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:چکیده
دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهاي مطالعه حاضر به

ASEANوEU،D8 ،OIC،ECO ،GCCاي هاي منطقهطرف تجاري در بلوك

استفاده از هاي کشاورزي، صنعت و خدمات با صورت متقابل و به تفکیک بخشبه
هاي تابلویی پویا و مبتنی بر رویکرد مدل2009-1980هاي تلفیقی دوره داده

براي توضیح تجارت درون صنعتی . استیافتهتعمیمکارگیري روش گشتاورهاي به
بین ایران و کشورهاي طرف تجاري، متغیرهاي اندازه اقتصادي، درآمد سرانه، 

دم توازن تجاري مورد استفاده قرار گذاري مستقیم خارجی، مسافت و عسرمایه
دهد که اندازه اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت نتایج برآورد مدل نشان می. اندگرفته

دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهاي طرف مهمترین متغیرهاي توضیح
هاي پژوهش اندازه اقتصادي رابطه مثبت و درآمد اساس یافتهبر. تجاري هستند

هاي پژوهش نشان داد همچنین یافته. ابطه منفی با تجارت درون صنعتی داردسرانه ر
ایران مسافت و عدم توازن تجاري تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی که 

.دارندو کشورهاي طرف تجاري
JEL:C20 ،F12يبندطبقه

تابلویی پویا، مقیاس اقتصادي و هاي اي، دادههاي منطقهتجارت درون صنعتی، بلوك:هاي کلیديواژه
یافتهروش گشتاورهاي تعمیم

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیاستادیارودکتري اقتصاد.
(amirsoory@yahoo.com )
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مقدمه- 1
رشد سریعتري به خود گرفت، المللتجارت بینپس از پایان جنگ جهانی دوم،

افزایش جهانتولیدهاي اخیر رشد تجارت جهانی سریعتر از که طی سالطوريبه
یافته در در این میان سهم کشورهاي توسعه).1385اخوي و حسینی، ( یافته است

و ) 1966(1باالسا. تري نسبت به کل تجارت داشته استتجارت رشد فزاینده
اي ضمن تحلیل جریان تجارت میان کشورها، دریافتند در مطالعه) 1967(2گروبل

صادرات با تأکید بر کاالهاي صنعتی در تمامی کشورها در حال افزایش افزایشکه 
4، النکاستر)1979(3هاي جدیدي از سوي کروگمندر این میان نظریه. است

ـ IIT(6(صنعت درونتجارتپدیدهارائه شد که به )1981(5و هلپمن)1980(
یده تجارت درون توضیح پدصادرات و واردات همزمان گروه کاالهاي مشابه ـ براي 

ظهور و رشد پدیده به دنبال . پرداختصنعتی در کشورهاي پیشرفته صنعتی می
است،المللبینتجارتعرصهدرهایافتهتجارت درون صنعت که یکی از مهمترین

هاي تجارت درون صنعت توسعه یافت و مطالعات تجربی متعددي مقدار و نظریه
را در کشورهاي پیشرفته صنعتی بررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت

.کردند
حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون مقالهمبتنی بر این رویکرد، 

،)EU(اروپا اتحادیهايهاي منطقهصنعتی ایران با کشورهاي طرف تجاري در بلوك
اکو،)OIC(، سازمان کنفرانس اسالمی )D8(هشت کشور در حال توسعه اسالمی 

)ECO(،فارسخلیجهمکاريشوراي)GCC(آنآسهو)ASEAN (صورت به
کارگیري روش هاي تابلویی و بهدادهبر اساس2009- 1980متقابل در دوره

هاي کشاورزي، ها و زیربخشبه تفکیک بخش)GMM(7یافتهگشتاورهاي تعمیم
مهمترین سؤالی است که مطالعه حاضر به دنبال .صنعت و خدمات پرداخته است

پاسخگویی بدان است، شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی 
هاي همچنین فرضیه. اي استهاي منطقهایران با کشورهاي طرف تجاري بلوك

1 Balassa
2 Grubel
3 Krugman
4 Lancaster
5 Helpman
6 Intra Industry Trade (IIT)
7 Generaliezed Method of Moments
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 اندازو درون صنعتی تجارتمثبتی بین رابطه: مورد آزمون در این مطالعه عبارتنداز
درون صنعتی تجارتی بین منفرابطهاقتصادي کشورهاي طرف تجاري وجود دارد، 

درون تجارتکشورهاي طرف تجاري وجود دارد، رابطه مثبتی بین و درآمد سرانه
کشورهاي طرف تجاري وجود گذاري مستقیم خارجیو جریان سرمایهصنعتی 

و مسافت کشورهاي طرف تجاري درون صنعتی تجارترابطه معکوسی بین دارد، 
عدم توازن تجاريو درون صنعتی تجارترابطه معکوسی بین دارد و وجود 

. داردکشورهاي طرف تجاري وجود 
شده هاي مذکور، ساختار مطالعه در پنج بخش ساماندهیدر پی آزمون فرضیه

چهارچوبدومبخشوتحقیق داردموضوعادبیاتبرمرورياول،بخش. است
و صادراتسوم به تحلیل روند بخشدرشدخواهدتشریحتحقیقپیشینهونظري

در بخش چهارم .پردازدهاي کشاورزي، صنعت و خدمات ایران میواردات بخش
ها ضمن معرفی الگوي تجربی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی و آزمون فرضیه

بندي و پیشنهادها ارائه شود و در نهایت در بخش پنجم، جمعشناسایی می
.گرددمی

ادبیات موضوع-2
هاي گشودن تدریجی اقتصـادهاي  همگرایی اقتصادي از مؤثرترین راهگرایی و منطقه

اي به عنوان گامی در جهـت  اقتصاد منطقه. ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی است
تواند با حذف موانع گمرکی در منطقـه، دسـترس کشـورها را بـه     اقتصاد جهانی می

.فناوري را از میان برداردتر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و بازارهاي وسیع
رفع موانع تجارت آزاد، بهترین سیاست تجاري است که دسترس به بازارها را 

تواند کشورهاي مختلف را در راه سازد و میپذیر میآزاد امکانبراساس اصل 
اي با عالوه ترتیبات منطقهبه. رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد

هاي گمرکی و تخصیص هاي تجاري، ایجاد نظام هماهنگ تعرفهمحدودیتلغو 
تر منابع، زمینه مساعدي را براي تولید در مقیاس کالن و فروش در بازار بهینه

آورد و بستر مناسبی براي رشد اقتصادي منطقه را فراهم منطقه به وجود می
هاي شغلی نیز حاصل و تگذاري و ایجاد فرصبدین ترتیب افزایش سرمایه. کندمی

از آغاز . شودهاي اقتصادي کشورهاي مختلف آشکار میهاي نسبی و توانمنديمزیت
ها گونه تشکلهاي اقتصادي شکل جدیدي به اینموج جدید همگرایی1990دهه 
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هاي اقتصاد بخشید، به طوري که کشورهاي مختلف به منظور شناسایی توانمندي
هاي اقتصادي از خود نشان ضور در همگراییخود، تمایل بیشتري براي ح

