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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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 رویکرد: ایران صادرات بر تجاري توانمندسازي هاي	شاخص نقش

  جاذبه مدل

   فرد امانی روزبه
 گنبدکاووس، دانشگاه کارآفرینی، مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوي

  ایران گنبدکاووس،
    

  ایران گنبدکاووس، گنبدکاووس، دانشگاه واقتصادي، اداري علوم گروه دیار،تااس   خیاره محمدي محسن

    

  ایران گنبدکاووس، گنبدکاووس، دانشگاه اقتصادي، و اداري علوم گروه دیار،تااس   مظهري رضا

   چکیده

 الملل	بین اقتصاد ادبیات در فراوانی اهمیت از صادرات مقصد ومبدا  کشورهاي در تجاري توانمندسازي اقدامات اهمیت

 و تجـارت  هاي	هزینه کاهش به منجر تواند	می که تجاري توانمندسازي هاي	سیاست نقش این، وجود با .است برخوردار

 مقصـد  در تجاري توانمندسازيمساله  به این، بر	عالوه .است گرفته قرار توجه مورد کمتر شود، صادرات عملکرد بهبود

 جاذبه الگوي غیرخطی تخمین لزوم همچنین .است نشده توجه چندان صادراتمبدا  تجاري عملکرد بر آن ثیرتا و صادرات

ر دهه طی ه تا حدودي اخـی   تجاري توانمندسازي اثرات تخمین حاضر، مقاله در ،بنابراین .است بوده توافق مورد کامل طور ـب

ه  2016 تـا  2008 زمـانی  بازه در آن تجاري شریک کشور 21 براي )PPML( نما پوآسون نمایی درست حداکثر روش ـب

 مرزها، مدیریت بازار، به دسترسی شاخص زیر 4 شامل ،)ETI( تجاري توانمندسازي شاخص .است گرفته بررسی مورد

  دسترسی مانند تجاري توانمندسازي عوامل که داد نشان یجتان .است عملیاتی محیط و ارتباطات و ونقل	حمل هاي	زیرساخت

 و مثبـت  ثیرتـا  داراي صادرات مقصد هم ومبدا  کشورهاي در هم عملیاتی محیط و زیرساخت مرزي، مدیریت بازار، به

 هـاي 	شـاخص  بیشـتر  شـدت  و اهمیت بیانگر یجتانهمچنین  .هستند آن تجاري شرکاي و ایران تجارت جریان بر معنادار

 نقـش  تـوان آن را  که می است بوده آن تجاري شریک کشورهاي در مشابه اقدامات به نسبت ایران تجاري توانمندسازي

 . کرد تفسیر آن تجاري شرکاي و ایران بین تجارت افزایش در تجاري توانمندسازي حیاتی

 حـداکثر  تجـاري،  توانمندسـازي  غیرخطـی،  جاذبـه  الگـوي  دوجانبـه،  تجـارت  هـا: کلیدواژه

  . پوآسن نمایی درست

  . JEL: F13 ، F14، O24، P45 يبندطبقه

                                                        
  :نویسنده مسئولm.mohamadi@ut.ac.ir 
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 مقدمه .1
ساس  و سنتي  طور به پيش، دهه چند تا   به دسترسي   هک بود اين بر اعتقاد ريخي،تا سوابق  برا

  ،تاراســ اين در .اســت کشــور يک تجاری هایظرفيت تحقق برای جدی موانع از يكي بازار
صالح  با کنندمي سعي  ختلفم کشورهای  هایدولت ست   ا  و هاهتعرف مانند تجاری هایسيا
  حال، اين با .کنند حل را مشكل  اين آزاد، و ترجيحي هایتوافقنامه در مشارکت  و هاسهميه 

ــياری  ــورهای  از بسـ ــعه  حال  در کشـ   یاتعرفه  غير موانع و ديگر تجاری  موانع دليل  به  توسـ
ست    مثال، عنوان به .کنند رقابت جهاني بازار در توانندنمي صاد  هایسيا ست ن کالن اقت   ادر
ست  کرده مواجه چالش با را بازار به دسترسي   و رقابت کشورها،  اين در   رايطش  همچنين .ا

  کلجســتي و ونقلحمل راندمان و پشــتيباني خدمات و هازيرســاخت توليد، عوامل نامطلوب
 و هورنوک مطالعات ،تاراســ ينا در .اســت داده افزايش را تجارت و توليد هایهزينه پايين،
  ایکشوره  در ويژه به خارجي تجارت هایهزينه که است  مطلب اين بيانگر (2015) 1کورن
مهم هک هستند  توجه قابل ،شوند مي تجارت مانع که عواملي و الست اب هنوز توسعه  حال در

  راســيبوروک پيچيده، مقررات جمله از اداری مشــكالت را واردات و صــادرات موانع ترين
  .برندمي نام گمرک از کاال ترخيص برای مدت طوالني انتظار و اداری،
  کشـــورهای در را تجارت ارزش به تتجار هزينه نســـبت (2016) 2همكاران و آرويس 

  اين، بر عالوه .اندکرده برآورد درصـــد 300 و 80 ترتيب به توســـعه حال در و يافتهتوســـعه
  نهايي هزينه ،2018 ســال در 3(WITS) يكپارچه يجهان تجارت حلراه هایداده براســاس
شورهای  در ينرکانت هر واردات و صادرات  سعه  ک   به 2015 تا 2008 زماني دوره در يافته تو
  حال در کشـــورهای برای هزينه اين که حالي در اســـت يافته افزايش رصـــدد 3 و 5 ترتيب
  همچنين .4اســت رفته البا زماني دوره همان در درصــد 26 تا 22 بين متوســط طورهب توســعه
  به واحد 4949 و 4918 از 2008 سال  از جهان در شده  وارد و شده  صادر  محصوالت  تعداد

                                                           
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  

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2018
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ــال در واحد 6948 و 7574 به بيترت ــت افتهي کاهش 6201 سـ   جهاني تجارت حلاه)ر 1اسـ
  .(2018 يكپارچه،

 تا 2010 سال  از شده  صادر  محصوالت  تعداد ،اشاره شده   گزارش براساس  نيز ايران در 
ــده وارد کاالهای   تعداد  و افزايش واحد  2722 به  واحد  2554 ميزان از 2016  3906 از شـ
  حجم اين، وجود با .اســت افتهي کاهش 2016 ســال در واحد 3751 به 2010 ســال در واحد

ــاس ايران خارجي  تجارت  ــال در دالر ميليارد  138 از گزارش همين براسـ  126 به  2010 سـ
ــال در دالر ميليارد  ــت يافته   کاهش  2016 سـ   وجود به  توانمي آن داليل  جمله  از که  اسـ
  يد تول های هزينه  افزايش و کاالها   پذيری رقابت   عدم  نتيجه  در و ارزی های جهش ها، تحريم
  .کرد اشاره داخلي
 منظر از جهان کشور  138 ميان در ايران (،2016) اقتصاد  جهاني مجمع گزارش براساس  

ــاخص ــازی ش ــت داده اختصــاص خود به را 131 رتبه تجارت، توانمندس ــاس .اس   اين براس
  تعرفه رخن موزون ميانگين باالی سطح  قبيل از ايران در تجارت توسعه  اصلي  موانع گزارش،

صد(،  1/27) صد(،  4/28) هاتعرفه زياد پراکندگي در   تعرفه از معاف واردات وجود عدم در
  بودن باال هوايي(، ونقلحمل ويژهه)ب ونقلحمل یهازيرساخت  در موجود ضعف  گمرکي،
ــادرات و واردات يند آفر کامل   انجام  برای نياز  مورد روزهای  تعداد    ترتيب  به ) ايران در صـ
ــتفاده  روز(،25 و 37 ــرف و بنگاه  بين معامالت  برای اينترنت  از پايين  اسـ   هايي، ن کننده مصـ

  معيار نظر از نايرا رتبه بودن باال تجاری، فعاالن برای وکارکســب محيط نامطلوب وضــعيت
  قيمت بودن باال (،120 )رتبه تجاری مناقشــات در قضــايي یهادســتگاه طرفيبي و وریبهره

  شده باعث وام، گرفتن سهولت معيار در (138 )رتبه جايگاه ترينپايين تانهاي و مالي خدمات
  .باشد باال تانسب ايران در تجارت هزينه که است
 رد ايران( جمله )از کشورها  تمامي که دارد ضرورت  وزهامر ،بيان شده  موارد بهتوجه  با 
ــ ــعه  یتا راسـ ــتفاده  و جهاني  تجارت  توسـ   روی پيش موانع خود، بالقوه  های ظرفيت  از اسـ

  .بردارند ميان از را تجارت توانمندسازی

                                                           
 16080ميليارد دالر افزايش، اما حجم واردات جهاني از  17728به  17664البته حجم صادرات جهاني در دوره اشاره شده از  - 1

کاهش داشته است که اين دليل کاهش حجم تجارت  2016ميليارد دالر دالر در سال  15777، به 2008ميليارد دالر در سال 

و پيامدهای کاهش تقاضای بعد  2008ايانه و توجه به توليد داخلي کشورها، رکود سال گرهای مليتوان به سياستجهاني را مي

  های تجارت که در گزارش يادشده به آن اشاره شده است، مرتبط دانست.از آن و همچنين افزايش هزينه
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 کایشر  و ايران بين تجارت بر است  ممكن که مختلفي عوامل مورد در زيادی مطالعات 
ــده انجام ذاردبگ ثيرتا آن تجاری ــت ش  و فرد)اکبری توليد عوامل وریبهره ،مثال برای .اس

 ،(1398 همكاران، و آقاصــفری و 1389 همكاران، و )آذربايجاني نهادها ،(1393 همكاران،
 اثر (،1397 همكاران، و آرمن و 1393 همكاران، و بيگدلي )ضــيايي اقتصــادی هایتحريم
ــي  نهادهای ــياس  با .(1394 همكاران، و )يزداني مرزی اثرات و (1398 همكاران، و )ناقلي س

  ایهشاخص  اهميت و ثيرگذاریتا درخصوص  ایمطالعه هيچ نويسندگان  زعم به حال، اين
  .است نشده انجام آن شرکای و ايران تجاری عملكردی بر تجاری توانمندسازی

  بمحسو  دوجانبه تجارت بر ثيرگذارتا مهم عوامل از تجاری توانمندسازی  هایشاخص  
سون  و پرز پورچوگال ؛2015 کورن، و هورنوک) شوند مي   ،2شفرد  و دنيس و 2012 ،1ويل

  در کاال آزاد حرکت کنندهليتســه یهااســتيســ و عوامل براســاس را کشــورها که (2011
  بنابراين، .(2016 ، 3همكاران و گريگا) کنديم یبندرتبه مختلف مقاصد  و کشورها  سراسر  
سي  شنهاد  و ايران صادرات  عملكرد بر ملعوا اين ثيرتا برر ست    برخي پي   بهبود ایبر هاسيا
  .دارد ضرورت آن تجاری شرکای و ايران بين تجارت عملكرد

ــلي هدف  ــرک و ايران تجارت بر موثر مختلف عوامل تحليل و تجزيه مقاله اين اص  ایش
ساس  آن تجاری شنهاد  و يافتهتعميم جاذبه مدل برا   شكالت م بهبود برای هاحل راه برخي پي
   .است
ضر  پژوهش آورینو  سي  قابل جنبه چند از حا ست؛  برر ست آنكه  ا  رایب مطالعه اين نخ

 مجمع توســط شــده ارائه تجاری توانمندســازی شــاخص از تجارت بر ثروم عوامل بررســي
  عوامل خصــوص در پيشــين مطالعات در که اســت کرده اســتفاده 4(WEF) اقتصــاد جهاني

  مطالعـه  اين دوم آنكه .است نگرفته قرار توجه مورد تجاری شرکای و ايران تجارت بر ثروم
ــرايب  تخمين برای PPML 5 روش از ــبه   و جاذبه   الگوی ضـ ــازی  اثرات محاسـ   توانمندسـ

ستفاده  تجاری ست  کرده ا صادسنجي   ادبيات در نويني روش که ا  برای لمللابين تجارت اقت
   .متايرهاست درونزايي و صفر تجارت ناهمساني، واريانس مانند مشكالتي رفع

 جربيت و نظری ادبيات سوم و دوم بخش درکه  است صورتاين  به ادامه در مقاله رتاساخ

                                                           
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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 معرفي را مطالعه اين در شده استفاده هایداده و روش چهارم بخش و شده ارائه پژوهش
و  بندیجمع ششم بخش و دهدمي ارائه را بحث و مدل برآورد يجتان پنجم بخش .کندمي

  .دهدمي ارائه را سياستي پيشنهادات و گيرینتيجه

 موضوع ادبیات. 1

 المللبین تجارت کالسیک هايمدل در تجارت هايهزینه نقش. 1-1
 که کردندمي استدال و داشتند تجارت هاینظريه در بارزی نقش کالسيک اقتصاددانان
 نبنابراي و شوديم هزينه کاهش و گراييتخصص کار، تقسيم موجب المللبين تجارت
 مباحث در تاراس همين در .آورد خواهد ارماان به را رفاه و اقتصادی رشد بازار، وسعت
هزينه اهشک به ایويژه خاطر تعلق اقتصادانان که شودمي مشاهده کرات به المللبين اقتصاد

