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 چكيده
طوالني شدن فرآيند جهاني شدن، كشورهايي را كه خواهان تحقق آزادسازي در آن قالب نبودند بر 

 زيرا آزادسازي روي آورند،خود حلي براي تجارت خارجي عنوان راه گرايي بهبه منطقه آن داشت تا
مطالعه حاضر به دنبال  .است شدن جهاني طريق از تردسترس قابل و ترهزينه كم گراييمنطقه شيوه به

، EU،  D8 ،OIC ،ECOاي هاي منطقهگرايي اقتصادي ايران با گروه عوامل مؤثر بر همتحليل 
GCC  وASEAN بر رويكرد پانل پويا و  مبتني 1995- 2009هاي تلفيقي دوره با استفاده از داده

  . است GMMكارگيري روش  به
 شده انجام جديد مطالعات بازبيني براي توضيح تجارت متقابل بين ايران و كشورهاي طرف تجاري با

 هاي پژوهش جريانبراساس يافته. استجديدي مدل جاذبه مورد استفاده قرار گرفته  تصريح با
گرايي  بر وجود رابطه مثبت بين تجارت متقابل و هم مبني (Linder)از فرضيه ليندر  تجاري ايران

دهد، اندازه اقتصادي، درآمد سرانه و همچنين نتايج برآورد مدل نشان مي. كند درآمدها پيروي مي
سافت اثر معنادار، اما معكوس بر جريان گذاري مستقيم خارجي آثار معنادار، مستقيم و مسرمايه

  .اي مورد بررسي داردهاي منطقهتجاري ايران با بلوك
 

  .JEL F14, F15: بندي طبقه

 .هاي پانل پويا گرايي درآمدي، داده اي، هم هاي منطقه تجارت متقابل، بلوك :هاواژهكليد
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   مقدمه -1
هاي تجاري عظيمي در مبادالت در چند دهه گذشته، اقتصاد جهاني شاهد آزادسازي

موافقتنامه عمومي  گيرياز ابتدا با شكل سياساطور  به. اين حركت است تجاري بوده
سازمان تجارت جهاني دنبال وسيله  االن هم بهو شده آغاز  GATT(1تعرفه و تجارت (

تجارت طوالني شدن فرآيند جهاني شدن، كشورهايي را كه خواهان آزادسازي  شود. مي
روي خود حلي براي تجارت خارجي عنوان راه گرايي بهبودند بر آن داشت تا به منطقه

تر از طريق جهاني تر و قابل دسترسهزينه گرايي كممنطقه روشآزادسازي به زيرا آورند، 
   .شدن است

هـاي اقتصـادي   گرايـي  دست آوردن نتايج مثبت يا منفي ناشي از هـم  سر مطلوبيت و بهبر 
گذاران وجود دارد. ريشـه   نظرهاي چشمگيري بين اقتصاددانان و سياست اي، اختالف منطقه

. در دگرد ميرطور خالصه به مفهوم ايجاد تجارت يا انحراف تجارت ب نظرها به اين اختالف
وقتـي دو كشـور    كنند كه عنوان مي )1950(2جاكوب واينر مانند ياين خصوص اقتصاددانان
ها را بـراي   همين تعرفهاما هاي خود را براي كاالهاي يكديگر حذف، براساس توافق، تعرفه

عـث بهبـود سـوددهي مبادلـه بـراي تـاجران دو       ، باكنند كاالهاي كشورهاي ديگر حفظ مي
بـا تبعـيض در آزادسـازي    زيـرا  ، شـود  مـي اما در اين حال تجارت منحرف  د،نشو ميكشور 
در مقابـل نظريـه    .كنـد به تجارت اعضاي خود و رفاه جهـاني آسـيب وارد   تواند  مي يتجار

جم تجـارت  نظريه شركاي طبيعي برمبناي وجود ح .استواينر نظريه شركاي طبيعي مطرح 
. اقتصـادداناني ماننـد   شـود  مـي دو يا چند كشور با كمترين فاصله جغرافيايي تعريف بين باال 
بـر ايـن باورنـد كـه ترتيبـات تجـاري        )1991( 5كـروگمن و  )1991( 4ساميرز، )1989( 3زلوت

اش بـيش از انحـراف   ، منـافع تجـاري  بوداي بدين لحاظ كه در يك منطقه جغرافيايي  منطقه
  .است يتجار

                                                                                                                   
1- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
2- Jacob Viner  
3- Mark Lutz  
4- Lawrence Summers  
5- Krugman 
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حاضر به تحليل عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ايران با كشورهاي طرف تجاري در  مقاله
)، سازمان D8( توسعه اسالمي حال ور دركش 8 )،EUاروپا ( اي اتحاديه هاي منطقه بلوك

 آن آسه و )GCCفارس( خليج همكاري شوراي )،ECO( اكو ،)OICكنفرانس اسالمي (
)ASEANكارگيري روش  هاي پانل و بهساس دادهبرا 1995-2009 ) در دوره

هايي كه مطالعه حاضر به  ترين پرسش ) پرداخته است. مهمGMMيافته ( گشتاورهاي تعميم
  اند از: دنبال پاسخگويي به آنهاست عبارت

هاي ترين عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ايران با كشورهاي طرف تجاري بلوك مهم -
 اي كدام هستند؟منطقه

يك از كشورهاي  دهندگي مدل براي تجارت متقابل ايران با كدامقدرت توضيح -
 اي باالتر است؟هاي منطقهطرف تجاري بلوك

و اندازه اقتصادي متقابل  تجارترابطه مثبت بين همچنين در اين مطالعه سعي شد 
كشورهاي طرف  و درآمد سرانهمتقابل  تجارتكشورهاي طرف تجاري، رابطه مثبت بين 

كشورهاي  گذاري مستقيم خارجي و جريان سرمايه متقابل تجارتمثبت بين تجاري، رابطه 
و مسافت كشورهاي طرف تجاري متقابل  تجارتطرف تجاري و رابطه معكوس بين 

   بررسي شود.
 بخش شده است؛ با توجه به مطالب يادشده، ساختار مطالعه در چهار بخش ساماندهي

و بخش دوم به تحليل تركيب تجارت در د كن را بيان مينخست ادبيات و پيشينه تحقيق 
هاي  جهان، روند صادرات، واردات و تجارت ايران با كشورهاي طرف تجاري در بلوك

بخش سوم ضمن معرفي الگوي تجربي، به شناسايي عوامل مؤثر و آزمون  پردازد.اي مي منطقه
  شود. ارايه مي بندي و پيشنهادها و در نهايت، در بخش چهارم جمعاختصاص دارد ها فرضيه

