارا بیش از سه برابر منطقه آزاد ان لی در سال گرشته ( )1395صادرات به روسیه داشته است.
نکته سو بیمعنی بودن متغیر مجازی مرز مشترک آبی در مدل جاذبه را تبیین میکند .مطابق جدول ضمیمه  3کشور
روسیه که م ر مشترک آبی با ایران از مسیر ان لی با فاصله کمتر و ه ینه کمتر دارد ،ولی مسیر انتخا شده بوسیله تاجران
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Nall H :Random Effects MODEL IS Appropriate

مسیر سنتی آستارا است و از طریق کشور ثالث آذربایجان و مرز خشکی است که فاصله و ه ینه باالتر دارد .بطور سنتی
هم کاالی صادراتی ایران به روسیه غالباً کشاورزی است و هم صادرکنندگان ،به حملونقل کامیونی نسبت به دریایی
چسبندگی بیشتر دارند .نکته دیگر اینکه ،ایران از نظر تنوع حملونقل یا حملونقل چند منظوره شامل آبی ،زمینی و
وروس ها برای خرید میوه و گل از ایران اشتیا زیادی دارند ،ولی متأسفانه به دلیل نبود هواپیمای باری از ایران به
روسیه ،این فرصت از دست میرود .یکی از موضوعات مهم دیگر ،اطالعات جدول  5است .سهم صادرات محصوالت
غرایی و کشاورزی ایران به روسیه ازکل کاالهای صادراتی ایران به روسیه در سال  2015معادل  73درصد است.
حملونقل مواد غرایی با حملونقل کاالهای صنعتی بسیار متفاوت و بسیار حساس میباشد و نیاز به کانتینر یخچالدار
وجود دارد .ضمن اینکه سیستم حملونقل ما یک سیستم حملونقل مطابق با استانداردهای جهانی نیست ،بلکه حملونقل
ایران راننده محور است که قیمت تما شده را اف ایش میدهد .به دلیل نبود حملونقل مناسب و باال بودن قیمت
حملونقل و اثر حملونقل در باال رفتن ه ینهها بهخصوص در بعد داخلی عمالً بسیاری از فرصتهای صادراتی از دست
میرود .بنابراین ایران باید برای خرید هواپیماهای باری جهت رفع این نقیصه اقدا کند .از طرفی اگر ایران نمیتواند
بازارهایی مثل مسکو و مراک دور روسیه را در اختیار خود بگیرد ،ولی میتواند روی شهرهای مرزی و مرز مشترک آبی
با خرید یا ساخت کشتیهای کانتینری و حمل و نقل آبی  ،برنامهری ی و هدفگراری کند.
-3 -4تحلیل فاصله در مدل جاذبه از منظر واردات ایران از روسیه به تفکیک گمرکات:
مطابق جدول ضمیمه  3واردات ایران از روسیه ؛ برعکس صادارت ایران به روسیه از مرز ارزان دریایی است .هفتاد
درصد واردات ایران از روسیه از مرز دریایی استان گیالن یعنی منطقه آزاد ان لی است  .مجموعا  91درصد از واردات
ایران از روسیه از از مرز ارزان دریایی گیالن و مازندارن انجا میشود که این امر نی مانند مبادی صادراتی موید اهمیت
متغیر فاصله است.
همانگونه که گفته شد ،یکی از متغیرهای اصلی مدل جاذبه ،متغیرفاصله است .سه بندر مهم شمال کشوریعنی بنادر
ان لی ،امیر آباد و نوشهر  91درصد واردات ارزشی و بیش از  95درصد واردات وزنی ایران از روسیه را دارندکه با
شاخصهای جهانی که بیش از  90درصد تجارت وزنی جهان از طریق دریاها انجا میشود ،سازگار است .نکته مهمتر
آن است که این کشتی ها زمان برگشت غالبا خالی برمی گردند  .یعنی ایران بصورت بالفعل هیچ کاالیی برای صادرات
ندارد تا کشتی های خالی را پر کند .نکته دیگر اینکه ،زمانیکه کشتی فقط از یک طرف بار دارد یعنی واردات کاال به
ایران گران تر تما می شود .بنابراین اگر چه صادرات ایران به روسیه خالف قواعد جهان شمول در بهرهگیری مناسب
ازحمل و نقل ارزان دریایی است ولی صادرات روسیه به ایران همسو با قواعد جهان شمول جهت بهرهگیری ازحمل نقل
ارزان است .بنابراین ،باید ایران با روسیه همگرا شود و مسیر جهان شمول را طی کند .نکته دو بندر آستارا و مرز زمینی