 ،2واردريك نسبي مزيت ،1اسميت مطلق مزيت هاینظريه در مهم اين که اندشتهدا تجارت یها
 یسازتوانمند شاخص نظری مباني و تجارت جديد هاینظريه ،4جاذبه مدل ،3اوهلين -هكشر
  .است مشاهده قابل تجارت
 رخالفب و داد توضيح را الملليبين تجارت که بود هاييمدل اولين از وييريكارد مدل 
زرگب از يكي که حالي در گرفت؛ نظر در تجارت هزينه بدون را مدلي رودمي انتظار آنچه
 رب تجارت هایهزينه اهميت رو، اين از .است تجارت هزينه الملليبين تجارت موانع ترين
 معمای ظهورهمچنين  .است گرفته قرار مطالعه مورد گسترده طور به تجاری هایجريان
 و 7کرد آشكارتر را تجارت هایهزينه درک به نياز (1995) 6کالوممک توسط 5مرزی

                                                           
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. 
( با بررسي تجارت داخلي و تجارت دوجانبه 1995کالم )نخستين بار توسط مک بحث اثرات مرزی يا معمای مرزی -7

های مرزی اندک در تجارت های آمريكا مطرح شد. براساس اين مفهوم، فواصل و مقاومتهای کانادا و ايالتبين استان

 از بيشتر درصد 2200 کانادا هایاستان بين تجارت که نشان داد کالمالمللي حائز اهميت فراواني است. مکداخلي و بين

 به وی آوردبر که دادند نشان وينكوپ و اندرسون حال، اين با. است بوده کانادا هایاستان و آمريكا اياالت بين تجارت

 .ندارد نظری مهم دارای تورش بوده و مبنای متايرهای حذف دليل
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 مناسب توصيف از مانع تجارت هایهزينه وجود که داد توضيح (4200) 1ديردورف
 االييک توليدکننده يک که بود اين وی اساسي فرض .شودمي نسبي مزيت معمول معيارهای

 از قبل .است رتپايين جهان نقاط ساير با مقايسه در آن توليد نسبي هزينه که کندمي صادر را
 تجارت، 3نشده مشاهده هایهزينه که داشتند اظهار (2000) 2روگوف و اوبستفلد تحقيق، اين

 اين به پرداختن برای تالش اولين .5هستند 4رفته دست از تجارت معماهای برای متقن داليلي
 و اندرسون اينكه با وجود البته .است شده داده نسبت (2003) 6وينكوپ و اندرسون بهمساله 

آن مطالعه اما ،دادند کاهش درصد 44 به 2200 از را کالممک دارتورش برآورد وينكوپ
  .7داشت همراه به را زيادی انتقادات ها
 یهامدل برآورد و محاسبات یتاراس در اقتصادسنجي ابزار از (1962) 8برگن تين هرچند 

 محاسبات در ایبرجسته اعتبار از که (1966) 9مننلي بتاک و کرد استفاده المللبين تجارت
 ، اماکردند تجارت هایهزينه محاسبه به شاياني کمک بود، رداربرخو کل تجارت جريان
 در اسميت .دندار وجود تجارت یهاهزينه گيریهانداز هایابزار و هارويه در نيقمت اجماع
 بر تتجار قلمرو در اوهلين -هكشر و نسبي مزيت نظريه در ريكاردو مطلق، مزيت نظريه
 (1961) 10ليندر که حالي در .دارند کيدتا توليد لعوام وفور و عرضه طرف جانب از هاهزينه

 پراهميت ار تقاضا ریتاساخ هایاولويت و سليقه، از ناشي هایهزينه تقاضا، برطرف کيدتا با
 .کرد قلمداد
 هایهزينه يریگاندازه گذارد،مي ثيرتا تجارت بر که متايرهايي وسيع گستره به توجه با 

-هزينه وسيعي سطح در تجارت هایهزينه .است دشوار شرکا بين تجارت به مربوط حقيقي

 و اطالعات، مرزها، در ایغيرتعرفه هایهزينه تعرفه، ونقل،حمل هایهزينه مانند هايي

                                                           
1- Deardorff, A. V. 

2- Obstfeld, M. & Rogoff, K. 

3- Unobservable Costs 

4- Missing Trade 
 بيني شده است.يافته کمتر از حجم تجارت پيشبه اين مفهوم که حجم تجارت تحقق -5

6- Anderson, J. E. & Van Wincoop, E. 

مطالعه اندرسون و وينكوپ  در شده گرفته کاربه OLSبرآورد لگاريتم خطي  که از جمله اين انتقادها اين بود - 7

 شود.دار منتهي ميواريانس ناهمساني به برآوردهای تورش ( در حضور2003)

8- Tinbergen, J. 

9- Linnemann, H. 

10- Linder, S. B. 
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 دربر را شوندمي ارزيابي ترمهم هاهزينه ديگر ميان در که مختلف محصوالت هایدندارتااس
 تقسيم گروه چهار به را تجارت هایهزينه (2011) 1کاليرجان و خان زمينه، همين در .گيردمي

 4ضمني مرز از خارج هزينه -3 ،3مرز از خارج هزينه -2 ،2طبيعي ونقلحمل هزينه -1 کردند:
 حالي کشورهاست،در کنترل تحت مرز از خارج هزينه .5صريح مرز از خارج هایهزينه -4 و
 نقلوحمل بخش در انرژی یوربهره و فناوری بهبود در طبيعي ونقلحمل هزينه اثرات که

 زيادی حد تا (WTO) 6جهاني تجارت سازمان توسط مرز از خارج صريح هزينه .است نهفته
 قاومتم موضوع در اصلي عوامل از يكي که گفت توانمي بنابراين، .است يافته کاهش
 هایشاخص از توانمي ،تاراس اين در .است مرز از خارج ضمني هایهزينه تجاری،
 در .ردک استفاده نشده مشاهده هایهزينه برای پراکسي يک عنوان به تجارت سازیتوانمند
 چارچوب در المللبين تجارت نظريه ،1960 دهه در جاذبه هاینظريه که است زمينه همين
 2008 مالي بحران از بعد و گيرندمي پا 1990 و 1980و 1970 هایدهه در انحصاری رقابت
  .کندمي آغاز را خود تكاملي رشد روند رتتجا توانمندسازی هایشاخص

 (TFI) 7تجارت تسهیل هايشاخص. 1-2
 که ستا محدود فيتعر ،تعريف يناول؛ شوديم فيتعر صورت دو به اغلب تجارت ليتسه
 و دوم .است مرزها از محصول عبور زمان اي يگمرک یهاهيرو مانند یمرز هایهيرو شامل
 و يرتنظا طيمح ،ینهاد اييکار مانند مرزها پشت یندهاآيفر به گسترده فيتعر کي در

 و سازیساده ،WTO تعريف بنابر .(2008 ،8راموس و زارسوسو) کندمي اشاره خدمات
 و اهفعاليت شامل که دارد نام تجاری تسهيل المللي،بين تجارت هایرويه سازیهماهنگ

 در کاالها جاييجابه جهت نياز مورد هایداده پردازش و انتقال ارائه، آوری،جمع هایرويه
 به مربوط هایهزينه تمامي کاهش تجارت تسهيل از هدف .شودمي الملليبين تجارت
 بدون اما ،تجاری هایسياست اداره و تنظيم اعمال، از ناشي هایهزينه جمله از تجارت

                                                           
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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 .(2009 ،1کرکپاتريک و ايوانو و 2004 وينكوپ، و اندرسون) است توليد هایهزينه احتساب
 در OECD توسط که ایمجموعه تجارت، تسهيل هایشاخص از ایگسترده طيف وجود با

 اين .ستا گرفته قرار استفاده مورد تحقيقات در گسترده طور به يافته توسعه 2013 سال
 جارتت تسهيل نشست در که است گمرکي و تجاری مقررات از کاملي طيف شامل مجموعه
WTO 2است شاخص 12شامل و گرفت قرار توافق مورد زیاندون در 2013 سال در.  
 تجاری، هایرويه کنندهساده اقدامات که اندزده تخمين (2011) 3همكاران و مويز 
 همكاری کشورهای سازمان همچنين .دهدمي کاهش درصد 4/5 تا را تجارت هایهزينه

 کامل اجرای صورت در بالقوه هزينه کاهش که داد گزارش (،2015) توسعه و اقتصادی
 کم کشورهای برای هزينه درصدی 5/16 کاهش به منجر 4(TFA) تجارت تسهيل توافقنامه
 کشورهای برای درصد 6/14 پايين، متوسط درآمد با کشورهای برای درصد 4/17 درآمد،

 معرفي زمان از .شودمي OECD کشورهای برای درصد 8/11 و باال متوسط متوسط درآمد با
  .شوندمي روز به يكبار سال دو هر هاشاخص اين آن،
 ليتسه ردهگست اي محدود فيتعر دنبال به تجارت ليتسه مختلف یهاشاخص از یاريبس  

 تجارت لفمخت التيتسه دامنه و تيماه تا اندگرفته قرار استفاده مورد و شده ساخته تجارت
 لسونيو و پرز الچگپر ،(2011) 6شپرد و سيدن ،(2013) 5پرسون مثال، یبرا .کنند منعكس را
-کسب سهولت یهاشاخص و 7(LPI) يجهان بانک کيلجست عملكرد شاخص از (2012)

 ورليب .اندکرده استفاده تجارت ليتسه یريگاندازه برای شاخصي عنوان به  8(DBI) وکار
 تجارت ليتسه یريگاندازه در OECD تجارت ليتسه شاخص از نيز (2015) 9يو همكاران

                                                           
1- Iwanow, T. & Kirkpatrick, C. 

 دنش االجراالزم از قبل اطالعات اظهارنظر، فرصت اطالعات، بودن دسترس در و انتشار از: عبارتند هااين شاخص - 2

 شفافيت، و تبعيض عدم طرفي، بي افزايش برای ديگر بررسي اقدامات يا تجديدنظر مراحل پيشين، احكام مشورت، و

 همكاری کاال، ترخيص و ترخيص صادرات، و واردات با ارتباط در يا شده تحميل هایهزينه و هاهزينه در انضباط

ترانزيت،  و صادرات واردات، به مربوط دات، تشريفاتوار برای گمرکي کنترل تحت کاالهای جاييجابه مرزی، آژانس

 گمرکي. همكاری و ونقلحمل آزادی

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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 (2008) همكاران و الرنس توسط استفاده مورد یريگاندازه ديگر شاخص .ندکرد استفاده
 عوامل، که است جامع شاخص کي که است 1(ETI) تجارت توانمندسازی شاخص

 یريگاندازه را مقصد و مرزها قيطر از کاالها آزاد انيجر کنندهتسهيل خدمات و هااستيس
  .کنديم

 (ETI) تجاري توانمندسازي هايشاخص. 1-3
 شده ارائه تجاری تسهيل هایشاخص از بخشي 2(ETIی توانمندسازی تجاری )هاشاخص
 يلتسه جهاني اتحاديه و اقتصاد جهاني مجمع توسط و دهندمي تشكيل را OECD توسط
 شاخص .اندشده ارائه کشور يک تجاری بودن باز برای معياری عنوان به 3تجارت

 ار مختلف هایشاخص از ایمجموعه که است واحد يترکيب شاخص تجارت توانمندسازی
 شاخص اين .دهدمي قرار توجه مورد را تجارت کنندهتسهيل اقدامات تمام و گيردمي دربر

 و هاتسياس ،نهادها اندتوانسته اندازه چه تا اقتصادها اينكه گيریاندازه برای است معياری
 براساس .دهند توسعه نهايي مقاصد به کاال آزاد جريان تسهيل برای را خويش خدمات
 اصلي گروه 4 در تجارت تسهيل به مربوط عوامل مجموعه ،تجاری توانمندسازی شاخص
 زير ،5مرزی مديريت ،4بازار به دسترسي از: عبارتند هاشاخص زير اين .اندشده بندیطبقه

 در اقتصاد جهاني مجمع توسط شدهارائه ETI ياصل رکانا .7عملياتي محيط و 6ساخت
 . ستا شده ارائه (1) جدول در 2016 سال زارشگ

  

                                                           
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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 تجاري توانمندسازي شاخص کلي چارچوب .1 جدول
 معیار تعریف معیار شاخص زیر

 به دسترسی :A زیرشاخص
 بازار

 بازار به دسترسی -1 معیار
 (2خارجی)

 بازار به دسترسی -2 معیار
 (6داخلی)

 صادرکنندگان که ایتعرفه موانع ارزیابی
 نآ با صادراتی مقاصد بازار در کشور یک

 هستند روهروب
 هایحمایت پیچیدگی و میزان ارزیابی

 هایسیاست نتیجه عنوان به ایتعرفه
 تجاری

 مدیریت :B زیرشاخص
 مرزی

 شفافیت و کارایی -3معیار
 (13) مرزی مدیریت

 یوربهره و شفافیت کیفیت، ارزیابی
 کشور یک مرزهای مدیریت

 ارزیابی :C زیرشاخص
 تکیفی و دسترسی قابلیت

 ونقلحمل هایزیرساخت
 و مرتبط خدمات کشور، یک

 که ارتباطی هایزیرساخت
 در کاال انتقال تسهیل برای

 سراسر و کشور داخل
 .است ضروری آن مرزهای

 دسترسی قابلیت -4 معیار
 هایزیرساخت کیفیت و

 (7) ونقلحمل
 

 دسترسی قابلیت -5 معیار
 لونقحمل خدمات کیفیت و

(6) 
 و دسترسی قابلیت -6معیار
 و اطالعات فناوری از استفاده

 (7) (ICTs) ارتباطات

 کیفیت و دسترسی قابلیت سنجش
 از یک هر برای داخلی هایزیرساخت

 ای،)جاده ونقلحمل چهارگانه اشكال
 دریایی( و ریلی هوایی،

 
 و هوایی خطوط اتصال قابلیت بررسی

 زمینی خطوط ارتباط
 کیفیت و دسترسی قابلیت سنجش

 میزان جمله از ونقلیحمل هایسرویس
 و ونقلحمل خدمات هایشرکت حضور

 ماتخد کیفیت و کشور یک در رانیکشتی
 موقعبه و هزینه سهولت، همچنین آنها،

 ونقلحمل بودن
 

 ناوریف کیفیت دسترسی قابلیت ارزیابی،
 کشور یک در ارتباطات و اطالعات

 
 محیط :D زیرشاخص
 یعملیات

 
 عملیاتی محیط -7 معیار

(16) 