  

  ادبيات موضوع -2
) بودند كه در دهه 1963( 1) و پويونين1962( 1برگن كارگيري مدل جاذبه، تين پيشگامان به

با  و با يكديگر رابطه مستقيم دو جسم گرانش بين كه در آنرا  نيوتن قانون مشابهمدلي  60
                                                                                                                   
1- Tinbergen  
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ها بيان كردند كه فاصله رابطه معكوس دارد، از فيزيك به حيطه اقتصاد كشاندند. آن
طور معمول  (به jYو iYهاي اقتصادي دو كشور  با اندازه ijFهاي تجارت متقابل جريان

يا سرانه توليد ناخالص داخلي) رابطه مثبت و با فاصله بين دو  GDPتوليد ناخالص داخلي 
  مقدار ثابت است). G(رابطه منفي دارد  ijDكشور 
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YY
GF   

شرح زير مد  منظور تسهيل در برآورد، مدل يادشده به صورت يك رابطه خطي بهبه 
نظر قرار گرفت.   ها هستند.كننده كشش بيان و,

ijjiij DYYGLnF lnlnlnln    

و در مطالعاتي مانند  مرسوم مدل اين به 2مجازي كردن متغيرهاي ضافها 70از دهه 
 6) و تاه1981( 5)، كاويس1979( 4)، اندرسون1975( 3پاگوالتوس و سورينسنمطالعات 

 عنوان عامل مهمي براي تجزيه و تحليل شرايط جغرافيايي، ) فاصله را در تجارت به1982(
  مرز مشترك برشمردند. و زبان فرهنگ،
) نشان دادند 1988( 9) و لوكاس1986( 8رومر)، 1985( 7هلپمن و كروگمن، 80هه در د

وري، سرمايه انساني و آزادي اقتصادي از جمله عوامل تأثيرگذار بر  كه رشد اقتصادي، بهره
تجارت از عواملي مانند شرايط كشور مبدأ، تجارت هستند. همچنين آنها نشان دادند كه 

موجودي عوامل توليد يا فناوري و درآمد سرانه تأثير مقياس اقتصادي، تفاوت در 
  .پذيرد مي

                                                                                                                   
1- Pöyhönen  
2- Dummy 
3- Pagoulatos and Sorensen  
4- Anderson's  
5- Caves  
6- Toh  
7- Helpman and Krugman   
8- Romer  
9- Lucas  
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 بين ارتباطبه بررسي  ،)1993( كروگمن شد، متولد 90در دهه  اقتصادي جغرافياي وقتي
سطوح  ،)1995( 1فرانكل و ديگرانجنوب در جريان تجارت دوجانبه پرداخت و  شمال و

ي غيرشريك را ارزيابي كردند. با كشورها (RTAs)اي  هاي تجاري منطقه موافقتنامه
مطالعه آنها نشان داد كه متغيرهايي مانند فاصله، فرهنگ، زبان و مرز مشترك عوامل مهمي 

  هاي تجاري است. در تجارت دوجانبه بين كشورهاي عضو موافقتنامه
المللي توسعه  بين تجارت ها را در گونه مدل مباني نظري اين 2، ديردورف1993در سال 

ونقل   هاي حمل كه كاهش هزينهنشان دادند  ،)1995( 3لي و ستونا ساس اين مدلبرا داد.
مرز  ،)1999( 5) و راوچ1998( 4ايچينجر و ايروين شود و مي موجب افزايش تجارت
و  6گذار بر تجارت برشمردند. هلپمن، برگسترندعنوان عوامل تأثير مشترك و زبان را به

ي را با مدل رقابت انحصاري برآورد كردند و تجارت درون صنعت 7ليوينشون هوملز و
كار  و تجارت درون صنعت موجب بهبود چرخه كسبنشان داد كه  ،)2004( 8فيدرموك

سعي كردند  ،)2010( 10و ليتائو، فائوستينو و يوشيدا) 2005( 9شود. ايوانز و هاريگان مي
  كنند.  و تحليل تجزيهتجارت درون صنعتي عمودي هاي تجارتي را با استفاده از  ن جريا

  
  مطالعات تجربي -3

اي  هاي مورد استفاده در مطالعات خارجي پيشرفت قابل مالحظههاي اخير مدل در سال
اي به برآورد عوامل مؤثر هاي منطقهداشته و با رويكرد تجارت متقابل بين كشورها و بلوك

                                                                                                                   
1- Frankel et al 
2- Deardorff  
3- Stone and Lee  
4- Eichengree and Irwin  
5- Rauch  
6- Bergstrand  
7- Hummels and Levinshon  
8- Fidrmuc  
9- Evans and Harrigan  
10- Leitão, Faustino and Yoshida 
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تعريف شده زير  الملل پرداخته است. الگوي تجربي اين مطالعات به صورت بر تجارت بين
  است:

it it t i itTRADE X        1  

itX حجم تجارت متقابل (مجموع صادرات و واردات) و itTRADEكه در آن،

دهنده اثرات خاص غيرقابل مشاهده ثابت  نشانi اي از متغيرهاي توضيحي است. مجموعه
جمله اختالل تصادفي بوده  itدهنده روند غيرتصادفي مشترك و  نشان tدر طول زمان، 

  كه به صورت نرمال و يكسان توزيع شده است. 
 1996- 1985 را طي دوره OECDمتقابل كشورهاي عضو  تجاري هاي) جريان2002( 1ايگر

كرد.  تحليل و تصادفي و حداقل مربعات معمولي تجزيه هاي اثرات ثابت، اثرات با استفاده از روش
داد كه تفاوت اقتصادي بين كشورها اثر مثبت و فاصله اثر منفي بر تجارت  نتايج اين مطالعه نشان 
  دوجانبه كشورها دارد.

 متحده اياالت متقابل اتحاديه اروپا، تجاري هايجريان ،)2003( 2بالتاجي و همكاران
تجزيه و  3هاي تلفيقي با استفاده از روش داده 1986-1997راي دوره ژاپن را ب و آمريكا

تفاوت درآمد كشورها بر بر اثر مثبت  مبني تحليل كردند كه نتايج مطالعه آنها فرضيه ليندر
  تجارت متقابل را تأييد كرد. 