18

Downloaded from qjerp.ir at 0:50 +0430 on Thursday September 12th 2019

هوایی برای صادرات شرایط مناسبی ندارد .در روسیه ،بعلت سرمای شدید ه ینه پرورش میوه و گل بسیار زیاد است

آستارا است که در رتبه ششم این جدول قرار دارد .یعنی آستارا علیرغم قدرت بسیار زیاد و رتبه اول بودن در صادرات،
در واردات تنها یک درصد از حجم واردات روسیه را دارد .بنابراین ،آستارا به عنوان یا یک بندر تخصصی برای
 37به روسیه است ،نه بندر وارداتی از روسیه .نکته سو آنکه منطقه آزاد ان لی
صادرات (پورت کالسی فیکیشن )
نشانگر عملکرد بسیار ب ری یک میلیارد دالری است ولی موید فرضیه واردات محور بودن مناطق آزاد است .زیرا
واردات برای منطقه آزاد منافع و حقو و عوارض دارد ولی صادرات بعلت معافیتهای ماده  104قانون برنامه پنجم و
معافیت ماده  23احکا دایمی برنامه ،هیچ منفعتی برای منطقه آزاد ندارد .بنابراین ،اگر چه صادرات به علت ارزآوری و
اشتغالزایی فراملی و موتور محرک اقتصاد درکشورهای آلمان و کره جنوبی بوده است ولی بعلت معافیت مالیاتی و
گمرکی در سرزمین مادری نقش مثبت منطقه آزادی وجود ندارد .نکته آخر اینکه ،اصرار ایران بر کریدور نستراک یا
کریدور شمال -جنو

بجای کانال سوئی است .برای توجیه اقتصادی این امر الز است که در مرحله اول بستر و

امکانات دریایی جهت تکمیل طرفیت خالی حمل و صادرات فراهم آیدو در مرحله دو این جایگ ینی ترویج شود.
-5نتایج:
روسیه با تجارت  900میلیارد دالری معادل  542میلیارد دالر صاادرات (غالبااً انارژی) و  358میلیاارد دالر واردات از
جهان در رتبه  5واردات جهان در سال  2013قرار دارد؛ که  40میلیارد دالر از واردات مارکور مرباوط باه ماواد غارایی
است ،ولی سهم ایران بسیار اندک و حدود یک ه ار است .طی دهه گرشته کل صادرات سالیانه ایران به روسیه حادود
 300میلیون دالر است ،درحالیکه روسیه  70درصد میوه و  50درصد لبنیات و بیش از یک سو گوشت مرغ ماورد نیااز
خود را از طریق واردات تامین میکند .این نی با لحاظ  40میلیارد دالر واردات مواد غرایی روسیه ،ساهم کمتار از یاک
درصد ایران رانشان میدهد .بنابراین ،تراز تجاری دو کشور به زیان ایران منفی بوده و ایران نتوانسته در بازار  140میلیاون
نفری روسیه و  300میلیونی سی آی اس سهم قابل قبولی از بازار مصرفی را به خود اختصاص دهد .این تراز تجاری منفی
تقریباً طی ربع قرن گرشته رخ داده است بطوریکه ارزش کاالهای وارداتی ایران از روسایه ساه برابار صاادرات ایاران باه
روسیه است.
نکته کلیدی این مبحث ،متغیرهای اصلی مدل جاذبه و همگرایی اقتصادی ایران  -روسیه در حوزه سی آی اس یعنی
فاصله ،تولید سرانه و جمعیت مصرفی است .مدل جاذبه نهایی در قالب معادله  4بر اساس خروجای نار افا ار ایویاوز در
جدول ضمیمه  2درج شده است.
متغیر وابسته این مدل لگاریتم تجارت (مجموعه صادرات و واردات) است .متغیر مستقل اول :لگاریتم میانگین تولیاد
ناخالص داخلی ایران و کشورهای سی آی اس است .متغیر مستقل دو  :لگاریتم فاصله پایتختهای ایاران و کشاورهای
37
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نتوانسته است نقش صادراتی خود را به خوبی بازی کند ولی تحمل  70درصدی حجم واردات از بندر ان لی اگرچه