هب که کشور یک عملیاتی محیط ارزیابی
 هک هاییشرکت ظرفیت توجهی قابل طور

 کاال انتقال یا تجارت واردات، صادرات، به
 یرثتا تحت ار پردازندمی وکارکسب برای

 .دهدمی قرار
 (2016) اقتصاد جهانی مجمع گزارش منبع:
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 پژوهش پیشینه. 2

 خارجي مطالعات هپیشین. 2-1
 رد اسميت آدام که آزاد بازار هایپايه شانزدهم، قرن از پيش تجاری هایفعاليت با وجود

 هجاذب مدل از استفاده از پس که شد بعدی تجاری مطالعات سكوی نهاد، بنا هجدهم قرن
 در اصلي حوزه سه ،(2014) 1همكاران و چان گفته به .يافت گسترش بيشتر برگن،تين

 مدل تصادیاق نظری مباني بر اول گروه .است گرفته قرار توجه مورد پيشين تجاری تمطالعا
 جاذبه مدل يتجرب تصريح و هاويژگي به ترتيب به سوم و دوم گروه و اندکرده تمرکز جاذبه

 از مهمي بخش گذشته دهه در ،بر اين عالوه .اندپرداخته آن به مربوط اقتصادسنجي مسائل و
 پيدا اختصاص مختلف هایجنبه از 2تجارت تسهيل مثبت نقش به الملل بين اقتصاد مطالعات
 شک بدون اما ،گرددبرمي پيش دهه چند به حوزه اين در مطالعه قدمت هرچند .است کرده
 شود کيدات نكته اين بر است الزم البته .آيدمي حساب به تحقيقات نوع اين اوج 2010 دهه
 افرادی اولين جمله از (2015) همكاران و دورلي و (1120) شپرد و دنيس (،2008) 3زکي که

 و وزهم ديگر، ایمطالعه در .کردند اقدام تجارت تسهيل گيریاندازه درخصوص که بودند
 خود مطالعه در جدی بطوری را تجارت تسهيل گيریاندازه هایشاخص (2013) 4سورسكو

  .کردند ريزیپايه
 سيمتق ثيرگذارتا جريان دو به توانمي را رتتجا توانمندسازی ادبيات کلي طورهب 
 دهش کيدتا تجاری هایجريان و تجارت توانمندسازی بين ارتباط بر اول، جريان در؛کرد
 هایجريان رب تجارت مختلف هایهزينه ثيرتا بر بيشتر زمينه اين در پيشين ادبيات .است

 تجارت انجام برای که هاييروز تعداد و مرزی حوزه در ونقلحمل هایهزينه مانند تجاری
 که يافتند تدس يجيتان به نيز تجربي مطالعات از ديگری گروه .است کرده کيدتا است، الزم

 محيط يفيتک و کارايي گمرکات، عملكرد و وضيعت در بهبود با بايد تجارت توانمندسازی
 2003 ،5رانهمكا و بيرز )وان دهد ارتقا را صادراتي عملكرد ها،زيرساخت بهبود و نظارتي

 بر ارتتج توانمندسازی بهبود با ارتباط در مطالعات ديگر اين، بر عالوه .(2008 ،6گرينگر و

                                                           
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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 -زمارک و زارزوسو-)مارتينز ورزندمي کيدتا تجارت عملكرد در ونقلحمل هزينه ثيرتا
 هماهنگي و همراهي مزايای بر ديگر تجربي مطالعات گروه يک همچنين .(2008 ،1راموس
 جارتت و وکارکسب محيط نداردها،تااس هماهنگي و نظارتي محيط گمرکي، حقو  بهبود

 مطالعات از ديگر ایمجموعه .(2011 ،3ترزی و 2002 ،2)ويلسون کنندمي کيدتا الكترونيكي
 .اندکرده تمرکز تجارت توانمندسازی عملكرد کارآمدی بر
 تجارت توانمندسازی که ستا مطلب اين بيانگر (2007) کرکپاتريک و ايوانوا مطالعه 
 همين رد .باشد همراه صادرات عملكرد پيشرفت جهت رهاتاساخ و کميت در بهبود با بايد
 رد تجارت توانمندسازی مختلف هایجنبه از ترکيبي جاذبه، مدل چارچوب در و تاراس

 اين بيانگر هاآن يجتان که است شده زده تخمين يافتهتوسعه و توسعه حال در کشورهای
 ادراتص به اداری کراسيوبور و واردات برای معامله زمان متاير دو افزايش که است مطلب
  .زندمي ضربه
 رکن چهار همه در بهبود که رسيدند نتيجه اين به (2005) همكاران و ويلسون 

 کارايي شافزاي و تجارت نظارتي موانع بنادر، کارايي و کيفيت شامل تجارت، توانمندسازی
 درآمد با یکشورها در اينترنتي وکارکسب حوزه در الكترونيک تجارت سعهتو و گمرکات
  .داشت خواهد دنبالهب تجارت جهان در را دالری ميليارد 377 افزايش يک پايين، متوسط
 موجب که صادراتي تنوع در تجارت توانمندسازی اهميت بر محققين دوم، جريان در 
 کيدات شود،مي کشورها بين تجاری جديد روابط ايجاد و کشور دو تجاری روابط در ارتقا
 تحقيقاتاين  .(2011 شپرد و دنيس و 2013 پرسون، ؛2015 همكاران، و )بورلي ورزندمي
  .انددهش متمرکز تجاری روابط در ارتقا زمينه در شده محدود تجربي مشاهدات بر بيشتر
 طريق از محصول هايين بازدهي بر را تجارت توانمندسازی اثر (2011) شپرد و دنيس 
 کاهش ،هاآن برآورد براساس .دادند قرار آزمون مورد تجارت توانمندسازی و بازار هزينه
 ونقلحمل در درصدی 1 و 4/3 افزايش باعث ترتيب به صادرات هزينه در درصدی 10
  .شودمي صادرات تنوع و صادراتي بازارهای به ورود الملي،بين
 خارج و مرزی هایسياست در بهبود که دهدمي نشان (2009) کرکپاتريک ايوانوا مطالعه 
  .ردآومي بوجود صنعتي صادرات فزاينده عملكرد حسب بر را باالتر بازده يک مرز از

                                                           
1- Martinez-Zarzoso & Márquez-Ramos 

2- Wilson, J. S. et. al 

3- Terzi, N. 
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 تنوع در بهبود تجاری، توانمندسازی که دارد کيدتا موضوع اين بر (2008) زکي 
  .دارد دنبال به را صادرات

 کاالی ارسال و تحويل در خيرتا که دادند نشان (3201) 1همكاران و کاس مارتين 
 به حساس محصوالت در ويژهبه صادرات رشد ميزان بر توجهي قابل منفي ثيرتا صادراتي،

  .دارد ایواسطه کاالهای و قطعات تجارت و زمان
 ودبهب برای تجاری توانمندسازی هایسنجه که است آن از حاکي (2014) 2ياداو هایيافته 
  .کنندمي عمل قويتر نهايي کاالهای به نسبت ایواسطه کاالهای راتصاد در
 الح در کشورهای در تجاری روابط ارتقا بر را تجارت توانمندسازی اثر (2013) پرسون 

 بادلهم هزينه که است اين از حاکي تحقيق اين يجتان .است داده قرار بررسي مورد توسعه
 و ايزمتم محصوالت است، الزم تجارت انجام برای که روزهايي تعداد به توجه با صادراتي
  .بردمي باال درصد 4/0 و 7/0 ترتيب به را صادراتي همگن
 (2013) پرسون و (2015) همكاران و بورلي مطالعه تجاری توانمندسازی ثيرتا مورد در 
-اخصش از را جامعي انداز چشم است ممكن که است شده متمرکز مقطعي هایداده بر بيشتر

  .ندهند نشان را تجارت توانمندسازی های
 بنادر تکيفي بر کيدتا با را تجارت توانمندسازی هایشاخص ثيرتا (،2014) 3ما و فينسترا 
 اين هایيافته .اندداده قرار بررسي مورد جاذبه رگرسيون از استفاده با صادراتي تنوع روی
 را راتصاد نهايي بازدهي توجهي قابل طور به بنادر کارايي که است اين بيانگر مطالعه
 شورهاک جانبه دو تجارت بر ثروم عوامل زمينه در که خارجي مطالعات ساير .دهدمي افزايش
 . است شده خالصه (2) جدول در است گرفته انجام

  

                                                           
1- Martincus, C. V., et. al 

2- Yadav, N. 

3- Feenstra, R. C. & Ma, H. 
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 خارجي تجارت بر ثروم عوامل زمینه در خارجي مطالعات خالصه .2 جدول

 مطالعه
 مطالعه دوره

 موارد( )تعداد
 شرو

 برآورد
 جاذبه مدل متغیرهای

 گیری(اندازه )منبع
 اصلی یجتان

 )نظرات(

ویلسون
 و 

همكاران
 

(
2003

) 

2000-1989 
 عضو کشورهای

 اقتصادی همكاری
 اقیانوسیه-آسیا

APEC 

 جاذبه مدل
 روش
 حداقل
 مربعات

 پویا

 بنادر، کیفیت تعرفه، نرخ
 مقررات گمرکی، محیط
 ،وکارکسب محیط تنظیمی،

 فاصله ملی، لصناخا تولید
 مجازی متغیرهای جغرافیایی،

 ازیمج متغیر تجاری، توافقنامه
 مرز مجازی متغیر زبان،

 مشترك

 بنادر، وریبهره افزایش
 و گمرك عملكرد بهبود

 تجارت از بیشتر استفاده
 ثبتم ثیرتا دارای الكترونیكی

 و تجاری هایجریان بر
 برای مانعی قانونی موانع

 دوجانبه تجارت
 .ستکشورها

ویلسون
 و 

همكاران
 

(
2005

) 2001-2000 
 منتخب کشور 75

 جاذبه مدل
 حداقل
 مربعات
 معمولی

 ،یگمرک محیط ،ادربن کارایی
 دسترس در و نظارتی محیط
 بخش هایزیرساخت بودن

 تولید تعرفه، نرخ ،خدمات
 فاصله داخلی)سرانه(، ناخالص

 جغرافیایی

 کاالهای تجارت افزایش
 طریق از صنعتی

 هر در تجارت سازیتوانمند
 توانمندسازی شاخص چهار

 افزایش باعث تجاری
 .شودمی واردات و صادرات

سونورا
1

 
(

2008
) 

2005-2000 
 و متحده ایاالت
 شریک 131

 تجاری

 جاذبه مدل
 رگرسیون
 پروبیت

 و ایرتبه
 هایداده

 تلفیقی

 مساحت جمعیت، مسافت،
 آزادی هایشاخص کشورها،

 مجازی متغیرهای اقتصادی،
OECD و NAFTA 

 زا یكی بر کشورها اگر حتی
 تمرکز آزادی هایشاخص

 طریق از توانندمی کنند،
 ار خود رفاه تجارت، افزایش

 .دهند افزایش

 

                                                           
1- Sonora, R. 
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 . 2 جدولادامه 

 

 مطالعه
 دوره مطالعه

 )تعداد موارد(
روش 
 برآورد

 متغیرهای مدل جاذبه
 گیری()منبع اندازه

 نتایج اصلی
 )نظرات(

ایوانوا
و  

کرکپا
ک

تری
 

(
2009

) 

2004-2003 
کشور  124

توسعه یافته و 
 در حال توسعه

مدل جاذبه 
 ته،یافتعمیم
های داده

 تابلویی

تولید ناخالص داخلی، 
درآمد سرانه، فاصله 

جغرافیایی، نرخ تعرفه، 
متغیرهای مجازی زبان 
مشترك، مرز مشترك، 
محصور در خشكی و 

ت کیفیمستعمره بودن، 
کیفیت  مقررات،

، زیمدیریت مر
ها، زیرساخت

 توانمندسازی تجاری

 توانمندسازی اصالح و توسعه عوامل
 عملكرد بهبود به تواندمی تجارت

 اما. کند کمک آفریقا در صادرات
 طمحی کیفیت جمله از دیگر اصالحات
 هایزیرساخت کیفیت و نظارتی
 نیز ارتباطات و ونقلحمل اساسی

 اصالحات از اغلب و است نیاز مورد
 تسهیل در مرزی تجارت ازیتوانمندس

 .مهمتر است صادرات رشد

س و شفرد
دنی

 
(

2011
کشورهای  118 (

توسعه یافته و 
 در حال توسعه

مدل 
 -جاذبه

توزیع 
-پواسون

های داده
 تابلویی

فاصله، هزینه ورود، 
هزینه صادرات، تولید 

ناخالص داخلی، 
حكمرانی، خطوط 

ارتباطی، تولید 
ناخالص داخلی سرانه، 

ه اتحادیه نرخ تعرف
اروپا، نرخ تعرفه 

 داخلی

 هب تواندمی بهتر تجارت توانمندسازی
 در کشورهای در صادرات تنوع ارتقای

 هک طوری کهبه. کند کمک توسعه حال
-حمل هایهزینه کاهش درصد 10

 صادرات هایهزینه و المللیبین ونقل
 تنوع افزایش با ترتیب به داخلی
 .است مرتبط درصد 3 و 4 صادراتی

پرچگال پرز و ویلسون 
(

2012
) 

2007-2004 
 کشور 101

 

مدل جاذبه 
دو مرحله

 هدای سا

زیرساخت 
تكنولوژی ،فیزیكی
، ارتباطات و اطالعات

مدریت مرزی و 
 ،زیرساخت فیزیكی
متغیر مجازی 

موافقتنامه تجاری، 
محصور بودن در 

خشكی، زبان مشترك، 
مرز مشترك، جمعیت، 
 تولید ناخالص داخلی

 تجارت وانمندسازیت اصالحات
 حال در کشورهای صادراتی عملكرد
 هب امر این. بخشدمی بهبود را توسعه
 در گذاریسرمایه مورد در ویژه

 اصالح و فیزیكی هایزیرساخت
 اروککسب محیط بهبود برای مقررات

 .است صادق
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 . 2 جدولادامه 

 

  

                                                           
1- Marti, L. et. al 

2- Assane, D & Chiang, E. P.  
3- Ismail, N. W & Mahyideen, J. M. 