.8دهندمی
گرایی، موضوع اتحادیه گمرکی در قلمرو منطقه) 1950(9براي اولین بار واینر

هاي میان دو کشور، در مورد تمامی که تعرفهبه عقیده وي، هنگامی. مطرح کرد
کاالهاي وارداتی از ها براي که این تعرفهاقالم کاالهاي دو طرف حذف شود، درحالی

رغم افزایش سودآوري براي تاجران آن دو کشور ثالث حفظ شود، در این صورت به
اما در مقابل، اقتصاددانانی . کشور، ممکن است به انحراف در تجارت منجر گردد

معتقدند ترتیبات ) 1991(12و سومرز) 1989(11، لوتز) 1987(10چون وناکوت
مطابق نظریه . بیش از انحراف تجاري آن استاي داراي منافعی تجاري منطقه

، شرکاي طبیعی بر مبناي )تجاري معروف استطبيعيکه به نظریه شرکاي (آنان
13کروگمن. شودوجود حجم تجارت باال در میان دو یا چند کشور تعریف می

معتقد است، گرچه تجارت بر مبناي مزیت نسبی استوار است، این امر ) 1991(
ها منجر ی از قبیل فاصله جغرافیایی نیز قرار دارد که حذف فاصلهتحت تأثیر مسائل

بر این اساس، . شودونقل و قیمت تمام شده میهاي حملبه کاهش هزینه
کشورهاي موجود در یک منطقه جغرافیایی، گستره وسیعی از دادوستد را با 

. اهد بودیکدیگر دارند و بدین ترتیب انحراف تجاري در میان آنها بسیار اندك خو
اقتصاددانان دیگري نیز مورد بحث قرار گرفته و از جمله ها از این نظریه

را ارائه 16هاي بازدارندهو بلوك15هاي سازنده، دو مفهوم بلوك)1996(14باگواتی
که به مفاهیم انحراف تجارت و ایجاد تجارت واینر نیز بسیار نزدیک است و کرده

گرایی را نیز ه جاگدیش باگواتی آثار پویاي منطقهتنها تفاوت آن در این است ک
اي در شایان توجه است که آثار و تبعات یک تشکل منطقه. مدنظر قرارداده است

ها و گیري نیست و بدین لحاظ بیشتر باید هدفتجارت اعضا، به سادگی قابل اندازه

).1387(راسخی ٨
9 Vainer
10 Wonnacott
11 Lutz
12 summers
13 Krugman
14 Bhagwati
15 Building Blocks
16 Stumbling Blocks
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 ورها به آوري کشهاي روياصول تشکیل یک منطقه تجاري توجه کرد، زیرا انگیزه
به عبارت دیگر، از میان . شوداي، به یک یا دو عامل محدود نمیترتیبات منطقه

هاي اقتصادي چون اجتناب از انزوا و تأمین امنیت، تقویت بنگاه(دالیل گوناگون 
المللی، تحقق آزادسازي تجارت و داخلی در ورود به بازارهاي جهانی و رقابت بین

توان یک عامل را به عنوان شاخص و دلیل نمی...) و اي اقتصاد، خوداتکایی منطقه
. اي عنوان کردگرایش به ترتیبات منطقه

اي در عین حال بر سـر مطلوبیـت و نتـایج مثبـت و منفـی یکپـارچگی منطقـه       
اختالف نظرهاي چشمگیري بین اقتصاددانان و سیاستگذاران وجود دارد کـه ریشـه   

پـس از تشـکیل   » انحراف تجـارت «و » رتایجاد تجا«آنها به طور خالصه به مفهوم 
به عبارتی، این دو مفهوم عامل به وجـود آمـدن اخـتالف    . گرددها باز میاین تشکل

اي سـبب ایجـاد   آنهـا کـه معتقدنـد ادغـام منطقـه     . گرایی استنظر در مورد منطقه
کنند و آنها که این ترتیبات را موجب بـه وجـود   شود، از آن پشتیبانی میتجارت می

داننـد، بـا آن   هـاي تجـاري کشـورها و انحـراف تجـارت مـی      تبعیض در طرفآمدن
)157-125: 1385اخوي و حسینی، ( ورزندمخالفت می
الملل هاي سنتی تجارت بینزمانی بود که براي اولین بار نظریه1960در دهۀ 

طبق آمار تجارت جهانی، اقتصاددانان متوجه شده بودند که . مورد شک واقع شد
میان . گیردده تجارت کشورهاي صنعتی، بین خودشان صورت میقسمت عم

کشورهایی که از نظر امکانات تولیدي و منابع اولیه تولید، بسیار به یکدیگر شبیه 
و مدل 17هایی مانند نظریه مزیت نسبی ریکاردواین نتیجه برخالف نظریه. هستند

هاي که بر پایه تجارت میان کشورهاي با امکانات و ویژگی(18هکچر ـ اوهلین
هایی در جهت یافتن دلیل بروز این پدیده به مرور تالش. بود) اندمتفاوت، بنا شده

محققانیگیري آن ابداع شد و هایی براي محاسبه و اندازهصورت گرفت و شاخص
تالش نمودند )1966(21باالساو) 1962(20میکاییلی،)1960(19وردورننظیر

تمایزمعرفیبا22لویدوگروبل1975سالدر. دکننگیريندازهاIITشاخص 
شاخصباالسا،شاخصادبیات تجارت درون صنعت و براساس درمحصول

17 Ricardos Comparative Advantages Model
18 Heckscher-Ohlin Model
19 Verdoorn
20 Michaely
21 Balassa
22 Grubel and Lloyd
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وگرینوي)1978(23آکینو.نمودندابداع IITگیرياندازهبرايراارزشمندي
آندرسن و (دادندقرارانتقادموردرالویدوگروبلشاخص)1983(24میلنر

تجارتهپدیدگیرياندازهنظريمبانیمطالعات،اینپیدر25).2001وینکوپ، 
درونتجارتمهمشاخصدر ادامه،.کردپیداايمالحظهقابلرشدصنعتدرون

.شودمیبررسیبیشتريجزئیاتباصنعت
مسئلهپاسخ ایندنبالبه اروپااتحادیهدربارهخودمطالعهدر) 1966(باالسا 

درونتخصصیاصنعتیبینموجب تخصصاتحادیهاینگیريشکلکهبود
:دادقراراستفادهموردرازیرشاخصويبارهایندرصنعتی شده است؟
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IITشاخصمیزانکهصورتیدر.استیکتا صفرداراي دامنه شاخصاین

برابر با یک باشد، تجارت درون صنعت خالص وجود دارد و اگر میزان شاخص صفر 
غیرازانتقادبالویدوگروبل. صورت تجارت بین صنعت استباشد، کل تجارت به

23 Aquino
24 Greenaway and Milner
25 Anderson and Wincoop
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 صنایعکلصنعتدرونتجارتمیزانگیرياندازهبرايباالسا،شاخصبودنموزون
عنوانبهتجارتکلازصنعتهرسهمگرفتننظردرا ب(موزونشاخصیکاز

درونتجارتبرآوردبرايلویدوگروبلموزونشاخص.نمودندستفادها) وزن
:شودبا کل دنیا به صورت زیر محاسبه میiکشورصنعت
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. کل دنیاست) از(به iصنعتی کشور ) واردات(صادرات ) ikX)ikMکه در آن
بر اساس روش گروبل و لوید، شاخص تجارت درون صنعت متقابل کشورها از رابطه 

