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بازارچه مرزي بررسي تاثير بازارچه هاي مرزي در امنيت اقتصادي 
   خراسان جنوبي

  

  ۲كتايون ولي زاده، ۱صغري رمضانپور
  دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشگاه علوم اقتصاديرشته ارشد  كارشناس  - ۱

Email: ramezanpour.n@gmail.com 
   ل صندوق ضمانت صادرات ايرانريس اداره گروه ريسك و همكاري هاي بين المل  - ۲

  
  چكيده

ابزاري براي كاهش توسعه و اي ميان كشورها  مبادالت منطقهتجارت بين مرزي بعنوان يكي از روشهاي در حال حاضر 
 .رود بشمار ميبدليل انزواي جغرافيايي و دوري از قطب هاي اقتصادي و صنعتي مناطق مركزي مرزي نيافتگي مناطق 

 مي تجارت طريق توسعه از مناطق اين در اطمينان و امنيت ضريب مرزي، راهي براي افزايش بازارچه هاي ايجاد
 توليدي فعاليت امكان خاص جغرافيايي شرايط دليل به كشور مرزي مناطق از برخي در اينكه به توجه با. باشد
 ايجاد با واقع در .است يتجار فعاليتهاي نواحي گسترش اين در مردم اقامت هاي انگيزه از يكي. باشد مي محدود
 حضور با ديگر طرف از شود مي فراهم نواحي اين در بومي اقامت اهالي براي الزم انگيزه آنكه ضمن بازارچه ها اينگونه
تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه  –در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي . يابد مي افزايش امنيت ضريب مردم
حجم تجارت تاثير و روش حداقل مربعات معمولي   Eviewsو با استفاده از نرم افزار ات موجود آمار و اطالعاي و 
بررسي قرار  موردايجاد امنيت اقتصادي است  اصلي ترين شاخص هايكه يكي از استان بر رشد اقتصادي خارجي 
 .اقتصادي استان داشته است نتايج نشان مي دهد حجم مبادالت تجاري اين منطقه تاثير مثبتي بر رشد .گرفته است

اين بازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي نشاندهنده عملكرد مثبت  هر يك از همچنين مقايسه حجم مبادالت تجاري
  .مي باشد و رشد اقتصادي آن استان در توسعه مناطق مرزي

 
  .، توسعه اقتصادياقتصادي، خراسان جنوبيرشدبازارچه مرزي، امنيت،  :واژه هاي كليدي

  

  قدمهم
 الزم توسعه به رسيدن براي توسعه حال در كشورهاي و شده معرفي توسعه و رشد موتور عنوان به تجارت امروزه
 گسترش جهاني تجارت در حضور روشهاي جمله از باشند، جهاني تجارت در تر جدي حضوري دنبال به است

 جمله از دارد كشور هر براي زيادي فوايد مبادالت اينگونه گسترش.باشد مي كشورها بين اي منطقه مبادالت
 بسياري در كه مشكلي كرد، اشاره همسايه كشورهاي مرزي تشنجات كاهش و اعتماد ايجاد به توان مي آنها مهمترين

 تهيه صرف كشورها اين محدود درآمدهاي از توجهي قابل بخش همواره و دارد وجود توسعه حال در كشورهاي از
 .شود مي همسايگان با احتمالي يبرخوردها براي نظامي تسليحات

                                            
 ramezanpour.n@gmail.comو  ۰۲۱۸۸۷۳۹۲۶۷،شماره تماس  صندوق ضمانت صادرات ايران ،كارشناس ريسك كشوري   - ۱
  ريس اداره گروه ريسك و همكاري هاي بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران  - ۲
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 تشنج كاهش و همسايه كشور دو بين تجاري مبادالت گسترش ميان مستقيم رابطه تجربي هاي يافته برخي براساس
 و ارتقاء براي يكديگر به كشورها اين كمك ايمنطقه  مبادالت ديگر اثر. دارد وجود كشور دو بين نظامي و سياسي
 را تر پايين حمل هزينه يكديگر به كاال صدور براي همسايه كشورهاي اينكه به توجه با. است نسبي مزيت خلق
 قيمت با كاال صدور امكان كاال، توليد شرايط ساير كردن فرض يكسان صورت در لذا دارند، كشورها ساير به نسبت
دفتر (.بود خواهند داربرخور كشورها ساير به نسبت باالتري رقابتي و نسبي مزيت از و آورده بدست را تر پايين هاي