 مطالعه
 دوره مطالعه

 )تعداد موارد(
روش 
 برآورد

 جاذبهمتغیرهای مدل 
 گیری()منبع اندازه

 نتایج اصلی
 )نظرات(

مارتی
1 

و همكاران
 

(
2013

) 

2008-2005 
کشور  150

منتخب بر 
حسب منطقه 

 جغرافیایی

 مدل جاذبه
های داده

 تابلویی

فاصله، تولید ناخالص 
داخلی، جمعیت، 
شاخص عملكرد 

لجستیک، مرز مشترك، 
زبان مشترك، روابط 

 مستعمراتی

 د،باش ترپیچیده کاال ونقلحمل هر چه
 و تاس تاثیرگذارتر لجستیک شاخص

 صادرکنندگان در تجارت توانمندسازی
 .است ترپر اهمیت خاورمیانه

گ
آسانه و چیان

2
 

(
2014

) 

2006-1984 
 کشور 15
 اقتصادی انجمن

 غرب کشورهای
 آفریقا

(ECOWAS) 

مدل جاذبه 
تعمیم 
 یافته
دو  روش
 ایمرحله

هكمن، 
 کثراحد

 ستنماییدر
 نسوآپو

تولید ناخالص ملی، 
مساحت، فاصله، 
محصور بودن در 
خشكی، نرخ ارز، 

وضعیت مستعمراتی، 
عضویت در اکوواس، 

نرخ تعرفه، ثبات 
 حاکمیتی، فساد

تاثیر متغیرهای سنتی مدل جاذبه اثر 
مثبتی بر جریان تجارت دارد و 

 و محدودکننده تجاری هایسیاست
 منجر به ضعیف وجود نهادهای

 در ECOWAS کشورهای شكست
 شود.می دوجانبه تجارت تقویت

اسماعيل
 و 

محي الدين
3
 

(
2018

) 2013-2006 
کشور  20

 ایمنتخب آس

مدل جاذبه 
تعمیم 
 یافته

و حملهای زیرساخت
نقل و تكنولوژی 

اطالعات و ارتباطات، 
تولید ناخالص داخلی، 
عوامل تولید، فاصله، 

 زبان

 منجر ونقلحمل هایزیرساخت بهبود
 .است شده تجارت جریان یشافزا به

 و اطالعات فناوریهای زیرساخت
 نیز را تجارت( ICT) ارتباطات

 است. داده افزایش
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 . 2 جدولادامه 

 های پژوهشمنبع: یافته

 داخلي مطالعات پیشینه. 2-2
 آن اریتج شرکای و ايران بين تجارت بر ثروم عوامل زمينه در ايران در نيز زيادی مطالعات
 .ستا نگرفته انجام ایهمطالع تجاری توانمندسازی هایشاخص درخصوص اما ،گرفته انجام

                                                           
1- Addey, K. A. 

2- Yushi , J. & Borojo, D. G. 

3- Heckman, J. J. 

 مطالعه
 دوره مطالعه

 )تعداد موارد(
روش 
 برآورد

 متغیرهای مدل جاذبه
 گیری()منبع اندازه

 نتایج اصلی
 )نظرات(

اددی
1

 
(

2018
) 

2017-2000 
کشورهای وارد 

ننده ک
محصوالت 
کشاورزی از 

 آمریكا

مدل جاذبه 
GMM 

های داده
 تابلویی

تولید ناخالص داخلی، 
نرخ تعرفه، شاخص 

ها در حوزه محدودیت
مهندسی ژنتیک، 
دسترسی به بازار، 
مدیریت مرزی، 

ونقل، زیرساخت حمل
محیط عملیاتی و 
متغیرهای مجازی 
توافقنامه دوجانبه، 

عضویت در 
CAFTA  و

NAFTA 

د که در این مطالعه همه چن هر
ها بر اثر درونزایی متغیرها و شاخص

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.

یوشی و 
 2بوجو

(2019) 

2014-2000 
کشور  44

 173و  یقاییآفر
 تجاری شریک

مدل جاذبه 
تخمین 
 3هكمن

-دو مرحله

 ای

تولید ناخالص داخلی، 
فاصله جغرافیایی، 

جمعیت، زبان مشترك، 
نرخ ارز مشترك، رابطه 

 کیفیتمستعمراتی، 
، ی اقتصادینهادها

کارآیی مرزی و حمل
های ونقل، زیرساخت

 فیزیكی

 اب کشورهای آفریقایی بین تجارت
 وحمل و مرزها ارآییک نهادها، کیفیت

 اطیارتب و فیزیكی هایزیرساخت نقل،
 .شودمی تعیین
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 آورده خالصه صورت به (3) جدول در گرفته انجام داخلي مطالعات از ایگزيده ادامه، در
  .است شده

 خارجي تجارت بر ثروم عوامل زمینه در داخلي مطالعات خالصه .3 جدول

 مطالعه

 دوره
 مطالعه
 )تعداد
 موارد(

 جاذبه مدل متغیرهای برآورد روش
 اصلی یجتان

 ()نظرات

 آذربایجانی
 و

 همكاران،
(1389) 

2008-
2002 

 کشورهای
 منتخب
 منطقه

 خاورمیانه

 -جاذبه مدل
 هایادهد
 بلوییتا

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

 مشترك، مستعمره

 رب موثر عوامل سایر با مقایسه در
 کیفیت طرفه، دو تجارت روی

 بیشتری اثرگذاری از نهادها
 .است برخوردار

 

 و رازینی
 همكاران

(1390) 

2007-
2003 

 کشورهای
 عضو

 سازمان
 شانگهای

 ایران و
 

 جاذبه مدل
 هایداده

 بلوییتا

 ثیرتا مجازی متغیر
 ایمنطقه یكپارچگی

 همكاری سازمان
 ناخالص تولید ،شانگهای
 رتاساخ تشابه ،داخلی

 ،تعرفه نرخ ،اقتصادی
 مذهب ،جغرافیایی فاصله

 مشترك

 رانای کشور داخلی ناخالص تولید
 شانگهای عضو کشورهای و

 جریان حجم افزایش موجب
 و ایران میان غیرنفتی تجارت

 سازمان این عضو تجاری شرکای
 ضریب المتع .است شده

  و بوده مثبت تجاری نسیلتاپ

 غیرنفتی تجارت جریان تواندمی
 کشورهای و ایران میان دوجانبه

 17 میزان به را شانگهای عضو
 .دهد افزایش درصد

 ورپلطفعلی
 و

 همكاران
(1390) 

2009-
2001 
 یآمریكا
 التین

 جاذبه مدل
 هایداده

 بلوییتا

 داخلی، ناخالص تولید
 مشابهت متغیر جمعیت،
 فاصله ری،تاساخ

 مجازی متغیر جغرافیایی،
 تجاری همگرایی

 بین اقتصادی هایهمكاری وجود
 منجـر التـین ییكاآمر و ایـران

 قابـل افـزایش بـه

 تجاری جریانات در ایمالحظه
 .شودمی دوجانبه

 و سلمانی
 همكاران

(1391) 

2011-
1990 

 کشورهای
 جهان

 جاذبه مدل
 شده تعدیل

 هایداده روش
 بلوییتا

 نامتوازن

 تولید ،اینترنت متغیر
 جمعیت داخلی، ناخالص

 جغرافیایی فاصله و

 یتكنولوژ ظرفیت افزایش
 دسترسی و ارتباطات و اطالعات

 ینب تجاری جریان بر اینترنت به
 .است معنادار و مثبت کشورها
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 . 3جدول ادامه 

 مطالعه

دوره 
 مطالعه
)تعداد 
 موارد(

 روش برآورد
متغیرهای مدل 

 جاذبه
 نتایج اصلی

 )نظرات(

عابدینی 
و 

مسگری 
(1391) 

2009-1992 
کشورهای 
 عضو اکو

مدل جاذبه 
روش  –

 ورهایگشتا
 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 
 مشتركتاریخی 

تنهـا اکـو نتوانسـته اسـت تجـارت  نه
ضـو درون گروهـی کشـورهای ع

ا غیرعضو را ارتقا بخشد،  درمقایسـه ـب
بلكه در توسعة تجارت بین کشورهای 

هـای قبـل از به سـال عضو نسبت
ـیس نیـز ناموفق بوده است.  تاس

ضیایی 
 بیگدلی و
همكاران 

(1392) 

1386-1352 
مجموعه 
کشورهای 

 30ایران با 
شریک 
 تجاری آن

 مدل جاذبه

ه یافتتعمیم
– 
های داده

 تابلویی

لید ناخالص داخلی، تو
جمعیت، فاصله 

جغرافیایی، متغیر مجازی 
 تحریم

منفی، اما کوچک بر تجارت  تحریم اثری
ایران و شرکای تجاری آن دارد، بهطوری 

تحریم از سوی شرکای تجاری  که چنانچه
ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با 

 0/ 089تجاری تنها به اندازه  شرکای
 تخواهد یاف درصد کاهش

فدائی و 
همكاران 

(1392) 

2013-2001 
کشورهای 
BRICS 

 مدل جاذبه
رویكرد 
سیستمی 

های در داده
 تابلویی

-متغیرهای مجازی نظام

های ارزی، تولید ناخالص 
کشورهای شریک تجاری، 
مسافت، نرخ ارز حقیقی، 

شاخص مشابهت 
 اقتصادی لیندر

شده تاثیر اعمال نظام ارز شناور مدیریت
تی بر جریان تجارت نداشته معنادار و مثب

شده های میخكوباست. در حالی که نظام
-شده تاثیر مثبت داشتهخزنده و میخكوب

 اند.

مرتضوی 
و 

 همكاران

(1393) 

 
9013-0713 

اسپانیا، 
انگلستان، 
، ایتالیا، پرتقال
فرانسه و 

 آلمان

مدل جاذبه 
استاندارد و 
 تعمیم یافته

بهداشتی،  و فنی مقررات
 ارز، نرخ

، لید ناخالص داخلیتو
 جمعیت، زبان مشترك

 

ی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی سرانه
ی جغرافیایی میان دو کشور طرف فاصله

تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و 
مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب 

ر داری بکشورهای واردکننده اثر منفی و معنی
شورهای جریان صادرات میگوی ایران به ک

ی اروپا دارند. تولید ناخالص عضو اتحادیه
ی کشورهای واردکننده و نرخ داخلی سرانه

ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم 
 صادرات میگو هستند.

 



 189 | فرد و همکارانامانی

 

 . 3جدول ادامه 

 مطالعه

دوره 
 مطالعه
)تعداد 
 موارد(

 متغیرهای مدل جاذبه روش برآورد
 نتایج اصلی

 )نظرات(

هراتی و 
 كارانهم
(1394) 

2012-
2000 

شرکای 
تجاری 

 عمده ایران

 -مدل جاذبه
 حداقل مربعات

 (DOLSپویا )

تولید ناخالص داخلی، 
کشورها،  GDPشباهت 

تفاوت درآمد سرانه، نرخ 
ارز حقیقی، فاصله، زبان 
مشترك، مرز مشترك، 

مستعمره مشترك، وجود 
 مواففتنامه تجاری

صادرات ایران تا حدود زیادی با 
به عوامل الگوی جاذبه قابل توجه 

توجیه است ولی با توجه به سطح 
توسعه کشورهای مورد مطالعه و 

مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری 
 اند متفاوت است.در آن واقع شده

اکبری 
فرد و 

احمدپور 
 مبارکه

(1394) 

2013-
2000 

کشور  28
اتحادیه 

 و ایران اروپا

 مدل جاذبه
 های تابلوییداده

 ،کل عوامل تولیدوری بهره
تولید ناخالص داخلی، 

فاصله جغرافیایی، 
ساختارهای زیربنایی، 
 اختالف درآمد سرانه

وری کل عوامل تولیدبر تاثیر بهره
ظرفیت صادراتی دو جانبه ایران 

واتحادیه اروپا مثب و معنادار بوده 
 است.

زرگر 
طالبی و 
 همكاران

(1395) 

2012-
1993 

شورهای ک
 عضو اکو

-مدل جاذبه
روش 

گشتاورهای 
 تعمیم یافته

 تولید ، نرخ ارز حقیقی

، ناخالص داخلی سرانه
ه تشاب، متغیر عدم مسافت
عدم ، کشاورزی ساختار

 تشابه حمایت دولت از
 بخش کشاورزی

 متغیرهای نرخ ارز حقیقی دوجانبه و
درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و 

معناداری بر شدت تجارت 
 منطقه محصوالت کشاورزی درون

اکو دارد، درحالیكه متغیرهای تولید 
ناخالص داخلی سرانه تقاطعی، 

ارز و مسافت اثر منفی  نوسانات نرخ
 بر شدت تجارت دوجانبه داشته

افزون بر آن، افزایش عدم  است
و  تاثر مثب تشابه ساختار کشاورزی

اثر عدم تشابه حمایت دولت از 
بخش کشاورزی بر شدت تجارت 

منطقه محصوالت کشاورزی درون 
 اکو منفی و معنادار است.

