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چکیده
این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه به بررسی تجارت خارجی ایران در بخش کشاورزی و کشورهای
عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و با اعمال متغیر توضیحی
شاخص برابری تجارت ()TCIپرداخته است .به این منظور از داده های ترکیبی طی دوره 5000 -5002
استفاده شد .متغیرهای مورد استفاده تحقیق ،شامل تجارت بین کشورها ،تولید ناخالص داخلی ،تولید
ناخالص سرانه و متغیر  TCIمی باشد .محاسبه آزمونهای  Fلیمر و آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل
اثرات ثابت برای برآورد مدل گردید .نتایج تخمین مدل جاذبه با متغیر  TCIبه روش اثرات ثابت و
ضرایب منفی بدست آمده نشان داد که تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاریهای
اقتصادی در بخش کشاورزی با موفقیت همراه نبوده است.
واژگان کلیدی :تجارت بخش کشاورزی ،مدل جاذبه ،شاخص برابری تجارت ،اکو ،ایران
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 -0مقدمه
وجود یک بخش کشاورزی نیرومند و پیشرو از ضروریات توسعه اقتصادی می باشد .در هر شرایطی توسعه بخش کشااورزی
پیش شرط توسعه اقتصادی هر کشوری است (صامتی و فرامرزپور .)0131،بخش کشاورزی در ایران یکی از بزرگتارین بخاش-
های کشاورزی پس از بخش خدمات است که 11درصد تولید ناخالص ملی را در بر میگیرد و51درصد میانگین اشتغال کامل و
52درصد نیازهای غذایی و 50درصد صادرات غیر نفتی را در بر دارد( .هیمن و همکاران .)0130،بادین ترتیاب مای تاوان ایان
بخش را یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و به لحاظ نیاا ز مبار باه آن از بخاش هاای مهام اساتراتژیک باه حسااب آورد
(هژبرکیانی و رنجبری .)0130،افزایش صادرات محصوالت کشاورزی برای ایران که بر منابع نفتی پایان پذیر متکای اسات بایاد
مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد از این رو انتظار می رود ایران خود را به گونهای باا توساعه تجاارت جهاانی
همگا کرده و برای رقابت و ورود به صحنه تجارت جهانی آماده شود و بی تردید یکای از گاا هاای الز پایش از پیوساتن باه
سازمان جهانی تقویت گسترش تجارت در قالب ترتیبات منطقهای می باشد(شمس الدینی و همکاران.)0133،
با توجه به این نکته که بخش کشاورزی در توسعه پایدار و رفاه مرد منطقه مخصوصا در اقتصاد کشورهای در حال توساعه
و کشورهایی که در مرحله گذار اقتصادی هستند اهمیت دارد ،تجارت دو جانبه ایران ،با تکیه بر پتانسیلهای تجااری باالقوه باا
کشورهای عضو نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود .سازمان همکاریهای اقتصادی یا «اکو» یکای از پیمانهاای اقتصاادی
منطقهای است که بر پایه وجود مشترکات فرهنگی و زمیناههاای همکااریهاای اقتصاادی در ساال  0322دربغاداد باا هاد
جلوگیری از پیشرفت احتمالی شوروی سابق در خاور میاناه و باا امضاای کشاورهای ترکیاه ،پاکساتان ،عاران ،ایران،آمریکاا و
انگلستان شکل گرفت .بعد از خروج عران این پیمان با نا جدید سنتو و به طور عمده با اهدا نظامی به فعالیت خود ادامه داد
سپس  1عضو دائمی و اصلی آن یعنی ایران ،پاکستان و ترکیه اتحادیه جدیدی را با اهدا آزادساازی تجاارت از طریاق توافاق
نامه های تجاری ،اجرای پروژه های اقتصادی مشترک و سرمایه گذاری مشترک با عنوان ،آ ر سای دی(ساازمان همکااریهاای
منطقهای برای توسعه) به طور رسمی به فعالیت خود ادامه دادسازمان اکو با داشتن  00عضو از وسعت قابل تاوجهی برخاوردار
می باشد این سازمان به لحاظ گستره جغرافیایی شامل غرب و مرکز قاره آسیا می باشد( .رضایی و همکاران .)0131 ،باا وجاود
این که این سازمان از مهمترین سازمانهای همکاری در خاور میانه است و به عنوان یکی از پیوندهای اقتصادی متشاکل از 00
کشور در حال توسعه در منطقهای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک میباشد .این ساازمان تاالش دارد عاالوه بار بهباود
شرایط اقتصادی اعضا در عرصه تجارت بین الملل نیز اثرگذار باشد .مهمترین اهدا سازمان عبارتند از :گساترش تجاارت باین
کشورهای عضو از طریق دسترسی آزاد به بازارهای دیگر و کمک به افازایش تجاارت جهاانی و تاالش بارای محاو سیاساتهای
غیرمنصفانه تجاری از طریق اتخاذ روش مشترک در مجامع بین المللی است .این سازمان یکی از سازمان های رو به رشد ،ولای
بسیار کند ،در زمینه همکاری های منطقه ای در خاور میانه و آسایای مرکازی و قفقااز مایباشاد و حجام مباادالت بازرگاانی
کشورهای عضو بین خود کمتر از 5درصد کل مبادالت خارجی آن می باشد که بسیار محدود است(جالیی وسلیمانی.)0131،
لذا با توجه به اهمیت بسیار زیاد بخش کشااورزی در توساعه ی پایادار و رفااه مارد منطقاه و نقاش مهام آن در اقتصااد
کشورهای در حال توسعه ،تعیین دست آوردهای تجاری تشاکیل ایان ساازمان منطقاه یای بار تجاارت دو جانباهی ایاران باا
کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی اهمیت دارد .اگر چه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در رابطه
با گسترش ارتباطات صنعتی و بازرگانی میان کشورهای عضو اقداماتی را انجا داده اسات ولای کمباود اطالعاات در زمیناه ی