 )۱۱:۱۳۸۱مطالعات اقتصادي، 
 حل راه يك از بخشي بعنوان اي منطقه همكاريهاي گسترشاز يك سو سبب ، مرزي هاي بازارچه ايجادبنابراين 
 تجاري و توليدي فعاليتهاي گسترش و مرزي مناطق در ثبات كننده ايجاد اي، منطقه بحرانهاي كاهش براي اقتصادي
 گسترشواسطه نواحي ب اين در مردم دائمي اقامت براي انگيزه سبب ايجاد از سوي ديگرو  شود مي محسوب
اقامت  براي الزم انگيزه آنكه ضمن بازارچه ها اينگونه ايجاد با واقع در .گردد و امنيت شغلي مي تجاري فعاليتهاي
 از در برخي. يابد مي افزايش يتامن ضريب مردم حضور با ديگر طرف از شود مي فراهم نواحي اين در بومي اهالي

 و مخدر مواد تجارت(سياه  تجارت فعاليتهاي انجام شده تعطيل بازارچه كه نواحي در كه گرديده اشاره گزارشات
 مرزي بازارچه ايجاد و امنيت رابطه در خصوص علمي دقيق مطالعات چه اگر لذا .است يافته افزايش) الكلي مشروبات
از  .دارد نواحي اين در امنيت و بازارچه وجود قوي ارتباط حكايت از تجربي يافته هاي برخي اما نگرفته صورت تاكنون

كه يكي از عناصر مهم در ايجاد را  عملكرد بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي بر آن است اين مقالهاين رو سعي 
است را  و بعبارتي ثبات اقتصادي منطقه طقهامنيت اقتصادي بلحاظ ايجاد اشتغال، كاهش فقر و افزايش رفاه ساكنان من

مورد رااقتصادي استان رشداين بازارچه ها را در حجم تجارت خارجي همچنين ميزان تاثير . مورد بررسي قرار دهد
  .دهدميارزيابي قرار 

  

  مباني نظري
ر از مباحث امنيت دهد كه بسيار فراتيتي را مورد مطالعه قرار ماموضوع مطالعات امنيت اقتصادي در سطح كالن،

اجتماعي و فردي است و تنها در چنين سطحي از مطالعه است كه مي توان ارتباط مستقيم مولفه هاي اقتصادي را با 
متغيرهاي عمده سطح تحليل كالن اقتصادي شامل، رشد . منافع ملي و امنيت ملي مورد تجزيه و تحليل قرارداد

  .مي باشد... اتي رشد و اقتصادي و اجزاي آن، توزيع اقتصادي، بي ثب
ميزان حفظ و ارتقاء شيوه زندگي مردم يك جامعه از طريق تامين كاال « تعريف ماندل از امنيت اقتصادي عبارت است از

بعبارت ديگر امنيت اقتصادي  .است »و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين المللي
ت كه بهبود نسبي بلند مدت در بهره وري سرمايه و نيروي كار و در نتيجه استاندارد رسيدن به شرايط مورد لزومي اس

و مناسب براي نوآوري، سرمايه گذاري داخلي و خارجي  باالي زندگي، شامل رسيدن به محيط مساعد تجاري پويا، امن
   )۱۳۸۶:۱۵هاشميان و گرجي، . (باشد و رشد اقتصادي پايدار را تشويق نمايد

ساس، امنيت اقتصادي عبارت است از آزادي از هر نوع ترس، شك و ابهام در بالاجرا ماندن تعهدات و مطالبات و بر اين ا
هايي كه در زمينه توليد ثروت و توزيع و مصرف آن صورت در عين حال حصول اطمينان از برخورداري از ثمره فعاليت

 )۲۵ :۱۳۸۷ برومند و همكاران،( .گيردمي
خصوص طي دوران جنگ سرد، امنيت كشورها در مقابل  در دوران پس از جنگ جهاني دوم تا اواخر قرن بيستم و به

امنيت اقتصادي مورد توجه هاي امنيت نظامي و سياسي بيش از ترين دغدغه موجود بوده و حوزهتهديدات خارجي مهم
هاي امنيتي دستخوش تحول الملل، اولويتگيري روابط جديد در نظام بينبوده است، با پايان يافتن جنگ سرد و شكل

روند جهاني شدن، گسترش تجارت بين. ترين شاخص امنيت ملي مطرح گرديدعنوان مهم شده و امنيت اقتصادي به
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ترين عواملي هستند كه امنيت اقتصادي را در صدر توجهات امنيتي قرار داده  ها، مهمالمللي سرمايهالملل و جريان بين
هاي خارجي در گذاران داخلي و جذب سرمايهطوري كه فراهم كردن بسترهاي مناسب براي حمايت از سرمايهبه. است