هاي حمايتي را بر تجارت مورد  اي تأثير سياست در مطالعه ،)2005( 4هلپمنگروسمن و  
هاي صادراتي تأثير مثبتي بر صادرات  ي قرار دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه يارانهبررس

 تجارتو تجارت دارد. از ديگر نتايج اين مطالعه آن بود كه تفاوت اقتصادي كشورها بر 
هاي مختلف اقتصادها موجب تفاوت در توليدات و و مقياسآنها تأثير مثبت دارد  متقابل

  ود.شحجم تجارت مي

                                                                                                                   
1- Egger  
2- Baltagi et al  
3- Panel Data 
4- Grossman and Helpman  
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تأثير الحاق كشورهاي  ،2004هاي سال  با استفاده از داده ،)2006( 1پاپازولئو و همكاران
جديد به اتحاديه اروپا را بر تجارت اعضاي اتحاديه بررسي كردند. نتايج اين مطالعه نشان 

اروپا از جمله عوامل مؤثر بر تجارت  جديد اتحاديه داد كه مرز مشترك و درآمد اعضاي
عضاي اتحاديه اروپا و اعضاي جديد اين اتحاديه است و فاصله اثر منفي بر دوجانبه ا

  آنها دارد. تجارت دوجانبه
عوامل مؤثر بر تجارت متقابل كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را  ،)2007( 2سرلينگا و شين

هاي تلفيقي مورد بررسي قرار دادند. نتايج  با استفاده از روش داده 1960-2001طي دوره 
و درآمد سرانه است، به عبارتي،  متقابل تجارترابطه مثبت بين كننده وجود  مطالعه بيان اين

مطالعه وجود فرضيه ليندر را در تجارت دوجانبه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نتايج اين 
  كرد. تأييد مي

بر ) را FDI(گذاري مستقيم خارجي  اثر سرمايه ،)2007( 3سكابيك و اورليك
كشورهاي جديد ملحق شده به اتحاديه  متقابل اعضاي اتحاديه اروپا و ريتجا هاي جريان
برآورد  GMM هاي اثرات ثابت و روشو با استفاده از  2007-1998هاي  سال طي اروپا

گذاري مستقيم خارجي كه تأثير مثبتي بر سرمايهمطالعه آنها نشان داد، عالوه بر  كردند.
تجارت نيز بر تجارت متقابل اعضاي سازي  آزاد زار وتجارت دارد، عواملي مانند اندازه با

  اتحاديه اروپا و اعضاي جديد اين اتحاديه مؤثر هستند.  
را براي  OECDكشور عضو  14متقابل  تجاري هايجريان ،)2008( 4بادينگر و بريوس

اثرات ثابت بررسي   با استفاده از روش1985-1996 مورد از صنايع توليدي طي دوره 15
وري اثر مثبتي بر صادرات و حجم تجارت دارد  . نتايج اين مطالعه نشان داد كه بهرهكردند

يابد. به عبارتي، نتايج اين زماني كه شريك تجاري نزديك باشد، تجارت افزايش ميو 
  بود. مطالعه براي تأييد وجود رابطه منفي بين تجارت دوجانبه و فاصله

                                                                                                                   
1- Papazolou et al. 
2- Serlenga and Shin  
3- Skabic and Orlic  
4- Badinger and Breuss  
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گذاري مستقيم خارجي بر  اثر سرمايه تحليل و تجزيه ) به2010( 1فائوستينو و ليتائو 
هاي اثرات  با روش 1996-2005متقابل پرتغال و اتحاديه اروپا طي دوره  تجاري هايجريان
گذاري مستقيم خارجي پرداختند. نتايج مطالعه آنها نشان داد كه سرمايه 2GMM ثابت و

)FDIاديه اروپا دارند. ديگر نتايج ) و مرز مشترك اثر مثبتي بر تجارت متقابل پرتغال و اتح
كننده آن بود كه اندازه بازار، ثبات اقتصادي و فاصله از جمله عوامل مؤثر بر  اين مطالعه بيان

  هستند. تجارت متقابل كشورهاي مورد بررسي
كشورهاي  متقابل تجارت بر مؤثر عوامل اي به بررسي در مطالعه ،)2010( 3سليم و كبير 

هاي اين  يافته. تلفيقي پرداختند هايداده از استفاده با 2008-1995خليج بنگال در دوره 
كند.  تجاري موجود در اين كشورها از فرضيه ليندر پيروي مي پژوهش نشان داد كه جريان

اثر منفي قابل  جغرافيايي آنها نشان داد كه فاصله همچنين نتايج برآورد مدل تجارت
ا افزايش فاصله، واردات و صادرات كشورها ب ،توجهي بر تجارت دارد، به عبارت ديگر

  يابد.  كاهش مي
 ،)1380توان به پژوهش طيبي و آذربايجاني ( از جمله مطالعات انجام شده در ايران مي

را برآورد كردند. نتايج مطالعه  ايران و اوكراينبين تجاري موجود اشاره كرد. آنها ظرفيت 
هاي دوجانبه تجاري بين دو  لب همكاريايشان نشان داد كه يكپارچگي اقتصادي در قا

  كشور ايران و اوكراين فاقد توجيه كافي است.
و  )ASEANهاي جنوب شرق آسيا ( اي تجربه ملتدر مطالعه ،)1380طيبي و معلمي (

طور كلي هاي جنوب شرق آسيا را بررسي كردند. به يكپارچگي تجاري در اتحاديه ملت
آن باعث شده  ارچگي تجاري در كشورهاي عضو آسهنتايج اين مطالعه نشان داد كه يكپ

زمان با آن صادرات و واردات  است تا تجارت بين اعضا به نحو قابل توجهي افزايش و هم
  اين اتحاديه نيز افزايش يابد. 

                                                                                                                   
1- Faustino and Leitão  
2- Generaliezed Method of Moments 
3- Kabir and Salim  



 45 اي منتخب     طقههاي من گرايي تجاري ايران با بلوك تحليل عوامل مؤثر بر هم

 
 

 

در مطالعه جهاني شدن، يكپارچگي اقتصادي و  ،)1382جه (آذربايجاني و كريمي هسن
ها)، با استفاده  ها و چالش اي براي اقتصاد ايران (فرصت منطقه-ترين ترتيبات تجاري مناسب
توانسته است حجم  ECOگرايي كشورهاي عضو  هاي تلفيقي نشان دادند كه هم از داده
  هاي تجاري متقابل را تحت تأثير قرار دهد، اما چندان چشمگير نيست. جريان

، توسعه حال در يكپارچگي اقتصادي كشورهايدر مطالعه  ،)1384زاده و ياوري ( اشرف
كردن نسبت صادرات و واردات  با وارد، گرايي و هم GMM هاي تلفيقي به روش با داده

تر  كشش بلندمدت صادرات بزرگ نشان دادند كه ،)1997و با استفاده از تصريح ماتياس (
همچنين تراز تجاري مثبت خواهد شد.  ،از واردات است و در بلندمدت پس از يكپارچگي