:آیدزیر به دست می
 

 
100

1

1 1 







 



 
n

k
ijkijk

n

k

n

k
ijkijkijkijk

ij

MX

MXMX
IIT

ijkX)ijkM ( صادرات)کشور ) وارداتi به کشورj در صنعتkاز دهه .است
به موازات تکامل شاخص تجارت درون صنعتی از این شاخص در الگوهاي 1970

داد که مرز نشان ) 1979(باره کروگمن دراین. الملل استفاده شدتجارت بین
مشترك جغرافیایی از جمله عوامل اثرگذار بر تجارت درون صنعتی است و النکاستر 

نشان دادند که رشد ) 1983(26و براندر و کروگمن) 1981(، هلپمن )1980(
ونقل و آزادي اقتصادي از جمله عوامل تأثیرگذار بر هاي حملاقتصادي، هزینه

سرمایه انسانی و ) 1984(27ایتان و کیرزکوسکی. تجارت درون صنعتی هستند
28فاصله جغرافیایی را بر تجارت درون صنعتی مؤثر دانستند و فالوي و کیرزکوسکی

خارجی، درآمد سرانه و ابعاد اقتصادي را از جمله عوامل گذاري سرمایه) 1985(
تالش کرد ) 1987(هلپمن همچنین . تأثیرگذار بر تجارت درون صنعتی برشمردند

نتایج مطالعه وي نشان تجارت درون صنعتی را با مدل رقابت انحصاري برآورد کند،

26 Brander and Krugman
27 Eaton and Kierzkowski
28 Falveyand Kierzkowski
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درآمد داد که تجارت درون صنعتی و حجم معامالت بین کشورها به تفاوت در 
.سرانه و اندازه اقتصادي کشورها بستگی دارد

هاي مورد استفاده در مطالعات خارجی پیشرفت در سالهاي اخیر مدل
هاي چشمگیري داشته و با رویکرد تجارت درون صنعتی بین کشورها و بلوك

الگوي . استاي به برآورد عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی پرداختهمنطقه
:تعریف شده استلعات به صورت زیر تجربی این مطا

itititit XTRADE   10

itXو) مجموع صادرات و واردات(حجم تجارت متقابل itTRADEآنکه 

نشان دهنده اثرهاي خاص غیرقابل i. اي از متغیرهاي توضیحی استمجموعه
جمله itبیانگر روند غیرتصادفی مشترك و tمشاهده ثابت در طول زمان، 

در ادامه تعدادي از . صورت نرمال و یکسان توزیع شده استاختالل تصادفی که به
رون صنعتی را بررسی مطالعات جدید انجام شده که عوامل مؤثر بر تجارت د

.شودکند، تشریح میمی
عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی پرتغال با  ) 2009(29و فوستینولیتا

برزیل، روسیه، هند، چین و ایاالت متحده (اتحادیه اروپا و همچنین کشورهاي 
حداقل مربعات يهاروشبا استفاده از 2006تا 1995ي هاسالرا براي ) امریکا

نتایج مطالعه آنها نشان داد که ابعاد . برآورد کردندGMMو ) OLS(معمولی 
ونقلحملهاي اقتصادي تأثیر مثبتی بر تجارت درون صنعتی دارد و کاهش هزینه

و درون صنعتی تجارتبه عبارتی بین (دهد تجارت درون صنعتی را افزایش می
).داردمسافت رابطه منفی وجود 

عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایاالت متحده ) 2009(30زان و کالرك
آن را بررسی کردند، نتایج مطالعه آنها نشان داد که نوآوري امریکا با شرکاي تجاري

گذاري خارجی و مقیاس اقتصادي تأثیر مثبت و مسافت تأثیر در فناوري، سرمایه
.اش داردتجاريمنفی بر تجارت درون صنعتی ایاالت متحده امریکا با شرکاي 

هاي تجارت درون صنعتی کره و ژاپن با بلوكعوامل مؤثر بر ) 2005(31ماتواوم
را به ) MERCOSUR(و مرکوسور) EU(، اتحادیه اروپا )NAFTA(اي نفتا منطقه

بررسی 2001- 1996تفکیک تجارت درون صنعتی افقی و عمودي طی دوره
29 Leitao and Faustino
30 Zhan and Clark
31 Umemoto
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 ر مقیاس و ابعاد اقتصادي باعث افزایش افزایش دکردند، نتایج مطالعه آنها نشان داد 
به عبارتی رابطه مثبتی بین (شود در حجم تجارت درون صنعتی بین کشورها می

همچنین نتایج مطالعه ). و اندازه اقتصادي کشورها وجود دارددرون صنعتی تجارت
آنها نشان داد رابطه منفی بین تجارت درون صنعتی و تفاوت درآمد سرانه کشورها 

.داردوجود 
کشور عضو 14تجارت درون صنعتی جریان) 2008(32بادینگر و بریوس

OECD با استفاده از 1996- 1985مورد از صنایع تولیدي طی دوره 15را براي
نتایج این مطالعه نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند) FE(اثرهاي ثابت روش
شریک تجاري نزدیک باشد، تجارت وري اثر مثبتی بر صادرات دارد و زمانی که بهره

عبارتی، نتایج این مطالعه در جهت تأیید وجود رابطه منفی بین به. یابدافزایش می
.تجارت درون صنعتی و فاصله بوده است

بر ) FDI(گذاري مستقیم خارجی اثر سرمایه) 2007(33سکابیک و اورلیک
هاي جدید ملحق شده درون صنعتی اعضاي اتحادیه اروپا و کشورتجارتجریانهاي

و GMMو با استفاده از روش 2007- 1998هاي به اتحادیه اروپا را طی سال
گذاري مطالعه آنها نشان داد که عالوه بر سرمایه. برآورد کردند)FE(اثرهاي ثابت 

مستقیم خارجی که تأثیر مثبتی بر تجارت دارد، عواملی مانند اندازه بازار و
جارت اعضاي اتحادیه اروپا و اعضاي جدید این اتحادیه تجارت نیز بر تآزادسازي

.مؤثر هستند
تالش کردند تجارت درون صنعتی را با مدل )1995(34هوملس و لیوینشون

نتایج مطالعه آنها نشان برآورد کند،OECDرقابت انحصاري براي کشورهاي عضو 
رابطه معکوسی داد که تجارت درون صنعتی تحت تأثیر درآمد سرانه کشورهاست و 

.داردو مسافت وجود درون صنعتی تجارتبین 
میزان تجارت درون صنعتی انگلستان را محاسبه )1994(35همکارانوگرینوي

نتایج مطالعه آنها . و عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی انگلستان را برآورد کردند
درون تجارتمشابهاقتصاديموقعیتباهاينشان داد که انگلستان با کشور

عبارتی، درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی به. صنعتی دارد

32 Badinger and Breus
33 Skabic and Orlic
34 Hummels and Levinshon
35 Greenaway et al.
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رابطه مستقیمی بین همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که. انگلستان است
.گذاري مستقیم خارجی وجود داردو جریان سرمایهدرون صنعتی تجارت

اش را ه با شرکاي تجاريمیزان تجارت درون صنعتی کر) 1993(36لی و لی
هاي محاسبه کردند، همچنین آنها عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی کره با طرف

