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Abstract
The importance of establishing “Enabling Trade” measures in the countries of origin and destination
of exports is of great importance in the international economic literature. In this regard, many studies
have shown that improving Enabling Trade can reduce trade costs and improve export performance.
However, in previous studies, the issue of Enabling Trade at export destinations and its impact on the
commercial performance of export sources has not received much attention. In addition, the need for
non-linear estimation of gravity models has been almost completely agreed in the past decade.
Therefore, this article studies the estimation of the impact of the Poisson Pseudo-Maximum
Likelihood (PPML) on the trade facilitation of its 21 trading partner countries from 2008 to 2016.
Enabling Trade Index (ETI) includes four sub-indexes: market access, border management,
transportation and communications infrastructure, and operating environment. The results show that
Enabling Trade Indices such as market access, border management, infrastructure, and operating
environment in the country of origin and export destination countries have had a positive and
significant impact on trade flows between Iran and its trading partners. In addition, the results show
that the importance and intensity of Iran’s enabling trade indicators are higher than similar measures
taken by its trading partners. The authors interpret it as explaining the important role of enabling trade
policies in increasing trade between Iran and its trading partners..
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اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدرات از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺠـﺎرت و
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺎدرات ﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري در ﻣﻘﺼـﺪ
ﺻﺎدرات و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎري ﻣﺒﺪا ﺻﺎدرات ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﻟﮕﻮي ﺟﺎذﺑﻪ
ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿـﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري
ﺑـﻪ روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺖﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﻮآﺳﻮنﻧﻤﺎ ) (PPMLﺑﺮاي  21ﮐﺸﻮر ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎري آن در ﺑﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ  2008ﺗـﺎ 2016
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ) ،(ETIﺷﺎﻣﻞ  4زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮزﻫﺎ،
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮزي ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺪا و ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدرات داراي ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺷـﺪت ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎي
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎري آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان آن را ﻧﻘـﺶ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎري در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد.
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 .1مقدمه
تا چند دهه پيش ،به طور سنتي و براساس سوابق تاريخي ،اعتقاد بر اين بود که دسترسي به
بازار يكي از موانع جدی برای تحقق ظرفيتهای تجاری يک کشــور اســت .در اين راس ـتا،
دولتهای ک شورهای مختلف سعي ميکنند با ا صالح سيا ستهای تجاری مانند تعرفهها و
سهميهها و مشارکت در توافقنامههای ترجيحي و آزاد ،اين مشكل را حل کنند .با اين حال،
بســـياری از کشـــورهای در حال توســـعه به دليل موانع تجاری ديگر و موانع غير تعرفهای
نميتوانند در بازار جهاني رقابت کنند .به عنوان مثال ،سيا ستهای اقت صاد کالن نادر ست
در اين ک شورها ،رقابت و د سترسي به بازار را با چالش مواجه کرده است .همچنين شرايط
نامطلوب عوامل توليد ،زيرســاختها و خدمات پشــتيباني و راندمان حملونقل و لجســتيک
پايين ،هزينههای توليد و تجارت را افزايش داده اســت .در اين راسـتا ،مطالعات هورنوک و
کورن )2015( 1بيانگر اين مطلب است که هزينههای تجارت خارجي به ويژه در کشورهای
در حال توسعه هنوز باالست و عواملي که مانع تجارت مي شوند ،قابل توجه هستند که مهم
ترين موانع صــادرات و واردات را مشــكالت اداری از جمله مقررات پيچيده ،بوروکراســي
اداری ،و انتظار طوالني مدت برای ترخيص کاال از گمرک نام ميبرند.
آرويس و همكاران )2016( 2نســـبت هزينه تجارت به ارزش تجارت را در کشـــورهای
توســـعهيافته و در حال توســـعه به ترتيب  80و  300درصـــد برآورد کردهاند .عالوه بر اين،
براســاس دادههای راهحل تجارت جهاني يكپارچه ( 3)WITSدر ســال  ،2018هزينه نهايي
صادرات و واردات هر کانتينر در ک شورهای تو سعه يافته در دوره زماني  2008تا  2015به
ترتيب  5و  3درصـــد افزايش يافته اســـت در حالي که اين هزينه برای کشـــورهای در حال
توســعه بهطور متوســط بين  22تا  26درصــد در همان دوره زماني باال رفته اســت .4همچنين
تعداد محصوالت صادر شده و وارد شده در جهان از سال  2008از  4918و  4949واحد به

1- Hornok, C. & Koren, M.
2- Arvis, J. F. et. al
3 World Integrated Trade Solution
4 https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2018
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ترتيب به  4757و  4869واحد در ســـال  2016کاهش يافته اســـت( 1راهحل تجارت جهاني
يكپارچه.)2018 ،
در ايران نيز براساس گزارش اشاره شده ،تعداد محصوالت صادر شده از سال  2010تا
 2016از ميزان  2554واحد به  2722واحد افزايش و تعداد کاالهای وارد شـــده از 3906
واحد در ســال  2010به  3751واحد در ســال  2016کاهش يافته اســت .با وجود اين ،حجم
تجارت خارجي ايران براســـاس همين گزارش از  138ميليارد دالر در ســـال  2010به 126
ميليارد دالر در ســـال  2016کاهش يافته اســـت که از جمله داليل آن ميتوان به وجود
تحريمها ،جهشهای ارزی و در نتيجه عدم رقابتپذيری کاالها و افزايش هزينههای توليد
داخلي اشاره کرد.
براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد ( ،)2016ايران در ميان  138کشور جهان از منظر
شــاخص توانمندســازی تجارت ،رتبه  131را به خود اختصــاص داده اســت .براســاس اين
گزارش ،موانع اصلي توسعه تجارت در ايران از قبيل سطح باالی ميانگين موزون نرخ تعرفه
( 27/1در صد) ،پراکندگي زياد تعرفهها ( 28/4در صد) ،عدم وجود واردات معاف از تعرفه
گمرکي ،ضعف موجود در زيرساختهای حملونقل (بهويژه حملونقل هوايي) ،باال بودن
تعداد روزهای مورد نياز برای انجام کامل فرآيند واردات و صـــادرات در ايران (به ترتيب
 37و 25روز) ،اســـتفاده پايين از اينترنت برای معامالت بين بنگاه و مصـــرفکننده ن هايي،
وضــعيت نامطلوب محيط کســبوکار برای فعاالن تجاری ،باال بودن رتبه ايران از نظر معيار
بهرهوری و بيطرفي دســتگاههای قضــايي در مناقشــات تجاری (رتبه  ،)120باال بودن قيمت
خدمات مالي و نهايتا پايينترين جايگاه (رتبه  )138در معيار سهولت گرفتن وام ،باعث شده
است که هزينه تجارت در ايران نسبتا باال باشد.
با توجه به موارد بيان شده ،امروزه ضرورت دارد که تمامي کشورها (از جمله ايران) در
راســـ تای توســـعه تجارت جهاني و اســـتفاده از ظرفيت های بالقوه خود ،موانع پيش روی
توانمندسازی تجارت را از ميان بردارند.
 -1البته حجم صادرات جهاني در دوره اشاره شده از  17664به  17728ميليارد دالر افزايش ،اما حجم واردات جهاني از 16080
ميليارد دالر در سال  ،2008به  15777ميليارد دالر دالر در سال  2016کاهش داشته است که اين دليل کاهش حجم تجارت
جهاني را ميتوان به سياستهای مليگرايانه و توجه به توليد داخلي کشورها ،رکود سال  2008و پيامدهای کاهش تقاضای بعد
از آن و همچنين افزايش هزينههای تجارت که در گزارش يادشده به آن اشاره شده است ،مرتبط دانست.

امانیفرد و همکاران | 173

مطالعات زيادی در مورد عوامل مختلفي که ممكن است بر تجارت بين ايران و شرکای
تجاری آن تاثير بگذارد انجام شــده اســت .برای مثال ،بهرهوری عوامل توليد (اکبریفرد و
همكاران ،)1393 ،نهادها (آذربايجاني و همكاران 1389 ،و آقاصــفری و همكاران،)1398 ،
تحريمهای اقتصــادی (ضــيايي بيگدلي و همكاران 1393 ،و آرمن و همكاران ،)1397 ،اثر
نهادهای ســياســي (ناقلي و همكاران )1398 ،و اثرات مرزی (يزداني و همكاران .)1394 ،با
اين حال ،به زعم نويسندگان هيچ مطالعهای درخصوص تاثيرگذاری و اهميت شاخصهای
توانمندسازی تجاری بر عملكردی تجاری ايران و شرکای آن انجام نشده است.
شاخصهای توانمندسازی تجاری از عوامل مهم تاثيرگذار بر تجارت دوجانبه محسوب
مي شوند (هورنوک و کورن2015 ،؛ پورچوگال پرز و ويل سون 2012 ،1و دنيس و شفرد،2
 )2011که کشــورها را براســاس عوامل و س ـياســتهای تســهيلکننده حرکت آزاد کاال در
سراسر کشورها و مقاصد مختلف رتبهبندی ميکند (گايگر و همكاران .)2016 ، 3بنابراين،
برر سي تاثير اين عوامل بر عملكرد صادرات ايران و پي شنهاد برخي سيا ستها برای بهبود
عملكرد تجارت بين ايران و شرکای تجاری آن ضرورت دارد.
هدف اصــلي اين مقاله تجزيه و تحليل عوامل مختلف موثر بر تجارت ايران و شــرکای
تجاری آن برا ساس مدل جاذبه تعميميافته و پي شنهاد برخي راه حلها برای بهبود م شكالت
است.
نوآوری پژوهش حا ضر از چند جنبه قابل برر سي ا ست؛ نخ ست آنكه اين مطالعه برای
بررســي عوامل موثر بر تجارت از شــاخص توانمندســازی تجاری ارائه شــده توســط مجمع
جهاني اقتصــاد ( 4)WEFاســتفاده کرده اســت که در مطالعات پيشــين در خصــوص عوامل
موثر بر تجارت ايران و شرکای تجاری مورد توجه قرار نگرفته است .دوم آنكه اين مطالعـه
از روش  5 PPMLبرای تخمين ضـــرايب الگوی جاذبه و محاســـبه اثرات توانمندســـازی
تجاری ا ستفاده کرده ا ست که روش نويني در ادبيات اقت صاد سنجي تجارت بينالملل برای
رفع مشكالتي مانند واريانس ناهمساني ،تجارت صفر و درونزايي متايرهاست.
ساختار مقاله در ادامه به اين صورت است که در بخش دوم و سوم ادبيات نظری و تجربي
1- Portugal-Perez, A. & Wilson, J. S.
2- Dennis, A. & Shepherd, B.
3- Grainger, A.
)4- World Economic Forum (WEF
)5- Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML
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پژوهش ارائه شده و بخش چهارم روش و دادههای استفاده شده در اين مطالعه را معرفي
ميکند .بخش پنجم نتايج برآورد مدل و بحث را ارائه ميدهد و بخش ششم جمعبندی و
نتيجهگيری و پيشنهادات سياستي را ارائه ميدهد.

 .1ادبیات موضوع
 .1-1نقش هزینههاي تجارت در مدلهاي کالسیک تجارت بینالملل
اقتصاددانان کالسيک نقش بارزی در نظريههای تجارت داشتند و استدال ميکردند که
تجارت بينالملل موجب تقسيم کار ،تخصصگرايي و کاهش هزينه ميشود و بنابراين
وسعت بازار ،رشد اقتصادی و رفاه را به ارماان خواهد آورد .در همين راستا در مباحث
اقتصاد بينالملل به کرات مشاهده ميشود که اقتصادانان تعلق خاطر ويژهای به کاهش هزينه
های تجارت داشتهاند که اين مهم در نظريههای مزيت مطلق اسميت ،1مزيت نسبي ريكاردو،2
هكشر -اوهلين ،3مدل جاذبه ،4نظريههای جديد تجارت و مباني نظری شاخص توانمندسازی
تجارت قابل مشاهده است.
مدل ريكاردويي از اولين مدلهايي بود که تجارت بينالمللي را توضيح داد و برخالف
آنچه انتظار ميرود مدلي را بدون هزينه تجارت در نظر گرفت؛ در حالي که يكي از بزرگ
ترين موانع تجارت بينالمللي هزينه تجارت است .از اين رو ،اهميت هزينههای تجارت بر
جريانهای تجاری به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنين ظهور معمای
مرزی 5توسط مککالوم )1995( 6نياز به درک هزينههای تجارت را آشكارتر کرد 7و

1- dam Smith's Theory of Absolute Advantage
2- David Ricardo's Comparative Advantage
3- Heckscher-Ohlin
4- Gravity Mode
5- Border Puzzle
6- McCallum, J.
 -7بحث اثرات مرزی يا معمای مرزی نخستين بار توسط مککالم ( )1995با بررسي تجارت داخلي و تجارت دوجانبه
بين استانهای کانادا و ايالتهای آمريكا مطرح شد .براساس اين مفهوم ،فواصل و مقاومتهای مرزی اندک در تجارت
داخلي و بينالمللي حائز اهميت فراواني است .مککالم نشان داد که تجارت بين استانهای کانادا  2200درصد بيشتر از
تجارت بين اياالت آمريكا و استانهای کانادا بوده است .با اين حال ،اندرسون و وينكوپ نشان دادند که برآورد وی به
دليل حذف متايرهای مهم دارای تورش بوده و مبنای نظری ندارد.
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ديردورف )2004( 1توضيح داد که وجود هزينههای تجارت مانع از توصيف مناسب
معيارهای معمول مزيت نسبي ميشود .فرض اساسي وی اين بود که يک توليدکننده کااليي
را صادر ميکند که هزينه نسبي توليد آن در مقايسه با ساير نقاط جهان پايينتر است .قبل از
اين تحقيق ،اوبستفلد و روگوف )2000( 2اظهار داشتند که هزينههای مشاهده نشده 3تجارت،
داليلي متقن برای معماهای تجارت از دست رفته 4هستند .5اولين تالش برای پرداختن به اين
مساله به اندرسون و وينكوپ )2003( 6نسبت داده شده است .البته با وجود اينكه اندرسون و
وينكوپ برآورد تورشدار مککالم را از  2200به  44درصد کاهش دادند ،اما مطالعه آن
ها انتقادات زيادی را به همراه داشت.7
هرچند تين برگن )1962( 8از ابزار اقتصادسنجي در راستای محاسبات و برآورد مدلهای
تجارت بينالملل استفاده کرد و کتاب لينمن )1966( 9که از اعتبار برجستهای در محاسبات
جريان تجارت کل برخوردار بود ،کمک شاياني به محاسبه هزينههای تجارت کردند ،اما
اجماع متقني در رويهها و ابزارهای اندازهگيری هزينههای تجارت وجود ندارد .اسميت در
نظريه مزيت مطلق ،ريكاردو در نظريه مزيت نسبي و هكشر -اوهلين در قلمرو تجارت بر
هزينهها از جانب طرف عرضه و وفور عوامل توليد تاکيد دارند .در حالي که ليندر)1961( 10
با تاکيد برطرف تقاضا ،هزينههای ناشي از سليقه ،و اولويتهای ساختاری تقاضا را پراهميت
قلمداد کرد.
با توجه به گستره وسيع متايرهايي که بر تجارت تاثير ميگذارد ،اندازهگيری هزينههای

حقيقي مربوط به تجارت بين شرکا دشوار است .هزينههای تجارت در سطح وسيعي هزينه-
هايي مانند هزينههای حملونقل ،تعرفه ،هزينههای غيرتعرفهای در مرزها ،اطالعات ،و
1- Deardorff, A. V.
2- Obstfeld, M. & Rogoff, K.
3- Unobservable Costs
4- Missing Trade
 -5به اين مفهوم که حجم تجارت تحققيافته کمتر از حجم تجارت پيشبيني شده است.
6- Anderson, J. E. & Van Wincoop, E.
 -7از جمله اين انتقادها اين بود که برآورد لگاريتم خطي  OLSبهکار گرفته شده در مطالعه اندرسون و وينكوپ
( )2003در حضور واريانس ناهمساني به برآوردهای تورشدار منتهي ميشود.
8- Tinbergen, J.
9- Linnemann, H.
10- Linder, S. B.
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استانداردهای محصوالت مختلف که در ميان ديگر هزينهها مهمتر ارزيابي ميشوند را دربر
ميگيرد .در همين زمينه ،خان و کاليرجان )2011( 1هزينههای تجارت را به چهار گروه تقسيم
کردند -1 :هزينه حملونقل طبيعي -2 ،2هزينه خارج از مرز -3 ،3هزينه خارج از مرز ضمني

4

و  -4هزينههای خارج از مرز صريح .5هزينه خارج از مرز تحت کنترل کشورهاست،در حالي
که اثرات هزينه حملونقل طبيعي در بهبود فناوری و بهرهوری انرژی در بخش حملونقل
نهفته است .هزينه صريح خارج از مرز توسط سازمان تجارت جهاني )WTO( 6تا حد زيادی
کاهش يافته است .بنابراين ،ميتوان گفت که يكي از عوامل اصلي در موضوع مقاومت
تجاری ،هزينههای ضمني خارج از مرز است .در اين راستا ،ميتوان از شاخصهای
توانمندسازی تجارت به عنوان يک پراکسي برای هزينههای مشاهده نشده استفاده کرد .در
همين زمينه است که نظريههای جاذبه در دهه  ،1960نظريه تجارت بينالملل در چارچوب
رقابت انحصاری در دهههای  1970و 1980و  1990پا ميگيرند و بعد از بحران مالي 2008
شاخصهای توانمندسازی تجارت روند رشد تكاملي خود را آغاز ميکند.