يك محيط امن اقتصادي از سوي ديگر  )۸ :۱۳۸۷ عزتي و دهقان،( .كشورها، بدون وجود امنيت اقتصادي ميسر نيست
يك محيط امن اقتصادي ابعاد و اركان مهمي دارد كه به طور . ارتباط تنگاتنگي با محيط با ثبات اقتصاد كالن دارد

  :مشخص عبارتند از
  تصاديثبات محيط كالن اق

  ثبات قوانين و مقررات و نظم كاراآمد
  ثبات سياسي و حقوقي

  )۱۳۸۶:۵۸هاشميان و گرجي، ( .اعتبار دولت نزد فعاالن اقتصادي
كشورهاي در حال توسعه، جوامعي . يافتگي است ترين شاخص توسعهدر حال حاضر، امنيت اقتصادي، يكي از مهم

تيابي به امنيت اقتصادي است تا در پرتو آن به يك نظام اقتصادي ترين گام براي آنها دسهستند كه اولين و مهم
مطلوب براي ارتقاي توليد و كارآيي منبع دست يافته و آنگاه به رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كاالها و خدمات كه 

در  همچنين تجربيات كشورهاي در حال توسعه )۱۳ :۱۳۸۱ جهانيان،( .هدف نهايي هر نظام توسعه يافته است، برسند
ات و قوانين حقوقي مي تواند محرك خوبي براي رسه دهه اخير نشان ميدهد، توسعه مبادالت مرزي در قالب مقر
مزيت هاي نسبي، گسترش همكاري هاي منطقه اي افزايش مبادالت كاال بصورت رسمي و جهت دهي تجارت به سمت 

و توسعه بازارچه هاي بين منطقه اي، ايجاد سود تجاري، كاهش قيمت ها، ايجاد درآمد، اشتغال و امنيت براي مرز 
  )۱۰۷و  ۱۰۸: ۱۳۸۴محمودي، .(نشينان باشد

  

  پيشينه تحقيق
به بررسي مبادالت مرزي كامبوج، الئوس، » وجاقتصاد مرزي كامب«در مقاله اي با عنوان ) ۲۰۰۵(مورشيد و همكاران

در اين تحقيق جنبه هايي نظير رژيم هاي حقوقي و سياست هاي آزاد سازي تجارت . ويتنام و تايلند پرداخته است
كامبوج، استراتژهاي توسعه، جريان توافقنامه هاي تجارت نواحي مرزي و اثرات فقر اقتصادهاي نواحي مرزي بر سطوح 

نتايج نشان مي دهد ريسك سرمايه گذاري علي رغم افزايش رقابت هاي بازاري و . رسي قرار گرفته استملي مورد بر
  . نيز هزينه هاي رسمي و غير رسمي ترخيص كاال مخصوصا براي تجارت هاي كوچك افزايش يافته است

 افزايش در آن تأثير و مرزي تجارت اجتماعي - اقتصادي اثرات« بررسي به) ۲۰۰۴(همكارانش و پائوپه لي
 در كه شده تهيه قسمت چند در تحقيق اين .ميپردازند الئوس كشور ايالت سه در ،»مردم زندگي سطح استانداردهاي
 منطقه در شده توليد كاالي به دوم قسمت در مرزي، نواحي در اقتصاد و تجارت سياسي چهارچوبهاي به اول قسمت
 زندگي سطح استانداردهاي روي بر مرزي تجارت اثرات آناليز به سپس و آن شدن صادر چگونگي و مطالعه مورد
 به اشتغال ايجاد كاال، كيفيت و تنوع افزايش در مرزي تجارت دهد، مي نشان تحقيق نتايج .ميپردازد نواحي اين مردم
  .است بوده موثر گانه سه ايالتهاي اين زندگي استاندارهاي افزايش كلي طور

 توسعه بر مهران مرزي بازارچه اقتصادي اثرات ارزيابي« در مقاله اي با عنوان  )۱۳۹۱(محمدي يگانه و همكاران 
 بين ميدهد، نشان تحقيق نتايج .را مورد بررسي قرارداده است آباد استان ايالم  محسن دهستان» روستايي نواحي
 مهاجرت تمايل كاهش و درآمد افزايش فقر، كاهش اشتغال، افزايش از جمله آن اقتصادي اثرات و بازارچه ايجاد
  .دارد وجود معناداري رابطه ديگر جاهاي به مناطق مرزي ساكنان
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تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه «در مقاله خود تحت عنوان  )۱۳۸۹(قادري حاجت و همكاران 
چهار بازارچه مرزي فعال به بررسي » بازار چه هاي مرزي استان خراسان جنوبي : پايدار نواحي پيرامون مطالعه موردي