نتایج مطالعه آنها نشان . تحلیل نمودند1986- 1977هاي اش را براي سالتجاري
هاي تجاري با فاصله رابطه منفی و با داد که تجارت درون صنعتی کره و طرف

عبارت دیگر تجارت درون صنعتی با عدم توازن بت دارد، بهتوازن تجاري رابطه مث
.تجاري رابطه منفی دارد

) 1381(توان به مطالعه نفري و راسخی شده در ایران میاز جمله مطالعات انجام
توسعه و گیري تجارت درون صنعت کشورهاي درحالآنها براي اندازه. اشاره کرد

. ل و لوید و آکینو استفاده کردنداز شاخص گروب1998- 1994ایران در دوره 
تجارتکلازایرانصنعتدرونتجارتسهممطالعه،اینبرآوردهايبراساس

نتایج محاسبات شاخص تجارت درون . نیستمالحظهقابلايکارخانهبخش
ویافتهتوسعهکشورهايازکمتربسیارکهاست1998،31/13سالصنعتی در
. استآسیاشرقجنوبوشرقکشورهايویژهبهتوسعهدرحالکشورهاي

گیري تجارت درون صنعت براي اندازه) 1383(ضیایی بیگدلی و همکاران 
از شاخص گروبل و 2001- 1997هاي کشورهاي عضو کنفرانس اسالمی طی سال

کشورهايمجموع،درکهدهدنتایج مطالعه ایشان نشان می.لوید استفاده کردند
درکمتريپذیريانعطافوهستندضعیفیبسیارصنعتیهايپایهدارايOICعضو

اردن،اندونزي،مالزي،نظیرکشورهاییمیانایندر. دارنددنیاباتجارت
بهنسبتترکیهوسعوديعربستانمصر،سنگال،قرقیزستان،عمان،عاج،ساحل

.هستندبرخوردارباالییصنعتیهايپایهازOICعضو کشورهايسایر
تجاري ایران از ) توانایی(براي بررسی پتانسیل) 1383(آذربایجانی و همکاران 

هاي گروبل و لوید و از شاخص2002- 1998دیدگاه تجارت درون صنعت طی دوره 
درونتجارتمتوسطکهدهدمینتایج این مطالعه نشان. آکینو استفاده کردند

. استبودهدرصد8/27و1/17ترتیببه2002و1998هايسالدرایرانصنعت
گیري تجارت درون صنعت ایران با چین براي اندازه) 1385(آذربایجانی و دیگران 

. نیز از شاخص ایستاي انواع تجارت استفاده کردند2000- 1997طی دوره زمانی 

36 Lee and Lee
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 دهد که تجارت درون صنعت سهم نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می
دهد و سهم عمده تجارت درون ایران با چین را تشکیل میبسیار اندکی از تجارت 

شده است که صنعت در زمینه مواد اولیه تولید و از کاالهاي با کیفیت پایین تشکیل
توان با اندکی باال بردن کیفیت کاالهاي صادراتی ایران، قدرت رقابتی کاالهاي می

ن صنعت در گروه همچنین اندك بودن شاخص تجارت درو. ایرانی را افزایش داد
دست آمده حاکی از باال بودن امکان بروز بیکاري در این صنایع ـ در کاالهاي به

.در آینده است- صورت آزادسازي تجاري میان ایران و چین 
گیري تجارت درون صنعت شناسی اندازهاي به روشدر مطالعه) 1386(راسخی 

ر میزان تجارت درون صنعت اي ایران پرداخته و به این منظودر صنایع کارخانه
ایشان با . را محاسبه کرده است2003- 1997هاي اي ایران طی سالکارخانه

37استفاده از شاخص گروبل و لوید و شاخص انواع تجارت فونتاگن و فودنبرگ

اي و با استفاده از شاخص میزان تجارت درون صنعت ایستاي صنایع کارخانه
نتایج.اي این صنایع را برآورد کرده استتجارت درون صنعت حاشیه38بورلهارت

درونتجارتمیزانرشدحالدرولیپایینسهمدهندهاین مطالعه نشانتجربی
عوامل ) 1386(در مطالعه دیگر راسخی .استکشورايکارخانهصنایعدرصنعت

دستبهنتایجاساسبر.مؤثر بر تجارت درون صنعت ایران را معرفی کرده است
درونتجارتانواعبرايمسلطبازارساختاررسدمینظربهاین مطالعه،آمده در
ازناشیهايصرفهوجودویژه،صورتباشد و بهناقصرقابتنوعازایرانصنعت

تجارتانواعمهمکنندهتعیینعواملازمحصولتمایزوجودوپایینتمرکزمقیاس،
.روندمیشماربهایرانصنعتدرون

، ونقلحملهايبخشوضعیت تجارت درون صنعتی در ) 1388(راستی 
یافته را بررسی کرده توسعهو توسعهدرحالمسافرت و خدمات مالی کشورهاي 

هاي خدماتی ایران داراي تنوع و دهد که بخشنتایج این مطالعه نشان می. است
ی و تجارت با پذیري نبوده و توانایی سازگاري و همگرایی با محیط رقابتانعطاف

.کشورهاي دیگر را ندارد
هکشر ـتئورياي با عنوان آزموندر مطالعه) 1389(افشاري و سلیمانی موحد 

با استفاده از روش برآورد پویايایرانصنعتدرونتجارتدرساموئلسنـاوهلین

37 Fontagen and Freudenberg
38 Brulhart
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GMM به بررسی میزان تأثیرات متغیرهاي مدل هکشر ـ اوهلین ـ ساموئلسون بر
MENAبا کشورهاي منطقه) افقی و عمودي(درون صنعت ایران تجارت 

دهد که از میان متغیرهاي مدل هکشر ـ انجام شده نشان میهمطالع. اندپرداخته
انسانی کمترین تأثیر را بر تجارت درون صنعت ایران هاوهلین ـ ساموئلسون سرمای

نسبی تجارت درون صنعت ایران در هايمزیتدارد و MENAبا کشورهاي منطقه
.اکثر موارد در طول زمان تغییر نکرده است

هاي کشاورزي، صنعت و خدمات تحلیل روند صادرات و واردات بخش- 3
در ایران 

هاي در این بخش از مقاله  به بررسی و تحلیل روند رشد صادرات و واردات بخش
1در نمودار . پردازیممی2009- 1998هاي کشاورزي، صنعت و خدمات  طی سال

2009-1998هايسالطیجهانبهایرانبخش کشاورزيوارداتوروند صادرات
2007-2000هاي شود طی سالطور که مشاهده مینشان داده شده است، همان

روند رشد صادرات بیش از روند رشد واردات در بخش کشاورزي 2004جز سال به
هاي توجه در این نمودار رشد فزاینده  واردات در سالاز نکات قابل. بوده است

. درصد است50با 2005ات در سال درصد و نیز رشد فزاینده صادر58با 2008
به بعد به دلیل تثبیت کاذب 2005همچنین نمودار بیانگر این است که از سال 

طور مستمر افزایش و نرخ رشد صادرات کاهش ارزش پول ملی نرخ رشد واردات به
. یافته است
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 طیجهانبهایرانکشاورزيبخش(Import)وارداتو(Export)صادراترشدروند:1نمودار 
2009- 1998دوره

ملل متحد هو سازمان تجارت و توسع) WTO(سازمان تجارت جهانی برگرفته از اطالعات: مأخذ
)UNCTAD.(