دهد تنها رشد  نسبت به ذخاير ارزي و نرخ ارز واقعي كم است كه نشان ميكشش واردات 
  كند. وري به مثبت شدن تراز تجاري كمك مي بهره

يكپارچگي تجاري ايران با كشورهاي عضو در مطالعه  1385جاللي و سليماني در سال 
ECOني هاي تجارت متقابل بين ايران و كشورهاي عضو اكو را براي مقطع زما ، جريان
گرايي  بررسي كردند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه ايران با كشورهاي عضو اكو هم 2003

گرايي با كشورهاي عضو يورو دارد كه علت آن هم يكسان بودن  بيشتري نسبت به هم
  . ستساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و مذهبي اين كشورها

 
  

  اي  هاي منطقه بررسي تجارت در بلوك -4
، 1براساس جدول شماره  2009اي جهاني صادرات كاال در سال  اختار منطقهمروري بر س

درصد به  8/56دهد كه بازار اصلي صادرات كشورهاي خاورميانه با سهمي معادل نشان مي
كشورهاي آسيايي است. مقصد بعدي صادرات كشورهاي خاورميانه به كشورهاي اروپايي 

، صادرات به ساير استدرصد  7/11و  2/13و كشورهاي آمريكاي شمالي به ترتيب با 
مناطق مانند آمريكاي التين و آفريقا سهم بسيار كمي از صادرات كشورهاي خاورميانه را 

  دهد. تشكيل مي
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  (ارقام به درصد) 2009اي جهاني صادرات كاال در سال  ساختار منطقه - 1جدول 
 مقصد أمبد

 ارزش

ي 
يكا

آمر
لي

شما
 

ين
 الت

اي
ريك

آم
 

وپا
ار

 

ز و
رك

م
 

ق 
شر وپا

ار
يقا 

آفر
انه 
رمي

خاو
 

سيا
آ

ان 
جه

 

 100 6/18 3 7/1 8/0 1/18 1/8 7/49 آمريكاي شمالي

  100 8/16 3 8/3 5/1  2/20 4/26 3/28 آمريكاي التين
  100 5/8 9/2 9/2 7/3  6/72 8/1 6/7 اروپا

  100 11 6/3 2 2/19  8/57 4/1 5 مركز و شرق اروپا
  100  6/21 5/3 6/9 3/0 1/39 3/3 6/22 آفريقا

  100 8/56 3/12 6/4 7/0 2/13 7/0 7/11 خاورميانه
  100 1/51 5/4 8/2 5/2 5/18 9/2 7/17 آسيا
  100 8/24 9/3  4 7/3 6/42 7/3 3/17 جهان

  .2011/2010مأخذ: گزارش ساليانه سازمان تجارت جهاني 
 

ن ، نشا2براساس جدول شماره  2009تحليل سهم صادرات و واردات ايران در سال 
 EU، D8،OIC، ASEAN ،GCCدهد كه بيشترين سهم صادرات ايران به ترتيب به  مي
درصد است. بيشترين سهم  7/1و 5/10، 3/13، 7/29، 7/52، 5/74با سهمي معادل  ECO و

با سهمي  ECO و EU، OIC، GCC ،D8 ،ASEANواردات ايران نيز به ترتيب از 
 كردتوان بيان ، مياين اساسبررصد است. د 7/0و  8/8، 7/17، 3/27، 6/45، 2/63معادل 

اي هاي منطقهترين شركاي تجاري ايران در بين بلوك كه كشورهاي اتحاديه اروپا، بزرگ
  هستند.
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 2009اي در سال  هاي منطقه سهم صادرات و واردات ايران به هر يك از بلوك - 2جدول 
  رقام به درصد)(ا

ايهاي منطقهبلوك  EU ASEANECOGCC D8 OIC 

اي هاي منطقه ايران به بلوك صادراتميزان   5/743/13  7/1  5/10  7/52  7/29  
اي هاي منطقه ميزان واردات ايران از بلوك  2/638/8  7/0  3/27  7/17  6/45  

  .)UNCTAD( متحد ملل توسعه و تجارت مأخذ: سازمان
 

هاي با بلوك رشد صادرات، واردات و تجارت ايرانشده است با تحليل در ادامه سعي 
تصويري از تجارت ايران با  ASEAN و EU، D8، OIC، ECO، GCCاي منطقه
نشان داده شود. تحليل روند رشد صادرات ايران به كشورهاي عضو  ايهاي منطقهبلوك

دهد، اين رقم در نشان مي ،1براساس نمودار شماره  1996-2009اتحاديه اروپا طي دوره 
طي  EUدرصد رشد داشته است. همچنين رشد صادرات ايران به  400بيش از  2000سال 

هاي اخير  بيش از واردات ايران از آن بلوك بوده است، اگرچه طي سال 2003-2007دوره 
كننده اين  رشد واردات از رشد صادرات پيشي گرفته است. بررسي نمودار تجارت بيان

اتفاق افتاده و بعد از آن تا  EUبيشترين رشد در تجارت ايران با  2004ه در سال است ك
  روند نزولي را تجربه كرده است. 2007سال 

  1996- 2009رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با اتحاديه اروپا طي دوره  - 1نمودار 

 
 .)UNCTAD( متحد ملل توسعه و تجارت خذ: سازمانأم
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براساس نمودار  1995- 2009طي دوره  D8، واردات و تجارت ايران به بررسي رشد صادرات
تا سال  1998تجربه شده است. از سال  1998دهد كه رشدي كاهنده تا سال ، نشان مي2شماره 
مثبت و رشد صادرات بيش از رشد واردات  D8رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با  2000

نزولي بوده كه در اين بين رشد صادرات  2002ده در سال بوده است. تحليل رشد متغيرهاي يادش
، رشد 2005- 2007شود، طي دوره  بيش از رشد واردات كاهش يافته است. خاطرنشان مي

از  D8رشد واردات ايران از  2007- 2009صادرات از رشد واردات پيشي گرفته و طي دوره 
  رشد صادرات ايران به اين بلوك پيشي گرفته است.