 .2-1شاخصهاي تسهیل تجارت)TFI( 7
تسهيل تجارت اغلب به دو صورت تعريف ميشود؛ اولين تعريف ،تعريف محدود است که
شامل رويههای مرزی مانند رويههای گمرکي يا زمان عبور محصول از مرزها است .دوم و
در يک تعريف گسترده به فرآيندهای پشت مرزها مانند کارايي نهادی ،محيط نظارتي و
خدمات اشاره ميکند (زارسوسو و راموس .)2008 ،8بنابر تعريف  ،WTOسادهسازی و
هماهنگسازی رويههای تجارت بينالمللي ،تسهيل تجاری نام دارد که شامل فعاليتها و
رويههای جمعآوری ،ارائه ،انتقال و پردازش دادههای مورد نياز جهت جابهجايي کاالها در
تجارت بينالمللي ميشود .هدف از تسهيل تجارت کاهش تمامي هزينههای مربوط به
تجارت از جمله هزينههای ناشي از اعمال ،تنظيم و اداره سياستهای تجاری ،اما بدون
1- Khan, I. U. & Kalirajan, K.
2- Natural Transport Cost
3- Beyond the Border Costs
4- Implicit Beyond the Border Costs
5- Explicit Beyond the Border Costs
)6- World Trade Organization (WTO
)7- Trade Facilitation Index (TFI
8- Martinez-Zarzoso, I., & Márquez-Ramos, L.
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احتساب هزينههای توليد است (اندرسون و وينكوپ 2004 ،و ايوانو و کرکپاتريک.)2009 ،1
با وجود طيف گستردهای از شاخصهای تسهيل تجارت ،مجموعهای که توسط  OECDدر
سال  2013توسعه يافته به طور گسترده در تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است .اين
مجموعه شامل طيف کاملي از مقررات تجاری و گمرکي است که در نشست تسهيل تجارت
 WTOدر سال  2013در اندونزی مورد توافق قرار گرفت و شامل 12شاخص است.2
مويز و همكاران )2011( 3تخمين زدهاند که اقدامات سادهکننده رويههای تجاری،
هزينههای تجارت را تا  5/4درصد کاهش ميدهد .همچنين سازمان کشورهای همكاری
اقتصادی و توسعه ( ،)2015گزارش داد که کاهش هزينه بالقوه در صورت اجرای کامل
توافقنامه تسهيل تجارت ( 4)TFAمنجر به کاهش  16/5درصدی هزينه برای کشورهای کم
درآمد 17/4 ،درصد برای کشورهای با درآمد متوسط پايين 14/6 ،درصد برای کشورهای
با درآمد متوسط متوسط باال و  11/8درصد برای کشورهای  OECDميشود .از زمان معرفي
آن ،اين شاخصها هر دو سال يكبار به روز ميشوند.
بسياری از شاخصهای مختلف تسهيل تجارت به دنبال تعريف محدود يا گسترده تسهيل
تجارت ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند تا ماهيت و دامنه تسهيالت مختلف تجارت
را منعكس کنند .برای مثال ،پرسون ،)2013( 5دنيس و شپرد ،)2011( 6پرچگال پرز و ويلسون

( )2012از شاخص عملكرد لجستيک بانک جهاني ( 7)LPIو شاخصهای سهولت کسب-
وکار ( 8)DBIبه عنوان شاخصي برای اندازهگيری تسهيل تجارت استفاده کردهاند .بيورل
و همكاراني )2015( 9نيز از شاخص تسهيل تجارت  OECDدر اندازهگيری تسهيل تجارت
1- Iwanow, T. & Kirkpatrick, C.
 -2اين شاخصها عبارتند از :انتشار و در دسترس بودن اطالعات ،فرصت اظهارنظر ،اطالعات قبل از الزماالجرا شدن

و مشورت ،احكام پيشين ،مراحل تجديدنظر يا بررسي اقدامات ديگر برای افزايش بي طرفي ،عدم تبعيض و شفافيت،
انضباط در هزينهها و هزينههای تحميل شده يا در ارتباط با واردات و صادرات ،ترخيص و ترخيص کاال ،همكاری
آژانس مرزی ،جابهجايي کاالهای تحت کنترل گمرکي برای واردات ،تشريفات مربوط به واردات ،صادرات و ترانزيت،
آزادی حملونقل و همكاری گمرکي.
3- Moïsé, E. et. al
)4- Trade Facilitation Agreement (TFA
5- Persson, M.
6- Dennis & Shepherd
)7- Logistics Performance Index (LPI
)8- Doing Business Indicators (DBI
9- Beverelli, C., et. al
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استفاده کردند .شاخص ديگر اندازهگيری مورد استفاده توسط الرنس و همكاران ()2008
شاخص توانمندسازی تجارت ( 1)ETIاست که يک شاخص جامع است که عوامل،
سياستها و خدمات تسهيلکننده جريان آزاد کاالها از طريق مرزها و مقصد را اندازهگيری
ميکند.

 .3-1شاخصهاي توانمندسازي تجاري ()ETI
شاخصهای توانمندسازی تجاری ( 2)ETIبخشي از شاخصهای تسهيل تجاری ارائه شده
توسط  OECDرا تشكيل ميدهند و توسط مجمع جهاني اقتصاد و اتحاديه جهاني تسهيل
تجارت 3به عنوان معياری برای باز بودن تجاری يک کشور ارائه شدهاند .شاخص
توانمندسازی تجارت شاخص ترکيبي واحد است که مجموعهای از شاخصهای مختلف را
دربر ميگيرد و تمام اقدامات تسهيلکننده تجارت را مورد توجه قرار ميدهد .اين شاخص
معياری است برای اندازهگيری اينكه اقتصادها تا چه اندازه توانستهاند نهادها ،سياستها و
خدمات خويش را برای تسهيل جريان آزاد کاال به مقاصد نهايي توسعه دهند .براساس
شاخص توانمندسازی تجاری ،مجموعه عوامل مربوط به تسهيل تجارت در  4گروه اصلي
طبقهبندی شدهاند .اين زير شاخصها عبارتند از :دسترسي به بازار ،4مديريت مرزی ،5زير
ساخت 6و محيط عملياتي .7ارکان اصلي  ETIارائهشده توسط مجمع جهاني اقتصاد در
گزارش سال  2016در جدول ( )1ارائه شده است.

)1- Enabling Trade Index (ETI
2- Lawrence, R. Z., et. al
3- Global Alliance for Trade Facilitation
4- Market access
5- Border administration
6- Infrastructure
7- Operating environment
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جدول  .1چارچوب کلي شاخص توانمندسازي تجاري
معیار

زیر شاخص

تعریف معیار
ارزیابی موانع تعرفهای که صادرکنندگان

معیار  -1دسترسی به بازار
زیرشاخص  :Aدسترسی به
بازار

خارجی()2
معیار  -2دسترسی به بازار
داخلی()6

یک کشور در بازار مقاصد صادراتی با آن
روبهرو هستند
ارزیابی میزان و پیچیدگی حمایتهای
تعرفهای به عنوان نتیجه سیاستهای
تجاری

زیرشاخص  :Bمدیریت
مرزی

معیار -3کارایی و شفافیت
مدیریت مرزی ()13

ارزیابی کیفیت ،شفافیت و بهرهوری
مدیریت مرزهای یک کشور
سنجش قابلیت دسترسی و کیفیت
زیرساختهای داخلی برای هر یک از
اشكال چهارگانه حملونقل (جادهای،

معیار  -4قابلیت دسترسی
زیرشاخص  :Cارزیابی

و کیفیت زیرساختهای
حملونقل ()7

قابلیت دسترسی و کیفیت
زیرساختهای حملونقل
یک کشور ،خدمات مرتبط و

معیار  -5قابلیت دسترسی

زیرساختهای ارتباطی که
برای تسهیل انتقال کاال در

()6

مرزهای آن ضروری است.

بررسی قابلیت اتصال خطوط هوایی و
ارتباط خطوط زمینی

و کیفیت خدمات حملونقل

داخل کشور و سراسر

هوایی ،ریلی و دریایی)

معیار -6قابلیت دسترسی و

سنجش قابلیت دسترسی و کیفیت
سرویسهای حملونقلی از جمله میزان
حضور شرکتهای خدمات حملونقل و
کشتیرانی در یک کشور و کیفیت خدمات

استفاده از فناوری اطالعات و

آنها ،همچنین سهولت ،هزینه و بهموقع

ارتباطات ()7( )ICTs

بودن حملونقل
ارزیابی ،قابلیت دسترسی کیفیت فناوری
اطالعات و ارتباطات در یک کشور
ارزیابی محیط عملیاتی یک کشور که به
طور قابل توجهی ظرفیت شرکتهایی که

زیرشاخص  :Dمحیط

معیار  -7محیط عملیاتی

عملیاتی

()16

به صادرات ،واردات ،تجارت یا انتقال کاال
برای کسبوکار میپردازند را تحت تاثیر
قرار میدهد.

منبع :گزارش مجمع جهانی اقتصاد ()2016
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 .2پیشینه پژوهش
 .1-2پیشینه مطالعات خارجي
با وجود فعاليتهای تجاری پيش از قرن شانزدهم ،پايههای بازار آزاد که آدام اسميت در
قرن هجدهم بنا نهاد ،سكوی مطالعات تجاری بعدی شد که پس از استفاده از مدل جاذبه
تينبرگن ،بيشتر گسترش يافت .به گفته چان و همكاران ،)2014( 1سه حوزه اصلي در
مطالعات تجاری پيشين مورد توجه قرار گرفته است .گروه اول بر مباني نظری اقتصادی مدل
جاذبه تمرکز کردهاند و گروه دوم و سوم به ترتيب به ويژگيها و تصريح تجربي مدل جاذبه
و مسائل اقتصادسنجي مربوط به آن پرداختهاند .عالوه بر اين ،در دهه گذشته بخش مهمي از
مطالعات اقتصاد بين الملل به نقش مثبت تسهيل تجارت 2از جنبههای مختلف اختصاص پيدا
کرده است .هرچند قدمت مطالعه در اين حوزه به چند دهه پيش برميگردد ،اما بدون شک
دهه  2010اوج اين نوع تحقيقات به حساب ميآيد .البته الزم است بر اين نكته تاکيد شود
که زکي ،)2008( 3دنيس و شپرد ( )2011و دورلي و همكاران ( )2015از جمله اولين افرادی
بودند که درخصوص اندازهگيری تسهيل تجارت اقدام کردند .در مطالعهای ديگر ،موزه و
سورسكو )2013( 4شاخصهای اندازهگيری تسهيل تجارت را بطوری جدی در مطالعه خود
پايهريزی کردند.
بهطور کلي ادبيات توانمندسازی تجارت را ميتوان به دو جريان تاثيرگذار تقسيم
کرد؛در جريان اول ،بر ارتباط بين توانمندسازی تجارت و جريانهای تجاری تاکيد شده
است .ادبيات پيشين در اين زمينه بيشتر بر تاثير هزينههای مختلف تجارت بر جريانهای
تجاری مانند هزينههای حملونقل در حوزه مرزی و تعداد روزهايي که برای انجام تجارت
الزم است ،تاکيد کرده است .گروه ديگری از مطالعات تجربي نيز به نتايجي دست يافتند که
توانمندسازی تجارت بايد با بهبود در وضيعت و عملكرد گمرکات ،کارايي و کيفيت محيط
نظارتي و بهبود زيرساختها ،عملكرد صادراتي را ارتقا دهد (وان بيرز و همكاران2003 ،5
و گرينگر .)2008 ،6عالوه بر اين ،ديگر مطالعات در ارتباط با بهبود توانمندسازی تجارت بر
1- Chan, F. et. al
2- Trade facilitation
3- Zaki, C.
4- Moïsé, E. & Sorescu, S.
5- Van Beers, C. & van Bergh, J. C. D.
6- Grainger, A.
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تاثير هزينه حملونقل در عملكرد تجارت تاکيد ميورزند (مارتينز-زارزوسو و مارکز-
راموس .)2008 ،1همچنين يک گروه مطالعات تجربي ديگر بر مزايای همراهي و هماهنگي
بهبود حقو گمرکي ،محيط نظارتي و هماهنگي استانداردها ،محيط کسبوکار و تجارت
الكترونيكي تاکيد ميکنند (ويلسون 2002 ،2و ترزی .)2011 ،3مجموعهای ديگر از مطالعات
بر کارآمدی عملكرد توانمندسازی تجارت تمرکز کردهاند.
مطالعه ايوانوا و کرکپاتريک ( )2007بيانگر اين مطلب است که توانمندسازی تجارت
بايد با بهبود در کميت و ساختارها جهت پيشرفت عملكرد صادرات همراه باشد .در همين
راستا و در چارچوب مدل جاذبه ،ترکيبي از جنبههای مختلف توانمندسازی تجارت در
کشورهای در حال توسعه و توسعهيافته تخمين زده شده است که نتايج آنها بيانگر اين
مطلب است که افزايش دو متاير زمان معامله برای واردات و بوروکراسي اداری به صادرات
ضربه ميزند.
ويلسون و همكاران ( )2005به اين نتيجه رسيدند که بهبود در همه چهار رکن
توانمندسازی تجارت ،شامل کيفيت و کارايي بنادر ،موانع نظارتي تجارت و افزايش کارايي
گمرکات و توسعه تجارت الكترونيک در حوزه کسبوکار اينترنتي در کشورهای با درآمد
متوسط پايين ،يک افزايش  377ميليارد دالری را در جهان تجارت بهدنبال خواهد داشت.
در جريان دوم ،محققين بر اهميت توانمندسازی تجارت در تنوع صادراتي که موجب
ارتقا در روابط تجاری دو کشور و ايجاد روابط جديد تجاری بين کشورها ميشود ،تاکيد
ميورزند (بورلي و همكاران2015 ،؛ پرسون 2013 ،و دنيس و شپرد  .)2011اين تحقيقات
بيشتر بر مشاهدات تجربي محدود شده در زمينه ارتقا در روابط تجاری متمرکز شدهاند.
دنيس و شپرد ( )2011اثر توانمندسازی تجارت را بر بازدهي نهايي محصول از طريق
هزينه بازار و توانمندسازی تجارت مورد آزمون قرار دادند .براساس برآورد آنها ،کاهش
 10درصدی در هزينه صادرات به ترتيب باعث افزايش  3/4و  1درصدی در حملونقل
بينالملي ،ورود به بازارهای صادراتي و تنوع صادرات ميشود.
مطالعه ايوانوا کرکپاتريک ( )2009نشان ميدهد که بهبود در سياستهای مرزی و خارج
از مرز يک بازده باالتر را بر حسب عملكرد فزاينده صادرات صنعتي بوجود ميآورد.
1- Martinez-Zarzoso & Márquez-Ramos
2- Wilson, J. S. et. al
3- Terzi, N.
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زکي ( )2008بر اين موضوع تاکيد دارد که توانمندسازی تجاری ،بهبود در تنوع
صادرات را به دنبال دارد.
مارتين کاس و همكاران )2013( 1نشان دادند که تاخير در تحويل و ارسال کاالی
صادراتي ،تاثير منفي قابل توجهي بر ميزان رشد صادرات بهويژه در محصوالت حساس به
زمان و تجارت قطعات و کاالهای واسطهای دارد.
يافتههای ياداو )2014( 2حاکي از آن است که سنجههای توانمندسازی تجاری برای بهبود
در صادرات کاالهای واسطهای نسبت به کاالهای نهايي قويتر عمل ميکنند.
پرسون ( )2013اثر توانمندسازی تجارت را بر ارتقا روابط تجاری در کشورهای در حال
توسعه مورد بررسي قرار داده است .نتايج اين تحقيق حاکي از اين است که هزينه مبادله
صادراتي با توجه به تعداد روزهايي که برای انجام تجارت الزم است ،محصوالت متمايز و
همگن صادراتي را به ترتيب  0/7و  0/4درصد باال ميبرد.
در مورد تاثير توانمندسازی تجاری مطالعه بورلي و همكاران ( )2015و پرسون ()2013