يافته هاي تحقيق نشان مي دهد بازارجه هاي مرزي اين استان تا حد بسيار بااليي توانسته در توسعه . پرداخته است
. نواحي پيرامون خود تاثير مثبت بگذارند كه اين امر بستر الزم را براي افزايش امنيت در ابعاد مختلف فراهم آورده است

در برخي شاخص ها مانند بهبود وضعيت تحصيلي و ارتقاء سطح علمي ساكنان مناطق داراي همچنين بازارچه ها 
  .كاركرد منفي بوده است
به بررسي تجربه » توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي ايران«در مطالعه اي با عنوان  )۱۳۸۸(عندليب و همكار 

 در امنيت و توسعه نتايج دست يافته است كه مرزي بدين مناطق هاي كشورهاي مختلف جهان و ايران در آمايش
 داخلي و مناطق مرزي مناطق ميان منطقه اي تعادل عدم شدت همچنين، .است يكديگر ملزوم الزم و مرزي مناطق
 ناامني به منجر كه مرزي مناطق در نيافتگي چه توسعه اگر ديگر، عبارت به. است تأثيرگذار ملي توسعه بر ايران در
 زيادي باعث عيني و ذهني موانعتاكنون  اما .ميگذارد كشور كل در ناامني و نيافتگي بر توسعه را خود اثرات شود، مي
 با و مرتفع نمايد را موانع اين دارد سعي مناطق مرزي آمايش .باشد داشته ادامه منفي تأثيرات گونه اين است شده
  .بخشد تحقق را ملي دارپاي و يكپارچه توسعة راهبردي، -ريزي فضايي برنامه ينوع ارايه

  

  :و فرضيه هاي تحقيقروش 
اي و آمار و اطالعات رسمي موجود در  و با استفاده از منابع كتابخانه تحليلي –مقاله حاضر مبتني بر روش توصيفي 

چه سالنامه آماري خراسان جنوبي در سالهاي مختلف به بررسي عملكرد بازارايران، مركز آمار ايران و .ا.سازمان گمرك ج
رشد اقتصادي  ،از آنجا كه يكي از مولفه هاي مهم بررسي امنيت اقتصادي. پرداخته استهاي مرزي خراسان جنوبي 

ميزان تاثير گذاري  OLS(۳(و روش حداقل مربعات معمولي  Eviewsاست لذا با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجي 
حجم كل صادرات  عبارتند از اينكه فرضيات اصلي .ده استتجارت خارجي بر رشد اقتصادي مورد برآورد قرار گرفته ش
همچنين حجم كل واردات استان تاثير معني داري بر رشد . بازارچه هاي استان تاثير معني داري بر رشد اقتصادي دارد

  .دارد ۷۸عملكرد بهتري نسبت به بازارچه دوكوهانه و ميل  ۷۳اقتصادي استان داشته و بازارچه يزدان و ميل 
  

  ازارچه هاي مرزي خراسان جنوبيب
رفع نيازمنديهاي اهالي مناطق مرزي و  بازارچه هاي مرزي با هدف جلوگيري از مهاجرت مرزنشينان، كاهش قاچاق كاال

 ۱۱دو كشور و ماده  اجتماعي مناطق كمتر توسعه يافته كشور و به منظور قانونمند شدن فعاليت تجار -توسعه اقتصادي
البته برخي اهداف امنيتي و تحكيم روابط مرزنشينان . دات مصوبه مجلس اسالمي تأسيس شده اندقانون صادرات و وار

بيشترين مرز مشترك  خراسان جنوبياستان  .مد نظر بوده استهمواره دو كشور همجوار نيز در تشكيل اين بازارچه ها 
 است كه و دوكوهانه ۷۸، ميل۷۳يزدان،ميل فعال شامل  چهار بازارچه مرزي را داشته و داراي با كشور افغانستان
  . گرديدصادر  ۱۳۷۲چهار بازارچه مرزي بر اساس تصوينامه هيئت محترم وزيران در سال اين مصوبه تشكيل 

  
  
  
  

                                            
3 - Ordinary Least Squares 
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  بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي: ۱نقشه شماره 