  1995-2009طي دوره  D8 رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با - 2نمودار 

 
  .PC-TASافزار  خذ: برگرفته از اطالعات نرمأم

 

، رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با كشورهاي عضو سازمان 3در نمودار شماره 
طور كه  بررسي شده است. همان 1995-2009هاي  ) طي سالOICكنفرنس اسالمي (

مثبت  2006تا  1998هاي  شود، رشد واردات، صادرات و تجارت ايران طي سال مشاهده مي
، رشد 2009و  2007، 1996هاي  جز سال هاي دوره مورد بررسي به بوده است. در بيشتر سال

) بيش از رشد صادرات OICواردات ايران از كشورهاي عضو سازمان كنفرنس اسالمي (
رشد تجارت ايران با كشورهاي عضو سازمان  ايران به اين كشورها بوده است. بررسي

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Export Import Trade



 49 اي منتخب     هاي منطقه گرايي تجاري ايران با بلوك تحليل عوامل مؤثر بر هم

 
 

 

كننده رشد مثبت و صعودي تجارت ايران با اين  ) نيز بيانOICكنفرنس اسالمي (
  كشورهاست.

 1996- 2009هاي  طي سال OIC رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با - 3نمودار 

 
  .PC-TASافزار  خذ: برگرفته از اطالعات نرممأ

  
دهد كه اغلب  نشان مي ECOاردات و تجارت ايران با بررسي رشد صادرات، و

، رشد واردات ايران از 2009و  2004، 2002هاي  جز سالهاي مورد بررسي به سال
طوري  بيش از رشد صادرات ايران به اين كشورها بوده است، به ECOكشورهاي عضو 

يش داشته و در درصد افزا 70رشد واردات ايران از اين كشورها بيش از  2005كه در سال 
درصد كاهش يافته است. بررسي  70رشد صادرات ايران به اين كشورها حدود  2006سال 

هاي اخير رشد  جز سال دهد كه به نشان مي ECOكشورهاي عضو  رشد تجارت ايران با
 تجارت ايران با اين كشورها مثبت بوده است.
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  1996- 2009هاي  طي سال ECOرشد صادرات، واردات و تجارت ايران با  - 4نمودار 

 
  .)UNCTAD( متحد ملل توسعه و تجارت خذ: سازمانأم
  

، رشد صادرات ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 5براساس نمودار شماره 
بيش از رشد واردات ايران از اين كشورها بوده است، از سال  1999) تا سال GCCفارس (

بيش از رشد صادرات بوده و دوباره از سال  GCCز رشد واردات ايران ا 2005تا سال  1999
 رشدپيشي گرفته است.  GCCاز رشد واردات ايران از  GCCرشد صادرات ايران به  2005

  هاي اخير ثابت بوده است. طي سال GCC با ايران تجارت و واردات صادرات،
  1996- 2009هاي  طي سال GCC رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با - 5نمودار 

 
  .)UNCTAD( متحد ملل توسعه و تجارت خذ: سازمانأم
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 1996-2009طي دوره  ASEANتحليل رشد صادرات ايران به كشورهاي عضو 
در سال  ASEANدهد كه صادرات ايران به كشورهاي  ، نشان مي6براساس نمودار شماره 

درصد رشد داشته است، همچنين صادرات ايران به كشورهاي  1000بيش از  2004
ASEAN بيش از رشد  2007و  2003، 1999هاي  جز سال در بيشتر دوره مورد بررسي به

شود در اين نمودار، رشد  بوده است (يادآوري مي ASEANواردات ايران از كشورهاي 
 اند).دليل تشابه بر يكديگر منطبق شدهه تجارت و واردات ب

  1996- 2009هاي  ي سالط ASEAN رشد صادرات، واردات و تجارت ايران با - 6نمودار 

 
 .)UNCTAD( متحد ملل توسعه و تجارت خذ: سازمانأم

  
 الگوي تجربي -5

در اين قسمت به معرفي و برآورد مدل تجربي براي تحليل اثرات مؤثر بر تجارت متقابل 
توسعه  حال كشور در EU،( 8اروپا ( اي اتحاديه هاي منطقهكشور ايران با كشورهاي بلوك

 خليج همكاري شوراي )،ECO( )، اكوOICسازمان كنفرنس اسالمي ( ) ،D8اسالمي (
بر  و مبتني 1995-2009) براساس اطالعات دوره زماني ASEAN( آن آسه )وGCCفارس(

دهد هاي پانل پويا اين امكان را مياستفاده از داده. 1پردازيم مي 1هاي پانل پوياروش داده

                                                                                                                   
1-  Dynamic Panel  
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بردن اين روش  كاره كه پويايي تغييرات را نيز مورد مطالعه قرار دهيم ضمن اينكه ب
هاي فردي و اطالعات بيشتر، ي نيز دارد، از جمله لحاظ كردن ناهمسانيهاي ديگر مزيت

تر، با كارايي باالتر و هاي دقيقها كه نتيجه آن تخميننهاي همراه با رگرسيوحذف تورش
يافته يا خطي كمتر خواهد بود. براي تخمين الگوي پانل پويا از روش گشتاورهاي تعميم هم
فرم شود. گسترش يافته است استفاده مي 2النو و باند) كه توسط آGMMاصطالح ( به

 عمومي مدل جاذبه مورد برآورد به صورت زير است:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij ij ij ij itLn T Ln MGDP Ln DPGDP Ln FDI Ln Dis          0 1 2 3 4

  
  كه در آن:

ijT  :هاي تجارت متقابل ايران و كشورهاي بلوكEU، D8 ،OIC، ECO  ،GCC 
  است. ASEANو 

 ijMGDP :هاي ميانگين توليد ناخالص داخلي ايران و كشورهاي بلوكEU، D8 ،
OIC، ECO ،GCC  وASEAN  زير محاسبه شده است. اين متغير  كه به صورتبوده
  اي براي اندازه (ابعاد) اقتصادي كشورهاي طرف تجاري است.نماينده

)( PartnerIran GDPGDPMGDP 
2

1
 

ijDPGDP : هاي درآمد سرانه ايران و كشورهاي بلوكقدر مطلق تفاضل بينEU، 
D8 ،OIC، ECO ،GCC  وASEAN  كه به صورت زير محاسبه شده است.بوده  

partneriran

P

GDP

P

GDP
DPGDP 















 
 

                                                                                                                   
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد  PC-TASافزار  هاي مربوط به حجم تجارت متقابل از نرمداده -1
)UNCTADالمللي تجارت كاالها ( بندي استاندارد بين) در گروه كاالي پنج رقمي و براساس طبقهSITC (

) و IMFالمللي پول ( ندوق بينو از ص  (PPP)براساس برابري قدرت خريد GDPاستخراج شده است، ارقام 
) صندوق IFSافزار ( گذاري خارجي از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و نرمهاي مربوط به سرمايه داده
  ) استخراج شده است. IMFالمللي پول ( بين

2-  Arellano and Bond 
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ijFDIگذاري مستقيم جذب شده است.: حجم سرمايه  
Disهاي : مسافت بين ايران و كشورهاي بلوكEU، D8 ،OIC، ECO  ،GCC  و