بيشتر بر دادههای مقطعي متمرکز شده است که ممكن است چشم انداز جامعي را از شاخص-
های توانمندسازی تجارت را نشان ندهند.
فينسترا و ما ،)2014( 3تاثير شاخصهای توانمندسازی تجارت را با تاکيد بر کيفيت بنادر
روی تنوع صادراتي با استفاده از رگرسيون جاذبه مورد بررسي قرار دادهاند .يافتههای اين
مطالعه بيانگر اين است که کارايي بنادر به طور قابل توجهي بازدهي نهايي صادرات را
افزايش ميدهد .ساير مطالعات خارجي که در زمينه عوامل موثر بر تجارت دو جانبه کشورها
انجام گرفته است در جدول ( )2خالصه شده است.

1- Martincus, C. V., et. al
2- Yadav, N.
3- Feenstra, R. C. & Ma, H.

امانیفرد و همکاران | 183

جدول  .2خالصه مطالعات خارجي در زمینه عوامل موثر بر تجارت خارجي

ویلسون و همكاران

()2003

ویلسون و همكاران

()2005

مطالعه

دوره مطالعه

روش

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی

(تعداد موارد)

برآورد

(منبع اندازهگیری)

(نظرات)

نرخ تعرفه ،کیفیت بنادر،

افزایش بهرهوری بنادر،

محیط گمرکی ،مقررات

بهبود عملكرد گمرك و

تنظیمی ،محیط کسبوکار،

استفاده بیشتر از تجارت

تولید ناخالص ملی ،فاصله

الكترونیكی دارای تاثیر مثبت

جغرافیایی ،متغیرهای مجازی

بر جریانهای تجاری و

توافقنامه تجاری ،متغیر مجازی

موانع قانونی مانعی برای

زبان ،متغیر مجازی مرز

تجارت دوجانبه

مشترك

کشورهاست.

کارایی بنادر ،محیط گمرکی،

افزایش تجارت کاالهای

محیط نظارتی و در دسترس

صنعتی از طریق

2000-2001

حداقل

بودن زیرساختهای بخش

توانمندسازی تجارت در هر

 75کشور منتخب

مربعات

خدمات ،نرخ تعرفه ،تولید

چهار شاخص توانمندسازی

معمولی

ناخالص داخلی(سرانه) ،فاصله

تجاری باعث افزایش

جغرافیایی

صادرات و واردات میشود.

1989-2000

مدل جاذبه

کشورهای عضو

روش

همكاری اقتصادی

حداقل

آسیا-اقیانوسیه
APEC

مربعات
پویا

مدل جاذبه

سونورا

1

()2008

مدل جاذبه
2000-2005

رگرسیون

مسافت ،جمعیت ،مساحت

ایاالت متحده و

پروبیت

کشورها ،شاخصهای آزادی

 131شریک

رتبهای و

اقتصادی ،متغیرهای مجازی

تجاری

دادههای

 OECDو NAFTA

تلفیقی

حتی اگر کشورها بر یكی از
شاخصهای آزادی تمرکز
کنند ،میتوانند از طریق
افزایش تجارت ،رفاه خود را
افزایش دهند.

1- Sonora, R.
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ادامه جدول .2
مطالعه

دوره مطالعه

روش

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی

(تعداد موارد)

برآورد

(منبع اندازهگیری)

(نظرات)

ایوانوا و کرکپاتریک

()2009

دنیس و شفرد

()2011

تولید ناخالص داخلی،

2003-2004

مدل جاذبه

 124کشور

تعمیمیافته،

توسعه یافته و

دادههای

در حال توسعه

تابلویی

درآمد سرانه ،فاصله

اصالح و توسعه عوامل توانمندسازی

جغرافیایی ،نرخ تعرفه،

تجارت میتواند به بهبود عملكرد

متغیرهای مجازی زبان

صادرات در آفریقا کمک کند .اما

مشترك ،مرز مشترك،

اصالحات دیگر از جمله کیفیت محیط

محصور در خشكی و

نظارتی و کیفیت زیرساختهای

مستعمره بودن ،کیفیت

اساسی حملونقل و ارتباطات نیز

مقررات ،کیفیت

مورد نیاز است و اغلب از اصالحات

مدیریت مرزی،

توانمندسازی تجارت مرزی در تسهیل

زیرساختها،

رشد صادرات مهمتر است.

توانمندسازی تجاری
فاصله ،هزینه ورود،
مدل
 118کشورهای
توسعه یافته و
در حال توسعه

جاذبه-
توزیع
پواسون-
دادههای
تابلویی

هزینه صادرات ،تولید

توانمندسازی تجارت بهتر میتواند به

ناخالص داخلی،

ارتقای تنوع صادرات در کشورهای در

حكمرانی ،خطوط

حال توسعه کمک کند .بهطوری که که

ارتباطی ،تولید

 10درصد کاهش هزینههای حمل-

ناخالص داخلی سرانه،

ونقل بینالمللی و هزینههای صادرات

نرخ تعرفه اتحادیه

داخلی به ترتیب با افزایش تنوع

اروپا ،نرخ تعرفه

صادراتی  4و  3درصد مرتبط است.

داخلی
زیرساخت

پرچگال پرز و ویلسون ()2012

فیزیكی،تكنولوژی
اطالعات و ارتباطات،

اصالحات توانمندسازی تجارت

مدریت مرزی و

عملكرد صادراتی کشورهای در حال

2004-2007

مدل جاذبه

زیرساخت فیزیكی،

توسعه را بهبود میبخشد .این امر به

 101کشور

دو مرحله

متغیر مجازی

ویژه در مورد سرمایهگذاری در

ای ساده

موافقتنامه تجاری،

زیرساختهای فیزیكی و اصالح

محصور بودن در

مقررات برای بهبود محیط کسبوکار

خشكی ،زبان مشترك،

صادق است.

مرز مشترك ،جمعیت،
تولید ناخالص داخلی
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ادامه جدول .2
(تعداد موارد)

برآورد

(منبع اندازهگیری)

(نظرات)

فاصله ،تولید ناخالص

2005-2008

()2013

مارتی 1و همكاران

مطالعه

دوره مطالعه

روش

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی

 150کشور

مدل جاذبه

منتخب بر

دادههای

حسب منطقه

تابلویی

جغرافیایی

آسانه و چیانگ

()2014

2

 15کشور
انجمن اقتصادی
کشورهای غرب
آفریقا
()ECOWAS

تعمیم
یافته
روش دو
مرحلهای
هكمن،
حداکثر
درستنمایی
پوآسون

لجستیک ،مرز مشترك،

توانمندسازی تجارت در صادرکنندگان

زبان مشترك ،روابط

خاورمیانه پر اهمیتتر است.

تولید ناخالص ملی،
مساحت ،فاصله،

تاثیر متغیرهای سنتی مدل جاذبه اثر

محصور بودن در

مثبتی بر جریان تجارت دارد و

خشكی ،نرخ ارز،

سیاستهای تجاری محدودکننده و

وضعیت مستعمراتی،

وجود نهادهای ضعیف منجر به

عضویت در اکوواس،

شكست کشورهای  ECOWASدر

نرخ تعرفه ،ثبات

تقویت تجارت دوجانبه میشود.

حاکمیتی ،فساد

3

زیرساختهای حملو

()2018

اسماعيل و محي الدين

شاخص عملكرد

شاخص لجستیک تاثیرگذارتر است و

مستعمراتی
مدل جاذبه

1984-2006

داخلی ،جمعیت،

هر چه حملونقل کاال پیچیدهتر باشد،

2006-2013

مدل جاذبه

 20کشور

تعمیم

منتخب آسیا

یافته

نقل و تكنولوژی
اطالعات و ارتباطات،
تولید ناخالص داخلی،
عوامل تولید ،فاصله،
زبان

بهبود زیرساختهای حملونقل منجر
به افزایش جریان تجارت شده است.
زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTتجارت را نیز
افزایش داده است.

1- Marti, L. et. al
2- Assane, D & Chiang, E. P.
3- Ismail, N. W & Mahyideen, J. M.
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ادامه جدول .2
مطالعه

دوره مطالعه

روش

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی

(تعداد موارد)

برآورد

(منبع اندازهگیری)

(نظرات)

تولید ناخالص داخلی،
نرخ تعرفه ،شاخص
محدودیتها در حوزه
مهندسی ژنتیک،

اددی

1

()2018

2000-2017
کشورهای وارد

مدل جاذبه
GMM
دادههای

کشاورزی از

تابلویی

کننده
محصوالت
آمریكا

دسترسی به بازار،
مدیریت مرزی،
زیرساخت حملونقل،
محیط عملیاتی و
متغیرهای مجازی
توافقنامه دوجانبه،
عضویت در

هر چند که در این مطالعه همه
شاخصها بر اثر درونزایی متغیرها و
متغیرهای محدودکننده داخلی کشور
مقصد الزاما باعث افزایش صادرات
نشده و بطور خاص برای صادرات
این دسته از محصوالت آمریكا اثر
منفی در حجم و کارایی آن داشته
باشد.

 CAFTAو
NAFTA
تولید ناخالص داخلی،
فاصله جغرافیایی،
یوشی و
بوجو

2

()2019

2000-2014
 44کشور
آفریقایی و 173
شریک تجاری

مدل جاذبه

جمعیت ،زبان مشترك،

تخمین

نرخ ارز مشترك ،رابطه

هكمن

3

مستعمراتی ،کیفیت

دو مرحله-

نهادهای اقتصادی،

ای

کارآیی مرزی و حمل

تجارت بین کشورهای آفریقایی با
کیفیت نهادها ،کارآیی مرزها و حملو
نقل ،زیرساختهای فیزیكی و ارتباطی
تعیین میشود.

ونقل ،زیرساختهای
فیزیكی
منبع :یافتههای پژوهش

 .2-2پیشینه مطالعات داخلي
مطالعات زيادی نيز در ايران در زمينه عوامل موثر بر تجارت بين ايران و شرکای تجاری آن
انجام گرفته ،اما درخصوص شاخصهای توانمندسازی تجاری مطالعهای انجام نگرفته است.

1- Addey, K. A.
2- Yushi , J. & Borojo, D. G.
3- Heckman, J. J.
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در ادامه ،گزيدهای از مطالعات داخلي انجام گرفته در جدول ( )3به صورت خالصه آورده
شده است.
جدول  .3خالصه مطالعات داخلي در زمینه عوامل موثر بر تجارت خارجي
دوره
مطالعه

مطالعه
(تعداد

روش برآورد

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی
(نظرات)

موارد)
-2008
آذربایجانی

2002

و

کشورهای

همكاران،

منتخب

()1389

منطقه

شاخص حكمرانی
مدل جاذبه-
دادههای
تابلویی

خوب ،تولیدناخالص
داخلی ،جمعیت ،مرز
مشترك ،زبان مشترك،
فاصله جغرافیایی،

خاورمیانه

مستعمره مشترك،

-2007

متغیر مجازی تاثیر

2003

یكپارچگی منطقهای

در مقایسه با سایر عوامل موثر بر
روی تجارت دو طرفه ،کیفیت
نهادها از اثرگذاری بیشتری
برخوردار است.

تولید ناخالص داخلی کشور ایران

رازینی و
همكاران
()1390

کشورهای
عضو
سازمان
شانگهای

مدل جاذبه
دادههای
تابلویی

و ایران

سازمان همكاری
شانگهای ،تولید ناخالص
داخلی ،تشابه ساختار
اقتصادی ،نرخ تعرفه،
فاصله جغرافیایی ،مذهب
مشترك

و کشورهای عضو شانگهای
موجب افزایش حجم جریان
تجارت غیرنفتی میان ایران و
شرکای تجاری عضو این سازمان
شده است .عالمت ضریب
پتانسیل تجاری مثبت بوده و
میتواند جریان تجارت غیرنفتی
دوجانبه میان ایران و کشورهای
عضو شانگهای را به میزان 17
درصد افزایش دهد.

لطفعلیپور

-2009

و

2001

همكاران

آمریكای

()1390

التین

سلمانی و
همكاران
()1391

-2011
1990
کشورهای
جهان

تولید ناخالص داخلی،

وجود همكاریهای اقتصادی بین

مدل جاذبه

جمعیت ،متغیر مشابهت

ایـران و آمریكای التـین منجـر

دادههای

ساختاری ،فاصله

بـه افـزایش قابـل

تابلویی

جغرافیایی ،متغیر مجازی

مالحظهای در جریانات تجاری

همگرایی تجاری

دوجانبه میشود.

مدل جاذبه
تعدیل شده

متغیر اینترنت ،تولید

روش دادههای

ناخالص داخلی ،جمعیت

تابلویی

و فاصله جغرافیایی

نامتوازن

افزایش ظرفیت تكنولوژی
اطالعات و ارتباطات و دسترسی
به اینترنت بر جریان تجاری بین
کشورها مثبت و معنادار است.
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ادامه جدول .3
مطالعه

دوره
مطالعه
(تعداد
موارد)

روش برآورد

متغیرهای مدل
جاذبه

نتایج اصلی
(نظرات)

عابدینی
و
مسگری
()1391

1992-2009
کشورهای
عضو اکو

مدل جاذبه
– روش
گشتاورهای
تعمیم یافته
در کنار
برآورد
ایستای
FEM

متغیر مجازی پیمان
همكاری اقتصاد اکو تولید
ناخالص داخلی ،جمعیت،
فاصله جغرافیایی،
ساختارهای زیربنایی،
ثبات سیاسی ،درجه
آزادی ،مرز مشترك ،سابقه
تاریخی مشترك

نه تنهـا اکـو نتوانسـته اسـت تجـارت
درون گروهـی کشـورهای عضـو
درمقایسـه بـا غیرعضو را ارتقا بخشد،
بلكه در توسعة تجارت بین کشورهای
عضو نسبت به سـالهـای قبـل از
تاسـیس نیـز ناموفق بوده است.