 سوری
(1396) 

2015-
2006 

کشورهای 
 D8گروه 

 -مدل جاذبه
 های تلفیقیداده

تولید عدم توازن تجاری، 
، جمعیت، ص ملیلخاان

 فاصله جغرافیایی

اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه 
دار مستقیم و عدم توازن ااثرات معن

ر معن دار اما اتجاری و مسافت اـث
معكوس بر جریان تجاری 

 کشورهای مورد بررسی داشته است.
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 . 3جدول ادامه 

 مطالعه

دوره 
 مطالعه
)تعداد 
 موارد(

 متغیرهای مدل جاذبه روش برآورد
 نتایج اصلی

 )نظرات(

شقاقی 
شهری 

(1396) 

2013-
2005 

کشور  20
منتخب 
 اسالمی

 مدل جاذبه
های تابلویی داده

 با اثرات ثابت

ان، بنی شاخص اقتصاد دانش
تولید ناخالص داخلی، 

 جمعیت، فاصله

نیان اثر بشاخص ترکیبی اقتصاد دانش
مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای 

 .اسالمی دارد

یزدانی و 
همكاران 

(1396) 

2014-
1998 

یران و ا
شرکای برتر 
 تجاری آن

های روش
غیرخطی 

 الگوی جاذبه
حـداقل 

مربعات تعمیم 
یافته و حداکثر 

نمایی درست
 نماآسونپو

تولید ناخالص داخلی، 
جمعیت، فاصله، متغیر 

متغیرهای مجازی لیندر، 
ـتگی  ،همسـایگی، پیوس
 محصـور در خشـكی 

 بودن و زبان مشترك

رات  متغیر فاصله به عنوان نماینـده اـث
مـرزی در بررسـی الگـوی تجـاری 
اقتصاد ایران و شرکای برتر تجاری 

به  0/ 94تا  0/ 28دارای ضرایب 
رتیـب در الگوهـای حـداقل ت

مربعات تعمیم یافته و حداکثر 
ه باشد کنما مینمایی پوآسوندرست

نسبت به سایر متغیرها بسیار بزرگ و 
کند. همچنین پر اهمیت جلوه می

محصور نبودن کشورها در خشكی 
ط تجاری اثرگذار می تواند بر رواـب

 باشد و آن را افزایش دهد.

آرمن و 
 همكاران

(1397) 

2015-
1992 

 کشور 52
 منتخب

 مدل جاذبه
های تابلویی داده

 با اثرات ثابت

متغیر مجازی تحریم در 
، تولیدناخالص 2012سال 

داخلی، جمعیت، فاصله 
 جغرافیایی

ا هعلیرغم اثر منفی و معنادار تحریم
بر حجم تجارت ایران با کشورهای 
منتخب، بحران مالی اخیر منجر به 

 9د به درص 21کاهش اثر آن از 
 .درصد گردیده است

رجی ف
دیزجی و 
 همكاران

(1397) 

2014-
2000 

کشورهای 
عضو 

MENA 
و کشورهای 

اتحادیه 
 اروپا

–مدل جاذبه 

روش گشتاور 
تعمیم یافته 
(GMM) 

طرف  زتحریم اعمال شده ا
این کشورها بر محصوالت 

 کشاورزی ایران

ها بر ارزش متقابل تحریم
محصوالت کشاورزی بین ایران و 

شورهای منطقه منا بی تاثیر بوده، ک
ولی در مقابل بر ارزش صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران به 

کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر مثبت و 
 اند.معنادار داشته
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 . 3جدول ادامه 

 مطالعه

دوره 
 مطالعه
)تعداد 
 موارد(

 متغیرهای مدل جاذبه روش برآورد
 نتایج اصلی

 )نظرات(

ناقلی و 
همكاران 

(1398) 

2015-
2000 

کشورهای 
 غرب آسیا

 مدل مختلط

-رگرسیون
 خودرگرسیونی

 فضایی

 ،تولید ناخالص داخلی سرانه
شاخص آزادسازی ، نرخ ارز

، اندازه دولت، تجاری
گذاری مستقیم سرمایه
، تورم، نرخ بهره، خارجی

 شاخص عملكرد لجستیک

 دهندهنشان که حكمرانی شاخص
 تمثب اثرات است، سیاسی نهادهای

 .دارد صادرات بر معناداری و

ناقلی و 
 همكاران

(1398) 

2014-
2009 

شرکای مهم 
تجاری 
 غرب آسیا

 مدل جاذبه
 های تلفیقیداده

تولید ناخالص داخلی، نرخ 
ارز، تراز تجاری بین دو 
کشور، اندازه دولت، 

گذاری مستقیم سرمایه
خارجی، نرخ بهره، آزادی 

مالی، آزادی اقتصادی، 
، تورم، شاخص حكمرانی

 سرمایه گذاری دولتی

متغیرهای نهادی )سیاسی( به همراه 
های آزادی اقتصادی و شاخص

آزادی مالی دارای اثر مثبت بر 
صادرات ایران به شرکای تجاری 

غرب آسیا در هشت الگوی مختلف 
 کاالیی هستند.

آقاصفری 
و 

 همكاران
(1398) 

 
1395-
1382 

ایران و 
شرکای 
تجاری 
درحال 
توسعه و 

سعه یافته تو
 کشور( 24)

 مدل جاذبه
روش 

نمایی درست
شبه بیشینه 
پوآسن 

(PPML) 

تفاوت تولید ناخالص 
داخلی، جمعیت، آزادسازی 

تجاری، فاصله، متغیر 
مجازی عضویت در 

موافقتنامه تجاری، متغیر 
های نهادی، ضربی شاخص

تفاوت در شاخص نهادی، 
 زیرساخت

های مختلف اثرات متقابل شاخص
تجارت دوجانبه ایران با  نهادی بر

شرکای تجاری در حال توسعه و 
یافته منفی و معنادار و اثرات توسعه

ت ها دارای تاثیر مثبمتقابل زیرساخت
بر تجارت دو جانبه ایران و شرکای 

 تجاری آن بوده است.

های پژوهشمنبع: یافته  

ــه، طور به   ــين، ادبيات  بر مروری به  توجه  با  خالصـ   بهبود هک  گرفت  هنتيج  توانمي پيشـ
  نگشت ا تعداد البته که شود مي تجارت گسترش  به منجر تجاری توانمندسازی  هایشاخص 
ــماری ــته متضــادی يجتان مطالعات از ش ــت داش  راث خارجي مطالعات برخي در همچنين .اس

ETI هيچ (،2018اددی) مورد جزب اوصــاف اين با، اما اســت شــده گرفته نظر در تجارت بر  
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ــور يک تجاری شــرکای ETI بهبود ثيرتا درباره خارجي يا داخلي مطالعات از يک  بر کش
  .اندنكرده بحث آن، صادرات

  تباطار در ایمطالعه کنونتا شـود، مي مشـاهده  نيز داخلي تجربي ادبيات در که همانطور 
  قطف نيز مرتبط مطالعات اندک و ندارد وجود صـادرات  عملكرد و تجارت توانمندسـازی  با
سازی  شاخص  دو يا يک از شتر ) تجاری توانمند ساخت  بي ست  مرزی( اثرات يا و هازير   فادها

ــاخص اين گيریاندازه نحوه که اندکرده ــاخص از نيز هاش ــازی ش  مجمع تجارت توانمندس
  ارتباط به بايد که است  بابت اين از حاضر  مطالعه ضرورت  بنابراين،. جداست  اقتصاد  جهاني
شتری  توجه تجارت ملكردع و تجاری توانمندسازی  عوامل بين   رو، اين زا .گيرد صورت  بي
  ضمن  وال،ا که است  اين گرفته انجام مطالعات ساير  به نسبت  حاضر  مقاله نوآوری هایجنبه
ــاير گرفتن نظر در ند   ديگر مهم فاکتورهای   سـ يد  مان  و يرانا جمعيت  داخلي، ناخالص   تول

سازی  هایشاخص  ثيرتا ارز، نرخ و آن تجاری شرکای    ارتتج عملكرد بر تجاری توانمند
  تجارت، توانمندســازی هایشــاخص خصــوص در حاضــر، مقاله در دوما .کندمي تحليل را
شابهي  مقاله بحالتا شور  داخل در م   اين به PPML رويكرد و جاذبه مدل چارچوب در و ک

 .  است نپرداخته موضوع

 داده و شناسيروش. 3

 هاداده. 3-1

 عمده کشور 21 و ايران نيب صادرات بر تجاری انمندسازیتو هایشاخص ثيرتا مقاله نيا در
 عبارتند کشورها نيا .است گرفته قرار بررسي مورد 2016 تا 2008 سال از تجاری شريک

 هلند، نگاپور،س يونان، اسپانيا، فرانسه، ژاپن، ترکيه، جنوبي، کره ليا،تااي ن،تاهندوس چين، از:
 جنوبي، آفريقای ن،تاقزاقس ن،تاارمنس آذربايجان، ،مالزی ن،تاپاکس روسيه، آلمان، اندونزی،
 مورد دوره در ايران صادرات مقصد عمده کشورهای جمله از منتخب کشورهای .سريالنكا
 شده محاسبه 2010 سال ثابت هایمتيق براساس صادرات حقيقي ارزش .اندبوده بررسي
 1ملل انسازم آماری اطالعات بانک کااليي تجارت بخش آن اطالعات و است
(COMTRADE) یتجار مقاصد هایيژگيو آوردن دست به یبرا .است شده استخراج، 

                                                           
1-United Nation Commodity Trade Statistics Database 
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-نيب اطالعات و نگرندهيآ مطالعات مرکز از جاذبه یرهايمتا یهاداده مجموعه
 با سازمان اين توسط جاذبه مدل هایداده مجموعه .1است شده استخراج (CEPII)يالملل

 هایشاخص .است شده تهيه يجهان بانک توسعه یاهشاخص از داده منابع از استفاده
 چهار دارای شاخص اين .2است آمده دستهب اقتصاد يجهان مجمع از تجارت توانمندسازی

 ازار،ب به دسترسي رشاخصيز چهار بر مطالعه نيا تمرکز .است رکن تهف و صرشاخيز
 اييمتايره عنوان به هاشاخص زير اين .است عملياتي محيط و هازيرساخت مرزی، مديريت

 رايز ؛3هستند تايير فاقد يا و داشته اندک تاييرات زمان طول در که شوندمي گرفته نظر در
WEF ازين زمان سال 3 به متوسط طور به تجاری توانمندسازی اقدامات یاجرا که داد نشان 
 رب فرض حاضر مقاله در ،نيبنابرا .دارند ازين زمان سال 5 به اجرا یبرا هاآن از يبرخ و دارد
 فتهاي توسعه سال يک طول در نه و زمان طول در کشورها توسط اقدامات نيا که است اين
 بتوان که است طوالني کافي اندازه به و سال 12 مطالعه نيا زمان مدت ،نيا بر عالوه .است

 ستا اين رب انتظار .کرد مدل وارد زمان طول در تايير بدون متاير کي عنوان به را ريمتا نيا
 ثيرات تجاری شرکای به ايران صادرات عملكرد بر تجارت توانمندسازی هایشاخص که

  .باشد داشته مثبت
 یشتريب جمح به منجر بزرگتر حقيقي يداخل ناخالص ديتول ميزان که است اين بر انتظار 
 حقيقي يداخل ناخالص ديتول به مربوط اطالعات .(2006 ،4یتا) شود کشور دو نيب تجارت از
 شده استخراج (UNCTAD) 5دمتح ملل سازمان عهتوس و تجارت کنفرانس داده گاهيپا زا

 همانطور .باشد يمنف عالمت یدارا تجاری شرکای و ايران نيب فاصله روديم انتظار .است
 كهبل ونقل،حمل یهانهيهز تنها نه مسافت که اندهکرد اشاره (2002) 6همكاران و لونگاني که
 هب کشور دو نيب فاصله .دهديم اختصاص خود به زين را جووجست و اتاطالع یهانهيهز

 هاداده و شوديم یريگاندازه گريد کشور تختيپا و (ايران تختي)پا تهران نيب فاصله عنوان
 یبرا توانيم تيجمع از .نديآيم دستهب 7Ecology Chemical ينترنتيا تيسا وب از

                                                           
1- (http://www.cepii.fr/CEPII/fa/bdd_modele/bdd_modele.asp  (  

2- http://reports.weforum.org/globalenabling-trade-report2016/enabling-trade-

rankings 
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  

http://www.chemical-ecology.net/
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 کهاييآنج از .کرد استفاده آن کار بازار نيهمچن و شورک کي مصرف بازار اندازه دادن نشان
 ريثتا ينيبشيپ از اين رو، باشد؛ داشته دوجانبه تجارت بر منفي يا مثبت اثر تواندمي جمعيت
 و وليدت ييتوانا باشد، شتريب تيجمع هرچه عالوه بر اين، .است دشوار تجارت بر تيجمع
 حجم بر بتمث ريثتا و صادرات شتريب حجم هومفم به که بود خواهد شتريب زين کاال عرضه
 باعث و ندکمي فراهم را یشتريب عرضه امكان شتريب تيجمع همچنين .است دوجانبه تجارت
 ،1ژانگ و )گائو دارد يمنف يهمبستگ تجارت حجم با نيبنابرا د،شويم واردات کاهش
2015).  
 دستهب (WB) 2يجهان نکبا داده گاهيپا از تجاری شرکای و ايران تيجمع یهاداده 
 ايران پول واحد هر ازای به ايران تجاری شرکای پول واحد عنوان به ارز نرخ .است آمده
 به االک واردات هنگام ايران که است يمعن نيا به ايران پول ارزش شيافزا .شوديم فيتعر
 اجياحت یترشيب پول به ايران از واردات هنگام ايران تجاری شرکای و دارد ازين یکمتر پول
 اهشک و تجاری شرکای صادرات شيافزا باعث ايران پول ارزش شيافزا ،نيبرابنا .دارند