استعدادهایکشاورزی وتجاری این کشورها موجب گردیده است که سطح همکاری هاای مشاترک میاان کشاورهای عضاو باه
خصوص در بخش کشاورزی آن چونان که باید مورد توجه اعضا قرار نگیرد  .این در حالی اسات کاه توساعه ی همکااری هاای
منطقه ای دو و چند جانبه در خصوص تجارت کاالهای کشاورزی امری ضاروری اسات .بناابراین توساعه ی ایان همکااری هاا،
مستلز شناخت امکانات و پتانسیل های تولید و تجارت محصوالت کشاورزی کشورهای عضو است تا با توجه به این پتانسیلها
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و شناسایی موانع و مقررات تجاری محصوالت کشااورزی در کشاورهای عضاو ،شارایط الز جهات شاناخت بازارهاای هاد و
توسعهی تجارت میان این کشورها فراهم آید .بنابراین با توجه به مطالب عناوان شاده و لازو شاناخت پتانسایلهاای تجاارت
محصوالت کشاورزی ،در این مطالعه به اقدا به ارزیابی تجارت خارجی بخش کشاورزی ایران با کشاورهای عضاو ساازمان اکاو
کردیم.
تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی بخش تجارت با استفاده از مدل جاذبه در ایران و خاارج از کشاور انجاا گرفتاه
است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .در خارج از کشور پاردومنا ،همگرایی اقتصادی و همزمانی سیکلهای تجااری
در شرن آسیا در حوزه های تجاری،سرمایه گذاری ،پولی و مالی را با استفاده از مدل جاذبه بررسی و به این نتیجه رسایدند کاه
همگرایی مالی و تجاری در این منطقه با وسعت کمتری افزایش یافته و با همگرایی بیشاتر فعالیتهاای اقتصاادی و افازایش آن
همزمانی سیکل های تجاری بیشتر می شود ( .)Pradumna, 2007گولهات ،از طریق مدل جاذبه به بررسی تاثیر سه موافقت
نامه تجارت آزاد در شرن آسیا از جمله آسه آن،کره جنوبی و چین بر تجارت درون منطقاهای و فارا منطقاهای پرداختاه اسات
ونتایج نشان می دهد موافقتنامه تجاارت آزاد کاالهاا و خادمات و کااهش تعرفاه باعای افازایش تجاارت مای شاود (, 2010
 .)Guilhotآرتیس و اکوبو ،به مطالعه چرخه تجارت بین الملی در ژاپن در دوره زمااتی  0332 -0322از طریاق مادل جاذباه
پرداختند.نتایج نشان میدهند که دو کشور با تولید ناخالص مشابه و مسافت کم از چرخه تجااری پیاروی مای کنناد ( Artis
 .)and Okubo 2011در داخل کشور ظریف و همکاران ( )0133ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران را با اساتفاده از مادل
جاذبه و دادههای ترکیبی ماورد مطالعاه قارار دادناد کاه ایان مطالعاه بارای بررسای مهمتارین تعیاین کنناده هاای تجاارت
کشاورزی،مدل جاذبه رابه کاربرده است .نتایج نشان داده که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثرمثبات برصاادرات و واردات
محصوالت کشاورزی دارد .عالوه برآن کشورهای اسالمی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشاداز پتانسایل تجااری بااالیی
برخوردارندو ضرورت انعقادپیمان های منطقه ای با آنها به خوبی احساس مایشاود .عابادینی و مساگری ( )0130تحقیقای در
مورد برآورد ظرفیتهای صادراتی دوجانبه درصنایع غیرنفتی سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو) را به انجا رسانید .اینمطالعاه
بااستفاده ازمدل ساختاریو پایةگستردهای از دادههای پانل تأثیرات سازمان اکو وظرفیتهای تجاارت دوجانباة کشاورهای عضاو
درصنایع غیر نفتی را بررسی می کند نتایج نشان میدهدکه نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضاو در
مقایسه باغیر عضو را ارتقا بخشد ،بلکه درتوسعة تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سالهای قبل از تأسیس نیز ناموفق باوده
است .به عالوه ،ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی ازسطح فعلی فراتر نمیرود .دراین میان ،تنها سه کشور ترکیه ،ایاران و
پاکستان ازظرفیتهای صادراتی مثبت اکو برخوردارند .ظرفیتهای صادراتی کشورهای عضو به نحو ناا همگنای توزیاع شاده و
آزادسازی بی مقدمة تجارت بابرخی از آنان میتواند به کسریتراز تجاریکشور منتهی شود .نتاایج نشاان مایدهاد کاه ترکیاه
(50درصد) و پاکستان(00درصد) بازارهای مهم بالقوة صادرات ایران درمنطقه قلمداد میشوند.
 -5روش تحقیق
مدل جاذبه یکی از ابزارهای موفق درتفسیروتوضیح جریان تجارت بین کشورهای جهان است که به صورت گسترده ای از
طر اقتصادانان مورد استفاده قرار گرفته و از جمله مدلهای اقتصادی استکه برای توضیح جریان دو جانبه تجارت بین
کشورها کاربرد دارد معادالت استفاده شده در این مدل شبیه به هم بوده واجزاء تشکیل دهنده آنها عمومآ شامل:مقدار تجارت
بین دو کشور،تولید ناخالص داخلی دو کشور .فاصله بین دو کشور .جمعیت دو کشور وخصوصیات مشترک آنها می باشد اینیک
الگوی سیستماتیک برای اندازه گیری الگوی عادی تجارت بین کشورها هست و در تجارت بین الملل جریان تجارترا به عنوان
تابعی از متغیرهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تعیین کننده های جریان عادی تجارت اثر میگذارد را برآورد
میکند(حائریان اردکانی.)0131 ،
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الگوی جاذبه بر پایه قانون نیوتن بیان می کند که نیروی جاذبه یا کشش  ، Fبین دو جسم به جر های  m1و  m2که به
فاصله  dاز هم قرار دارند برابر خواهد بود با :
()0