ضیایی
بیگدلی و
همكاران
()1392

1352-1386
مجموعه
کشورهای
ایران با 30
شریک
تجاری آن

مدل جاذبه
تعمیمیافته
–
دادههای
تابلویی

تولید ناخالص داخلی،
جمعیت ،فاصله
جغرافیایی ،متغیر مجازی
تحریم

فدائی و
همكاران
()1392

2001-2013
کشورهای
BRICS

مدل جاذبه
رویكرد
سیستمی
در دادههای
تابلویی

متغیرهای مجازی نظام-
های ارزی ،تولید ناخالص
کشورهای شریک تجاری،
مسافت ،نرخ ارز حقیقی،
شاخص مشابهت
اقتصادی لیندر

تحریم اثری منفی ،اما کوچک بر تجارت
ایران و شرکای تجاری آن دارد ،بهطوری
که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری
ایران اعمال شود ،تجارت دوجانبه آن با
شرکای تجاری تنها به اندازه 0 /089
درصد کاهش خواهد یافت

مرتضوی
و
همكاران
()1393

1370-1390
اسپانیا،
انگلستان،
ایتالیا ،پرتقال،
فرانسه و
آلمان

مدل جاذبه
استاندارد و
تعمیم یافته

مقررات فنی و بهداشتی،
نرخ ارز،
تولید ناخالص داخلی،
جمعیت ،زبان مشترك

اعمال نظام ارز شناور مدیریتشده تاثیر
معنادار و مثبتی بر جریان تجارت نداشته
است .در حالی که نظامهای میخكوبشده
خزنده و میخكوبشده تاثیر مثبت داشته-
اند.
تولید ناخالص داخلی سرانهی کشور ایران،
فاصلهی جغرافیایی میان دو کشور طرف
تجاری ،نرخ ارز کشورهای واردکننده و
مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب
کشورهای واردکننده اثر منفی و معنیداری بر
جریان صادرات میگوی ایران به کشورهای
عضو اتحادیهی اروپا دارند .تولید ناخالص
داخلی سرانهی کشورهای واردکننده و نرخ
ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم
صادرات میگو هستند.
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ادامه جدول .3
مطالعه

دوره
مطالعه
(تعداد
موارد)

روش برآورد

هراتی و
همكاران
()1394

-2012
2000
شرکای
تجاری
عمده ایران

مدل جاذبه-
حداقل مربعات
پویا ()DOLS

اکبری
فرد و
احمدپور
مبارکه
()1394

-2013
2000
 28کشور
اتحادیه
اروپا و ایران

مدل جاذبه
دادههای تابلویی

بهرهوری کل عوامل تولید،
تولید ناخالص داخلی،
فاصله جغرافیایی،
ساختارهای زیربنایی،
اختالف درآمد سرانه

زرگر
طالبی و
همكاران
()1395

-2012
1993
کشورهای
عضو اکو

مدل جاذبه-
روش
گشتاورهای
تعمیم یافته

نرخ ارز حقیقی ،تولید
ناخالص داخلی سرانه،
مسافت ،متغیر عدم تشابه
ساختار کشاورزی ،عدم
تشابه حمایت دولت از
بخش کشاورزی

متغیرهای نرخ ارز حقیقی دوجانبه و
درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و
معناداری بر شدت تجارت
محصوالت کشاورزی درون منطقه
اکو دارد ،درحالیكه متغیرهای تولید
ناخالص داخلی سرانه تقاطعی،
نوسانات نرخ ارز و مسافت اثر منفی
بر شدت تجارت دوجانبه داشته
است افزون بر آن ،افزایش عدم
تشابه ساختار کشاورزی اثر مثبت و
اثر عدم تشابه حمایت دولت از
بخش کشاورزی بر شدت تجارت
محصوالت کشاورزی درون منطقه
اکو منفی و معنادار است.

سوری
()1396

-2015
2006
کشورهای
گروه D8

مدل جاذبه-
دادههای تلفیقی

عدم توازن تجاری ،تولید
ناخالص ملی ،جمعیت،
فاصله جغرافیایی

اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه
اثرات معنادار مستقیم و عدم توازن
تجاری و مسافت اثـر معنادار اما
معكوس بر جریان تجاری
کشورهای مورد بررسی داشته است.

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی
(نظرات)

تولید ناخالص داخلی،
شباهت  GDPکشورها،
تفاوت درآمد سرانه ،نرخ
ارز حقیقی ،فاصله ،زبان
مشترك ،مرز مشترك،
مستعمره مشترك ،وجود
مواففتنامه تجاری

صادرات ایران تا حدود زیادی با
توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل
توجیه است ولی با توجه به سطح
توسعه کشورهای مورد مطالعه و
مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری
در آن واقع شدهاند متفاوت است.
تاثیر بهرهوری کل عوامل تولیدبر
ظرفیت صادراتی دو جانبه ایران
واتحادیه اروپا مثب و معنادار بوده
است.
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ادامه جدول .3
مطالعه

دوره
مطالعه
(تعداد
موارد)

روش برآورد

شقاقی
شهری
()1396

-2013
2005
 20کشور
منتخب
اسالمی

مدل جاذبه
دادههای تابلویی
با اثرات ثابت

شاخص اقتصاد دانش بنیان،
تولید ناخالص داخلی،
جمعیت ،فاصله

یزدانی و
همكاران
()1396

-2014
1998
ایران و
شرکای برتر
تجاری آن

روشهای
غیرخطی
الگوی جاذبه
حـداقل
مربعات تعمیم
یافته و حداکثر
درستنمایی
پوآسوننما

تولید ناخالص داخلی،
جمعیت ،فاصله ،متغیر
لیندر ،متغیرهای مجازی
همسـایگی ،پیوسـتگی،
محصـور در خشـكی
بودن و زبان مشترك

متغیر فاصله به عنوان نماینـده اثـرات
مـرزی در بررسـی الگـوی تجـاری
اقتصاد ایران و شرکای برتر تجاری
دارای ضرایب  0 /28تا  0 /94به
ترتیـب در الگوهـای حـداقل
مربعات تعمیم یافته و حداکثر
درستنمایی پوآسوننما میباشد که
نسبت به سایر متغیرها بسیار بزرگ و
پر اهمیت جلوه میکند .همچنین
محصور نبودن کشورها در خشكی
میتواند بر روابـط تجاری اثرگذار
باشد و آن را افزایش دهد.

آرمن و
همكاران
()1397

-2015
1992
 52کشور
منتخب

مدل جاذبه
دادههای تابلویی
با اثرات ثابت

متغیر مجازی تحریم در
سال  ،2012تولیدناخالص
داخلی ،جمعیت ،فاصله
جغرافیایی

علیرغم اثر منفی و معنادار تحریمها
بر حجم تجارت ایران با کشورهای
منتخب ،بحران مالی اخیر منجر به
کاهش اثر آن از  21درصد به 9
درصد گردیده است.

فرجی
دیزجی و
همكاران
()1397

-2014
2000
کشورهای
عضو
MENA
و کشورهای
اتحادیه
اروپا

مدل جاذبه –
روش گشتاور
تعمیم یافته
)(GMM

متغیرهای مدل جاذبه

تحریم اعمال شده از طرف
این کشورها بر محصوالت
کشاورزی ایران

نتایج اصلی
(نظرات)

شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان اثر
مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای
اسالمی دارد.

تحریمها بر ارزش متقابل
محصوالت کشاورزی بین ایران و
کشورهای منطقه منا بی تاثیر بوده،
ولی در مقابل بر ارزش صادرات
محصوالت کشاورزی ایران به
کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر مثبت و
معنادار داشتهاند.
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ادامه جدول .3
مطالعه

دوره
مطالعه
(تعداد
موارد)

روش برآورد

ناقلی و
همكاران
()1398

-2015
2000
کشورهای
غرب آسیا

مدل مختلط
رگرسیون-
خودرگرسیونی
فضایی

ناقلی و
همكاران
()1398

-2014
2009
شرکای مهم
تجاری
غرب آسیا

مدل جاذبه
دادههای تلفیقی

-1395
1382
ایران و
شرکای
تجاری
درحال
توسعه و
توسعه یافته
( 24کشور)

مدل جاذبه
روش
درستنمایی
شبه بیشینه
پوآسن
()PPML

آقاصفری
و
همكاران
()1398

متغیرهای مدل جاذبه

نتایج اصلی
(نظرات)

تولید ناخالص داخلی سرانه،
نرخ ارز ،شاخص آزادسازی
تجاری ،اندازه دولت،
سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،نرخ بهره ،تورم،
شاخص عملكرد لجستیک

شاخص حكمرانی که نشاندهنده
نهادهای سیاسی است ،اثرات مثبت
و معناداری بر صادرات دارد.

تولید ناخالص داخلی ،نرخ
ارز ،تراز تجاری بین دو
کشور ،اندازه دولت،
سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،نرخ بهره ،آزادی
مالی ،آزادی اقتصادی،
شاخص حكمرانی ،تورم،
سرمایه گذاری دولتی

متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه
شاخصهای آزادی اقتصادی و
آزادی مالی دارای اثر مثبت بر
صادرات ایران به شرکای تجاری
غرب آسیا در هشت الگوی مختلف
کاالیی هستند.

تفاوت تولید ناخالص
داخلی ،جمعیت ،آزادسازی
تجاری ،فاصله ،متغیر
مجازی عضویت در
موافقتنامه تجاری ،متغیر
ضربی شاخصهای نهادی،
تفاوت در شاخص نهادی،
زیرساخت

اثرات متقابل شاخصهای مختلف
نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با
شرکای تجاری در حال توسعه و
توسعهیافته منفی و معنادار و اثرات
متقابل زیرساختها دارای تاثیر مثبت
بر تجارت دو جانبه ایران و شرکای
تجاری آن بوده است.

منبع :یافتههای پژوهش

به طور خالصـــه ،با توجه به مروری بر ادبيات پيشـــين ،ميتوان نتيجه گرفت که بهبود
شاخصهای توانمندسازی تجاری منجر به گسترش تجارت مي شود که البته تعداد انگشت
شــماری از مطالعات نتايج متضــادی داشــته اســت .همچنين در برخي مطالعات خارجي اثر
 ETIبر تجارت در نظر گرفته شــده اســت ،اما با اين اوصــاف بجز مورد اددی( ،)2018هيچ
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يک از مطالعات داخلي يا خارجي درباره تاثير بهبود  ETIشــرکای تجاری يک کشــور بر
صادرات آن ،بحث نكردهاند.
همانطور که در ادبيات تجربي داخلي نيز مشـاهده ميشـود ،تاکنون مطالعهای در ارتباط
با توانمندسـازی تجارت و عملكرد صـادرات وجود ندارد و اندک مطالعات مرتبط نيز فقط
از يک يا دو شاخص توانمند سازی تجاری (بي شتر زير ساختها و يا اثرات مرزی) ا ستفاده
کردهاند که نحوه اندازهگيری اين شــاخصها نيز از شــاخص توانمندســازی تجارت مجمع
جهاني اقتصاد جداست .بنابراين ،ضرورت مطالعه حاضر از اين بابت است که بايد به ارتباط
بين عوامل توانمندسازی تجاری و عملكرد تجارت توجه بي شتری صورت گيرد .از اين رو،
جنبههای نوآوری مقاله حاضر نسبت به ساير مطالعات انجام گرفته اين است که اوال ،ضمن
در نظر گرفتن ســـاير فاکتورهای مهم ديگر مانند توليد ناخالص داخلي ،جمعيت ايران و
شرکای تجاری آن و نرخ ارز ،تاثير شاخصهای توانمند سازی تجاری بر عملكرد تجارت
را تحليل ميکند .دوما در مقاله حاضــر ،در خصــوص شــاخصهای توانمندســازی تجارت،
تابحال مقاله م شابهي در داخل ک شور و در چارچوب مدل جاذبه و رويكرد  PPMLبه اين
موضوع نپرداخته است.

 .3روششناسي و داده
 .1-3دادهها
در اين مقاله تاثير شاخصهای توانمندسازی تجاری بر صادرات بين ايران و  21کشور عمده
شريک تجاری از سال  2008تا  2016مورد بررسي قرار گرفته است .اين کشورها عبارتند
از :چين ،هندوستان ،ايتاليا ،کره جنوبي ،ترکيه ،ژاپن ،فرانسه ،اسپانيا ،يونان ،سنگاپور ،هلند،
اندونزی ،آلمان ،روسيه ،پاکستان ،مالزی ،آذربايجان ،ارمنستان ،قزاقستان ،آفريقای جنوبي،
سريالنكا .کشورهای منتخب از جمله کشورهای عمده مقصد صادرات ايران در دوره مورد
بررسي بودهاند .ارزش حقيقي صادرات براساس قيمتهای ثابت سال  2010محاسبه شده
است و اطالعات آن بخش تجارت کااليي بانک اطالعات آماری سازمان ملل

1

( )COMTRADEاستخراج شده است .برای به دست آوردن ويژگيهای مقاصد تجاری،

1-United Nation Commodity Trade Statistics Database
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مجموعه دادههای متايرهای جاذبه از مرکز مطالعات آيندهنگر و اطالعات بين-
المللي( )CEPIIاستخراج شده است .1مجموعه دادههای مدل جاذبه توسط اين سازمان با
استفاده از منابع داده از شاخصهای توسعه بانک جهاني تهيه شده است .شاخصهای
توانمندسازی تجارت از مجمع جهاني اقتصاد بهدست آمده است .2اين شاخص دارای چهار
زيرشاخص و هفت رکن است .تمرکز اين مطالعه بر چهار زيرشاخص دسترسي به بازار،
مديريت مرزی ،زيرساختها و محيط عملياتي است .اين زير شاخصها به عنوان متايرهايي
در نظر گرفته ميشوند که در طول زمان تاييرات اندک داشته و يا فاقد تايير هستند3؛ زيرا
 WEFنشان داد که اجرای اقدامات توانمندسازی تجاری به طور متوسط به  3سال زمان نياز
دارد و برخي از آنها برای اجرا به  5سال زمان نياز دارند .بنابراين ،در مقاله حاضر فرض بر
اين است که اين اقدامات توسط کشورها در طول زمان و نه در طول يک سال توسعه يافته
است .عالوه بر اين ،مدت زمان اين مطالعه  12سال و به اندازه کافي طوالني است که بتوان
اين متاير را به عنوان يک متاير بدون تايير در طول زمان وارد مدل کرد .انتظار بر اين است
که شاخصهای توانمندسازی تجارت بر عملكرد صادرات ايران به شرکای تجاری تاثير
مثبت داشته باشد.
انتظار بر اين است که ميزان توليد ناخالص داخلي حقيقي بزرگتر منجر به حجم بيشتری
از تجارت بين دو کشور شود (تای .)2006 ،4اطالعات مربوط به توليد ناخالص داخلي حقيقي
از پايگاه داده کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )UNCTAD( 5استخراج شده
است .انتظار ميرود فاصله بين ايران و شرکای تجاری دارای عالمت منفي باشد .همانطور
که لونگاني و همكاران )2002( 6اشاره کردهاند که مسافت نه تنها هزينههای حملونقل ،بلكه
هزينههای اطالعات و جستوجو را نيز به خود اختصاص ميدهد .فاصله بين دو کشور به
عنوان فاصله بين تهران (پايتخت ايران) و پايتخت کشور ديگر اندازهگيری ميشود و دادهها
از وب سايت اينترنتي  Chemical Ecology7بهدست ميآيند .از جمعيت ميتوان برای
( 1- (http://www.cepii.fr/CEPII/fa/bdd_modele/bdd_modele.asp
2http://reports.weforum.org/globalenabling-trade-report2016/enabling-traderankings
3- time invariant variables
4- Thai, T. D.
5- United Nations conference on Trade and Development
6- Loungani, P. et. al
7- www.chemical-ecology.net
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نشان دادن اندازه بازار مصرف يک کشور و همچنين بازار کار آن استفاده کرد .از آنجاييکه
جمعيت ميتواند اثر مثبت يا منفي بر تجارت دوجانبه داشته باشد؛ از اين رو ،پيشبيني تاثير
جمعيت بر تجارت دشوار است .عالوه بر اين ،هرچه جمعيت بيشتر باشد ،توانايي توليد و
عرضه کاال نيز بيشتر خواهد بود که به مفهوم حجم بيشتر صادرات و تاثير مثبت بر حجم
تجارت دوجانبه است .همچنين جمعيت بيشتر امكان عرضه بيشتری را فراهم ميکند و باعث
کاهش واردات ميشود ،بنابراين با حجم تجارت همبستگي منفي دارد (گائو و ژانگ،1
.)2015
دادههای جمعيت ايران و شرکای تجاری از پايگاه داده بانک جهاني )WB( 2بهدست
آمده است .نرخ ارز به عنوان واحد پول شرکای تجاری ايران به ازای هر واحد پول ايران
تعريف ميشود .افزايش ارزش پول ايران به اين معني است که ايران هنگام واردات کاال به
پول کمتری نياز دارد و شرکای تجاری ايران هنگام واردات از ايران به پول بيشتری احتياج
دارند .بنابراين ،افزايش ارزش پول ايران باعث افزايش صادرات شرکای تجاری و کاهش
واردات آن ميشود .در صورت کاهش ارزش پول ايران ،عكس موارد فو اتفا خواهد
افتاد .در اين مقاله به پيروی از ژانگ )2005( 3و گوان و شئونگ )2020( 4از نرخ ارز حقيقي
استفاده ميشود که با رابطه ( )1محاسبه ميشود.
()1