ASEAN .است  

 it جمله اختالل تصادفيiid طور نرمال (طبيعي) و يكسان توزيع شده) است. (به  
 

  هاي مورد آزمونفرضيه -5-1
ها )كشورijMGDPو اندازه اقتصادي () ijTمتقابل ( تجارترابطه مثبتي بين  فرضيه اول:

وجود دارد. ايده اين فرضيه آن است كه كشورهاي داراي ابعاد و مقياس اقتصادي 
تر، توانايي نسبي باالتري در دستيابي به مقياس اقتصادي و افزايش صادرات برحسب  بزرگ
هاي نسبي دارند، اين كشورها همچنين بازارهايي قوي در جذب بيشتر واردات دارند.  مزيت

ود افزايش در مقياس و ابعاد اقتصادي باعث افزايش در حجم تجارت ر بنابراين، انتظار مي
آزمون، تر فرضيه مورد متقابل بين كشورها شود. به بيان ساده 1   در مقابل 1  است .

هاي اقتصادي بر تجارت متقابل در مطالعات شود تأثير مثبت صرفه يادآوري مي
  تأييد شده است. 1)2005و گروسمن و هلپمن ( )2002يگر(ا
و تفاضل درآمد سرانه () ijTمتقابل ( تجارت: رابطه مثبتي بين فرضيه دوم 

ijDPGDP (
بر مدل ليندر است كه براساس آن ارتباط مستقيمي بين  وجود دارد. اين فرضيه مبتني

كشورهاي طرف تجاري وجود دارد. همچنين درآمد سرانه  تجارت و تفاوت درآمد
اي براي سطح درآمد يا قدرت خريد كشورهاي صادركننده يا واردكننده عنوان نماينده به

هاي تجاري  زمان طرف رود، به بيان ديگر، تجارت متقابل به قدرت خريد همكار ميبه 
تر فرضيه مورد آزمون، بستگي دارد. به بيان ساده 2   در مقابل 2   است. تأثير مثبت

) و كبير و سالين 2007، سرلنگا و شين()2003( همكاران و اين متغير در مطالعات بالتاجي
  مورد تأييد قرار گرفته است. 2)2010(

 گذاري مستقيم خارجيو جريان سرمايه) ijTمتقابل ( تجارت: رابطه مثبتي بين فرضيه سوم
)ijFDI و فائوستينو و 2007دارد. اين موضوع در مطالعات سكابيك و اورليك () وجود (

تر، فرضيه مورد آزمون، به بيان ساده تأييد شده است. ،)2010ليتائو ( 3   در مقابل

                                                                                                                   
1-  Egger (2002) and Grossman and Helpman(2005) 
2-  Baltagi et al (2003),Serlenga and Shin (2007)  and Kabir and Salin (2010) 
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 3  ) به عالمت مثبت بين اين  1)2010) و ليتا و فوستينو (2007است. سكابيك و ارليك
  متغير و تجارت متقابل رسيدند.

دارد. مسافت ) وجود Disو مسافت () ijTمتقابل ( تجارت: رابطه معكوسي بين فرضيه چهارم
نقل، زمان، ناآشنايي  و هاي حملدهنده هزينه نشان شود كهمتغيري مهم در تجارت محسوب مي

βتر، فرضيه مورد آزمون، به بيان سادهفرهنگي و موانع دسترسي به بازار است.  4   در مقابل
 4   .ارتباط منفي بين مسافت و تجارت متقابل در مطالعات پاپازولئو و همكاران است

  تأييد شده است. 2)2010) و كبير و سليم (2008)، بادينگر و بروس (2006(
  

  نتايج برآوردها -5-2
ها تك بلوك براي تك )GMMيافته (مدل پانل پوياي مورد نظر از روش گشتاورهاي تعميم

، ارايه 3ها در جدول شماره تك بلوك برآورد شده كه نتايج حاصل براي تكطور مجزا  به
معنادار حاكي از قدرت  Fو آماره  98/0شود ضريب تعيين حدود  آوري ميشده است، ياد
  توان نتيجه گرفت كه :مي دهندگي مدل است. براساس نتايج مدل پوياباالي توضيح

شدت تحت تأثير تجارت هاي طرف تجاري بهتجارت متقابل با كشورهاي بلوك -
 متقابل دوره قبل خود قرار دارد.

اي براي مقياس و  عنوان نمايندههاي تجاري بهداخلي طرفميانگين توليد ناخالص  -
 ابعاد اقتصادي تأثير مستقيم معناداري بر تجارت متقابل دارد.

 قدر مطلق تفاضل درآمدهاي سرانه داراي تأثير مثبت معناداري بر تجارت متقابل است. - 

ورهاي گذاري مستقيم خارجي تأثير معناداري بر تجارت متقابل ايران با كشسرمايه -
 طرف تجاري ندارد.

مسافت داراي تأثير معكوس معناداري بـر تجـارت متقابـل بـين ايـران و كشـورهاي        -
  طرف تجاري است.

  
  

                                                                                                                   
1-  Skabic and Orlic (2007) and Leitao and Faustino (2010) 
2-  Papazolou et al (2006),Badinger and Breuss (2008) and Kabir and Salim (2010) 
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  هاي مختلف) براي بلوكijTضرايب بلندمدت مدل تجارت متقابل ( - 4جدول 

ASEAN GCC ECO OIC D8 EU متغيرها 

3/2-  18-  16-  2-  6-  24-  C 

3/0  7/0  1 1/0  17/0  2/1  LMGDP 

1/0  1/0  5/0  03/0  03/0  5/0  LDPGDP 

02/0  1/0  04/0  01/0  05/0  2/0  LFDI 

5/0-  3/0-  2/0-  03/0-  02/0-  2/0-  LDIS 

  مأخذ: برآوردهاي پژوهش.        
با حل هر يك از معادالت پوياي برآورد شده براي دستيابي به رابطه تعادلي (با فرض   

غيرها براي تغيير در بلندمدت وجود ندارد)، ضرايب بلندمدت جدول آنكه گرايشي در مت
  دهنده آن است كه: ها نشانشود كه به تفكيك بلوكحاصل مي ،4شماره 

به ترتيب  EUكننده تجارت متقابل بين ايران و كشورهاي ترين عوامل تعيين مهم -
درصد  هر يك اي كهگونه مقياس (ابعاد) اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت است، به

، 2/1افزايش در متغيرهاي ابعاد اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت به افزايش متوسط 
 شود.منجر مي EUدرصدي در تجارت متقابل بين ايران و كشورهاي  -2/0و  5/0