 خواهد اتفا  فو  موارد عكس ايران، پول ارزش کاهش صورت در .شوديم آن واردات
 حقيقي ارز نرخ از (2020) 4شئونگ و گوان و (2005) 3ژانگ از پيروی به مقاله نيا در .دتااف

 .شوديم محاسبه (1) رابطه با که شودمي استفاده

(1) RER = NER × (GDj GDi⁄ ) 

 نشان را ياسم ارز نرخ NER شاخص .دهدمي نشان را حقيقي ارز نرخ RER که ييجا 
 j کشور و i کشور 5يداخل ناخالص ديتول تعديل ضريب بيترت به GDj و GDi دهد،مي

 ناخالص ديتول ميتقس با j و i (2010 ثابت تمي)ق يداخل ناخالص ديتول کنندهتعديل .هستند
 ديولت به مربوط هایداده .است شده اسبهمح حقيقي يداخل ناخالص ديتول به ياسم يداخل

 Borederit .6ديآيم بدست UNCTAD داده گاهيپا از ارز ياسم نرخ و يداخل ناخالص
 .است ديگر رهایکشو و ايران بين مشترک مرز وجود بيانگر که است مجازی متاير يک

                                                           
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   

https://data.worldbank.org/
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 ريغ در اي رديگيم را 1 مقدار ريمتا ،باشد داشته مشترک مرز تجاری شرکای با ايران اگر
 و ايران بين مشترک زبان وجود بيانگر مجازی متاير LANGit .است صفر نصورتيا

 1 مقدار ريامت ،باشد داشته مشترک زبان تجاری شرکای با ايران اگر .است ديگر کشورهای
 توافقنامه وجود بيانگر مجازی متاير Agreeiit .است صفر نصورتيا ريغ در اي رديگيم را

 جاریت شرکای با ايران اگر .است ديگر کشورهای و ايران بين مشترک تجاری مشترک
 صفر نصورتيا ريغ در اي رديگيم را 1 مقدار ريمتا ،باشد تجاری مشترک توافقنامه دارای
 يفيتوص آمار .اندشده خالصه و شده داده شرح (4) جدول در ادهاستف مورد یرهايمتا .است
 . است شده گزارش( 5) جدول در نيز

 
 توضیحي متغیرهاي انتظار مورد عالمت. 4جدول

 متغیر انتظار مورد عالمت منبع

COMTRADE  . . . . . . . . . . (آمریكا دالر )میلیون ایران صادرات ارزش 

WB /نایرا جمعیت منفی مثبت 

WB /ایران تجاری شرکای جمعیت منفی مثبت  

Chemical Ecology صادرات مقصد ومبدا  کشورهای مراکز فاصله منفی 

WB ایران داخلی ناخالص تولید مثبت  

WB تجاری شرکای داخلی تولیدناخالص مثبت 

IMF /حقیقی ارز نرخ منفی مثبت  

WEF ایران بازار به دسترسی مثبت 
WEF تجاری شرکای بازار به یدسترس مثبت 

WEF ایران مرزی مدیریت در وکارایی شفافیت مثبت 
WEF تجاری شرکای مرزی مدیریت در وکارایی شفافیت مثبت 

WEF ایران هازیرساخت کیفیت مثبت 
WEF تجاری شرکای کشور هازیرساخت کیفیت مثبت 

WEF ایران وکارکسب عملیاتی محیط مثبت 
WEF تجاری شرکای وکارکسب تیعملیا محیط مثبت 

CEPII جاریت شرکای و ایران بین تجاری ترجیحی هایموافقتنامه مثبت 
CEPII جاریت شرکای و ایران بین مشترك وآبی خاکی مرزمشترك مثبت 

  های پژوهشمنبع: یافته
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 پژوهش متغیرهاي آماري توصیف. 5جدول

 متاير ميانگين معيار انحراف کمترين بيشترين

 (اآمريك دالر )ميليون تجاری شرکای با ايران صادرات ارزش 6/2116 41/4597 0 8/30264

 نفر( )ميليون ايران جمعيت 48/76 65/25 84/72 27/80

 نفر( )ميليون ايران تجاری شرکای جمعيت 21/130 78/300 75/2 1378

 تصادرا مقصد ومبدا  کشورهای مراکز فاصله 18/4552 35/3198 44/540 27/13134

 دالر( )ميليارد ايران داخلي ناخالص توليد 33/466 401/77 386 559

 دالر( )ميليارد تجاری شرکای داخلي توليدناخالص 67/1219 51/1753 9 11191
 حقيقي ارز نرخ 18/101 90/11 39/69 43/149

 ايران بازار به دسترسي 92/1 393/0 1/1 3/2

 )هنگ 7
 کنگ(

6/2 
 (نتا)هندوس

 تجاری شرکای بازار به دسترسي 358/4 834/0

 ايران مرزی مديريت در وکارايي شفافيت 32/3 068/0 2/3 4/3

6/6 
 )سنگاپور(

3/2 
 (نتا)قزاقس

 تجاری شرکای مرزی مديريت در وکارايي شفافيت 693/4 946/0

 ايران هاساخت زير کيفيت 52/3 089/0 4/3 6/3

 تجاری شرکای کشور هاساخت يرز کيفيت 535/4 925/0 )کنيا( 9/2 )ژاپن( 2/6

 ايران وکارکسب عملياتي محيط 72/3 247/0 4/3 4

1/6 
 )سنگاپور(

3/3 
 (نتا)پاکس

 تجاری شرکای وکارکسب عملياتي محيط 649/4 684/0

 جاریت شرکای و ايران بين تجاری ترجيحي هایموافقتنامه 038/0 146/0 0 1

 جاریت شرکای و ايران بين شترکم آبي و خاکي مرزمشترک 032/0 178/0 0 1

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 جاذبه مدل .3-2
 قرار استفاده مورد 1962 سال در 1تينبرگن توسط بار اولين برای جاذبه مدل که زماني از 

 شناسايي برای الملليبين تجارت مطالعات در معموالً که است شده تبديل تكنيكي به گرفت
 .(2013 ،2هررا-گومز و 1979 )اندرسون، گيردمي قرار ستفادها مورد تجارت بر ثروم عوامل
 (اذبهج) جانبه دو تجارت سطح که کندمي فرض خود، سنتي و اوليه هاینسخه در مدل اين
 تنينيو جاذبه نيروی به شبيه که شودمي تعيين هاآن بين فاصله و کشورها اقتصادی اندازه با

                                                           
1- Tinbergen 

2- Gomez-Herrera, E. 
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 بر عالوه .(2018 ،1همكاران و سيمس) زندمي مينتخ را جسم دو بين جاذبه نيروی که است
 مشترک مرز و مشترک زبان نهادی، عوامل مانند ديگری متايرهای با جاذبه مدل اين،

 ساير با مقايسه در جاذبه مدل اصلي مزيت .(2003 وينكوپ، و اندرسون) انديافته گسترش
 جاریت هایجريان حساسيت زيابيار برای را حقيقي هایداده از استفاده که است اين ها،مدل

 ارتباط در ماا است، رسيده اثبات به تجربي مطالعات در جاذبه مدل اعتبار .کندمي امكانپذير
 اين با .(2003 وينكوپ، و اندرسون) است داشته وجود هاييجدال و بحث آن نظری مباني با

 مثال، وانعن به .است دهش داده مدل اين به دقيق نظری مباني از وسيعي طيف به تازگي حال،
 تجارت نداردتااس هاینظريه از توانمي را جاذبه مدل که است داده نشان (1998) ديردروف
 .آوردند دست به ريكاردين مدل از را جاذبه معادله (2002) 2کورتوم و ايتون و کرد استخراج
 :است شده بيان (2) رابطه صورت به جاذبه اصلي معادله

(2) Tij = (Yi
β1Yj

β2 Dij
β3⁄ )eεit 

𝛽1که در آن،   > 0 ،𝛽2 > 𝛽3و  0 > 0  ،T𝑖𝑗 بيانگر حجم تجارت بين کشورهای 𝑖 
فاصله بين مراکز اقتصادی  𝑗 ،𝐷𝑖𝑗و  𝑖توليد ناخالص داخلي کشورهای  𝑌𝑗و  𝑗  ،Y𝑖و 

به ( 3) معادله توان بامي را( 2) لگاريتمي معادله جاذبه است. فرمثابت  β، و  𝑗و  𝑖 کشورهای
 :کرد صورت زير بيان

(3) Ln Tij = β0 + β1LnYi + β2LnYj − β3LnDij + εit 

 .است رگرسيون معادله خطا جزء 휀𝑖𝑡 ، (3) رابطه در 
 مثال، عنوان به .است زاييدرون (،3) رابطه تجربي برآورد با مرتبط اصلي مسائل از يكي 

 به منجر درآمد يا داخلي ناخالص توليد که داردمي بيان جاذبه اصلي مدل اينكه با وجود
 اين خاص مورد در .است مبهم لفهوم دو اين بين رابطه هنوز اما شود،مي تجارت افزايش
 حال، اين با .شودمي صادرات افزايش به منجر ETI بهبود که است اين بر فرض مطالعه،
 دليل به ETI بهبود که شود متضاد استدالل يک به منجر است ممكن متايرها اين ماهيت
 ناسازگار و دارتورش برآوردهای به منجر زاييدرون ،بنابراين .است تجارت سطح افزايش

                                                           
1- Symes, W. S. et. al 

2- Eaton, J. & Kortum, S. 
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 صورت الزم اصالح و گرفته قرار مدنظر سازیمدل درمساله  اين بايد از اين رو، شود،مي
 برآورد منابع زا يكي عنوان به ایگسترده طور به تجاری شرکای بين ناهمگني همچنين، .گيرد
 ثيرات تجاری جريانات بر تواندمي که است شده شناخته جاذبه مدل برآورد در دارتورش
 هایيانجر وقوع تجاری، هایداده با ارتباط در انتظار مورد مشكالت از ديگر يكي .بگذارد
 يک رد تجاری شرکای از برخي که باشد دليل اين به است ممكن ينا .است صفر تجاری
 مشخص نهتاآس سطح يک از ترپايين تجاری ارزش هاسازمان از برخي يا کنندنمي معامله سال

 .کنندنمي گزارش
 م خطيلگاريت مدل با و گيرندمي ناديده را صفر يا گمشده مطالعات، تجارت از بسياری 

 نتخابا يا تورش ناهمساني واريانس اين حالت نتايج ممكن است به در کنند کهمي برآورد
 است؛ گرفته قرار بحث مورد ادبيات در عمده طور به اصلي حلراه دو. نمونه منجر شود

 توسط که نظريه اين. است( 1979) 1کروگمن جديد تجارت نظريه براساس اول گروه
 عواملي به تجارت که دهدمي نشان د،ش تبديل 3 جديد جديد تجارت نظريه به( 2003)2مليتز
 ،(2008) 4همكاران و هلپمن رو، اين شود. ازنمي داده نسبت جارافيايي مجاورت مانند

 در که اشدب سياستي تصميم يک است ممكن صفر تجارت که دادند نشان نظريه اين براساس
. دارندن هيسودد مقصد بازار با تجارت با مرتبط ثابت هایهزينه تحمل برای صنايع آن

 از مرحله ولينا عنوانبه تواندمي گيریتصميم فرآيند اين که کردند پيشنهاد هاآن بنابراين،
 كمنه اینمونه دو مرحله انتخاب مرحله به امر سازی شود که اينمدل تجارت برآورد فرآيند

 تجارت وقوع علت تا شوندمي گرفته صفرها همه يک، مرحله در. شودمي منجر( 1979)
 بر در نمونه انتخاب تورش تصحيح برای را ميلز معكوس نسبت دوم مرحله. شود مشخص

. است مفيد تجارت در 6گسترده و 5فشردههای حاشيه مطالعه برای بيشتر مدل اين. گيردمي
مانع  دو مدل و توبيت مدل کنند،مي استفاده مشابه مفاهيم از که برآوردی هایتكنيک ساير

 . است 7اردلهيا اصطالحا دابل

                                                           
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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 تخمين تكنيک از استفاده( 2006) 1تنريرو و سيلوا رهبری به پيشنهادات دوم گروه 
. دکردن مساله پيشنهاد اين به رسيدگي برای را( PPML) 2نمايي پوآسن نماحداکثر درست

 و برگر حال، اين با. ثابت است اثرات حضور سازگار در اين مدل، برآورد ديگر مزيت
 حد از بيش وجود صورت در پوآسون استاندارد مدل که کردند انتقاد( 2009) 3همكاران
 زا استفاده هاآن رو، اين از. نيست مناسب اضافي تجاری صفر هایجريان و پراکندگي
 منفي ایجمله دو هایمدل يعني ،(GLM) 4يافته تعميم خطي هایمدل از ديگر ایخانواده

 يكي. ندکرد پيشنهاد را( پواسون ثابت اثرات رآوردب هایتكنيک) 5مدل پواسن صفر انباشته و
 ار ناهمسانيواريانس  حدی تا فقط برآوردگر که است اين رويكرد اين هایمحدوديت از

 6وايت-کرا کواريانس ماتريس عملگر براساس بايدها استنباط بنابراين و آوردمي به حساب
 . باشد

 ارتتج يهانهیهز با یافته گسترش جاذبه مدل. 3-3
 (2011) رجانيالک و خان توسط که است ييهانهيهز کيتفك و ريثتا براساس مطالعه نيا يمبان

 تجارت که دهنديم نشان آنها است، شده داده نشان 1 شكل در که همانطور .است شده مطرح
 یهانهيهز شامل هزينه گروه 4 صورت به که رديگيم قرار ييهانهيهز ريثتا تحت شرکا نيب