m1m 2
2
 gm1m 2 d
2
d

Fg

که  gعدد ثابت است.
این معادله نشان می دهد که مقدار نیروی همکشی که دو جسم فیزیکی بر روی یکدیگر ایجاد می کنند با جر های آنها
متناسب بوده و دارای نسبت معکوس با مربع فاصله آنهاست.نیروی ) (Fدر واقع روابط تجاری بین دو کشور ،جر های اجسا
( )M1،M2اندازه اقتصادی دو کشور ( GDPو جمعیت) و فاصله بین دو جسم ( )dهمان مسافت جغرافیایی بین دو کشور می
باشد بنابراین هرگاه جر هر یک از اجسا افزایش یابد هم کنشی بین آنها به صورت خطی افزایش می یابد .همین مبنای
فیزیکی مدل جاذبه به پشتوانه ای برای کاربردآندر بیان هم کنشی تبدیل شده است مدل جاذبه جریان تجاری به صورت تابعی
از فاکتورهای مدل و متغیرهای دیگر به فر زیرمی باشد (پور ابراهیم و اسماعیلی.)0133 ،
()5

)Tij=f (GDPi,GDPj,Dij

در این معادله  GDPjو  GDPiبه عنوان متغیر های جر در رابطه نیوتون تلقی می گردد .این معادله را می توان به صورت
زیرنوشت.
() 1