درصد افزايش در متغيرهاي ابعاد اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت به هر يك  -
درصدي در تجارت متقابل بين ايران و  -02/0و  03/0،  17/0افزايش متوسط 

 شود.مي منجر D8كشورهاي 

درصد افزايش در متغيرهاي ابعاد اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت به هر يك  -
درصدي در تجارت متقابل بين ايران و  -03/0و  03/0،  1/0افزايش متوسط 

 شود.منجر مي OICكشورهاي 

د اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت به درصد افزايش در متغيرهاي ابعاهر يك  -
درصدي در تجارت متقابل بين ايران و كشورهاي -2/0و  5/0،  1افزايش متوسط 

ECO شود.منجر مي 
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درصد افزايش در متغيرهاي ابعاد اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت به  هر يك -
درصدي در تجارت متقابل بين ايران و -3/0و  1/0،  7/0افزايش متوسط 

 شود.منجر مي GCCهاي كشور

درصد افزايش در متغيرهاي ابعاد اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت به هر يك  -
درصدي در تجارت متقابل بين ايران و  -5/0و  1/0، 3/0افزايش متوسط 

 شود.منجر مي ASEANكشورهاي 

 
  سازيشبيه -5-3

تري ي، تحليل دقيقسازي تجارت متقابل بين ايران و كشورهاي طرف تجارمروري بر شبيه
در متغير  1بيني و همچنين توانايي دنبال كردن نقاط عطفرا در خصوص ميزان قدرت پيش

 OICو  EUسازي دورنماي تجارت متقابل ايران با كشورهاي شبيهدهد. وابسته نشان مي
-  ، بهاستبيني دورنماي تجارت و دنبال كردن نقاط عطف  توانايي باال در پيش دهنده نشان

بيني دورنماي  در پيش ييدهندگي باال مدل جاذبه طراحي شده قدرت توضيح ،ان ديگربي
  دارد.  OICو  EUهاي تجارت متقابل ايران با كشورهاي گروه

 D8و  ECOهاي سازي دورنماي تجارت متقابل ايران با كشورهاي گروهشبيه
، براساس استط عطف در دنبال كردن نقا يتواننااما  ،بيني مناسبقدرت پيش دهنده نشان

بيني  توان نتيجه گرفت كه مدل جاذبه طراحي شده از قدرت مناسبي در پيشمياين، 
  برخوردار است.  D8و  ECOهاي دورنماي تجارت متقابل ايران با كشورهاي گروه

 ASEANو  GCCهاي سازي دورنماي تجارت متقابل ايران با كشورهاي گروهشبيه
دورنماي تجارت و دنبال كردن نقاط عطف از قدرت بااليي بيني دهد كه پيشنشان مي

  برخوردار نيست. 

  

                                                                                                                   
1- Turning Points 



  1393، تابستان 53چهاردهم، شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    58

 
 

 

 از معيارهاي ايهاي منطقهبلوكتجارت متقابل ايران با سازي منظور ارزيابي شبيهبه
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1

sاستفاده شده است (كه در آن 12

t
Y  مقدار

aسازي شده،  شبيه
tY و  مقدار واقعيT سازي است). براساس نتايج  هاي شبيه دوره تعداد نيز

دهنده درصد  شود كه معيارهاي ارزيابي نشان، مشاهده مي5ارايه شده در جدول شماره 
  سازي شده با مقادير واقعي است.خطاي نسبتاً پايين سري شبيه

  سازي معيارهاي ارزيابي شبيه - 5جدول 
 شرح آماره

4/3%  RMSPE

04/0%  MSE 

   : محاسبات پژوهش.مأخذ                               
 

  گيري بندي و نتيجه جمع -6
در اين مطالعه با هدف تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ايران با كشورهاي 

اي به تحليل اطالعات آماري و برآورد مدل تجربي  هاي منطقه طرف تجاري در بلوك
ترين شريك تجاري  هاي آماري حاكي از آن است كه بزرگپرداخته شد. تحليل داده

اي كه باالترين سهم از صادرات و واردات گونه ايران، كشورهاي اتحاديه اروپا بوده، به
  با كشورهاي اين اتحاديه صورت گرفته است. 2009ايران در سال 

دهد كه اندازه اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت، نتايج برآورد مدل تجربي نشان مي
ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر تجارت متقابل ايران با كشورهاي طرف تجاري است. در  مهم

دهندگي مدل طراحي شده براي تشريح تجارت متقابل ايران با قدرت توضيحضمن، 
 تر است.كشورهاي اتحاديه اروپا بسيار باال

ها در تجارت متقابل ايران با كشورهاي طرف تجاري در همچنين آزمون فرضيه
 تجارتبر وجود رابطه مثبت بين  فرضيه اول مبني -1دهد كه اي نشان ميهاي منطقه بلوك

                                                                                                                   
1- Root Mean Square Percent Error 
2- Mean Simulation Error 
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بر وجود رابطه مثبت بين  فرضيه دوم مبني -2شود. و اندازه اقتصادي تأييد ميمتقابل 
بر وجود رابطه مثبت بين  فرضيه سوم مبني -3شود. سرانه تأييد ميو درآمد متقابل  تجارت
فرضيه چهارم  -4شود. گذاري مستقيم خارجي تأييد نميو جريان سرمايهمتقابل  تجارت
  .گيردمورد تأييد قرار مي متقابل و مسافت وجود رابطه معكوس بين تجارتبر  مبني

هاي  ان به سمت كشورها و بلوكشود، جريان تجاري اير براساس اين، پيشنهاد مي
مقياس تر و درآمد سرانه باالتري باشند.  اي سوق يابد كه داراي ابعاد اقتصادي بزرگ منطقه

كشورهاي طرف تجاري به دليل داشتن مزيت نسبي در توليد كاالها به  تر اقتصادي بزرگ
يگر، درآمد سرانه شود. از سوي د تر به داخل منجر مي شده پايين ورود كاالها با قيمت تمام

مثابه وجود بازارهاي با ظرفيت باال در جذب كاالهاي توليد  هاي تجاري به باالتر طرف
شود در كنار موارد يادشده بايد به مؤلفه مسافت و  شود. خاطرنشان مي داخل محسوب مي

هاي تجاري توجه ويژه داشت. به  عنوان عاملي مهم در افزايش هزينه نزديكي جغرافيايي به
يان ديگر، بهينه كردن جريان تجاري كشور مستلزم وجود تابع هدفي است كه هر سه مؤلفه ب

  هاي تجاري منجر شود. د و براساس آن به كاهش هزينهنيادشده، در آن نقش داشته باش
  

  منابع
  فارسي -الف

بررسي پتانسيل تجاري ميان ايران و اوكراين: )، 1380طيبي، سيدكميل و كريم آذربايجاني (
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آن يكپارچگي تجاري در سهكاربرد يك مدل جاذبه: آ)، 1380طيبي، سيدكميل و مژگان معلمي (
 ، مركز فناوري اطالعات دانشگاه اصفهان.هاي جنوب شرق آسياملت
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پژوهشنامه ، گرايي مو ه GMM هاي تلفيقي به روش توسعه؛ كاربرد مدل جاذبه با داده حال در

 .36، شماره بازرگاني

 :يكپارچگي تجاري ايران با كشورهاي عضو اكو)، 1385( سليمانيو سعيد  سيدعبدالمجيد ،جاليي
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  انگليسي - ب

  

Arellano, M and Bond, S (1991), Some Tests of Specification for Panel 
Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment 
Equations, Review of Economic Studies, 58 (2). 