طیجهانبهایرانبخش صنعتوارداتوروند رشد صادرات2در نمودار 
شود نرخ طور که مشاهده مینشان داده شده است، همان2009-1998هايسال

بیش از نرخ رشد واردات 2008-2003و 2000-1998هاي صادرات در سالرشد 
ها تجربه شده، متعلق به بوده و بیشترین نرخ رشد صادراتی که طی این مهروموم

30با 2001درصد و بیشترین نرخ رشد واردات متعلق به سال 73با 2000سال 
.درصد بوده است

2009- 1998ش صنعت ایران به جهان طی دوره روند رشد صادرات و واردات بخ:2نمودار

ملل متحد هو سازمان تجارت و توسع) WTO(برگرفته از اطالعات سازمان تجارت جهانی : مأخذ
)UNCTAD.(
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طیجهانبهایرانخدماتبخشوارداتوروند رشد صادرات3در نمودار 
شود طی میطور که مشاهده همان. نشان داده شده است2009-1998هايسال
روند رشد صادرات خدمات ایران به جهان بیش از روند 2001- 1998هاي سال

توجه این نمودار رشد از نکات قابل. رشد واردات خدمات ایران از جهان بوده است
درصدي صادرات 66و نیز رشد 2002درصدي واردات خدمات در سال 120

.خدمات در همین سال است

2009- 1998صادرات و واردات بخش خدمات ایران به جهان طی دوره روند رشد :3نمودار

ملل متحد هو سازمان تجارت و توسع) WTO(برگرفته از اطالعات سازمان تجارت جهانی : مأخذ
)UNCTAD.(

تصریح مدل- 4
در این قسمت به معرفی و برآورد مدل تجربی براي تحلیل اثرهاي مؤثر بر 

،)EU(اروپا اي اتحادیههاي منطقهبا کشورهاي بلوكتجارت درون صنعتی ایران 
اکو، )OIC(، سازمان کنفرانس اسالمی )D8(توسعه اسالمی هشت کشور درحال

)ECO(،فارسخلیجهمکاريشوراي)GCC (آنآسهو)ASEAN ( براساس
39هاي تابلویی پویاو مبتنی بر روش داده2009- 1980اطالعات دوره زمانی 

39 Dynamic Panel
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 :صورت زیر استفرم عمومی مدل جاذبه مورد برآورد به40.ه استپرداخته شد

ijtijtitit

itititijt

LnTIMBLnDISLnFDILnMaxGDP

LnMinGDPLnDPGDPLnMGDPLnIIT









7654

3210

ijtIITهاي شاخص تجارت درون صنعتی ایران با کشورهاي بلوكEU،D8،
OIC،ECO،GCCوASEANاست.
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ijkX)ijkM ( صادرات)کشور ) وارداتi به کشورj در صنعتkاست.
itMGDPهايمیانگین تولید ناخالص داخلی کشور ایران و کشورهاي بلوك
EU،D8 ،OIC،ECO ،GCCوASEANصورت زیر محاسبه شده است که به

تجاري اقتصادي کشورهاي طرف) ابعاد(اي براي اندازه این متغیر نماینده. است
.است

)(
2

1 PartnerIran
it GDPGDPMGDP 

itDPGDP قدرمطلق تفاضل بین درآمد سرانه کشور ایران و کشورهاي
صورت زیر است که بهASEANوEU،D8 ،OIC ،ECO ،GCCهايبلوك

:محاسبه شده است
partneriran

it P

GDP

P

GDP
DPGDP 















itit MinGDPMaxGDP و کشورهاي درآمد سرانه ایران) بیشترین(کمترین )(
.هستندASEANوEU،D8،OIC،ECO،GCCهاي بلوك



























partneriran

it P

GDP
Log

P

GDP
LogMinGDP ,

PC-TASافزار و نرم) WTO(مربوط به تجارت درون صنعتی از سازمان تجارت جهانی هايداده40

بندي استاندارد در گروه کاالي پنج رقمی طبقه) UNCTAD(ملل متحد هسازمان تجارت و توسع
و (PPP)براساس برابري قدرت خریدGDPارقام .استخراج شده است) SITC(المللی تجارت کاالها بین

گذاري خارجی از بانک مرکزي جمهوري هاي مربوط به سرمایهو داده) IMF(المللی پول یناز صندوق ب
. استخراج شده است) IMF(المللی پول صندوق بین) IFS(افزار اسالمی ایران و نرم
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partneriran

it P

GDP
Log

P

GDP
LogMaxGDP ,

itFDIگذاري مستقیم جذب شده استحجم سرمایه .Dis مسافت بین کشور ایران
. استASEANوEU،ECO،GCCهاي و کشورهاي بلوك

ijtTIMB میزان عدم توازن
وEU،D8 ،OIC،ECO ،GCCهاي و کشورهاي بلوك)i(ایران تجاري میان کشور 

ASEAN) باjدر زمان ) نشان داده شدهtاست.

 ijtijt

ijtijt

ijt MX

MX
TIMB






ijtX)ijtM ( صادرات)واردت ( کشورi به)کشور ) ازj در زمانtاست .ijt جمله
.است) به طور نرمال و یکسان توزیع شده(iidاختالل تصادفی 

آزمونمورديهاهیفرض-4-1
و اندازه اقتصادي ) ijtIIT(درون صنعتی تجارترابطه مثبتی بین : فرضیه اول

)
itMGDP (ایده پشت این فرضیه آن است که کشورهاي داراي . کشورها وجود دارد

ابعاد و مقیاس اقتصادي بزرگتر، توانایی نسبی باالتري در دستیابی به مقیاس 
تر فرضیه اقتصادي و افزایش صادرات برحسب مزیتهاي نسبی دارند، به بیان ساده

01مورد آزمون،   01در مقابل هاي شایان ذکر است تأثیر مثبت صرفه. است
زان و کالرك، )2005(ماتواقتصادي بر تجارت درون صنعتی در مطالعات اوم

. تأیید شده است) 2009(41و  لیتا و فوستینو)2009(
(درون صنعتی تجارترابطه منفی بین : فرضیه دوم

ijtIIT ( و تفاضل درآمد سرانه
)

itDPGDP (این متغیر از طرف عرضه تفاوت در موجودي عوامل تولید . وجود دارد
کنندگان دو کشور را و از طرف تقاضا، تفاوت در ساختار تقاضا و ترجیحات مصرف

هاي داراي ساختار درآمدي معتقد است کشور42در این رابطه لیندر. دهدنشان می
عبارتی، کشورهاي داراي موقعیت به. ، ساختار تقاضاي مشابه خواهند داشتمشابه

کنند و سطح تجارت این کشورها اقتصادي مشابه محصوالت مشابهی را تجارت می
نسبتاً گسترده خواهد بود که براساس آن ارتباط منفی بین تجارت درون صنعتی و 

تر، فرضیه مورد سادهبه بیان. تفاوت درآمد کشورهاي طرف تجاري وجود دارد

41 Leitao and Faustino
42 Linder(1961)
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 02آزمون،   02در مقابل هلپمن تأثیر منفی این متغیر در مطالعات . است
43ماتواومو )1995(، هوملس و لیوینشون )1994(سایرین و، گرینوي)1987(