  
  گمرك خراسان جنوبي: ماخذ

  هاي مرزي كشور بازارچه پراكندگي جغرافيايي: ۱شماره  نقشه
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  سازمان نقشه برداري كشور: ماخذ

  بازارچه مرزي يزدان  •
كيلومتري شهرستان قاينات و در راستاي شهرهاي ادرسكن و شيندند از استان  ۱۶۴بازارچه مرزي يزدان در فاصله 
غرفه  ۴۰ت مناسبي نظير از امكانايزدان بازارچه  .شروع بكار نمود ۱۳۷۲اين بازارچه از سال  .هرات افغانستان قرار دارد
   .نفر روزانه بطور مستقيم در بازارچه فعاليت مي نمايند ۴۰۰همچنين تعداد . برخوردار است... تجاري، انبار و باسكول و
آمار و اطالعات نشان ميدهد بازارچه يزدان نسبت به ساير بازارچه هاي استان عملكرد بهتري  ،طبق جدول شماره يك
البته در دوره . متعلق به اين بازارچه بوده است ۱۳۸۴درصد از حجم صادرات استان در سال  ۵۸داشته است، بطوريكه 
حجم صادرات  ۱۳۹۰حجم صادرات آن بتدريج كاهش يافته بنحويكه در سال  ۱۳۹۰الي  ۱۳۸۴مورد مطالعه سالهاي 

  . درصد صادرات استان تنزل يافته است ۵آن به 

  ) ۷۳ميل  ( ردهگلو بازارچه مرزي •
 ۲۰۰كيلومتري بيرجند و  ۱۸۵كيلومتري شهرستان درميان و در فاصله  ۷۵در فاصله  ۷۳زارچه مرزي ميل با

نفر بصورت مستقيم در اين بازارچه مشغول  ۴۰۰طبق امار هم اكنون . كيلومتري فراه افغانستان قرار گرفته است
  .فعاليت هستند

بصورت حجم صادرات آن شته و رچه يزدان عملكرد مناسبي داپس از بازا ۷۳آمار و اطالعات نشان ميدهد بازارچه ميل 
. متعلق به اين بازارچه بوده است ۱۳۸۴درصد از حجم صادرات استان در سال  ۴۰بطوريكه  .صعودي افزايش يافته است

درصد  ۱۰تنها  ۱۳۹۰در سال با توجه به افزايش فعاليت ساير بازارچه ها  ۱۳۹۰الي  ۱۳۸۴دوره مورد مطالعه طي البته 
   .را به خود اختصاص داده استاستان حجم صادرات 
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  ) ۷۸ميل (ماهيرود  بازارچه مرزي •
كيلومتري بيرجند و در فاصله  ۲۰۰كيلومتري شهرستان سربيشه و در فاصله  ۱۴۰در فاصله  ۷۸بازارچه مرزي ميل 

كار نمود و نسبت به باقي بازارچه شروع ب ۱۳۸۲اين بازارچه در سال  .كيلو متري فراه افغانستان واقع گرديده است ۱۵۰
نفر بصورت مستقيم در  ۱۵۰شروع بكار نمود و هم اكنون حدود  ۱۳۸۲اين بازارچه در سال  .هاي استان جديدتر است

  .اين بازارچه در بين بازارچه هاي استان از امكانات كمتري برخوردار است. اين بازارچه مشغول فعاليت هستند
با توجه به تازه تاسيس بودن عملكرد بسيار  ۷۸و اطالعات نشان ميدهد بازارچه ميل طبق جدول شماره يك آمار 

سهم بسيار ناچيزي از صادرات استان را پوشش داده است اما  ۱۳۸۴مناسبي داشته است، بطوريكه اين بازارچه در سال 
  . درصد از حجم صادرات استان متعلق به اين بازارچه بوده است ۵۷حدود  ۱۳۹۰در سال 

  بازارچه مرزي دوكوهانه  •
كيلومتري بيرجند و در فاصله  ۳۲۰كيلومتري شهرستان نهبندان و در فاصله  ۱۱۰بازارچه مرزي دو كوهانه در فاصله 

  .در حال فعاليت هستندنفر بصورت مستقيم  ۱۵۰حدود  در اين بازارچه مرزي. كيلومتري فراه واقع گرديده است ۱۳۰
اما طي دوره . صد بسيار كمي از صادرات استان از اين بازارچه صورت مي گرفته استطبق امار و اطالعات موجود در