 هایهزينه و مرز از خارج يضمن هایهزينه ،مرز از خارج هایهزينه ،يعيطب لونقحمل
 . شوند یبندطبقه مرز از خارج صريح
 ريتواند تحت تاثيم ايرانصادرات  فرض بر اين است که (2)اساس، در شكل  نيبر ا
توانمندسازی تجارت  یهااز مرز باشد که توسط شاخص مرزی و خارج یهانهيهز

که بر صريح خارج از مرز  یهانهيشود. هزيم یريگاندازه صادرات مقصدمبدا و های کشور
 يررسکه مورد ب موجود اتيبراساس ادبکشورهاست.  ارز گذارد نرخيم ريتاث ايران راتصاد

قنامه تواف تيو وضع یتجار یشرکا ي و جمعيتناخالص داخل ديقرار گرفته است، تول
 لحاظ شده است.  زين ايرانا با آنه و وجود مرز مشترک تجارت آزاد

                                                           
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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  تجاري شرکاي بین تجارت بر ثروم کل هايهزینه .1 شکل

 
 (2011) کالیرجان و خان منبع:

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

 
 های پژوهشيافته منبع:
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 رب تجارت توانمندسازی هایشاخص ريثتا بر مبني حاضر پژوهش هدف به توجه با 
 .است شده داده گسترش (2003) نكوپيو و اندرسون جاذبه مدل ايران، صادرات عملكرد
 نيب جانبه دو یتجار موانع (1) است: هکرد هيتجز جزء سه به را یتجار مقاومت آنها مدل
 ورکش تجاری مقاومت (3) و مناطق همه با 𝑗 کشور تجاری مقاومت 𝑗 (2) و 𝑖 یتجار یشرکا

𝑖 بدا م کشورهای از کدام هر اينكه بر مبني کردند مطرح را ييهافرض آنها .مناطق همه با
 با وتتيکهم و كساني حاتيترج و کندمي پيدا تخصص الکا کي عرضه و ديتول در صرفا
 صادر𝑗 دمقص به را ييکاال ايران اگر آنها، مدل از پيروی به .شودمي زده تخمين CES توابع
 کند:مي حداکثر بودجه قيد به توجه با را زير بعتا 𝑗 کشور که است اين رب فرض کند،

(4) 
 max (∑ βi

(1−σ) σ⁄

i
cij

(σ−1) σ⁄
)

σ (σ−1)⁄

   

st  ∑ pijcij = yj
i

 

 درآمد yj مثبت، توزيع βi کاالها، همه بين جانشيني کشش σ حداکثرسازی، مدل اين در که
 کاالی قيمت j، pi کشور شهروندان برایi کشور کاالی قيمت j ، pij ورکش شهروندان
 هزينه اگر .است j مقصد کشور به iمبدا  از کاال تجارت خالص هزينه i، cij کشور صادراتي
pij آنگاه باشد، tij با برابر j و i بين تجارت = pitij. وينكوپ و اندرسون از پيروی به 

 .نوشت (5رابطه ) صورت به را جاذبه نظری مدل لگاريتمي فرم توانمي (،2003)

(5) LnEXij = α + Lnyi + Lnyj + (1 − σ)ρLndij

+ (1 − σ)ρLnbij − (1 − σ)ρLnpi

− (1 − σ)ρLnpj 

فاصله جارافيايي بين دو شريک  j ،dijو  iدرآمد کشورهای  yjو  yi(، 5از رابطه ) 
bijتجاری، =  bij اين صورت غير در. باشند داشته قرار کشور يک در j و i مناطق اگر،  1
 شده واقع آن در مناطق که است کشورهايي بين مرزی ایمعادل تعرفه عالوه به يک برابر
 به ترتيب شاخص قيمت صادرکننده و واردکننده است.  pjو  pi. اند
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 توسط دهش گيری)اندازه کشورها اقتصاد ازهاند که کرد تفسير چنين توانمي را (5) رابطه 
 منفي ثيرتا تجارت بر هاآن بين فاصله و مثبت ثيرتا تجارت بر کشورها( داخلي ناخالص توليد
 رابطه ميلگاريت فرم در اساسي مشكالت از يكي شد، بيان که همانطور حال، اين با .گذاردمي
 دوجو مواردی اما شود، صفر نبايد زهرگ جاذبه معادله در تجارت مقادير که است اين (5)

 صورت در همچنين .است صفر خاص دوره يک در کشورها بين تجارت ارزش که دارد
 برای ساده حلراه يک .بود خواهند ناسازگار مدل برآوردهای ناهمساني، واريانس وجود
 است (PPML) 1پوآسـون نمـای نماييدرسـت حداکثر زنتخمين از استفاده مشكالت اين
 محققان برخي توسط که همانطور .(2020 ،3فام و مارتين ؛ 2006 ،2تنريو و سيلوا سانتوس)

 بيان (6) طهراب با که شود زده تخمين خود ضربي صورت به بايد مدل اين است، شده پيشنهاد
 . شودمي

(6)  Tij = exp(β0 + β1Ln Yi + β2Ln Yj − β3Ln Dij + εit) 

 و (2014) ما و فينسترا مدل از پيروی به حاضر، مقاله در ،بيان شده موارد هب توجه با 
 هایشاخص کردن لحاظ با (6) رابطه PPML رويكرد با (1398) همكاران و آقاصفری

 . شودمي زده تخمين (7رابطه ) صورت به آن تجاری شرکای و ايرن تجاری توانمندسازی

(7) TRadeit = exp[β0 + β2LnGDPit

+ β3LnGDPjt + β4LnPopit + β5LnPopjt

+ β6LnDistit + β7LnExrit + β8LnMAit

+ β9LnMAjt + β10LnBAit + β11LnBAjt

+ β12LnTCIit + β13LnTCIjt + β14LnBEit

+ β15LnBEjt + β16Borederit

+ β17Agreeiit] + εit 

                                                           
1- Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) estimator 

2- Santos Silva & Tenreyro 

3- Martin, W & Pham, C. S. 
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 در آن تجاری شريک عمده کشورهای به ايران صادرات ارزش TRadeit که، ييجا 
 يرانا داخلي ناخالص توليد با برابر ترتيب به GDPjt و GDPit است، ابتث β0 ،است t سال
 شرکای و ايران جمعيت با برابر ترتيب به Popjt و Popit .است آن تجاری شرکای و

 کشورهای اقتصادی مراکز از يک هر و تهران بين فاصله Distit .است t سال در تجاری
 تجاری شرکای از هرکدام و ايران بين حقيقي ارز نرخ Exrit .است ايران تجاری شريک

 ورکش يفرهنگ یهاچارچوب و هااستيس به توجه با که (MA) بازار به يدسترس .است آن
 است یموارد شامل (BA) یمرز مديريت .کنديم الاستقب داخل در يخارج یکاالها از
 و ونقلحمل یهارساختيز .ندنکمي ليتسه را کاال ورود شرايط ها،مرز در هادولت که

 قصدم به هامرز از کاال حرکت ليتسه برای هادولت سياست بيانگر که (TCI) ارتباطات
 يرمتا .کشورهاست ينظارت و يتيامن طيمح شامل که (BE) یتجار طيمح .است صادرات
 Agreeiit مجازی متاير .کشورهاست مشترک تجاری مرز بيانگر که Borederit مجازی

 تصادفي خطای جزء εit .کشورهاست بين مشترک تجاری هایتوافقنامه وجود بيانگر که
 . است t سال در

 ثبح و ونیرگرس یجتان. 4

 رب تجاری توانمندسازی هایشاخص اثرات به مربوط جاذبه الگوی چهار برآورد يجتان
 در PPML رويكرد از استفاده با و آن تجاری عمده شرکای با ايران دوجانبه تجارت
  .است شده گزارش (5) جدول 4 تا 1 هایستون

 تجاري توانمندسازي هايشاخص براي رگرسیون یجتان .5 جدول

 متاير اول مدل دوم مدل سوم مدل چهارم مدل

- - - 
***434/0 
(013/0) 

 ايران بازار به دسترسي لگاريتم

- - - 
***282/0 
(028/0) 

 تجاری شرکای بازار به دسترسي لگاريتم

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

 ايران مرزی مديريت در وکارايي شفافيت لگاريتم -

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

- 
 مرزی مديريت در وکارايي شفافيت لگاريتم

 تجاری شرکای

- 
***272/0 
(033/0) 

 ايران هازيرساخت کيفيت لگاريتم - -
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 . 5جدول ادامه 

 متاير مدل اول مدل دوم مدل سوم مدل چهارم

- 
***167/0 
(019/0) 

 تجاری شرکای هازيرساخت کيفيت لگاريتم - -

***397/0 
(021/0) 

 ايران وکارکسب عملياتي محيط لگاريتم - - -

***175/0 
(024/0) 

- - - 
 شرکای وکارکسب لياتيعم محيط لگاريتم

 تجاری

***787/0 
(009/0) 

***685/0 
(010/0) 

***577/0 
(011/0) 

***461/0 
(011/0) 

 ايران داخلي ناخالص توليد لگاريتم

***265/0- 
(016/0) 

***421/0- 
(017/0) 

***492/0
- 

(017/0) 

***378/0
- 

(018/0) 

 تجاری شرکای داخلي توليدناخالص لگاريتم

***603/0 
(016/0) 

***556/0 
(014/0) 

***672/0 
(014/0) 

***781/0 
(015/0) 

 ايران جمعيت لگاريتم

***447/0 
(024/0) 

***421/0 
(026/0) 

***511/0 
(024/0) 

***407/0 
(025/0) 

 تجاری شرکای جمعيت لگاريتم

***556/0- 
(023/0) 

***381/0- 
(021/0) 

***458/0
- 

(024/0) 

***609/0
- 

(022/0) 

 دمقص ومبدا  کشورهای راکزم فاصله لگاريتم
 صادرات

***359/0 
(017/0) 

***439/0 
(018/0) 

***371/0 
(017/0) 

***442/0 
(019/0) 

 حقيقي ارز نرخ لگاريتم

**177/0 
(059/0) 

**178/0 
(060/0) 

*165/0 
(058/0) 

**176/0 
(059/0) 

 ايران نبي تجاری ترجيحي هایموافقتنامه لگاريتم
 تجاری شرکای و

***521/0 
(040/0) 

***389/0 
(038/0) 

***432/0 
(039/0) 

***365/0 
(041/0) 

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

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

 معنادار صادرات برآورد در رهايمتا همه که شودمي مشاهده برآورد، جيتان براساس 
 يضرب خطای جزء فرم با را (PPML) برآورد (5) جدول در (4) تا (1) هایستون .هستند
 و سيلوا) باشد يطشر نيانگيم با متناسب يشرط انسيوار که کندمي فرض و دهدمي نشان

 یتجار هایجفت طبيعي، صورتبه که است اين PPML برآوردگر مزيت .(2006 تنريرو،
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 بازار، به يدسترس ما ياصل ريمتا 4 هر یبرا جيتان .آوردمي حساب به را هاداده در صفر
 ،(5) جدول در وکارکسب طيمح و ارتباطات و ونقلحمل یهارساختيز ،یمرز مديريت
  .است معنادار و مثبت
 ندهواردکن و صادرکننده کشورهای از گروه دو هر برای بازار سترسيد متاير ضريب 
 تجاری شرکای از تربزرگ ايران کشور در شاخص اين ضريب البته .است معنادار و مثبت
 با دگانصادرکنن که ایتعرفه موانع همچنين و تعرفه رژيم پيچيدگي و ميزان زيرا؛است آن
 سترسيد در بهبود بنابراين .است ايران در بازار هب دسترسي موانع جمله از هستند مواجه آن
 ورهاکش دوجانبه تجارت بهبود موجب صادرات افزايش طريق از خارجي و داخلي بازار به
 بازار به دسترسي در یدرصد 10 بهبود صورت در که است آن بيانگر يجتان همچنين .شودمي

 .باشد داشته شيافزا صادرات حجم در درصد 34/4 روديم انتظار ،ايران در صادرکنندگان
 که شد خواهد محقق يهنگام صادرات حجم در شتريب شافزاي درصد 82/2 ،نيا بر عالوه

 . بخشند بهبود را خود بازار به دسترسي درصد 10 ايران تجاری شرکای یکشورها
 نظر از جاذبه مدل در آن تجاری شرکای و ايران یبرا مرزی مديريت متاير ضريب  
 به تجارت حجم اينكه بر مبني (2009) 1ويلسون مشاهدات با که است معنادار و تمثب یآمار
 نشان واکنش مرزی مديريت کارايي افزايش و گمكي هزينه در کاهش به توجهيقابل طور
؛ است نآ تجاری شرکای از بزرگتر ايران در شاخص اين ضريب البته .است سازگار ،دهدمي
 دارکم تعداد و هزينه زمان، متوسط ،گمرکي خدمات معيتجا و کيفيت مانند عواملي زيرا
 هایهزينه افزايش عوامل جمله از ايران در کاال واردات و صادرات برای درخواست مورد

 تعداد کاهش و مرزی مديريت کارايي افزايش رو، اين از .است صادرکنندگان تجارت
 نيازمورد امضاهای تعداد کاهش المللي،بين مرزهای در کاال ترخيص برای نياز مورد روزهای

مي اکشوره دوجانبه تجارت افزايش و گمرکي هایهزينه آمدن پايين موجب اسناد ساير و
 و مديريت در یدرصد 10 بهبود صورت در که دهديم نشان همچنين دوم مدل جيتان .شود

 عالوه .دباش داشته شيافزا صادرات حجم در درصد 88/3 روديم انتظار ،ايران مرزی کارايي
 که شد خواهد محقق يهنگام صادرات حجم در شتريب شافزاي درصد 96/1 ،نيا بر