) C(GDPi  GDP j
2
D ij

Tij 

اگر این مدل را از طریق سری زمانی(یا مقطعی) بر آورد گردد،دارای تورش می باشد زیرا نا همگنی بین کشورها را لحاظ
ننموده است .تجارت دو جانبه ی کشور ها ممکن است تحت عواملی همچون امور فرهنگی،سیاسی،قومی،تاریخی و غیره قرار
گیرد که مستقیما قابل مشاهده نمیباشند و وارد مدل نمیشوند ،بنابر این  ،جهت رفع این مشکل باید جملهای به غیر از عرض
از مبدا (که برای همه کشورها برابر است) در مدل وجود داشته باشد که مبین اثرات مختص هر کشور باشد.به همین منظور در
سالهای اخیر از روش بر آورد پانل دیتا (داده های تابلویی) در مدل جاذبه استفاده شده است که اثرات انفرادی را وارد مدل
مینماید و مجمو -عهای ترکیبی از دادههای سری زمانی و مقطعی میباشد به عالوه در این مدل تعدادی از متغیرهایی که بر
تجارت دو جانبه کشور تاثیر دارند حذ شده یا در نظر گرفته نشده است به همین دلیل از مدل جاذبه تعمیم یافته استفاده
می شود .اینمدلبهصورت تعمیم یافته حجم تجارت صادراتی واردات بین دوکشور راتابعی ازدرآمد دوکشور ،جمعیت آنهاوفاصله
بینآنها(به عنوانجانشین هزینههایحمل ونقل) ویک مجموعهای ازمتغیرهای مجازی تسهیل کننده ومحدودکننده تجارت بین
دوکشوردرنظرمیگیرند.
() 4

Xij=B0YiB1YjB2NiB3NjB4DijB5AijB6 uij

دراین رابطه  Xبیانگرصادراتکشور iبه  Y،jدرآمد دو کشور  Nجمعیت (که البته به جای این متغیر میتوان درآمد سرانه را
استفاده نمود زیرادرآمدجایگزین مناسبی برای جمعیت می باشد)  Dمسافت A ،متغیرمجازی و  Uجزءاخالل (که ماهیتی نا
شناخته دارد) است .مدل نهایی به صورت زیر تصریح میشود:
()2
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متغیر  TCIبه این دلیل در نظر گرفته شده که ضریب  TCIدر شناسایی تخمین مدل اصلی تجارت به کار می رود یا به
عبارتی دیگر تخمین تجربی مدل اصلی تجارت مورد استفاده قرار می گیرد TCI .درجه مکمل های تجاری بین دو کشور را
اندازهگیری می کند.
 TCIبین کشور  iوکشور  jبه صورت زیر محاسبه می شود:
)(1
()5

2
2
] TCI=  [X ki .M kj ]/[  X ki . M kj
LnTij=a+B1Ln[Yi.Yj]+B2Ln[(Y\P)i(Y\P)j]+B3TCIij+Uij

 =tijتجارت دوجانبه
] = [Yi.Yjتواید ناخالص داخلی کشور iا وjا می باشد.
] = [(Y\P)i(Y\P)jتولید ناخاص سرانه کشورهای iا وjا می باشد که  pبه معنای جمعیت است.
 = TCIijدرجه مکمل بودن تجاری بین دو کشور را اندازه گیری می کند
 iو  jبه معنی یک کشور و شریک تجاری آن است( i , j=1,2,…,N).
 ، Kبه معنی یک گروه کاال می باشد) K=1,2,…,N):
 ، Kبه معنی یک گروه کاال می باشد:
 : Xkiسهم گروه کاالهای  kدر صادرات کشور  iاست.
 : Mkjسهم گروه کاالی  kدر واردات کشور  jاست.
ارزش  TCIدامنه ای از صفر تا یک دارد.وقتی که  TCIصفر باشد ساختار تجارت بین کشور  iو  jرقابت کامل است و در صورت
برابر بودن ، TCIساختار تجارت مکمل کامل را نشان می دهد:وقتی دو کشور سهم صادراتی یکسانی داشته باشند  TCIصفر
است.در حالی که وقتی سهم صادرات یک کشور برابر سهم واردات شریک باشد.یعنی( TCI)Xki=Mkjبرابر یک میشود .در
حقیقت  TCIنماینده تفاوت در موجودی عوامل تولید بین دو کشور می باشد .این ضریب هنگامی مثبت می شود که حجم
تجارت با افزایش مکملهای تجارت افزایش یابد که در این صورت بیان کننده مدل تجارت هکشر – اوهلین از تجارت بین
صنعتی می باشد .همچنین وقتی منفی باشد حجم تجارت با کاهش مکملهای تجاری افزایش یابد .که این مطلب به طور
متفاوتی مطرح می شود .یعنی حجم تجارت با افزایش ساختار رقابتی تجارت افزایش یابد که مدل تولید متمایز شده با تجارت
درون صنعتی را ارائه می کند (پورابراهیم واسماعیلی .)0133
 -0-5دادها