  .درصدي به صفر درصد تنزل يافته است ۲مورد مطالعه حجم صادرات بازارچه مذكور بسيار كاهش يافته و از سهم 
  
  
  
  
  
  

  )ارقام به دالر( حجم صادرات بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي: ۱جدول شماره

  بيرجند  ۷۳ميل  ۷۸ميل   دوكوهانه  يزدان  سال
۱۳۸۴  ۵۹.۳۸۰.۱۶۴ ۱.۷۷۸.۹۹۸ -  ۴۰.۷۷۴.۹۲۰ - 
۱۳۸۵  ۵۳.۷۳۲.۹۵۵ - ۷.۳۰۸.۷۳۷ ۱۴.۰۰۰.۱۰۵ ۳۳.۸۲۰.۸۶۱ 

۱۳۸۶  ۳۳.۳۷۳.۷۶۰ ۱۴.۸۹۱.۹۴۶ ۹.۳۲۸.۲۵۱ ۲۱.۶۰۰.۱۸۳ ۷۱.۶۸۱.۶۴۱ 

۱۳۸۷  ۲۷.۴۱۷.۸۴۲ ۱۱.۶۱۲.۶۵۹ ۱۲.۱۷۳.۳۴۲ ۴.۹۱۷.۰۹۸ ۷۰.۰۵۱.۴۰۰ 

۱۳۸۸  ۴۰.۴۰۷.۱۱۵ ۴.۲۳۷.۹۳۶ ۳۱.۸۱۲.۸۶۳ ۱۳.۳۱۳.۱۰۴ ۳۸.۵۶۷.۱۶۳ 

۱۳۸۹  ۲۲.۳۱۶.۶۳۲ ۹۲.۸۹۲ ۸۰.۵۳۴.۶۵۸ ۱۲.۳۱۸.۱۴۵ ۵۱.۴۶۷.۶۲۲ 

۱۳۹۰  ۷.۵۷۰.۵۳۸ ۲۱۷.۲۵۰ ۹۳.۰۰۸.۳۵۲ ۱۷.۰۶۲.۵۶۴ ۴۵.۳۹۸.۹۰۴ 
  گمرك جمهوري اسالمي ايران: ماخذ

  

 ۱۳۹۰نوبي در سال سهم صادراتي  بازارچه هاي مرزي خراسان ج: ۱نمودار شماره
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  محاسبات نگارندگان: منبع
  

 :سنجي اقتصاد الگوهاي برآورد
با استفاده  استفاده شده است لذا،جهت بررسي حجم تجارت خارجي استان بر رشد اقتصادي آن از تئوري رشد درونزا 

. ورد ارزيابي قرار گرفته استحجم صادرات و واردات استان بر رشد اقتصادي م هايتاثير متغير ،از تابع نيمه لگاريتمي
استان گرفته شده است و  log(GDP)متغير وابسته نرخ رشد اقتصادي استان است كه از لگاريتم توليد ناخالص داخلي

  .استان در نظر گرفته شده است  Importو حجم كل واردات Export متغيرهاي مستقل نيز حجم كل صادرات
 عوامل به بررسي و متغيرها ضرايب تعيين به سنجي اقتصاد الگوي برآورد از هاستفاد باشده است  سعي حاضر مقاله در
 بررسي حدود. است اقتصادي مد نظر رشد ميزان در صادرات افزايش اثر مدل اين در .بپردازيم اقتصادي رشد در مؤثر
جي از سيستم نرم افزاري در برآورد الگوي اقتصاد سن. مي باشد ۱۳۹۰الي  ۱۳۸۳ سالهاي به مربوط مقاله اين در زماني

Eviews معمولي مربعات حداقل و روش (OLS)است شده استفاده.   
 :شده برآورد اقتصادسنجي الگوهاي نتايج بررسي
 رشد بر آن اثر و عملكرد تجارت خارجي استان نظري بررسي اصلي، هدف شد عنوان چكيده و مقدمه در كه همانگونه
 رشد موتور به عنوان صادرات و واردات مورد نقش در رشد نظريه هاي به توجه با مقاله اين در .است اقتصادي
 تفسير و پردازش اقتصادي، رشد ميزان بر روي اقتصاد، در مهم بسيار متغير هاي اين افزايش ،كمي اثر اقتصادي،
 :برآوردي ميپردازيم الگوي از حاصل نتايج بررسي بهقسمت  اين درلذا  .ميشود

GDP =F(export, import)            ۱(معادله(  
Log(GDP) =α۰ +α۱Export +α2 import +ui    ۲( عادلهم(  