) RER = NER × (GDj ⁄GDi

جايي که  RERنرخ ارز حقيقي را نشان ميدهد .شاخص  NERنرخ ارز اسمي را نشان
ميدهد GDi ،و  GDjبه ترتيب ضريب تعديل توليد ناخالص داخلي 5کشور  iو کشور j
هستند .تعديلکننده توليد ناخالص داخلي (قيمت ثابت  i )2010و  jبا تقسيم توليد ناخالص
داخلي اسمي به توليد ناخالص داخلي حقيقي محاسبه شده است .دادههای مربوط به توليد
ناخالص داخلي و نرخ اسمي ارز از پايگاه داده  UNCTADبدست ميآيدBorederit .6
يک متاير مجازی است که بيانگر وجود مرز مشترک بين ايران و کشورهای ديگر است.
1- Gao, Z. G. & Zhang, Y.
2- https://data.worldbank.org
3- Zhang, B.
4- Guan , Z. & Sheong, J. K. F. I. P.
5- GDP Deflator
6- https:// unctadstat.unctad.org/EN
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اگر ايران با شرکای تجاری مرز مشترک داشته باشد ،متاير مقدار  1را ميگيرد يا در غير

اينصورت صفر است LANGit .متاير مجازی بيانگر وجود زبان مشترک بين ايران و
کشورهای ديگر است .اگر ايران با شرکای تجاری زبان مشترک داشته باشد ،متاير مقدار 1

را ميگيرد يا در غير اينصورت صفر است Agreeiit .متاير مجازی بيانگر وجود توافقنامه
مشترک تجاری مشترک بين ايران و کشورهای ديگر است .اگر ايران با شرکای تجاری
دارای توافقنامه مشترک تجاری باشد ،متاير مقدار  1را ميگيرد يا در غير اينصورت صفر
است .متايرهای مورد استفاده در جدول ( )4شرح داده شده و خالصه شدهاند .آمار توصيفي
نيز در جدول ( )5گزارش شده است.
جدول .4عالمت مورد انتظار متغیرهاي توضیحي
متغیر

عالمت مورد انتظار

منبع

ارزش صادرات ایران (میلیون دالر آمریكا)

..........

COMTRADE

جمعیت ایران

مثبت /منفی

WB

جمعیت شرکای تجاری ایران

مثبت /منفی

WB

فاصله مراکز کشورهای مبدا و مقصد صادرات

منفی

Chemical Ecology

تولید ناخالص داخلی ایران

مثبت

WB

تولیدناخالص داخلی شرکای تجاری

مثبت

WB

نرخ ارز حقیقی

مثبت /منفی

IMF

دسترسی به بازار ایران

مثبت

WEF

دسترسی به بازار شرکای تجاری

مثبت

WEF

شفافیت وکارایی در مدیریت مرزی ایران

مثبت

WEF

شفافیت وکارایی در مدیریت مرزی شرکای تجاری

مثبت

WEF

کیفیت زیرساختها ایران

مثبت

WEF

کیفیت زیرساختها کشور شرکای تجاری

مثبت

WEF

محیط عملیاتی کسبوکار ایران

مثبت

WEF

محیط عملیاتی کسبوکار شرکای تجاری

مثبت

WEF

موافقتنامههای ترجیحی تجاری بین ایران و شرکای تجاری

مثبت

CEPII

مرزمشترك خاکی وآبی مشترك بین ایران و شرکای تجاری

مثبت

CEPII

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول .5توصیف آماري متغیرهاي پژوهش
متاير

ميانگين

انحراف معيار

کمترين

بيشترين

ارزش صادرات ايران با شرکای تجاری (ميليون دالر آمريكا)

2116/6

4597/41

0

30264/8

جمعيت ايران (ميليون نفر)

76/48

25/65

72/84

80/27

جمعيت شرکای تجاری ايران (ميليون نفر)

130/21

300/78

2/75

1378

فاصله مراکز کشورهای مبدا و مقصد صادرات

4552/18

3198/35

540/44

13134/27

توليد ناخالص داخلي ايران (ميليارد دالر)

466/33

77/401

386

559

توليدناخالص داخلي شرکای تجاری (ميليارد دالر)

1219/67

1753/51

9

11191

نرخ ارز حقيقي

101/18

11/90

69/39

149/43

دسترسي به بازار ايران

1/92

0/393

1/1

2/3

دسترسي به بازار شرکای تجاری

4/358

0/834

2/6

( 7هنگ

(هندوستان)

کنگ)

شفافيت وکارايي در مديريت مرزی ايران

3/32

0/068

3/2

3/4

شفافيت وکارايي در مديريت مرزی شرکای تجاری

4/693

0/946

2/3

6/6

(قزاقستان)

(سنگاپور)

کيفيت زير ساختها ايران

3/52

0/089

3/4

3/6

کيفيت زير ساختها کشور شرکای تجاری

4/535

0/925

( 2/9کنيا)

( 6/2ژاپن)

محيط عملياتي کسبوکار ايران

3/72

0/247

3/4

4

محيط عملياتي کسبوکار شرکای تجاری

4/649

0/684

3/3

6/1

(پاکستان)

(سنگاپور)

موافقتنامههای ترجيحي تجاری بين ايران و شرکای تجاری

0/038

0/146

0

1

مرزمشترک خاکي و آبي مشترک بين ايران و شرکای تجاری

0/032

0/178

0

1

منبع :یافتههاي پژوهش

 .2-3مدل جاذبه
از زماني که مدل جاذبه برای اولين بار توسط تينبرگن 1در سال  1962مورد استفاده قرار
گرفت به تكنيكي تبديل شده است که معموالً در مطالعات تجارت بينالمللي برای شناسايي
عوامل موثر بر تجارت مورد استفاده قرار ميگيرد (اندرسون 1979 ،و گومز-هررا.)2013 ،2
اين مدل در نسخههای اوليه و سنتي خود ،فرض ميکند که سطح تجارت دو جانبه (جاذبه)
با اندازه اقتصادی کشورها و فاصله بين آنها تعيين ميشود که شبيه به نيروی جاذبه نيوتني
1- Tinbergen
2- Gomez-Herrera, E.
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است که نيروی جاذبه بين دو جسم را تخمين ميزند (سيمس و همكاران .)2018 ،1عالوه بر
اين ،مدل جاذبه با متايرهای ديگری مانند عوامل نهادی ،زبان مشترک و مرز مشترک
گسترش يافتهاند (اندرسون و وينكوپ .)2003 ،مزيت اصلي مدل جاذبه در مقايسه با ساير
مدلها ،اين است که استفاده از دادههای حقيقي را برای ارزيابي حساسيت جريانهای تجاری
امكانپذير ميکند .اعتبار مدل جاذبه در مطالعات تجربي به اثبات رسيده است ،اما در ارتباط
با مباني نظری آن بحث و جدالهايي وجود داشته است (اندرسون و وينكوپ .)2003 ،با اين
حال ،به تازگي طيف وسيعي از مباني نظری دقيق به اين مدل داده شده است .به عنوان مثال،
ديردروف ( )1998نشان داده است که مدل جاذبه را ميتوان از نظريههای استاندارد تجارت
استخراج کرد و ايتون و کورتوم )2002( 2معادله جاذبه را از مدل ريكاردين به دست آوردند.
معادله اصلي جاذبه به صورت رابطه ( )2بيان شده است:
Tij = (Yi β1 Yj β2 ⁄Dij β3 )eεit

()2

که در آن 𝛽2 > 0 ،𝛽1 > 0 ،و  T𝑖𝑗 ، 𝛽3 > 0بيانگر حجم تجارت بين کشورهای 𝑖

و 𝑗  Y𝑖 ،و 𝑗𝑌 توليد ناخالص داخلي کشورهای 𝑖 و 𝑗 𝐷𝑖𝑗 ،فاصله بين مراکز اقتصادی

کشورهای 𝑖 و 𝑗  ،و  βثابت جاذبه است .فرم لگاريتمي معادله ( )2را ميتوان با معادله ( )3به
صورت زير بيان کرد:
()3

Ln Tij = β0 + β1 LnYi + β2 LnYj − β3 LnDij + εit

در رابطه ( 𝜀𝑖𝑡 ، )3جزء خطا معادله رگرسيون است.
يكي از مسائل اصلي مرتبط با برآورد تجربي رابطه ( ،)3درونزايي است .به عنوان مثال،
با وجود اينكه مدل اصلي جاذبه بيان ميدارد که توليد ناخالص داخلي يا درآمد منجر به
افزايش تجارت ميشود ،اما هنوز رابطه بين اين دو مولفه مبهم است .در مورد خاص اين
مطالعه ،فرض بر اين است که بهبود  ETIمنجر به افزايش صادرات ميشود .با اين حال،
ماهيت اين متايرها ممكن است منجر به يک استدالل متضاد شود که بهبود  ETIبه دليل
افزايش سطح تجارت است .بنابراين ،درونزايي منجر به برآوردهای تورشدار و ناسازگار
1- Symes, W. S. et. al
2- Eaton, J. & Kortum, S.
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ميشود ،از اين رو ،بايد اين مساله در مدلسازی مدنظر قرار گرفته و اصالح الزم صورت
گيرد .همچنين ،ناهمگني بين شرکای تجاری به طور گستردهای به عنوان يكي از منابع برآورد
تورشدار در برآورد مدل جاذبه شناخته شده است که ميتواند بر جريانات تجاری تاثير
بگذارد .يكي ديگر از مشكالت مورد انتظار در ارتباط با دادههای تجاری ،وقوع جريانهای
تجاری صفر است .اين ممكن است به اين دليل باشد که برخي از شرکای تجاری در يک
سال معامله نميکنند يا برخي از سازمانها ارزش تجاری پايينتر از يک سطح آستانه مشخص
گزارش نميکنند.
بسياری از مطالعات ،تجارت گمشده يا صفر را ناديده ميگيرند و با مدل لگاريتم خطي
برآورد ميکنند که در اين حالت نتايج ممكن است به واريانس ناهمساني يا تورش انتخاب
نمونه منجر شود .دو راهحل اصلي به طور عمده در ادبيات مورد بحث قرار گرفته است؛
گروه اول براساس نظريه تجارت جديد کروگمن )1979( 1است .اين نظريه که توسط
مليتز )2003(2به نظريه تجارت جديد جديد  3تبديل شد ،نشان ميدهد که تجارت به عواملي
مانند مجاورت جارافيايي نسبت داده نميشود .از اين رو ،هلپمن و همكاران،)2008( 4
براساس اين نظريه نشان دادند که تجارت صفر ممكن است يک تصميم سياستي باشد که در
آن صنايع برای تحمل هزينههای ثابت مرتبط با تجارت با بازار مقصد سوددهي ندارند.
بنابراين ،آنها پيشنهاد کردند که اين فرآيند تصميمگيری ميتواند بهعنوان اولين مرحله از
فرآيند برآورد تجارت مدلسازی شود که اين امر به مرحله انتخاب نمونه دو مرحلهای هكمن
( )1979منجر ميشود .در مرحله يک ،همه صفرها گرفته ميشوند تا علت وقوع تجارت
مشخص شود .مرحله دوم نسبت معكوس ميلز را برای تصحيح تورش انتخاب نمونه در بر
ميگيرد .اين مدل بيشتر برای مطالعه حاشيههای فشرده 5و گسترده 6در تجارت مفيد است.
ساير تكنيکهای برآوردی که از مفاهيم مشابه استفاده ميکنند ،مدل توبيت و مدل دو مانع
يا اصطالحا دابلهاردل 7است.
1- Krugman, P. R.
2- Melitz, M. J.
3- “New” New Trade Theory
4- Helpman, E. et. al
5- Intensive Margin
6- Extensive Margin
7- Double Hurdle
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گروه دوم پيشنهادات به رهبری سيلوا و تنريرو )2006( 1استفاده از تكنيک تخمين
حداکثر درستنمايي پوآسن نما )PPML( 2را برای رسيدگي به اين مساله پيشنهاد کردند.
مزيت ديگر اين مدل ،برآورد سازگار در حضور اثرات ثابت است .با اين حال ،برگر و
همكاران )2009( 3انتقاد کردند که مدل استاندارد پوآسون در صورت وجود بيش از حد
پراکندگي و جريانهای صفر تجاری اضافي مناسب نيست .از اين رو ،آنها استفاده از
خانوادهای ديگر از مدلهای خطي تعميم يافته ،)GLM( 4يعني مدلهای دو جملهای منفي
و مدل پواسن صفر انباشته( 5تكنيکهای برآورد اثرات ثابت پواسون) را پيشنهاد کردند .يكي
از محدوديتهای اين رويكرد اين است که برآوردگر فقط تا حدی واريانس ناهمساني را
به حساب ميآورد و بنابراين استنباطها بايد براساس عملگر ماتريس کواريانس اکر-وايت

6

باشد.