و چهارم در هاي سومشایان ذکر است، فرضیه. مورد تأیید قرار گرفته است) 2005(
.جهت تأیید فرضیه دوم به مدل اضافه شده است

و حداقل درآمد سرانه ) ijtIIT(درون صنعتی تجارترابطه مثبتی بین : فرضیه سوم
)

itMinGDP (رابطه مثبت بین تجارت درون صنعتی و حداقل درآمد . وجود دارد
درتشابهعدموصنعتدرونتجارتسهممیانمنفیرابطهفرضیهباسرانه منطبق

03تر فرضیه مورد آزمون، به بیان ساده. داخلی استناخالصتولیدسرانه  در
03مقابل  و، گرینوي)1987(هلپمن تأثیر مثبت این متغیر در مطالعات . است

.تأیید شده است)1995(و هوملس و لیوینشون ) 1994(سایرین 

و حداکثر درآمد ) ijtIIT(درون صنعتی تجارترابطه منفی بین : فرضیه چهارم
(سرانه 

itMaxGDP (با کاهش تفاوت درآمد سرانه کشورها، مشابهت . وجود دارد
تجارت بین منفیبه عبارتی، عالمت.شودموجودي عوامل تولید آنها بیشتر می
در کشورهاي با درآمد و ابعاد اینکهفرضیهدرون صنعتی و حداکثر درآمد سرانه با

به بیان . گیرد، سازگار استبیشتر صورت میصنعتدروناقتصادي مشابه، تجارت
04دیگر، فرضیه مورد آزمون،   04در مقابل در تأثیر منفی این متغیر. است

و هوملس و لیوینشون ) 1994(سایرین و، گرینوي)1987(هلپمن مطالعات 
.تأیید شده است)1995(

گذاري مستقیم خارجی و تجارت درون صنعت، بسته به رابطه سرمایه: فرضیه پنجم
با توجه به مطالب . تواند منفی یا مثبت باشددو اثر جایگزینی و مکمل بودن می

گذاري خارجی مبهم رابطه بین تجارت درون صنعتی و جریان سرمایهذکر شده
این )2009(و زان و کالرك) 1994(سایرین وگرینوياست ولی در مطالعه 

05تر فرضیه مورد آزمون، عالمت مثبت برآورد شده است به بیان ساده  در
05مقابل  است .

(درون صنعتی تجارترابطه معکوسی بین : فرضیه ششم
ijtIIT ( و مسافت)Dis (

هاي شود که بیانگر هزینهمسافت متغیري مهم در تجارت محسوب می. داردوجود 
تر به بیان ساده. حمل و نقل، زمان، ناآشنایی فرهنگی و موانع دسترس به بازار است

06فرضیه مورد آزمون،   06در مقابل ارتباط منفی بین مسافت و . است

43 Hummels and Levinshon (1995) and Umemoto (2005)
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لیتا و فوستینو ، )1995(هوملس و لیوینشون تجارت درون صنعتی در مطالعات
.تأیید شده است)2009(و زان و کالرك )2009(

(صنعتی درونتجارترابطه معکوسی بین : فرضیه هفتم
ijtIIT (تجاري و عدم توازن

)ijtTIMB ( این متغیر با تجارت درون صنعتی همبستگی منفی دارد، به . داردوجود
عدم توازن تجاري، احتمال وجود تجارت درون صنعت ) کاهش(عبارتی با افزایش 

07آزمون، تر فرضیه موردبه بیان ساده. یابدمی) افزایش(کاهش   در مقابل
07 در تجاريعدم توازندرون صنعتی وارتباط منفی بین تجارت. است

.مورد تأیید قرار گرفته است)1993(مطالعات لی و لی 

برآوردهاجینتا-4-2
مورد برآورد ) GMM(یافته مدل تابلویی پویاي موردنظر از روش گشتاورهاي تعمیم

وصنعتکشاورزي،يهابخشیرتک زتکقرار گرفته که نتایج به دست آمده براي
GMMبرتري روش . استشدهارائه3و 2، 1يهاجدولدرآنهامجموعوخدمات

مشکلGMMها در برآورد این مدل در این است که در روشنسبت به سایر روش
هرهمچنینوشودمیرفعمتغیرهاخودوقفهازاستفادهباهاشاخصبودنزادرون

جهت استذکرشایان. گیردمینظردررامتغیرهازمانینیزومقطعیبعد
یی نسبت درست نما(از یو خودهمبستگیناهمسانانسیواريهازمونآ
)Likelihood Ratio (نمایید همانطور که در جداول مشاهده می. استفاده شده است

مدلدهندگیتوضیحبااليقدرتازحاکیمعنادارFآمارهوباالتعیینضریب
:توان نتیجه گرفت کهمی) 1(براساس نتایج مدل پویا  از جدول . دارد
تحت شدتبههاي طرف تجاري تجارت درون صنعتی ایران با کشورهاي بلوك

.تأثیر تجارت درون صنعتی دوره قبل خود قرار دارد
 اي براي عنوان نمایندهي تجاري بههاطرفمیانگین تولید ناخالص داخلی

.مقیاس و ابعاد اقتصادي تأثیر مستقیم معناداري بر تجارت درون صنعتی دارد
 قدرمطلق تفاضل درآمدهاي سرانه داراي تأثیر منفی معناداري بر تجارت

. درون صنعتی است
ي تجاري داراي تأثیر مثبت هاطرفحداقل درآمد سرانه ایران با کشورهاي - 

.معناداري بر تجارت درون صنعتی است
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 ي تجاري داراي تأثیر منفی هاطرفحداکثر درآمد سرانه ایران با کشورهاي - 
.معناداري بر تجارت درون صنعتی است

این نتیجه بیانگر آن است که ساختارهاي تقاضاي کشورها و موجودي 
.عوامل آنها با یکدیگر متفاوت  است

گذاري مستقیم خارجی داراي تأثیر معناداري بر تجارت درون صنعتی ایران سرمایه
.با کشورهاي طرف تجاري نیست

 مســافت داراي تــأثیر معکــوس معنــاداري بــر تجــارت درون صــنعتی بــین ایــران و
.کشورهاي طرف تجاري است

یران عدم توازن تجاري داراي تأثیر معکوس معناداري بر تجارت درون صنعتی بین ا
به عبارتی، با افزایش عدم توازن تجاري، تجارت . و کشورهاي طرف تجاري است

درون صنعت کاهش و با کاهش عدم توازن تجاري، احتمال وجود تجارت درون 
.یابدصنعت افزایش می

يهابخشدرايمنطقههايبلوكوایرانصنعتیدرونتجارتمدلبرآوردجینتا: 1جدول 
يکشاورز

کشاورزيبخشکلکشاورزيمحصوالتتبدیلیوغذاییصنایع

بیضراtآمارهبیضراtآمارهبیضراtآماره
)00/0 (1451/3)00/0 (284/1)00/0 (7/24/6C

)00/0   (1/301/0)00/0 (1446/0)00/0  (4328/0LT(-1)