 .است شده داده نشان زير الگوي در معمولي مربعات روش به اقتصادسنجي الگوهاي كمي نتايج
LogGDP)=15.4+3.5 (Export)+1.7(import) 
DW=1.5     R2=0.65   F=4.6 

 يك افزايش با كهات و واردات استان معني دار است لذا مي توان گفت ضرايب حجم صادر  دهد مي نشان نتايج
 هم واردات متغير ضمن در . كرد خواهد پيدا افزايش ريال ميليارد ۵/۳ به داخلي ناخالص توليد صادرات، ريال ميليارد
بوسيله  gdpييرات درصد از تغ ۶۵ ،همچنين ضريب تعيين. توليد ناخالص داخلي را افزايش مي دهد ۷/۱به اندازه  بر

مقدار آماره دوربين واتسن  نشان ميدهد كه در معادله رگرسيون خودهمبستگي . اين دو متغير نشان داده مي شود
  .البته افزايش دامنه مشاهدات به دوره باالتر از هفت سال نتايج بهتري را نشان خواهد. متمايل به مثبت وجود دارد
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همواره طي دوره مورد بررسي به استثناء ) تراز تجاري(رات و واردات كل استان روند صاد )۲(با توجه نمودار شماره 
و  روند صادرات كل بصورت صعودي افزايش يافته است همچنين واردات كل استان روند  .مثبت بوده است ۱۳۸۹سال 

يكدفعه افزايش داشته و  ميزان واردات بطورت ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸اما در سال . نسبتاً ماليمي و با ثباتي برخوردار بوده است
    .مجدداً به روند گذشته خود بازگشته است ۱۳۹۰در سال 

  )۱۳۹۰-۱۳۸۲(تراز تجاري استان خراسان جنوبي : ۲نمودار شماره 

  
  محاسبات نگارندگان: منبع

ر سي ۱۳۹۰الي  ۱۳۸۳مشاهده مي شود حجم توليد ناخالص ملي استان طي سال هاي  ۳همانطور كه در نمودار شماره 
در ضمن اين نمودار نشان ميدهد از زمانيكه خراسان جنوبي طي تقسيمات كشوري به استان . صعودي داشته است

مستقل تبديل شده است، توليد ناخالص داخلي آن رو به افزايش بوده و بيانگر اين مساله است كه استان خراسان 
  .جنوبي توانسته اهداف توسعه اي خود را بصورت مناسبي دنبال كند

  ارقام به ميليارد ريال )۱۳۹۰-۱۳۸۲(تراز تجاري استان خراسان جنوبي : ۳نمودار شماره 

  
  محاسبات نگارندگان: منبع

  
  :نتيجه گيري و پيشنهادات

رونق اقتصادي مناطق مرزي بلحاظ ايجاد شغل براي ساكنين منطقه و ، بازارچه هاي مرزي بمنظور تجارت خارجي
ناطق مي باشد كه تمام اين عوامل سبب افزايش ضريب امنيت و اطمينان مناطق مرزي نگهداري جمعيت در اينگونه م

حجم تجارت خارجي استان خراسان جنوبي به عنوان مهمترين مولفه در ايجاد رشد و امنيت در اين مقاله . خواهد بود
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اين استان نيز مورد بررسي قرار عملكرد تجاري چهار بازارچه مرزي فعال . اقتصادي استان مورد ارزيابي قرار گرفته است
دارد و  استان آمار و اطالعات نشان مي دهد حجم صادرات و واردات كل تاثير معني داري بر رشد اقتصادي. گرفت

با توجه به نتايج . همچنين عملكرد صادراتي بازارچه هاي مرزي طي دوره مورد بررسي مناسب ارزيابي گرديده است
و توليدات ) افغانستان(بويژه در كشور هدف  صادرات توسعه سياستهايت با اعمال دول تحقيق پيشنهاد ميگردد،

ايجاد شهرك هاي صنعتي . بعمل آورد صادراتي امور در اساسي اقدامات بيشتري سرعت و دقت با بايدصادراتي استان 
با صرف كمترين هزينه به  نياز كشور همسايه مي تواند بسياري از هزينه هاي دولت را كاهش دهد و توليدات مطابق با

  .اين كشور منتقل شود
ايجاد زيرساخت هايي نظير راه ها، تجهيزات و تسهيالت بازارچه هاي مرزي زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري در اين 