سی آی اس است .متغیر مستقل سو لگاریتم جمعیت است .متغیر مستقل چهار لگاریتم متغیار لیندرکاه تفاضال درآماد
سرانه ایران و کشورهای سی آی اس است .سه متغیر مجازی این معادله رگرسیون به ترتیب مارز آبای ،زباان و فرهناگ
است که عدد یک به معنی مرز مشترک آبی ،زبان مشترک و فرهنگ مشاترک اسات و عادد صافر نشاانگر نباودن مارز
تعریف شده است مانا است .ضمنا ارزش احتمال در آزمون هاسمن  16صد است که ب رگتر از نیم درصد اسات باا ایان
توصیف فرضیه نال رد نمی شود.یعنی مدل رند ایفکت مناسب است .آماره  Fمعاادل71واحاد اسات کاه در مقایساه باا
جدول استاندارد نشانگر آن است که این مدل رگرسیونی یک مدل معنیدار است .ضریب همبساتگی معاادل  55درصاد
است .ضریب زاویه سه متغیر مستقل تولید ،فاصله و لیندر به ترتیب  - 3/25 ، 3/45و -0/38است .متغیرهای مجازی مدل
در دامنه بحرانی قرار دارند و اصالً معنیدار نیستند .بنابراین این مدل جاذبه ای بصورت کلی معنای دار اسات و عالمتهاا
متناسب با انتظارات تیوریک می باشد و متغیرهای مهم آن یعنی متغیرهای تولید ،فاصله و لیندر در سطح  99درصد معنی
دار می باشند .باالخره هر سه فرضیه مدل جاذبه از لحاظ عالمت متغیرهای مهم  ،متناساب باا انتظاارات تیوریاک اسات و
تایید می شود .طبق فرضیه اول؛ رابطه مثبتی بین تجارت متقابل و اندازه اقتصادی کشور وجود دارد .فرضیه دو و ساو ؛
رابطه معکوسی بین تجارت متقابل و فاصله و متغیر لیندر وجود دارد.
-6توصیه سیاستی:
طی دهه گرشته،کل صادرات سالیانه ایران به روسیه کمتراز  300میلیون دالر بود که نسبت به کل واردات روسیه که
بیش از 300میلیارد دالراست ،نشانگر سهم بسیار اندک یک ه ار است [ .]17ضمنا اگرچه واردات ایران از روسیه نی در
سطح جهانی ،قابل قبول نیست ولی بسیار چشمگیر تر از صادرات ایران به روسیه است .در مجموع کل تجارت ایران -
روسیه با هیچ یک از متغیر های مدل جاذبه یعنی فاصله  ،جمعیت و تولید بالفعل ایران  -روسیه در بازار ب ری منطقه
سی آی اس سازگار نیست .بنابراین با توجه به پتانسیلهای جغرافیایی و مرز مشترک آبی ارزان بین ایران–روسیه ،پیشنهاد
می شود اتا بازرگانی ایران–روسیه با همکاری دولتها مانند یک سازمان تجاری فعال و منسجم عمل نماید تا با رفع
موانع نظا پولی ،ارزی و بانکی رابطه تجاری ایران روسیه را متوازن و متناسب با پتانسیلها نماید .بعالوه قانون تجارت و
کشورهای سی آی اس از رژیم سازمان تجارت جهانی 38تبعیت می کند؛ کشورهای سی آی اس با وضع تعرفه سنگین
گمرکی ،صادرات ما را از م یت نسبی خارج کرده است بنابراین پیشنهاد میشود  ،پیوستن به تجارت جهانی و یا حداقل
پیوستن به اتحادیه اورآسیا در اولویت قرار گیرد .بنابراین توصیه میشود اتا بازرگانی و سازمانهای مرتبط با اطالع رسانی
و شناخت بازار روسیه کاالهای باکشش مانند خاویار و زعفران و ...را در سبد صادراتی ایران تقویت نمایند.
38
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مشترک آبی ،زبان مشترک و فرهنگ مشترک است .طبق آزمون دیکی فول متغیرهای این مدل کاه بصاورت لگااریتمی