)8/0 (19/00004/0)4/0 (8/0-005/0)12/0 (5/145/0LMGDP

)9/0 (002/0-00/0)8/0 (26/0-001/0-)6/0 (51/0-13/0 -LDPGDP

)9/0 (05/000/0)5/0 (58/0004/0)4/0 (83/032/0Min GDP

)9/0 (00/000/0)87/0 (16/0002/0-)45/0 (75/046/0-Max GDP

)00/0  (6509/0)00/0  (20-04/0 -)00/0  (7/68/0LFDI

)9/0 (02/000/0)9/0 (01/000/0)7/0 (33/0-08/0 -LDIS

)00/0 (125-36/0-)00/0  (38-39/0 -)00/0  (67-27 -TIMB

92/0 =R2

)00/0 (3606 =F

91/0 =R2

)00/0  (563 =F

94/0=R2

)00/0 (9815 =F

 است» حداقل سطح معناداري«اعداد داخل پرانتز بیانگر.
ضرایب صفر بیانگر تأثیر ناچیز متغیرهاي مستقل دارد .
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اي به تفکیک صنایع مختلفمنطقههاي نتایج برآورد مدل تجارت درون صنعتی ایران و بلوك:2جدول 
کل صنعتصنایع فلزيمحصوالت داروییصنایع خودروسازيصنایع نساجیمحصوالت شیمیاییمحصوالت معدنی

ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره 
13

)00/0(8/18/7
)00/0(77/020

)00/0(8/27/13
)00/0(7/21/6-

)00/0(8/0-4/1
)16/0(0.12113

)00/0 (4C

43
)00/0(5/0103

)00/0(8/08
)00/0(22/10

)00/0(11/02/9
)00/0(17/0192

)00/0(78/06/18
)00/0(09/0LT(-1)

4/9
)00/0(17/07/0

)4/0(007/04/0
)6/0(006/03

)002/0(07/07/0
)4/0(01/09/3

)00/0(04/08/6
)00/0(02/0LMGDP

7/0-
)5/0(01/0 -11/0 -

)9/0(001/0-4/0-
)6/0(01/0 -6/0-

)5/0(01/0 -09/0 -
)9/0(001/0-5/0-

)6/0(005/0-85/0
)4/0(002/0-LDPGDP

8/0-
)4/0(02/0 -1/0

)9/0(001/06/0
)5/0(009/0-44/0

)6/0(01/013/0
)9/0(002/06/0

)5/0(01/05/0-
)5/0(002/0Min GDP

3/1-
)2/0(05/0 -

18/0
)8/0(004/013

)00/0(02/07/0
)4/0(04/013/0

)8/0(003/075/0
)4/0(01/0 -

3/1-
)2/0(008/0-Max GDP

26
)00/0(15/05/0

)6/0(002/012-
)00/0(04/012-

)00/0(12/0 -
30

)00/0(4/003/0
)00/0(03/04/2-

)01/0(002/0-LFDI

1
)3/0(01/007/0 -

)9/0(0006/0 -
03/0 -

)9/0(0004/028/0 -
)7/0(004/0-

1/0-
)9/0(001/0-

36/0-
)7/0(003/0-

9/0
)3/0(00/0LDIS

37-
)00/0(13/0 -

19
)00/0(07/014-

)00/0(05/0 -
57

)00/0(46/016
)00/0(1/022

)00/0(06/0136 -
)00/0(08/0 -TIMB

61/0 =R2

)00/0 (327 =F

94/0 =R2

)00/0(2412 =F

51/0 =R2

)00/0(80 =F

88/0 =R2

)00/0(731 =F

92/0 =R2

)00/0 (6711 =F

93/0 =R2

)00/0(9743 =F

91/0 =R2

)00/0(3477 =F

عدم خودهمبستگی63/0) 42/0(6/0) 39/0(51/0) 35/0(72/0) 49/0(62/0) 42/0(6/0) 39/0(72/0) 49/0(

واریانس همسانی65/0) 4/0(66/0) 4/0(43/0) 3/0(82/0) 62/0(67/0) 4/0(66/0) 4/0(82/0) 62/0(

 است»  حداقل سطح معناداري«اعداد داخل پرانتز، بیانگر.
 دهدتشخیصی انجام شده روي جمالت پسماند را نشان میيهاآزموندو سطر آخر.
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هاي مختلف خدماتاي به تفکیک بخشهاي منطقهنتایج برآورد مدل تجارت درون صنعتی ایران و بلوك:3جدول 
کل خدماتبازرگانیونقلحملگردشگريسایر خدمات بازرگانی

ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره ضرایبtآماره 

7/10
)00/0(4/134/1 -

)1/0(24/0 -3/1
)1/0(11/07/2

)00/0(19/010
)00/0(44/1C

41
)00/0(52/048

)00/0(5/0185
)00/0(87/092

)00/0(81/041
)00/0(52/0IIT(-1)

2/1
)2/0(01/06

)00/0(14/077/0
)4/0(08/01/5

)00/0(05/02/1
)22/0(01/0LMGDP

3/0-
)7/0(004/0-7/0-

)4/0(01/0 -26/0-
)7/0(002/0-4/0-

)6/0(003/0-31/0
)7/0(004/0-LDPGDP

6/0
)5/0(01/02/1

)2/0(03/004/1 -
)3/0(01/06/0

)5/0(009/06/0
)5/0(01/0Min GDP

17/0 -
)8/0(005/0-

1
)3/0(04/041/0

)6/0(009/085/0
)4/0(01/017/0 -

)8/0(005/0-Max GDP

1/2-
)04/0(009/0-1/1

)3/0(009/05/15
)00/0(07/03/9-

)00/0(02/0 -1/2-
)04/0(009/0-LFDI

07/0 -
)9/0(0009/0 -

4/0-
)6/0(009/0-

06/0-
)9/0(0005/0 -

5/0-
)6/0(004/0-

07/0 -
)9/0(0009/0 -LDIS

35-
)00/0(35/0 -

22-
)00/0(39/0 -

17-
)00/0(09/0 -

21-
)00/0(17/0 -

35-
)00/0(35/0 -TIMB

9/0 =R2

)00/0(1596 =F

93/0 =R2

)00/0 (2332 =F

99/0 =R2

)00/0 (33137 =F

98/0 =R2

)00/0 (11305 =F

9/0 =R2

)00/0(1596 =F

عدم خودهمبستگی7/0) 49/0(75/0) 41/0(51/0) 35/0(72/0) 49/0(62/0) 42/0(

واریانس همسانی85/0) 63/0(66/0) 4/0(43/0) 3/0(82/0) 62/0(67/0) 4/0(

 ،دهدروي جمالت پسماند را نشان میشدهانجامي تشخیصی هاآزموندو سطر آخر .است» حداقل سطح معناداري«دهندهنشاناعداد داخل پرانتز.
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يسازهیشب-4-3
ايسازي تجارت درون صنعتی ایران و کشورهاي بلوك منطقهدر این قسمت شبیه

سازي شبیه. خدمات ارائه شده استوصنعتکشاورزي،هايبخشتفکیکبه
بینی و پیشتري در خصوص میزان قدرت تجارت درون صنعتی تحلیل دقیق

به . دهددر متغیر وابسته را ارائه می44همچنین توانایی دنبال کردن نقاط عطف
شده قدرت بازتولید دهد که آیا مدل طراحیسازي نشان میبیان ساده شبیه

سازي تجارت درون صنعتی طی دوره مورد بررسی را دارد؟ شبیهیخیتارهاي داده
:بیانگر موارد زیر است4مودار ایران با کشورهاي طرف تجاري در ن