 .3-3مدل جاذبه گسترش یافته با هزینههاي تجارت
مباني اين مطالعه براساس تاثير و تفكيک هزينههايي است که توسط خان و کاليرجان ()2011
مطرح شده است .همانطور که در شكل  1نشان داده شده است ،آنها نشان ميدهند که تجارت
بين شرکا تحت تاثير هزينههايي قرار ميگيرد که به صورت  4گروه هزينه شامل هزينههای
حملونقل طبيعي ،هزينههای خارج از مرز ،هزينههای ضمني خارج از مرز و هزينههای
صريح خارج از مرز طبقهبندی شوند.
بر اين اساس ،در شكل ( )2فرض بر اين است که صادرات ايران ميتواند تحت تاثير
هزينههای مرزی و خارج از مرز باشد که توسط شاخصهای توانمندسازی تجارت
کشورهای مبدا و مقصد صادرات اندازهگيری ميشود .هزينههای صريح خارج از مرز که بر
صادرات ايران تاثير ميگذارد نرخ ارز کشورهاست .براساس ادبيات موجود که مورد بررسي
قرار گرفته است ،توليد ناخالص داخلي و جمعيت شرکای تجاری و وضعيت توافقنامه
تجارت آزاد و وجود مرز مشترک آنها با ايران نيز لحاظ شده است.
1- Silva, J. S. , & Tenreyro, S.
)2- Pseudo-Poisson Maximum Likelihood (PPML
3- Burger, M. et. al
4- Generalized Linear Models
5- Zero-Inflated Poisson Model
6- Ecker-White Robust Covariance Matrix Operator
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شکل  .1هزینههاي کل موثر بر تجارت بین شرکاي تجاري

منبع :خان و کالیرجان ()2011

شکل  .2نمودار مفهومي عوامل موثر بر تجارت دوجانبه ایران و شرکاي و تجاري

منبع :يافتههای پژوهش

امانیفرد و همکاران | 201

با توجه به هدف پژوهش حاضر مبني بر تاثير شاخصهای توانمندسازی تجارت بر
عملكرد صادرات ايران ،مدل جاذبه اندرسون و وينكوپ ( )2003گسترش داده شده است.
مدل آنها مقاومت تجاری را به سه جزء تجزيه کرده است )1( :موانع تجاری دو جانبه بين

شرکای تجاری 𝑖 و 𝑗 ( )2مقاومت تجاری کشور 𝑗 با همه مناطق و ( )3مقاومت تجاری کشور

𝑖 با همه مناطق .آنها فرضهايي را مطرح کردند مبني بر اينكه هر کدام از کشورهای مبدا
صرفا در توليد و عرضه يک کاال تخصص پيدا ميکند و ترجيحات يكسان و هموتتيک با

توابع  CESتخمين زده ميشود .به پيروی از مدل آنها ،اگر ايران کااليي را به مقصد 𝑗صادر
کند ،فرض بر اين است که کشور 𝑗 تابع زير را با توجه به قيد بودجه حداکثر ميکند:
()4

)σ⁄(σ−1

(1−σ)⁄σ (σ−1)⁄σ
cij
)

max (∑ βi
i

st ∑ pij cij = yj
i

که در اين مدل حداکثرسازی σ ،کشش جانشيني بين همه کاالها βi ،توزيع مثبت yj ،درآمد
شهروندان کشور  pij ، jقيمت کاالی کشور iبرای شهروندان کشور  pi ،jقيمت کاالی
صادراتي کشور  cij ،iهزينه خالص تجارت کاال از مبدا  iبه کشور مقصد  jاست .اگر هزينه
تجارت بين  iو  jبرابر با  t ijباشد ،آنگاه  .pij = pi t ijبه پيروی از اندرسون و وينكوپ
( ،)2003ميتوان فرم لگاريتمي مدل نظری جاذبه را به صورت رابطه ( )5نوشت.
()5

LnEXij = α + Lnyi + Lnyj + (1 − σ)ρLndij
+ (1 − σ)ρLnbij − (1 − σ)ρLnpi
− (1 − σ)ρLnpj

از رابطه ( yi ،)5و  yjدرآمد کشورهای  iو  dij ،jفاصله جارافيايي بين دو شريک

تجاری ، bij = 1،اگر مناطق  iو  jدر يک کشور قرار داشته باشند .در غير اين صورت bij

برابر يک به عالوه معادل تعرفهای مرزی بين کشورهايي است که مناطق در آن واقع شده

اند pi .و  pjبه ترتيب شاخص قيمت صادرکننده و واردکننده است.
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رابطه ( )5را ميتوان چنين تفسير کرد که اندازه اقتصاد کشورها (اندازهگيری شده توسط
توليد ناخالص داخلي کشورها) بر تجارت تاثير مثبت و فاصله بين آنها بر تجارت تاثير منفي
ميگذارد .با اين حال ،همانطور که بيان شد ،يكي از مشكالت اساسي در فرم لگاريتمي رابطه
( )5اين است که مقادير تجارت در معادله جاذبه هرگز نبايد صفر شود ،اما مواردی وجود
دارد که ارزش تجارت بين کشورها در يک دوره خاص صفر است .همچنين در صورت
وجود واريانس ناهمساني ،برآوردهای مدل ناسازگار خواهند بود .يک راهحل ساده برای
اين مشكالت استفاده از تخمينزن حداکثر درسـتنمايي نمـای پوآسـون )PPML( 1است
(سانتوس سيلوا و تنريو 2006 ،2؛ مارتين و فام .)2020 ،3همانطور که توسط برخي محققان
پيشنهاد شده است ،اين مدل بايد به صورت ضربي خود تخمين زده شود که با رابطه ( )6بيان
ميشود.
()6

) Tij = exp(β0 + β1 Ln Yi + β2 Ln Yj − β3 Ln Dij + εit

با توجه به موارد بيان شده ،در مقاله حاضر ،به پيروی از مدل فينسترا و ما ( )2014و
آقاصفری و همكاران ( )1398با رويكرد  PPMLرابطه ( )6با لحاظ کردن شاخصهای
توانمندسازی تجاری ايرن و شرکای تجاری آن به صورت رابطه ( )7تخمين زده ميشود.
()7

TRadeit = exp[β0 + β2 LnGDPit
+ β3 LnGDPjt + β4 LnPopit + β5 LnPopjt
+ β6 LnDist it + β7 LnExrit + β8 LnMAit
+ β9 LnMAjt + β10 LnBAit + β11 LnBAjt
+ β12 LnTCIit + β13 LnTCIjt + β14 LnBEit
+ β15 LnBEjt + β16 Borederit
+ β17 Agreeiit ] + εit

1- Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) estimator
2- Santos Silva & Tenreyro
3- Martin, W & Pham, C. S.
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جايي که TRadeit ،ارزش صادرات ايران به کشورهای عمده شريک تجاری آن در

سال  tاست β0 ،ثابت است GDPit ،و  GDPjtبه ترتيب برابر با توليد ناخالص داخلي ايران

و شرکای تجاری آن است Popit .و  Popjtبه ترتيب برابر با جمعيت ايران و شرکای

تجاری در سال  tاست Dist it .فاصله بين تهران و هر يک از مراکز اقتصادی کشورهای
شريک تجاری ايران است Exrit .نرخ ارز حقيقي بين ايران و هرکدام از شرکای تجاری
آن است .دسترسي به بازار ( )MAکه با توجه به سياستها و چارچوبهای فرهنگي کشور
از کاالهای خارجي در داخل استقبال ميکند .مديريت مرزی ( )BAشامل مواردی است
که دولتها در مرزها ،شرايط ورود کاال را تسهيل ميکنند .زيرساختهای حملونقل و
ارتباطات ( )TCIکه بيانگر سياست دولتها برای تسهيل حرکت کاال از مرزها به مقصد
صادرات است .محيط تجاری ( )BEکه شامل محيط امنيتي و نظارتي کشورهاست .متاير
مجازی  Borederitکه بيانگر مرز تجاری مشترک کشورهاست .متاير مجازی Agreeiit

که بيانگر وجود توافقنامههای تجاری مشترک بين کشورهاست εit .جزء خطای تصادفي
در سال  tاست.

 .4نتایج رگرسیون و بحث
نتايج برآورد چهار الگوی جاذبه مربوط به اثرات شاخصهای توانمندسازی تجاری بر
تجارت دوجانبه ايران با شرکای عمده تجاری آن و با استفاده از رويكرد  PPMLدر
ستونهای  1تا  4جدول ( )5گزارش شده است.
جدول  .5نتایج رگرسیون براي شاخصهاي توانمندسازي تجاري
متاير

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

***

لگاريتم دسترسي به بازار ايران
لگاريتم دسترسي به بازار شرکای تجاری

0/434
()0/013
***0/282
()0/028

لگاريتم شفافيت وکارايي در مديريت مرزی ايران

-

لگاريتم شفافيت وکارايي در مديريت مرزی
شرکای تجاری

-

لگاريتم کيفيت زيرساختها ايران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

***0/272
()0/033

-

***0/388
()0/004
***0/196
()0/013
-

 | 204پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 21شماره  | 80بهار 1400

ادامه جدول .5
مدل سوم

متاير

مدل اول

مدل دوم

لگاريتم کيفيت زيرساختها شرکای تجاری

-

-

0/167
()0/019

لگاريتم محيط عملياتي کسبوکار ايران

-

-

-

-

-

-

مدل چهارم

***

لگاريتم محيط عملياتي کسبوکار شرکای
تجاری
***

لگاريتم توليد ناخالص داخلي ايران

***

***

***0/397
()0/021
***0/175
()0/024
***

0/461

0/577

0/685

0/787

()0/011

()0/011

()0/010

()0/009

***0/378

***0/492

-

-

***-0/421

***-0/265

()0/017

()0/016

***

***

لگاريتم توليدناخالص داخلي شرکای تجاری

()0/018

()0/017
***

***0/781

0/672

0/556

0/603

()0/015

()0/014

()0/014

()0/016

***0/407

***0/511

***0/421

***0/447

()0/025

()0/024

()0/026

()0/024

***0/609

***0/458

-

-

***-0/381

***-0/556

()0/022

()0/024

()0/021

()0/023

***0/442

***0/371

***0/439

***0/359

()0/019

()0/017

()0/018

()0/017

لگاريتم موافقتنامههای ترجيحي تجاری بين ايران

**0/176

*0/165

**0/178

**0/177

و شرکای تجاری

()0/059

()0/058

()0/060

()0/059

***

***

***

***

لگاريتم جمعيت ايران
لگاريتم جمعيت شرکای تجاری
لگاريتم فاصله مراکز کشورهای مبدا و مقصد
صادرات
لگاريتم نرخ ارز حقيقي

لگاريتم مرز مشترک خاکي و آبي مشترک بين
ايران و شرکای تجاری

0/365

0/432

0/389

0/521

()0/041

()0/039

()0/038

()0/040

توجه :اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار ضرایب است (* ** ،و *** به ترتیب بیانگر معناداری ضرایب در
سطح احتمال  %5 ،%10و  %1است)
منبع :یافتههای پژوهش

براساس نتايج برآورد ،مشاهده ميشود که همه متايرها در برآورد صادرات معنادار
هستند .ستونهای ( )1تا ( )4در جدول ( )5برآورد ) (PPMLرا با فرم جزء خطای ضربي
نشان ميدهد و فرض ميکند که واريانس شرطي متناسب با ميانگين شرطي باشد (سيلوا و
تنريرو .)2006 ،مزيت برآوردگر  PPMLاين است که بهصورت طبيعي ،جفتهای تجاری
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صفر در دادهها را به حساب ميآورد .نتايج برای هر  4متاير اصلي ما دسترسي به بازار،
مديريت مرزی ،زيرساختهای حملونقل و ارتباطات و محيط کسبوکار در جدول (،)5
مثبت و معنادار است.
ضريب متاير دسترسي بازار برای هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده
مثبت و معنادار است .البته ضريب اين شاخص در کشور ايران بزرگتر از شرکای تجاری
آن است؛زيرا ميزان و پيچيدگي رژيم تعرفه و همچنين موانع تعرفهای که صادرکنندگان با
آن مواجه هستند از جمله موانع دسترسي به بازار در ايران است .بنابراين بهبود در دسترسي
به بازار داخلي و خارجي از طريق افزايش صادرات موجب بهبود تجارت دوجانبه کشورها
ميشود .همچنين نتايج بيانگر آن است که در صورت بهبود  10درصدی در دسترسي به بازار
صادرکنندگان در ايران ،انتظار ميرود  4/34درصد در حجم صادرات افزايش داشته باشد.
عالوه بر اين 2/82 ،درصد افزايش بيشتر در حجم صادرات هنگامي محقق خواهد شد که
کشورهای شرکای تجاری ايران  10درصد دسترسي به بازار خود را بهبود بخشند.
ضريب متاير مديريت مرزی برای ايران و شرکای تجاری آن در مدل جاذبه از نظر
آماری مثبت و معنادار است که با مشاهدات ويلسون )2009( 1مبني بر اينكه حجم تجارت به
طور قابلتوجهي به کاهش در هزينه گمكي و افزايش کارايي مديريت مرزی واکنش نشان
ميدهد ،سازگار است .البته ضريب اين شاخص در ايران بزرگتر از شرکای تجاری آن است؛
زيرا عواملي مانند کيفيت و جامعيت خدمات گمرکي ،متوسط زمان ،هزينه و تعداد مدارک
مورد درخواست برای صادرات و واردات کاال در ايران از جمله عوامل افزايش هزينههای
تجارت صادرکنندگان است .از اين رو ،افزايش کارايي مديريت مرزی و کاهش تعداد
روزهای مورد نياز برای ترخيص کاال در مرزهای بينالمللي ،کاهش تعداد امضاهای موردنياز
و ساير اسناد موجب پايين آمدن هزينههای گمرکي و افزايش تجارت دوجانبه کشورها مي
شود .نتايج مدل دوم همچنين نشان ميدهد که در صورت بهبود  10درصدی در مديريت و
کارايي مرزی ايران ،انتظار ميرود  3/88درصد در حجم صادرات افزايش داشته باشد .عالوه
بر اين 1/96 ،درصد افزايش بيشتر در حجم صادرات هنگامي محقق خواهد شد که
کشورهای شرکای تجاری ايران  10درصد مديريت مرزی خود را بهبود بخشند.

1- Shepherd, B. & Wilson, J. S.
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ضريب متاير کيفيت زيرساخت برای صادرکنندگان و واردکنندگان در مدل جاذبه از
نظر آماری مثبت و معنادار است .البته ضريب اين شاخص در ايران بزرگتر از شرکای تجاری
آن است؛ زيرا عدم دسترسي به زيرساختهای حملو نقل کافي (بهويژه حملونقل هوايي)
و پايين بودن کيفيت زيرساختهای حملونقل در ايران ،يكي از عوامل افزايش هزينههای
تجارت به حساب ميآيد .بنابراين ،افزايش سطح کمي و کيفي زيرساختها با افزايش
شرکتهای حملونقل و لجستيكي ،باعث افزايش سهولت جابجايي و کاهش هزينه و طول
مدت جابهجايي (حملونقل) ميشود .همچنين افزايش دسترسي و کيفيت اطالعات و
فناوری ارتباطات ( ) ICTsدر يک کشور باعث گسترش دسترسي کاربران به اينترنت برای
انجام معامالت تجاری ميشود؛ به اين ترتيب که در صورت بهبود  10درصدی در کيفيت
زيرساختهای ايران ،انتظار ميرود  2/72درصد در حجم صادرات افزايش داشته باشد.
عالوه بر اين 1/67 ،درصد افزايش بيشتر در حجم صادرات هنگامي محقق خواهد شد که
کشورهای شرکای تجاری ايران  10درصد کيفيت زيرساخت خود را بهبود بخشند.
ضريب متاير محيط عملياتي برای ايران و شرکای تجاری آن در مدل جاذبه از نظر آماری
مثبت و معنادار است .البته ضريب اين شاخص در ايران بزرگتر از کشورهای شرکای تجاری
است؛ زيرا کارايي بيشتر محيط عملياتي يک کشور ميتواند به طرز معناداری بر توان
شرکتها در صادرات ،واردات و حملونقل کاال اثرگذار باشد .همچنين سطح حمايت يک
کشور از حقو مالكيت ،کيفيت و بي طرفي نهادهای عمومي ،در دسترس بودن منابع مالي،
فضای باز برای سرمايهگذاران خارجي و در عين حال سطح امنيت فيزيكي در قبال وقوع
جرم و تروريسم باعث کاهش هزينههای تجارت و بالطبع افزايش تجارت دوجانبه بين ايران
و شرکای تجاری آن ميشود .به اين ترتيب که در صورت بهبود  10درصدی در کيفيت
زيرساختهای ايران ،انتظار ميرود  3/97درصد در حجم صادرات افزايش داشته باشد.
عالوهبراين 1/75 ،درصد افزايش بيشتر در حجم صادرات هنگامي محقق خواهد شد که
کشورهای شرکای تجاری ايران  10درصد محيط عملياتي خود را بهبود بخشند.
در ارتباط با متايرهای سنتي در مدل جاذبه نتايج مطابق انتظارات تئوريكي است؛ به اين
صورت که جمعيت ايران و کشورهای شرکای تجاری تاثيرات مثبتي بر تجارت دوجانبه آن
ها دارد (والش .)2006 ،1افزايش جمعيت منجر به توليد و صادرات بيشتر ميشود و همچنين
1- Walsh, K.
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جمعيت بيشتر نيز نياز به کاالهای وارداتي را افزايش ميدهد (نوروگلو .)2010 ،1نرخ ارز بر
صادرات ايران تاثير مثبت داشته است .اين نتيجه با انتظارات ما مطابقت دارد .از دهه گذشته،
ارزش پول ايران با سرعت بيسابقهای کاهش يافته است ،و اين امر به نفع صادرات و مانع
واردات بوده است .به عبارت ديگر ،کاهش ارزش پول ايران باعث شده است ايران از
کشورهای شريک تجاری کمتر خريد کند و بنابراين مانعي برای صادرات شرکای تجاری
به ايران است ،اما کشورهای شريک تجاری برای واردات محصوالت از ايران به ارز کمتری
احتياج خواهند داشت و بنابراين باعث افزايش واردات شرکای تجاری از ايران شده است.
توليد ناخالص داخلي تاثير مثبتي بر صادرات ايران دارد که با يافتههای مطالعات پيشين مانند
آقاصفری و همكاران ( )1398و شقاقي شهری( )1396همخواني دارد.
تاثير توليد ناخالص داخلي داخلي شرکای تجاری بر صادرات ايران منفي است که
مخالف انتظار است .در توضيح اين امرمي توان بيان کرد که اثر منفي توليد ناخالص داخلي
بر صادرات به احتمال زياد مربوط به ساختار محصوالت صادر شده است (گوان و شئونگ،
 .)2020کاالهای اصلي صادراتي ايران به شرکای تجاری عمدتا محصوالت پتروشيمي و
نفت است که به دنبال تحريمهای صورت گرفته در دوره مورد بررسي ،بعضي از شرکای
تجاری ،اقدامات الزم را برای محدود کردن صادرات اين محصوالت انجام دادهاند و در
نتيجه شرکای تجاری تقاضای خود را از ديگر بازارها انجام دادهاند .همچنين در توضيح
بيشتر اين پديده ،ميتوان به تاييد فرضيه ليندر در ايران (يزدانپرست و همكاران1394 ،
وفدائي و همكاران )1392 ،اشاره کرد که بيانگر اين است که هرچه تفاوت درآمد سرانه بين
کشورها بيشتر باشد ميزان تجارت بين آنها کمتر است .همچنين اين تاثير منفي توليد ناخالص
داخلي بر صادرات با يافتههای برخي مطالعات خارجي نيز سازگار است مبني بر اينكه افزايش
توليد ناخالص داخلي هميشه برای صادرات مفيد نيست (بوجنيک وفيرتو2009 ،2؛
ويكستروم2013 ،3؛ موسيكاری و إيتا 2016 ،4و گوان.)2020 ،
اين يافته همچنين ميتواند به نحوه انتخاب نمونه ،يا متايرهای بكار رفته در مدل و يا دوره
مورد بررسي مربوط باشد .فاصله تاثير منفي بر تجارت دارد که با مفهوم تئوری جاذبه سازگار
1- Nuroglu, E.
2- Bojnec, Š. , & Fertő, I.
3- Weckstrom, A.
4- Mosikari, T. J. , & Eita, J. H.
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است .همچنين ،اثر مرز مشترک در همه مدلها ناچيز است .شواهد تجربي نشان ميدهد که
مرز مشترک نيز نميتواند تاثير قابل توجهي داشته باشد .به عنوان مثال ،دالتون )2017( 1به
طور ضمني نشان ميدهد که بيشترين افزايش صادرات و واردات بين اتريش و کشورهايي
است که مرز مشترک ندارند.