-7منابع و مآخر :
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دادههای تلفیقی به روش  ،» GMMپژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،36صص .28-1
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Abstract:
The aspiration set out in the Iran's vision document is effective and constructive
interaction with the world and regional powers such as Russia and the 300 million CIS
market. The present study is based on the analysis of the factors affecting the
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economic Integration of Iran in the CIS region, based on the Data Panel approach
during the period 1992-2015. Trade, production, population, and distance are the key
variables of Iran’s gravity model in CIS region. The regression equation indicates the
significance of the gravity model. Coefficients(elasticity) of the three independent
variables including production, distance and Linder are 3.45, -3.25 and -0.38
respectively, which demonstrates the high sensitivity of the two variables of
production, distance, and their significance but the Dummy Variable of the common
boundary water isn’t significant due to the overcoming of the Azerbaijan’s dryland
boundary.
 به تفکیک گمرکات گمرک1395  روسیه سال- آمار صادرات و واردات ایران:1 جدول ضمیمه
 به تفکیک گمرکات گمرک1395  روسیه سال-  آمار صادرات و واردات ایران-3جدول ضمیمه
 به تفکیک گمرکات گمرک1395  آمار واردات ایران از فدراسیون روسیه سال-2 جدول
واردات از روسیه
)(دالر
نام گمرک
ردیف
نسبی تجمعی
نسبی
69.8
69.8
1077715218
 منطقه ازاد بندر انزلي1
84.8
15.0
231276190
 امیرآباد2
91.4
6.7
102883225
 منطقه ویژه نوشهر3
93.9
2.4
37628261
 بندر امام خمیني4
94.9
1.0
15398591
فرودگاه امام خمیني
5
95.7
0.9
13394004
 آستارا6
97
0.8
12550813
 سرخس7
97
0.7
10330832
 معاونت تهران8
98
0.5
8014780
 فریدون كنار9
100
2.3
34890057
سایر کمرکات
200
100
1544081970
 مجموع دالری22
135
2083986499
جمع وزنی به کیلو
74
قیمت هرکیلو واردات به سنت

 به تفکیک گمرکات گمرک1395  آمار صادرات ایران به فدراسیون روسیه سال-1جدول
نسبی تجمعی
44.5
57.5
66.0
71.2
74.5
77
79
81
83
100
200

نسبی
44.5
13.0
8.5
5.2
3.3
2
2
2
2
17
100

)صادرات به روسیه (دالر
ردیف نام گمرک
97364529
آستارا
1
28481962
منطقه ازاد بندر انزلي
2
18496054
فرودگاه امام خمیني
3
11312055
منطقه ویژه نوشهر
4
7302871
غرب تهران
5
5053662
تبریز
6
4436257
كرمان
7
4324208
منطقه ویژه رفسنجان
8
4107698
مالیر
9
37874892
 سایر کمرکات10
218754188
مجموع دالری
361922640
جمع وزنی به کیلو
60
قیمت هرکیلو صادرات به سنت
1396 - سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران-1:ماخذ
1396-  سایت اتاق بازرگانی ؛ صنایع و معادن تهران--2ماخذ

 حالت4  برای مدل جاذبه در1992-2015  نتایج نرم افزار ایویوز پنل دیتا طی سالهای:2 جدول ضمیمه
 حالت4  برای مدل جاذبه در1 9 9 2 - 2 0 1 5  نتایج نرم افزار ایویوز پنل دیتا طی سال های-2 جدول ضمیمه
 متغیرمستقل7 نتایج مدل جاذبه با لگاریتم نپر-2 معادله

Dependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least Squares
Sample: 1 9 9 2 2 0 1 5
Periods included: 2 4
Cross-sections included: 1 3
Total panel (unbalanced) observations: 3 0 4
Prob.
t-Statistic
Std. ErrorCoefficient
Variable
0.001
-3 . 3 1 1 2 7 7
6 . 6 6 6 4 -2 2 . 0 7 4 C
0.0002