بینی و توانایی دنبال سازي بخش کشاورزي حاکی از قدرت باالي پیششبیه
بینی و تحلیل و تجزیه دیگر امکان پیشبیانبه. کردن نقاط عطف دارد

.ساختاري در این بخش وجود دارد
بینی و عدم توضیح سازي بخش صنعت حاکی از قدرت نسبتاً باالي پیششبیه

این توانایی طی دوره (به بعد دارد 1985و تفسیر نقاط عطف طی دوره 
).وجود دارد1985- 1980

سازي بخش خدمات نشان از توانایی توضیح و تفسیر روند کلی اطالعات شبیه
اساس آن وجود دارد اما بینی روند بردیگر، امکان پیشبیانبه. تاریخی دارد

.پذیر نیستدرستی امکانبهقدرت تحلیل ساختاري براي این بخش 

يهابخشکیتفکبهايمنطقهيهاگروهوایرانصنعتیدرونتجارتيسازهیشب: 4نمودار 
خدماتوصنعت،يکشاورز

.برآوردهاي پژوهش حاضر: مأخذ

44 Turning Points

22

2262
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هاي کشاورزي، صنعت و خدمات از سازي بخشمنظور ارزیابی شبیهبه
معیارهاي
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استفاده شده است 146

sکه در آن(
tYسازي شده، مقدار شبیهa

tYو مقدار واقعیTهاي دورهتعدادنیز
شود که مشاهده می4براساس نتایج ارائه شده در جدول ). سازي استشبیه

سازي شده با دهنده درصد خطاي نسبتاً پایین سري شبیهارزیابی نشانمعیارهاي 
.مقادیر واقعی دارد

سازيمعیارهاي ارزیابی شبیه:4جدول 
يکشاورزبخشصنعتبخشخدماتبخش

4/3%6/8%7/3%RMSPE

04/0%86/0%18/0 -%MSPE

.محاسبات پژوهش حاضر: مأخذ

صنعتی ایران با کشورهاي طرف تجاري در زیر سازي تجارت درون شبیه
سازي زیرشبیه. ارائه شده است5کشاورزي، صنعت و خدمات در نمودار بخشهاي

بیانگر ) شامل محصوالت کشاورزي و صنایع غذایی و تبدیلی(هاي کشاورزي بخش
طورکه همان. بینی و امکان تحلیل ساختاري داردتوانایی باالي مدل در پیش

ویژه صنایع غذایی و سازي محصوالت کشاورزي و بهشود نمودار شبیهیمشاهده م
.تبدیلی بسیار بر نمودار سري زمانی واقعی منطبق است

شامل محصوالت معدنی، صنایع خودروسازي، (سازي زیربخشهاي صنعتی شبیه
بینی و حکایت از توانایی باالي مدل در پیش) محصوالت دارویی و صنایع فلزي

هاي محصوالت بخشنبال کردن نقاط عطف دارد، اگرچه در خصوص زیرتوانایی د
بینی و امکان پیش(تر است شیمیایی و صنایع نساجی توانایی مدل نسبتاً پایین

).تحلیل ساختاري وجود ندارد
ونقل، گردشگري و هاي خدمات مشتمل بر بازرگانی، حملبخشسازي زیرشبیه

کند بینی را فراهم مید که مدل امکان پیشدهنسایر خدمات بازرگانی نشان می
.وجود ندارد) به دلیل ناتوانایی در دنبال کردن نقاط عطف(ولی قدرت تحلیل 

45 Root mean square percent error
46 Mean simulation error
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يهابخشریزکیتفکبهايمنطقهيهاگروهوایرانصنعتیدرونتجارتيسازهیشب:5نمودار
خدماتوصنعت،يکشاورز
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.برآوردهاي پژوهش حاضر: مأخذ

گیريبندي و نتیجهجمع- 5
در این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با 

وEU،D8 ،OIC ،ECO ،GCCاي هاي منطقهکشورهاي طرف تجاري در بلوك
ASEANهاي کشاورزي، صنعت و خدمات به تحلیل اطالعات به تفکیک بخش

دهد نتایج برآورد مدل تجربی نشان می. آماري و برآورد مدل تجربی پرداخته شد
که اندازه اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر تجارت 

.درون صنعتی ایران با کشورهاي طرف تجاري است
ها در تجارت درون صنعتی  ایران با کشورهاي طرف تجاري در آزمون فرضیه

اول مبنی بر وجود رابطه مثبت فرضیه . 1: دهد کهاي نشان میهاي منطقهبلوك
فرضیه دوم مبنی بر . 2. شوددرون صنعتی و اندازه اقتصادي تأیید میبین تجارت

. 3. شوددرون صنعتی و درآمد سرانه تأیید میوجود رابطه منفی بین تجارت
-درون صنعتی و جریان سرمایهفرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت

فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه . 4. شودم خارجی تأیید نمیگذاري مستقی
فرضیه . 5. گیرددرون صنعتی و مسافت مورد تأیید قرار میمعکوس بین تجارت
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پنجم مبنی بر وجود رابطه معکوس بین تجارت درون صنعتی و عدم توازن تجاري 
.گیردمورد تأیید قرار می

شود جریان تجارت ایران به سمت کشورها و بر این اساس پیشنهاد می
مقیاس . اي سوق یابد که داراي ابعاد اقتصادي بزرگتر باشندهاي منطقهبلوك

یافتگی کشورهاي طرف تجاري با فرض سطح مناسبی از توسعهاقتصادي بزرگتر
تنوع بیشتر ترجیحات به دلیل (تر براي تمایز محصول تواند بیانگر امکانات وسیعمی

و ) هاي ناشی از مقیاسجوییتر از منافع صرفهگیري وسیعو همچنین، امکان بهره
.بنابراین، موجب تجارت درون صنعتی بیشتر باشد

از سوي دیگر، در انتخاب کشورهاي طرف تجاري باید ساختارهاي متفاوت 
تفاوت (ف تقاضا و از طر) تفاوت در موجودي عوامل تولید(از طرف عرضه کشورها 

مد نظر قرار گیرد زیرا از بعد عرضه ) کنندگاندر ساختار تقاضا و ترجیحات مصرف
شود و از بعد تفاوت در موجودي عوامل موجب کاهش تجارت درون صنعت می

هاي داراي ساختار درآمدي مشابه، ساختار تقاضاي مشابه خواهند تقاضا کشور
کنند و سطح تجارت این کشورها، نسبتاً داشت و محصوالت مشابهی را تجارت می

نظیر بدین ترتیب، در انتخاب کشورهاي طرف تجاري مواردي . گسترده خواهد بود
و توزیع درآمدي مورد توجه GDPهاي اقتصادي از یافتگی، سهم بخشمیزان توسعه

شایان ذکر است در کنار موارد مذکور باید به مؤلفه مسافت و نزدیکی . قرار گیرد
. هاي تجاري توجه ویژه داشتعنوان عاملی مهم در افزایش هزینهفیایی بهجغرا

هاي کشاورزي، صنعت و دیگر، بهینه کردن جریان تجارت کشور در بخشبیانبه
خدمات مستلزم وجود تابع هدفی است که هر سه مؤلفۀ مذکور در آن نقش داشته 

.هاي تجاري منجر شودباشد و بر اساس آن به کاهش هزینه
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