 .5جمعبندي و نتیجهگیري
بررسي اثرات اقدامات توانمندسازی تجاری بر عملكرد صادرات ايران و شرکای تجاری آن
و ارائه پيشنهادات سياستي در اين خصوص از جمله اهداف و انگيزههای پرداختن به اين
مساله در مقاله حاضر بوده است .شواهد بيانگر ارتباط مثبت و مستحكم بين بهبود شاخصهای
توانمندسازی تجارت و کاهش هزينههای تجارت است .بنابراين ،ما در اين مطالعه فرض
ميکنيم که بهبود هر يک از اين شاخصها ميتواند هزينه تجارت را کاهش داده و در نتيجه
جريان صادرات را بهبود بخشد .به همين منظور ،در تالش برای درک عوامل موثر بر
صادرات ايران با شرکای تجاری آن ،اين مقاله از مدل جاذبه تجارت با دادههای پانل 21
کشور شريک تجاری طي دوره  2008تا  2016استفاده کرده است.
هدف اصلي اين پژوهش اين بوده است که با استفاده از شاخص توانمندسازی تجاری
( ،)ETIتحقيقات در زمينه عوامل موثر بر صادرات ايران به شرکای تجاری آن را توسعه
دهيم .مطابق شاخص توانمندسازی تجاری مجموعه عوامل مربوط به توانمندسازی تجارت
به صورت  4معيار دسترسي به بازار ،مديريت مرزی ،زيرساخت و محيط عملياتي ،قابل
صورتبندی هستند .در اين راستا ،يكي از داليل اصلي استفاده از شاخص بيان شده در اين
پژوهش ،اين است که اين يک معيار جامع برای تسهيل و توسعه صادرات ايران به شرکای
تجاری آن محسوب ميشود و هم اينكه تاکنون مقالهای که از اين شاخص برای مطالعه و
برآورد عوامل موثر بر صادرات ايران به شرکای تجاری آن انجام نگرفته است که اين يكي
از جنبههای اصلي نوآوری مقاله حاضر نيز به حساب ميآيد.
نتايج تحقيق حاکي از آن ميباشد که ضريب متايرهای دسترسي بازار ،مديريت مرزی،
زيرساخت و محيط عملياتي برای ايران و شرکای تجاری مثبت و معنادار است .بنابراين،
تالش بيشتر در زمينه توانمندسازی تجارت و کاهش محدوديتهای تجاری توسط ايران و
1- Dalton, J. T.
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شرکای تجاری ميتواند عملكرد صادرات ايران به شرکای تجاری را افزايش دهد .با اين
حال ،اقدامات چند جانبه بايد توسط همه کشورهايي که در توانمندسازی تجارت مشارکت
دارند ،مورد توجه قرار گيرد تا موفقيت حاصل شود .البته ،اين اقدامات توانمندسازی تجاری
با اين تلقي عمومي که تجارت يک بازی مجموع مثبت است که در آن هر دو شريک به
دليل درک سود مورد انتظار ،وارد معامله ميشوند ،مطابقت دارد.
نتايج همچنين بيانگر تاثير کمتر شاخصهای توانمندسازی تجاری کشورهای شريک
تجاری نسبت به اقدامات توانمندسازی تجاری در ايران است .با وجود اين ،به طور کلي
نتايج نشان داد که شاخصهای توانمندسازی تجارت هم در مبدا و هم در مقصد صادرات
بر عملكرد صادرات ايران تاثير مثبت ومعنادار دارد .اين نتيجه ،بيانگر باز بودن کشورهای
مقصد برای کاالهای صادارتي ايران است ،که اين امر بايد مورد توجه سياستگذاران در بحث
توسعه صادرات قرار گيرد .البته بايد اين نكته را نيز نظر قرار داد که ،حتي اگر کشورها دارای
شاخصهای باالی توانمندسازی تجاری باشند در عمل ممكن است مكانيسم داخلي يا
فشارهای خارجي برای محدود کردن واردات از ايران وجود داشته باشد که نمونه آن
تحريمهای آمريكا و نهادهای مالي و پولي دنيا برای محدودسازی واردات از ايران توسط
شرکای تجاری آن است.
عالوه بر نتايج ذکر شده يافتههای ديگر نشان ميدهند که توليد ناخالص داخلي ايران
تاثير قابل توجه و مثبت بر صادرات ايران به شرکای تجاری دارد .با اين حال ،تاثير توليد
ناخالص داخلي شرکای تجاری بر صادرات ايران در دوره مورد بررسي تاثير منفي و معنادار
دارد .نرخ ارز حقيقي تاثير مثبت بر صادرات ايران به شرکای تجاری دارد .متاير جمعيت
ايران و شرکای تجاری بيانگر اين مطلب است که تاثير مثبتي بر صادرات ايران دارند .فاصله
جارافيايي نيز مطابق انتظار دارای تاثير منفي و معنادار بر عملكرد تجاری ايران و شرکای
تجاری آن است .همچنين توافقنامه تجاری و داشتن مرز مشترک بين ايران و شرکای تجاری
آن تاثير مثبتي بر صادرات ايران به شرکای تجاری دارد ،اما اثرات آن قابل توجه نيست.
در راستای نتايج بيان شده ،پيشنهاداتي به صورت زير ارائه ميشود:
 عوامل دسترسي به بازارهای داخلي و بازار خارجي به ترتيب به ارزيابي موانع تعرفهای کهصادرکنندگان يک کشور در بازار مقاصد صادراتي با آن روبهرو هستند و ارزيابي ميزان و
پيچيدگي حمايتهای تعرفهای به عنوان نتيجه سياستهای تجاری ،صورتبندی ميشوند.
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همانطوری که استدالل شد وسعت بازار ،دسترسي به بازار ،رشد اقتصادی و رفاه را به ارماان
خواهد آورد .بنابراين ،پيشنهاد ميشود تعرفههای تجاری با توجه به شرايط کشور مورد
بازبيني واقع شود و معقولتر تنظيم شود.
 مديريت مرزی که هدف آن بهبود کارايي و شفافيت مرزی است ،همواره بايد در تالشباشد که از طريق کاهش هزينههای تعرفهای و غيرتعرفهای مرزی ،هزينههای تجارت را
کاهش دهد .يكي از معضلهايي که بويژه در ناحيه مرزی گريبانگير و مانع بزرگي برای
توانمندسازی تجاری محسوب ميشود وجود اطالعات ناقص ميباشد .اطالعات ناقص
گسترش تجارت با کشورهای جديد را نسبت به حجم تجارت با شرکاء تجاری ،بيشتر کاهش
ميدهد.
 بهبود زيرساختهای حملونقل (يعني شبكه تراکم جادهها ،حملونقل ريلي ،بنادر وتدارکات ،زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو بهويژه حملونقل هوايي
منجر به افزايش جريان تجارت ميشود .بنابراين ،پيشنهاد ميشود دولت و سياستگذاران
بهبود زيرساختهای حمل ونقل در اوولويت قرار دهند ،چراکه موجب باالرفتن قدرت
رقابتي کاالهای ايراني ميشود و در نتيجه رشد تجارت و رشد اقتصادی باالتری را در کشور
به همراه خواهد داشت.
 محيط عملياتي يک کشور ،بطور قابل توجهي ظرفيت شرکتهايي که به صادرات وواردات ميپردازند تحت تاثير قرار ميدهد .لذا پيشنهاد ميشود سياستگذاران با بهبود
توانمندسازی تجاری از طريق حمايت از حقو مالكيت ،کيفيت و بيطرفي نهادهای عمومي
در قراردادها و پيمانهای بين شرکای تجاری ،تجارت دوجانبه را بهبود بخشند.
 .1-5محدودیتهاي پژوهش
در پژوهش حاضر ،عوامل مختلفي که بر تجارت ايران و شرکای تجاری آن براساس مدل
جاذبه تاثير ميگذارد ،مورد بررسي قرار گرفت .با اين حال ،محدوديتهايي نيز در نتايج
وجود دارد که بايد در آينده مورد توجه قرار گيرد؛ اوال ،عوامل تعيينکننده تجارت بسيار
بزرگتر از آن هستند که بتوان آنها را يكجا مدلسازی کرد؛ بنابراين ،امكان حذف متايرهای
اساسي در مدل را نميتوان ناديده گرفت .با اين حال عوامل مورد نظر در اين مطالعه شامل
عوامل اصلي مورد استفاده در تحقيقات هستند .محدوديت دوم اين است که با وجود تاثير
مثبت اقدامات توانمندسازی تجاری بر عملكرد تجاری ،اما در واقعيت ،اثر توانمندسازی
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تجارت ممكن است همواره ايمن و سازگار نباشد؛ زيرا به عوامل ديگری مانند عوامل
اقتصادی و ژئوپليتيكي کشورها نيز بستگي دارد .همچنين توانمندسازی تجارت نياز به
هماهنگي همه کشورها دارد زيرا زنجيره تامين روندی است که کشورهای مختلف را درگير
ميکند.
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کشورهای عضوسازمان همكاری شانگهای ( )SCOبا استفاده از مدل جاذبه .پژوهشنامه
بازرگاني.83-112 ،69 ،
زرگر طالبي ،محمد؛ مجاوريان ،سيدمجتبي؛ صادقي ،سميه .)1395( .عوامل تعيينکننده شدت
تجارت درون منطقهای محصوالت کشاورزی :مطالعه موردی اکو .پژوهشنامه بازرگاني،80 ،
.151-171
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سلماني ،بهزاد؛ محمدزاده ،پرويز؛ صارمي ،مريم .)1391( .اثر توسعه اينترنت بر تجارت بين الملل
خدمات ،اقتصاد مقداری.127-147 ،)3(9 ،
سوری ،اميررضا .)1396( .تحليل عوامل موثر بر تجارت محصوالت پتروشيمي در گروه  .D8اقتصاد
و توسعه منطقهای 29 ،14 ،تا .45
شقاقي شهری ،وحيد .)1396( .نقش اقتصاد دانشبنيان در همگرايي تجاری کشورهای اسالمي
(رويكرد برونگرايي اقتصاد مقاومتي .جستارهای اقتصادی.9-31 ،14)28( .
ضيايي بيگدلي ،محمدتقي؛ غالمي ،الهام؛ طهماسبي بلداچي ( .)1393بررسي اثر تحريمهای اقتصادی
بر تجارت ايران :کاربردی از مدل جاذبه.109-119 ،)48(13 .
عابديني ،جواد؛ مسگری ،ايمان .)1391( .برآورد ظرفيتهای صادراتي دوجانبه در صنايع غير نفتي
سازمان همكاریهای اقتصادی -اکو .مجله تحقيقات مدل سازی اقتصادی.75-96 ،7 ،
فدائي ،مهدی؛ هستتياني ابوالحسني ،اصار؛ شايگاني ،بيتا .)1392( .بررسي نظريه ليندر تحت نظامهای
مختلف ارز در کشورهای عضو  BRICSدر قالب مدل جاذبه (رويكرد سيستمي در دادههای
تابلويي) ،اقتصاد مقداری.131-166 ،)1(10 .
فرجي ديزجي ،سجاد؛ جارياني ،فرزانه ،نجارزاده ،رضا .)1397( .تاثير تحريمها بر تجارت متقابل
محصوالت کشاورزی بين ايران و کشورهای منطقه منا و اتحاديه اروپا .مجله اقتصاد
کشاورزی،شماره 69 ،2تا .90
لطفعلي پور ،محمدرضا؛ شاکری ،سيده زهرا؛ بطافاطمه ،کبری( .)1390بررسي همگرايي اقتصادی
ميان ايران و کشورهای آمريكای التين (کاربرد مدل جاذبه) ،نشريه پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی.73-98 ،)3(1 .
مرتضوی ،سيد ابوالقاسم؛ جوادی يانبالغ ،رويا؛ وکيل پور ،محمد حسن .)1393( .عوامل تعيين کننده
و پتانسيلهای تجاری صادرات ميگوی ايران در اتحاديه اروپا؛ به کارگيری مدل جاذبه .تحقيقات
اقتصاد کشاورزی.21-42 ،23 ،
ناقلي ،شكوفه؛ مداح ،مجيد ( .)1398اثر نهادهای سياسي بر صادرات ايران به شرکای مهم تجاری
در الگوهای مختلف کااليي .فصلنامه علمي-پژوهشي نظريههای کاربردی اقتصاد-59 ،)3(4 ،
.90
ناقلي ،شكوفه؛ مداح ،مجيد؛ ابوذری ،اسماعيل .)1398( .تاثير نهادهای سياسي بر صادرات ايران به
کشورهای غرب آسيا (رويكرداقتصادسنجي فضايي) .پژوهشهای اقتصادی ايران،)79(24 ،
.107-141
هراتي ،جواد؛ بهراد امين ،مهدی؛ کهرازه ،ساناز .)1394( .بررسي عوامل موثر برصادرات
ايران(کاربرد الگوی جاذبه) .پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.29-46 ،)21(6 .
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)؛ آزمون تجربي1394( . محمدعلي، احمد؛ فالحي، مصطفي؛ سيفي، زهرا؛ کريم زاده،يزدان پرست
-186 ،)23(76 ، پژوهشها و سياستهای اقتصادی،نظريه ليندر در الگوی تجارت خارجي ايران
.167
 اثرات مرزی در تجارت دو جانبه ايران و.)1394( هادی؛، مينا؛ رمضاني، مهدی؛ صادقي،يزداني
.245-269 ،)1(52 ، تحقيقات اقتصادی، رويكرد الگوی جاذبه غيرخطي:شرکای برتر تجاری