جامعه آماری  00کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو) شامل :افغانستان ،آذربایجان ،ایران ،پاکستان ،تاجیکستان،
ازبکستان ،ترکیه ،قرقیزستان ،قزاقستان وترکمنستان میباشد و آمار مورد استفاده به دوره زمانی  5000-5002بوده و در
خصوص مبادالت تجاری بخش کشاورزی می باشد.روش گردآوری اطالعات از وب سایت های مرتبط شامل :بانک جهانی برای
تولید ناخالص داخلی ،رشدجمعیت ،تولید ناخالص سرانه ،سرمایه گذاری خارجی،صادرات و واردات کاالها و خدمات ،ارزش
افزوده بخش کشاورزی و از سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو) برای تجارت خارجی ایران با کشورهای اکو ،تراز تجاری ،فاصله
دوکشور از سایت نیشن مستر جمع آوری شده است.
 -1یافته ها
با توجه به اینکه دادههای مورد تجزیه و تحلیل از نوع دادههای ترکیبی میباشند ،ابتدا بایستی با استفاده از آزمون  Fلیمر و
آزمون هاسمن نوع تخمین مدل مشخص شود .با توجه به اینکه سطح معناداری آماره به دست آمده از آزمون  Fلیمر برابر با
01000بوده و کوچکتر از  0102است  ،فرض  H0یعنی یکسان بودن ضرایب متغیرها رد شده و روش دادههای پانلی پذیرفته

www.SID.ir

Archive of SID

میشود .و از آنجایی که آماره به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با  010031بوده و از سطح معناداری  0102کوچکتر می-
باشد ،فرض  H0یعنی عد وجود اثرات تصادفی تایید نشده و در نتیجه روش اثرات ثابت پذیرفته میشود .نتایج برآورد مدل
برای نمونه تحقیق در جدول ( )0آورده شده است:
جدول  -0نتایج آزمونهای لیمر و هاسمن
آماره محاسبه شده

سطح معناداری

آزمون  Fلیمر

51135

01000

آزمون هاسمن

3135

010031

(منبع :یافتههای پژوهش)

 -0-1برآورد مدل با روش اثرات ثابت

همانگونه که از جدول ( )5مشخص است با مقایسه سطح معناداری آماره  Fفیشر با مقدار جدول فرض  H0مبنی بر صفر بودن
ضرایب رد میشود ) (P-value≤ 0.05و معنیدار بودن کل مدل رگرسیون تایید میشود .همانطور که در جدول باال نشان داده
شده است ،سطح معناداری مربوط به ضریب ] Ln[Yi.Yjو ] Ln[(Y\P)i(Y\P)jو  TCIijکمتر از  0102بوده که از نظر آماری در
سطح خطای  2درصد معنادار است.و از طرفی ضریب تشخیص) (R2 = 0.95است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که یک رابطه
معنادار بین لگاریتم جریان های تجاری کشورها با متغیرهای ذکر شده وجود دارد.
جدول  -5نتایج حاصل از تخمین مدل جاذبه به روش اثرات ثابت

متغیروابسته :لگاریتم جریان های تجاری دو کشور
متغیرها

ضریب

خطااستاندارد

آماره

سطح معناداری

C

40133402

00153154

11550305

010001

]Ln[Yi.Yj

-01052530

01112555

-11501330

010055

]Ln[(Y\P)i(Y\P)j

01030150

01151504

11145211

010003

-01003314

01010420

-01532001

010150

TCIij
سطح معناداری آماره01000 =F

آماره ی دوربین واتسن=0153

R2=0.332

(منبع :یافتههای پژوهش)

بحی و نتیجهگیری
با توجه به نتایج ارائه شده و نتایج تخمین مدل جاذبه با متغیر  TCIبه روش اثرات ثابت (مناسب ترین مدل) ،ضریب متغیر
 TCIمقداری منفی و معنادار است .به عبارت دیگر ،چنانکه انتظار میرود صادرات محصوالت کشاورزی ایران به کشورهای
رقیب بیشتر است .همچنین با توجه به منفی شدن ضریب  TCIمشخص است که الگوی تجاری ایران از مدل هکشر -اوهلین
پیروی نمیکند .مدل هکشر -اوهلین فرض میکند که دو کشور در یک ارتباط کامل اقتصادی اقتصادی میتوانند از طریق
تجارت بین صنعتی باعی توسعه تجارت بین خود شوند.
استفاده از شاخص  TCIمی تواند در جهت شناخت بازارهای عمده محصوالت کشاورزی ایران و تالش در راستای این بازارها
و از بین بردن موانع صادراتی و بهبود روابط تجاری ایران با این کشورها از طریق سیاستهای مناسب از جمله مشونهای
صادراتی ،مفید و مؤثر واقع شود.
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