در نهايت استفاده از تسهيالت صندوق ضمانت . اقتصادي استان مي گردد و توسعه مناطق مي باشد كه منجر به رشد
استفاده از پوشش هاي بيمه . پيشنهاد مي گردد ECA(۴( ايران موسسات اعتبار صادراتي بعنوان تنها  ايرانصادرات 

صدور محصوالت به كشور افغانستان عوامل بسياري مناسبي در جهت كاهش ريسك  اي و ضمانت نامه هاي صندوق
لذا  .قرار گرفته است) بسيار باالريسك (رتبه هفت  در افغانستان ريسك كشوري OECD۵مطابق رتبه بندي . است

خدمات بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران راه حل بسيار مناسبي در جهت توسعه صادرات استان و افزايش ضريب 
  . باشد امنيت صادركنندگان در بازگشت سرمايه شان مي

  
  
  
  

  منابع و مآخذ
، تهران، مطالعات )يقيمطالعه تطب(د كشور منتخب و چن يراندر ا ياقتصاد يتامن ).۱۳۷۸( برومند، شهزاد و همكاران

  .۲۵چاپ اول، ص ي،اسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش ياقتصاد
  .۱۳معاصر، چاپ اول، ص يشهدانش و اند يتهران، مؤسسه فرهنگ ي،اقتصاد يتامن ).۱۳۸۱( ناصر يان،جهان

مرزي، معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي  تحليلي بر نقش و عملكرد بازارچه هاي). ۱۳۸۱(دفتر مطالعات اقتصادي 
 .اقتصادي، وزارت بازرگاني

  .سالهاي مختلف در سالنامه آماري استان خراسان جنوبي
 يها مركز پژوهش يتهران، مطالعات اقتصاد يران،در ا ياقتصاد يتامن ).۱۳۷۸( يو دهقان، محمدعل يمرتض ي،عزت

 .۸ص ي،اسالم يمجلس شورا
، باغ نظر، سال ششم، ص توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي ايران). ۱۳۸۸( ف، شريف، عليرضا و معطوعندليب
۵۷-۷۶. 

تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون ). ۱۳۸۹(قادري حاجت، مصطفي و همكاران 
 .۱۲۱- ۱۱۵،ص۳ماره بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي، فصلنامه ژئوپليتيك، ش: مطالعه موردي

  .گمرك جمهوري اسالمي ايران، صادرات و واردات كل و بازارچه هاي مرزي
: ارزيابي اثرات اقتصادي بازارچه مرزي مهران بر توسعه نواحي روستايي مطالعه موردي). ۱۳۹۱(محمدي يگانه، بهروز

  .۹۶-۷۹، ص ۲۵ شماره جغرافيايي، علوم كاربردي تحقيقات دهستان محسن آباد، نشريه
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ساختار مبادالت بازارچه هاي مرزي و نقش آن در بازرگاني و اقتصاد مناطق مرزنشين، موسسه  ).۱۳۸۴(علي محمودي،
  .مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كاربرد شاخص امنيت اقتصادي در تبيين تحوالت ژئواكونوميكي در فرآيند ). ۱۳۸۶(هاشميان، مسعود و گرجي، مسعود 

  .۷۴-۵۰،ص۱ه ژئوپليتيك، شماره جهاني شدن، فصلنام
بر امنيت اقتصادي كشورهاي جهان بمنظور  WTOبررسي تاثير الحاق به ). ۱۳۸۶(هاشميان، مسعود و گرجي، مسعود 

 .۳۴- ۱۱ص  ،۲۱، شماره مجله دانش و توسعه اتخاذ سياست هاي كالن تجاري جمهوري اسالمي ايران، 
  مركز آمار ايران

1. Leebouapao, Leeber; Phonesaly Souksavath, Phetsamone Sone ,Souphith 
Darachanthara, Vanthana Norintha ;(2004) Lao PDR Cross Border 
Economy,Case Study In Dansavanh, Savannakhet, and Houaysai/ 
Tonpheung, Lao PDR ,National Economic Research Institute. 44-59. 

2. Murshid.K.a.s, Tuot, Sokphally; (2005) the Cross Border Economy of 
Cambodia" Cambodia Development Resource Institute, Development Analysis 
Network with the Support of the Rockefeller Foundation Phnom Penh.104-126. 

3.  Niebuhr, A, & Stiller, S; (2002) Integration Effects in Border Regions-A 
survey of Economic theory and Empirical Studies" Hamburgisches welt – 
Wirtschafts – Archive (HwwA) Hamburg institute of international Economics, 
ISSN, 1608 –1616. 

 
  
  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