References
Abedini J., & Mesgari I. (2012). Estimating Bilateral Export Potentials of the
Economic Cooperation Organization (ECO) in Non-Oil Industries. Journal
of Economic Modeling Research. 2 (7), 75-96. [In Persian]
Addey, K. A. (2018). The Role of Trade Facilitation Indicators and
Genetically Engineered Restrictive Index on US State Exports and
Efficiency (Master of Science Dissertation, North Dakota State
University).
Aghasafari, H., Aminizadeh, M., Karbasi, A. (2019). Investigating the Roles
of Institutions and Infrastructure on Iran’s Bilateral Trade with Main
Trading Partners. Quarterly Journal of Economic Growth and
Development Research, 9(35), 53-78. [In Persian]
Ahmadpour Mobarake, H., & Akbarifard, H. (2014). The Effect of Total
Factor Productivity on bilateral export capacity of Iran and Eu
countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 11(2), 69-86. [In
Persian]
Anderson, J. E. , & Van Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: A solution
to the border puzzle. American economic review, 93(1), 170-192.
Anderson, J. E. , & Van Wincoop, E. (2004). Trade costs. Journal of
Economic Literature, 42(3), 691-751.
Armen, S. A., Salah Manesh, A., & Alaei, R. (2018). Investigating the effect
of comprehensive Security Council sanctions on trade volume between
Iran and selected countries focusing on the recent financial crisis,
Development Strategy, 53(14), 188-214. [In Persian]
Arvis, J. F. , Duval, Y. , Shepherd, B. , Utoktham, C. , & Raj, A. (2016). Trade
costs in the developing world: 1996–2010. World Trade Review, 15(3),
451-474.
Assane, D. , & Chiang, E. P. (2014). Trade, structural reform, and institutions
in sub-Saharan Africa. Contemporary Economic Policy, 32(1), 20-29.
Azarbaijani, D., Samiei, N., Shirazi, H. (2011). The Effect of Institutions on
Bilateral Trade of Selected Countries in the Middle East. Iranian Journal
of Economic Research, 15(45), 1-23. [In Persian]
Beverelli, C. , Neumueller, S. , & Teh, R. (2015). Export diversification
effects of the WTO trade facilitation agreement. World Development, 76,
293-310.
Bojnec, Š. , & Fertő, I. (2009). Agro-food trade competitiveness of Central
European and Balkan countries. Food policy, 34(5), 417-425.

1400  | بهار80  | شماره21  | پژوهشنامه اقتصادي | سال214

Burger, M. , Van Oort, F. , & Linders, G. J. (2009). On the specification of
the gravity model of trade: zeros, excess zeros and zero-inflated estimation.
Spatial Economic Analysis, 4(2), 167-190.
Chan, F. , Harris, M. , Greene, W. , & Konya, L. (2014). Gravity Models of
Trade: Unobserved Heterogeneity and Endogeneity. New York
University, Leonard N. Stern School of Business, Department of
Economics.
Dalton, J. T. (2017). EU enlargement and the new goods margin in Austrian
trade. Open Economies Review, 28(1), 61-78.
Deardorff, A. V. (1998) Determinants of Bilateral Trade Flows: Does Gravity
Work in a Neoclassical World. In: Frankel, J. A. , Ed. , The Regionalization
of the World Economy, The University of Chicago Press, Chicago.
Dennis, A. , & Shepherd, B. (2012). Trade facilitation and export
diversification. The World Economy, 34(1), 101-122.
Eaton, J., & Kortum, S. (2002). Technology, geography, and
trade. Econometrica, 70(5), 1741-1779.
Fadaei, M., Hastiani A. A., & Shaygani, B. (2013). Survey of the Linder
theory in BRICS countries applying different exchange rate arrangements
(GMM system). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), 131166. [In Persian]
Feenstra, R. C. , & Ma, H. (2014). Trade facilitation and the extensive margin
of exports. The Japanese Economic Review, 65(2), 158-177.
Gao, Z. G. & Zhang, Y. (2015). Study on bilateral trade potential and
efficiency in the construction of China-Pakistan economic corridor: based
on stochastic frontier gravity model. Finance and Economics, 11, 101-110.
Gómez-Herrera, E. (2013). Comparing alternative methods to estimate gravity
models of bilateral trade. Empirical economics, 44(3), 1087-1111.
Grainger, A. (2011). Trade facilitation: a conceptual review. Journal of World
Trade, 45(1), 39-62.
Grainger, A. (2016). Trade facilitation. In The Ashgate Research Companion
to International Trade Policy (pp. 153-168). Routledge.
Guan, Z. , & Sheong, J. K. F. I. P. (2020). Determinants of bilateral trade
between China and Africa: a gravity model approach. Journal of Economic
Studies, 47(5), 1015-1038.
Harati, J., Behrad-Amin, M., & Kahrazeh, S. (2015). A Study of the Factors
Affecting Iran's Export (Gravity Model Application). Quarterly Journal of
Economic Growth and Development Research, 6(21), 46-29. [In Persian]
Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error.
Econometrica: Journal of the econometric society, 153-161.
Helpman, E. , Melitz, M. , & Rubinstein, Y. (2008). Estimating trade flows:
Trading partners and trading volumes. The quarterly journal of economics,
123(2), 441-487.
Hornok, C. , & Koren, M. (2015). Administrative barriers to trade. Journal of
International Economics, 96, S110-S122.
Ismail, N. W. , & Mahyideen, J. M. (2018). The Impact of Infrastructure on
Trade and Economic Growth in Selected Economies in Asia. Financing
Infrastructure in Asia and the Pacific, 259.

215 | امانیفرد و همکاران

Iwanow, T. , & Kirkpatrick, C. (2009). Trade facilitation and manufactured
exports: Is Africa different?. World Development, 37(6), 1039-1050.
Jariani, F., Faraji Dizji, S. & Najarzadeh, R. (2018). The Impact of Sanctions
on Bilateral Trade of Agricultural Products between Iran and its Trading
Partners. Agricultural Economics, 12(2), 69-90. [In Persian]
Khan, I. U. , & Kalirajan, K. (2011). The impact of trade costs on exports: An
empirical modeling. Economic Modelling, 28(3), 1341-1347.
Krugman, P. R. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and
international trade. Journal of International Economics, 9(4), 469-479.
Lawrence, R. Z. , Blanke, J. , Hanouz, M. D. , & Moavenzadeh, J. (2008). The
global enabling trade report 2008. World Economic Forum.
Linder, S. B. (1961). An essay on trade and transformation (pp. 82-109).
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Linnemann, H. (1966). An econometric study of international trade flows (No.
42). North-Holland Pub. Co.
Lotfalipour, M. R., Shakeri, S. & Bata, F. (2011). The Analysis of Economic
Integration of Iran and Latin American Countries (An Application of
Gravity Model). Quarterly Journal of Economic Growth and Development
Research, 1(3), 98-73. [In Persian]
Loungani, P. , Mody, A. , & Razin, A. (2002). The global disconnect: the role
of transactional distance and scale economies in gravity equations. Scottish
Journal of Political Economy, 49(5), 526-543.
Marti, L. , Puertas, R. , & García, L. (2013). Relevance of trade facilitation in
emerging countries'exports. The Journal of International Trade &
Economic Development, 23(2), 202-222.
Martin, W. , & Pham, C. S. (2020). Estimating the gravity model when zero
trade flows are frequent and economically determined. Applied Economics,
52(26), 2766-2779.
Martincus, C. V. , Carballo, J. , & Graziano, A. (2013). Customs as
doorkeepers: What are their effects on international trade. Inter-American
Development Bank.
Martinez-Zarzoso, I., & Márquez-Ramos, L. (2008). The effect of trade
facilitation on sectoral trade. The BE Journal of Economic Analysis &
Policy, 8(1), 1-46.
McCallum, J. (1995). National borders matter: Canada-US regional trade
patterns. The American Economic Review, 85(3), 615-623.
Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and
aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6), 1695-1725.
Moïsé, E. , Orliac, T. , & Minor, P. (2011). Trade facilitation indicators: The
impact on trade costs (No. 118). OECD Publishing
Moïsé, E., & Sorescu, S. (2013). Trade Facilitation Indicators: The Potential
Impact of Trade Facilitation on Developing Countries' Trade (No. 144).
OECD Publishing.
Moïsé, E., Orliac, T., & Minor, P. (2011). Trade Facilitation Indicators: The
Impact on Trade Costs (No. 118). OECD Publishing.
Mortazavi, S. A., Javadi Yanbolagh, R. & Vakilpour, M. H. (2014). The
Determinants and Trade Potentials of Export of the Iran’s shrimp in

1400  | بهار80  | شماره21  | پژوهشنامه اقتصادي | سال216

European Union: Using a Gravity Model. Agricultural Economics
Research, 6(23), 21-41. [In Persian]
Mosikari, T. J. , & Eita, J. H. (2016). Determinants of South Africa’s exports
of agriculture, forestry and fishing products to SADC: a gravity model
approach. Economia Internazionale, 69(3), 248-265.
Nagheli, S. & Maddah, M. (2017). The Effect of Political Institutions on
Iranian Export to Major Trading Partners in Different Commodities
Groups. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(3), 59-90.
[In Persian]
Nagheli, S., Maddah, M. & Abounoori E. (2019). The Effect of Political
Institutions on Iran’s Exports to West Asian Countries: Spatial
Econometric Approach. Iranian Journal of Economic Research. 24(79),
107-141. [In Persian]
Nuroglu, E. (2010). The impact of population on bilateral trade flows in the
case of OIC. Working Paper, International University of Sarajevo.
Obstfeld, M. , & Rogoff, K. (2000). The six major puzzles in international
macroeconomics: is there a common cause?. NBER macroeconomics
annual, 15, 339-39
OECD (2013). OECD Trade Facilitation Indicators: A Guide to
Implementation and Future Action.
OECD (2015). Implementation of the WTO Trade Facilitation Agreements:
The Potential Impact on Trade Costs. Trade and Agriculture Directorate
Persson, M. (2013). Trade facilitation and the extensive margin. The Journal
of International Trade & Economic Development, 22(5), 658-693.
Portugal-Perez, A. , & Wilson, J. S. (2012). Export performance and trade
facilitation reform: Hard and soft infrastructure. World Development,
40(7), 1295-1307.
Razini, I. A., Shahani, F., & Tehrani, H. (2014). Survey of Trade Potentials
between Iran and the Member Countries of Shanghai Cooperation
Organization (SCO): The gravity model approach. Iranian Journal of
Trade Studies, 18(69), 83-112. [In Persian]
Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation:
London.
Salmani, B., Mohammadzadeh, P., Panahi, H. & Saremi, M. (2012). The
Internet Development Effect on International Trade in Services. Quarterly
Journal of Quantitative Economics, 9(3), 127-147. [In Persian]
Shaghaghi Shahri, V. (2017). Impacts of Knowledge-based economy on trade
integration between Islamic countries; Extrovert approach of resistive
economy. Journal of Iran's Economic Essays, 14(28), 9-31.(In Persian)
Shepherd, B. , & Wilson, J. S. (2009). Trade facilitation in ASEAN member
countries: Measuring progress and assessing priorities. Journal of Asian
Economics, 20(4), 367-383.
Silva, J. S. , & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. The Review of
Economics and statistics, 88(4), 641-658.
Sonora, R. (2008). On the Impacts of Economic Freedom on International
Trade Flows: Asymmetries and Freedom Components (No. 0805). Faculty
of Economics and Business, University of Zagreb.

217 | امانیفرد و همکاران

Souri, A. (2017). The Analysis of Factors Affecting the Trade of
Petrochemicals in Group D8. Journal Of Economics and Regional
Development, 24(13), 29-45. [In Persian]
Symes, W. S., McGrath, F. L., Rao, M., & Carrasco, L. R. (2018). The gravity
of wildlife trade. Biological Conservation, 218, 268-276.
Terzi, N. (2016). The impact of e-commerce on international trade and
employment. In Encyclopedia of E-Commerce Development,
Implementation, and Management (pp. 2271-2287). IGI Global.
Thai, T. D. (2006). A gravity model for trade between Vietnam and twentythree European countries (Doctoral dissertation, Dalarna University).
Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy; Suggestions for an
International Economic Policy. Books (Jan Tinbergen).
van Beers, C. , & van Bergh, J. C. D. (2003). Environmental regulation
impacts on international trade: aggregate and sectoral analyses with a
bilateral trade flow model. International Journal of Global Environmental
Issues, 3(1), 14-29.
Walsh, K. (2006). Trade in Services: Does Gravity Hold? A Gravity Model
Approach to Estimating Barriers to Services Trade. IIIS Discussion Paper
Series, No. 183
Weckstrom, A. (2013). Gravity model of trade and Russian exports, PhD
dissertation, Aalto University, Finland.
Wilson, J. S. , Mann, C. , Woo, Y. P. , Assanie, N. , & Choi, I. (2002). Trade
facilitation: A development perspective in the Asia Pacific Region. APEC
Committee on Trade and Investment.
Wilson, J. S. , Mann, C. L. , & Otsuki, T. (2005). Assessing the benefits of
trade facilitation: A global perspective. World Economy, 28(6), 841-871.
Wilson, J. S. , Mann, C. L. , & Outski, T. (2003). Trade facilitation and
economic development: A new approach to quantifying the impact. The
World Bank Economic Review, 17(3), 367-389.
Yadav, N. (2014). Impact of trade facilitation on parts and components trade.
The International Trade Journal, 28(4), 287-310.
Yazdani, M., Sadeghi, M., & Ramezani, H. (2017). Border Effect on Bilateral
Trade of Iran and Major Partners: Approach of Non-Linear Gravity
Model. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 52(1),
245-269. [In Persian]
Yazdanparast, Z., Karimzadeh M., Seifi A., & Fallahi M. A. (2016). Empirical
Test of Linder’s Effect in the Iran Pattern of International Trade. Quarterly
Journal of Economic Research and Policies. 23(76), 167-186. [In Persian]
Yushi, J. , & Borojo, D. G. (2019). The impacts of institutional quality and
infrastructure on overall and intra-Africa trade. Economics: The OpenAccess, Open-Assessment E-Journal, 13(2019-10), 1-34.
Zaki, C. (2009, March). Does Trade Facilitation Matter in Bilateral Trade?.
In Economic Research Forum Working Papers (No. 472).
Zargar Talebi, M., Mojavarian, S. M., & Sadeghi, S. (2016). Determinants of
intra-regional Agriculture trade intensity: Case study of ECO. Iranian
Journal of Trade Studies, 20(80), 149-169. [In Persian]

1400  | بهار80  | شماره21  | پژوهشنامه اقتصادي | سال218

Zhang, B. (2005). RMB real exchange rate: concept, measurement and
analysis, China Economics Quarterly, 4)2(, 317-334.
Ziyaee Bigdeli, M., Gholami, E., & Tahmasebi Boldaji, F. (2013). The Impact
of Economic Sanctions on Trade in Iran An Application of Gravity
Model. Economics Research, 13(48), 109-119. [In Persian]
.
1

 نقش شاخصهای.)1400( . رضا، محسن و مظهری، محمدی خياره، روزبه، ماني فرد:استناد به اين مقاله
.218-169 ،)21( 80 ، پژوهشنامه اقتصادی، رويكرد مدل جاذبه:توانمندسازی تجاری بر صادرات ايران
Journal of Econmic Research is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