Anderson, J. E (1979), A Theoretical Foundation for the Gravity 
Equation, The American Economic 69 (1). 

Badinger, H. and Breuss, F (2008), Trade and productivity: an industry 
perspective, Empirica, 35. 

Balassa, B (1966), Tariff Reductions and Trade in Manufactures among 
Industrial Countries, American Economic Review, 56(3). 

Balassa, B, and Bauwens L (1987), Intra-Industry Specialization in 
Multi-Country and Multi-Industry Framework, The Economic Journal. 

Baltagi, B.H., Egger, P., and Pfaffermayr, M (2003), A Generalized 
Design for Bilateral Trade Flow Models, Economics Letters, 80. 

Bergstrand, H (1985), The Gravity Equation in International Trade: 
Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence, Review 
of Economics and Statistics, 67(3). 

Caves, E. (1981), Intra-Industry Trade and Market Structure in 
Industrial Countries, Oxford Economic Papers. 

Clark, D, and Stanley, D (2003), Determinants of Intra- Industry Trade 
Between the United States and Industrial Nations, International 
Economic Journal 17 (3). 

Deradorff, A (1998), Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity 
Work in Neoclassical World? NBER Chapters in The Regionalization 
of the World Economy. 

Eichengreen, B, and Irwin, D (1998), The Role of History in Bilateral 
Flows, The Regionalization of the World Economy in Jeffrey A. 
Frankel (ed.), University of Chicago, Press. 

Egger, P (2002), An Econometric View on the Estimation of Gravity 
Models and the Calculation of Trade Potentials, World Economy, 25. 



 61 اي منتخب     طقههاي من گرايي تجاري ايران با بلوك تحليل عوامل مؤثر بر هم

 
 

 

Evans, E., and Harrigan, J (2005), Distance Time, and Specialization: 
Learn Retailing in General Equilibrium, American Economic Review 
95 (1). 

Fidrmuc, J (2004), The Endogeneity of the Optimum Currency Area 
Criteria, Intra-Industry Trade, and EMU Enlargement, Contemporary 
Economic Policy, 22(1). 

Frankel, J. and Rose, A (1998), The Endogeneity of the Optimum 
Currency Area Criteria, The Economic Journal 108. 

Grubel, H (1967), Intra-Industry Specialisation and the Pattern of Trade, 
Canadian Journal of Economics and Political Science, 33 (3). 

Grubel, H (1970), The Theory of Optimum Currency Areas, The 
Canadian Journal of Economics, 3(2). 

Grossman, G, and Helpman, E (2005), A Protectionist Bias in 
Majoritarian Politics, Quarterly Journal of Economy 120. 

Helpman, E, and Krugman, P (1985), Market Structure and Foreign 
Trade, Brighton, UK: Harvester Wheatsheaf. 

Helpman, E (1987), Imperfect Competition and International Trade: 
Evidence from fourteen Industrial Countries, Journal of Japanese 
International and International Economics, 1(1). 

Hummels, D. and Levinshon, J (1995), Monopolisitic Competition and 
International Trade: Reconsidering the Evidence, Quarterly Journal of 
Economics, 110 (3). 

Lucas, R. J (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal 
of Monetary Economics, 22 (1). 

Leitão, N.C., and Faustino, H (2010), Portuguese Foreign Direct 
Investment Inflows: An Empirical Investigation, International 
Research Journal of Finance and Economics, 38. 

Leitão, N.C., Faustino, H., and Yoshida, Y (2010), Fragmentation 
Vertical Intra-Industry Trade, and Automobile Components, 
Economics Bulletin 30 (2). 

Linder, S. B. (1961), An Essay on Trade and Transformation, John 
Wiley, New York. 

Kabir, M., and Salim, R (2010), Can Gravity Model Explain BIMSTEC’S 
Trade?, Journal of Economic Integration, 25(1). 

Krugman, P (1993), Geography and Trade, First MIT Press paperback 
edition. 

Pagoulatos, E., and Sorense, R (1975), Two-Way International Trade: Na 
Econometric Analysis, Weltwirtschaftliches Archiv (3). 



  1393، تابستان 53چهاردهم، شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    62

 
 

 

Papazolou, C., Pentencost, J., and Marques, H (2006), Model Forecast of 
the Potential Trade Effects of EU Enlargement: Lessons from 2004 
and Path- Dependency in Integration, World Economy, 29. 

Pöyhönen P (1963), A Tentative Model for the Volume of Trade between 
Countries, Weltwirtschaftliches Archiv 90 (1). 

Rauch, J (1999), Networks versus Markets in International Trade, 
Journal of International Economics, 48 (1). 

Romer, D (1986), A Simple General Equilibrium Version of the Baumol- 
Tobin Model, The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 101 
(4). 

Skabic, I. and Orlic, E (2007), Determinants of FDI in CEE and Western 
Balkan Countries (Is Accession to the EU important for Attracting 
FDI?), Economic and Business Review, 9 (4). 

Serlenga, L., Shin, Y (2007), Gravity Models of Intra-EU Trade: 
Application of the CCEP-HT Estimation in Heterogeneous Panels 
with Unobserved Common Time- Specific Factors, Journal of Applied 
Econometrics, 22. 

Stone, J. and Lee, H (1995), Determinants of Intra-Industry Trade: A 
Longitudinal Cross-Country Analysis, Weltwirtschaftliches Archiv. 

Tinbergen, J (1962), Shaping the World Economy, New York: The 
Twentieth Century Fund Inc. 

Toh, K (1982), A Cross- Section Analysis of Intra- Industry Trade in U.S 
Manufacturing Industries, Weltwirtschaftliches Archiv (118). 

  
  