3.729682

0.3202

0.0001

-3 . 9 0 1 4 0 9

0.4192

 متغیرمستقل8 نتایج مدل جاذبه بدون لگاریتم نپر-1 معادله

Dependent Variable: TRADE
Method: Panel Least Squares
Sample (adjusted): 1 9 9 3 2 0 1 5
Periods included: 2 3
Cross-sections included: 1 3
Total panel (balanced) observations: 2 9 9
Convergence achieved after 4 iterations
Prob.
t-Statistic
Std. Error
Coefficient

1 . 1 9 4 4 LMGDP

0.010

-1 . 6 3 5 3 LDIS

0.004

0

11.12689

0.1087

1 . 2 0 9 8 LPOP

0.001

0.4391

0.774712

0.1273

0 . 0 9 8 7 LDYP

0.041

0.2356

1.188587

0.3393

0 . 4 0 3 3 D1

0.955

0.8234

-0 . 2 2 3 4 3 6

0.4439

-0 . 0 9 9 2 D2

0.170

0.0506

1.962752

0.5921

1 . 1 6 2 1 D3

0.015

17.143

Mean dependent var

0 . 6 8 3 3 R-squared

2.791
3.7901
3.8879
3.8292
0.5027

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.6758
1.589
747.42
-5 6 8 . 1
91.246
0

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.008
0.651
2 . 0 4 E+0 8
4 . 2 4 E+0 8
42.09872
42.21011
42.14331
2.087385

نتایج مدل جاذبه با لگاریتم نپر سه متغیر مستقل کلیدی و دو متغیر مجازی بهمراه متغیر لیندر-4 معادله

Dependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least Squares
Sample: 1 9 9 2 2 0 1 5
Periods included: 2 4
Cross-sections included: 1 3
Total panel (unbalanced) observations: 3 0 4
Prob.
t-Statistic
Std. ErrorCoefficient
Variable
0
-5 . 9 8 7 3 7 3
7 . 5 0 5 4 -4 4 . 9 3 8 C
0
11.52229
0.2991
3 . 4 4 6 8 LMGDP
0
-6 . 8 9 6 5 2 4
0 . 4 7 0 9 -3 . 2 4 7 4 LDIS
0.0076
-2 . 6 8 7 3 3 9
0 . 1 4 1 5 -0 . 3 8 0 3 LDYP
0.9655
-0 . 0 4 3 3 0 7
0 . 3 7 6 7 -0 . 0 1 6 3 D1
0.2367
-1 . 1 8 5 7 0 3
0.5068
-0 . 6 0 1 D3
17.143
Mean dependent var
0 . 5 4 4 9 R-squared
2.791
S.D. dependent var
0 . 5 3 7 3 Adjusted R-squared
4.1395
Akaike info criterion
1 . 8 9 8 5 S.E. of regression
4.2129
Schwarz criterion
1 0 7 4 Sum squared resid
4.1689
Hannan-Quinn criter.
-6 2 3 . 2 1 Log likelihood
0.3588
Durbin-Watson stat
7 1 . 3 7 1 F-statistic
0 Prob(F-statistic)

2. 58
2. 90
-3. 29
2. 05
0. 06
1. 38
2. 46
-2. 68
0. 45

124000000
0.000
49284
1.220
11088

Variable

319000000 C
0 . 0 0 1 MGDP
-1 6 2 2 6 8 DIS
2 . 5 0 1 POP
6 2 8 DYP

67817183

9 3 3 2 8 9 1 6 D1

92729116

2 2 8 0 0 0 0 0 0 D2

119000000

-3 1 9 0 0 0 0 0 0 D3

0.058567
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026488
0.408613
0.392299
3 . 3 0 E+0 8
3 . 1 6 E+1 9
-6 2 8 4 . 7 5 9
25.04656
0
0.03

AR(1 )
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

نتایج مدل جاذبه با لگاریتم نپر سه متغیر مستقل کلیدی و دو متغیر مجازی بهمراه جمعیت-3 معادله

Dependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least Squares
Sample: 1 9 9 2 2 0 1 5
Periods included: 2 4
Cross-sections included: 1 3
Total panel (unbalanced) observations: 3 0 4
Prob.
t-Statistic Std. Error
Coefficient
0.0003
-3 . 6 9 3 6 5 9
6.327299
-2 3 . 3 7 0 8 9
0
4.571391
0.285649
1.305815
0.0001
-4 . 0 0 3 9 5 2
0.41645
-1 . 6 6 7 4 4 5
0
11.81289
0.099471
1.175034
0.2645
1.117971
0.289107
0.323213
0.0156
2.433086
0.447851
1.08966
17.14322
Mean dependent var
0.682557
2.790965
S.D. dependent var
0.677231
3.779374
Akaike info criterion
1.585625
3.852737
Schwarz criterion
749.2339
3.808721
Hannan-Quinn criter.
-5 6 8 . 4 6 4 9
0.501638
Durbin-Watson stat
128.1501
0

Variable
C
LMGDP
LDIS
LPOP
D1
D3
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

1396- سایت اتاق بازرگانی ؛ صنایع و معادن تهران-2 ماخذ1396 - سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران-1:ماخذ
www.http://wits.worldbank.org  وwww.WTO.com  سازمان تجارت جهانی-4 ماخذ-  دادهای سری زمانی-  سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-3:ماخذ
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نتایج معادله جاذبه با مدل رندم ایفکت و آزمون هاسمن-5  معادله-5جدول ضمیمه
Nall H: Random Effects MODEL IS Appropriate
alt H: fixed Effects MODEL IS Appropriate
 صدم است که بزرگتر از نیم درصد16 چون ازش احتمال در آزمون هاسمن
.یعنی مدل رندم ایفکت مناسب است.است لذا فرضیه نال رد نمی شود
Correlated Random Effects - Hausman Test
Test cross-section random effects
Prob.
Chi-Sq. d.f. Chi-Sq. Statistic
Test Summary
0.1019
2 4.56669
Cross-section random
Cross-section random effects test comparisons:
Prob.
Var(Diff.) Random Fixed
Variable
0.5892 0.002634 2.78302 2.7553 LMGDP
0.0566 0.000224 0.23584 0.2644 LDYP
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least Squares
Date: 08/29/17 Time: 09:50
Sample: 1992 2015
Periods included: 24
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 304
Prob.
t-Statistic Std. Error CoefficientVariable
0 -8.20408 6.91922 -56.77 C
0 10.02016 0.27498 2.7553 LMGDP
0.0202 2.335251 0.11321 0.2644 LDYP
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
17.14322
0.825 R-squared
Mean dependent var
2.790965
0.8165 Adjusted R-squared
S.D. dependent var
3.243043
Akaike info criterion 1.1955 S.E. of regression
3.426449
413.03 Sum squared resid
Schwarz criterion
3.31641
Hannan-Quinn criter. -477.9 Log likelihood
0.924044
97.32 F-statistic
Durbin-Watson stat
0 Prob(F-statistic)

Dependent Variable: LTRADE
Method: Panel Least Squares
Sample: 1992 2015
Periods included: 24
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 304
Prob.
0
0
0
0.0076
0.9655
0.2367
17.1432
2.79097
4.13951
4.21288
4.16886
0.3588

t-Statistic
-5.98737
11.5223
-6.89652
-2.68734
-0.04331
-1.1857

Std. Error Coefficient Variable
7.5054
0.29914
0.47088
0.1415
0.37667
0.50684

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

C
LMGDP
LDIS
LDYP
D1
D3

0.5449
0.5373
1.8985
1074
-623.21
71.371
0

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Dependent Variable: LTRADE
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/29/17 Time: 09:49
Sample: 1992 2015
Periods included: 24
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 304
Swamy and Arora estimator of component variances
Prob.
0
0
0.0364

t-Statistic

Std. Error Coefficient Variable

-8.39801 6.82663
10.302 0.27015
2.10169 0.11222

Rho
S.D.
0.7499 2.06998
0.2501 1.19547
2.02785
1.44067
434.227
0.8784

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

Unweighted Statistics
17.1432
Mean dependent var
0.20284
Durbin-Watson stat

25

-44.938
3.4468
-3.2474
-0.3803
-0.0163
-0.601

-57.33 C
2.783 LMGDP
0.2358 LDYP
Effects Specification
Cross-section random
Idiosyncratic random
Weighted Statistics
0.3147 R-squared
0.3102 Adjusted R-squared
1.2011 S.E. of regression
69.124 F-statistic
0 Prob(F-statistic)
0.2033 R-squared
1880.4 Sum squared resid
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