  .بخشند بهبود را خود مرزی مديريت درصد 10 ايران تجاری شرکای یکشورها

                                                           
1- Shepherd, B. & Wilson, J. S. 
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 از جاذبه مدل در واردکنندگان و صادرکنندگان یبرا زيرساخت کيفيت متاير ضريب 
 تجاری ایشرک از بزرگتر ايران در شاخص اين ريبض البته .است معنادار و مثبت یآمار نظر
 هوايي( ونقلحمل ويژهه)ب کافي نقل وحمل هایزيرساخت به دسترسي عدم زيرا ؛است آن
 هایهزينه افزايش عوامل از يكي ،ايران در ونقلحمل هایزيرساخت کيفيت بودن پايين و

 فزايشا با هازيرساخت يکيف و کمي سطح افزايش بنابراين، .آيدمي حساب به تجارت
 طول و هزينه کاهش و جابجايي سهولت افزايش باعث لجستيكي، و ونقلحمل هایشرکت
 و اطالعات کيفيت و دسترسي افزايش همچنين .شودمي (ونقلحمل) جاييهجاب مدت
 برای تاينترن به کاربران دسترسي گسترش باعث کشور يک در ( ICTs) ارتباطات فناوری
 کيفيت در یدرصد 10 بهبود صورت در که ترتيب اين به شود؛مي تجاری مالتمعا انجام

 .باشد داشته شيافزا صادرات حجم در درصد 72/2 روديم انتظار ،ايران هایزيرساخت
 که شد خواهد محقق يهنگام صادرات حجم در شتريب شافزاي درصد 67/1 ،نيا بر عالوه

 . بخشند بهبود را خود زيرساخت يتکيفدرصد  10 ايران تجاری شرکای یکشورها
 یآمار رنظ از جاذبه مدل در آن تجاری شرکای و ايران یبرا عملياتي محيط متاير ضريب 
 تجاری ایشرک کشورهای از بزرگتر ايران در شاخص اين ضريب البته .است معنادار و مثبت
 توان رب ریمعنادا طرز به تواندمي کشور يک عملياتي محيط بيشتر کارايي زيرا ؛است

 کي حمايت سطح همچنين .باشد اثرگذار کاال ونقلحمل و واردات صادرات، در هاشرکت
 مالي، ابعمن بودن دسترس در عمومي، نهادهای طرفي بي و کيفيت مالكيت، حقو  از کشور
 قوعو قبال در فيزيكي امنيت سطح حال عين در و خارجي گذارانسرمايه برای باز ایفض
 ايران ينب دوجانبه تجارت افزايش بالطبع و تجارت هایهزينه کاهش باعث تروريسم و جرم
 کيفيت در یدرصد 10 بهبود صورت در که ترتيب اين به .شودمي آن تجاری شرکای و

 .باشد داشته شيافزا صادرات حجم در درصد 97/3 روديم انتظار ،ايران هایزيرساخت
 که شد خواهد محقق يهنگام صادرات محج در شتريب شافزاي درصد 75/1 ،نيبراعالوه

 . بخشند بهبود را خود عملياتي محيط درصد 10 ايران تجاری شرکای یکشورها
 اين به ؛ستا تئوريكي انتظارات مطابق يجتان جاذبه مدل در سنتي متايرهای با ارتباط در 

آن وجانبهد تجارت بر يمثبت راتيثتا تجاری شرکای یکشورها و ايران تيجمع که صورت
 چنينهم و شوديم شتريب صادرات و ديتول به منجر تيجمع شيافزا .(2006 ،1الش)و دارد ها

                                                           
1- Walsh, K. 
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 بر ارز رخن .(2010 ،1)نوروگلو دهديم شيافزا را يواردات یکاالها به ازين زين شتريب تيجمع
 گذشته، دهه زا .دارد مطابقت ما انتظارات با جهينت نيا .است داشته مثبت ثيرتا ايران صادرات
 مانع و صادرات نفع به امر نيا و است، افتهي کاهش یاسابقهيب سرعت با ايران پول ارزش
 از ايران است دهش باعث ايران پول ارزش کاهش ،گريد عبارت به .است بوده واردات
 تجاری شرکای صادرات برای مانعي نيبنابرا و کند ديخر کمتر تجاری شريک یکشورها

 ریکمت ارز به ايران از محصوالت واردات یبرا تجاری شريک یکشورها اما ،است ايران به
 .ستا شده ايران از تجاری شرکای واردات افزايش باعث بنابراين و داشت خواهند اجياحت
 مانند پيشين اتمطالع هایيافته با که دارد ايران صادرات بر يمثبت ريثتا يداخل ناخالص ديتول

  .دارد همخواني (1396ری)شه شقاقي و (1398) همكاران و آقاصفری
 که است منفي ايران صادرات بر تجاری شرکای داخلي داخلي ناخالص توليد ثيرتا 

 يداخل الصناخ ديتول يمنف اثر که کرد بيان توان امرمي اين توضيح در .است انتظار مخالف
 ونگ،شئ و )گوان است شده صادر محصوالت رتاساخ به مربوط اديز احتمال به صادرات بر

 و پتروشيمي محصوالت تاعمد تجاری شرکای به ايران تيصادرا ياصل یکاالها .(2020
 رکایش از يبعض بررسي، مورد دوره در گرفته صورت هایتحريم دنبال به که است نفت

 در و اندداده انجام محصوالت نيا صادرات کردن محدود یبرا را الزم اقدامات تجاری،
 حتوضي درهمچنين  .اندداده انجام بازارها ديگر از ار خود تقاضای تجاری شرکای نتيجه
 1394 همكاران، و پرستيزدان) ايران در ليندر فرضيه ييدتا به توانمي پديده، اين بيشتر
 ينب سرانه درآمد تفاوت هرچه که است اين بيانگر که کرد اشاره (1392 همكاران، و فدائيو

 اخالصن توليد منفي ثيرتا اين همچنين .است مترک هاآن بين تجارت ميزان باشد بيشتر کشورها
 شيافزا كهينا بر مبني است سازگار نيز خارجي مطالعات يبرخ هایيافته با صادرات بر داخلي
 ؛2009 ،2وفيرتو بوجنيک) ستين ديمف دراتصا یبرا شهيهم يداخل ناخالص ديتول

  .(2020 گوان، و 2016 ،4تاإي و موسيكاری ؛2013 ،3ويكستروم
 دوره يا و مدل رد رفته بكار متايرهای يا نمونه، انتخاب نحوه به تواندميهمچنين  يافته ينا 
 سازگار جاذبه یتئور مفهوم با که دارد تجارت بر يمنف ريثتا فاصله .باشد مربوط بررسي مورد

                                                           
1- Nuroglu, E. 

2- Bojnec, Š. , & Fertő, I. 

3- Weckstrom, A. 

4- Mosikari, T. J. , & Eita, J. H. 
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 هک دهديم نشان يتجرب شواهد .است زيناچ هامدل همه در مشترک مرز اثر همچنين، .است
 به (2017) 1ندالتو ،مثال عنوان به .باشد داشته يتوجه قابل ريثتا ندتواينم زين ترکمش مرز
 ييورهاکش و شياتر نيب واردات و صادرات شيافزا نيشتريب که دهديم نشان يضمن طور
 . ندارند مشترک مرز که است

 گیريجهیتنبندي و . جمع5

 آن ریتجا شرکای و ايران ادراتص عملكرد بر تجاری توانمندسازی اقدامات اثرات بررسي
 ينا به پرداختن هایانگيزه و اهداف جمله از خصوص اين رد سياستي پيشنهادات ارائه و

 هایشاخص هبودب بين مستحكم و مثبت ارتباط بيانگر شواهد .است بوده حاضر مقاله درمساله 
 فرض مطالعه اين در ما بنابراين، .است تجارت هایهزينه کاهش و تجارت توانمندسازی

 تيجهن در و داده کاهش را تجارت هزينه تواندمي هاشاخص اين از يک هر بهبود که کنيممي
 بر موثر عوامل درک یبرا تالش در منظور، همين به .بخشد بهبود را صادرات جريان

 21 پانل یهاداده با تجارت جاذبه مدل از مقاله نيا ،آن تجاری شرکای با ايران صادرات
  .است کرده استفاده 2016 تا 2008 دوره يط تجاری ريکش کشور
 اریتج وانمندسازیت شاخص از استفاده با که است بوده اين پژوهش اين اصلي هدف 
(ETI،) عهتوس را آن تجاری شرکای به ايران صادرات بر ثروم عوامل زمينه در تحقيقات 

 تتجار توانمندسازی هب مربوط عوامل مجموعه تجاری وانمندسازیت شاخص مطابق .دهيم
 لقاب ،عملياتي محيط و زيرساخت مرزی، مديريت بازار، به دسترسي معيار 4 صورت به

 اين در دهبيان ش شاخص از استفاده اصلي داليل از يكي ،تاراس اين در .هستند بندیصورت
 رکایش به ايران صادرات توسعه و ليتسه یبرا جامع معيار کي اين کهاست  اين پژوهش،

 و مطالعه برای شاخص اين از که ایمقاله کنونتا اينكه هم و شودمي محسوب آن ریتجا
 يكي ينا که است نگرفته انجام آن تجاری شرکای به ايران صادرات بر ثروم عوامل برآورد

 . آيدمي حساب به نيز حاضر مقاله نوآوری اصلي هایجنبه از
 مرزی، يتمدير بازار، دسترسي هایمتاير ضريب که باشدمي آن از حاکي تحقيق جيتان 

 راين،بناب .است معنادار و مثبت تجاری شرکای و ايران برای عملياتي محيط و زيرساخت
 و يرانا توسط یتجار یهاتيمحدود کاهش و تجارت توانمندسازی نهيزم در شتريب تالش

                                                           
1- Dalton, J. T. 



 209 | فرد و همکارانامانی

 

 نيا با .دهد شيافزا را تجاری شرکای به ايران صادرات عملكرد توانديم تجاری شرکای
 کتمشار تجارت توانمندسازی در که ييکشورها همه توسط ديبا جانبه چند اقدامات حال،
 جاریت توانمندسازی اقدامات نيا البته، .شود حاصل تيموفق تا رديگ قرار توجه مورد ،نددار
 به کيشر دو هر آن در که است مثبت مجموع یباز کي تجارت که يعموم تلقي اين با
 . رددا مطابقت شوند،يم معامله وارد انتظار، ردمو سود درک ليدل

 شريک کشورهای تجاری توانمندسازی هایشاخص کمتر ريثتا بيانگرهمچنين  يجتان 
 ليک طوره ب اين، وجود با .است ايران در تجاری توانمندسازی اقدامات به نسبت تجاری

 صادرات مقصد در هم ومبدا  در هم تجارت توانمندسازی هایشاخص که داد نشان يجتان
 یکشورها نبود باز بيانگر نتيجه، اين .دارد ومعنادار مثبت ثيرتا ايران صادرات عملكرد بر

 بحث رد سياستگذاران توجه مورد بايد امر اين که ،است ايران صادارتي یکاالها یابر مقصد
 دارای کشورها راگ يحت که، داد قرار نظر نيز را نكته اين بايد البته .گيرد قرار صادرات توسعه
 اي يداخل سميمكان است ممكن عمل در باشند تجاری توانمندسازی یباال هایشاخص
 آن نمونه که دباش داشته وجود ايران از واردات کردن محدود یبرا خارجي فشارهای
 توسط ايران از واردات محدودسازی برای دنيا پولي و مالي نهادهای و آمريكا هایتحريم
  .است آن تجاری شرکای
 ايران يداخل ناخالص ديتول که دهندمي نشان ديگر هایيافته شده ذکر جيتان بر عالوه 
 توليد ثيرات حال، اين با .دارد تجاری شرکای به ايران صادرات بر ثبتم و هجتو قابل ريثتا

 معنادار و منفي ثيرتا بررسي مورد دوره در ايران صادرات بر تجاری شرکای داخلي ناخالص
 تيمعج متاير .دارد تجاری شرکای به ايران صادرات بر ثبتم ريثتا حقيقي ارز نرخ .دارد
 فاصله .دارند راناي صادرات بر يمثبت ريثتا که است مطلب اين بيانگر تجاری شرکای و ايران

 شرکای و ايران تجاری عملكرد بر معنادار و منفي ثيرتا دارای انتظار مطابق نيز جارافيايي
 تجاری شرکای و ايران بين مشترک مرز داشتن و یتجار توافقنامه همچنين .است آن تجاری

 . ستين توجه قابل آن اثرات اما دارد، تجاری شرکای به ايران صادرات بر يمثبت ريثتا آن
 شود:مي ارائه زير صورت به پيشنهاداتي ،بيان شده يجتان یتاراس در 
 که ایرفهتع موانع ارزيابي به ترتيب به جيخار بازار و داخلي بازارهای به دسترسي عوامل -

 و ميزان ارزيابي و هستند روهروب آن با صادراتي مقاصد بازار در کشور يک صادرکنندگان
 .شونديم بندیصورت تجاری، هایسياست نتيجه عنوان به ایتعرفه هایحمايت پيچيدگي
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 ارماان به ار رفاه و اقتصادی رشد بازار، به دسترسي بازار، وسعت شد استدالل که همانطوری
 مورد کشور شرايط به توجه با تجاری هایتعرفه شودمي پيشنهاد ،بنابراين .آورد خواهد
  .شود تنظيم ترمعقول و شود واقع بازبيني

 شتال در بايد همواره ،است مرزی شفافيت و کارايي بهبود آن هدف که مرزی مديريت -
 ار تجارت هایهزينه مرزی، ایغيرتعرفه و ایعرفهت هایهزينه کاهش طريق از که باشد

 برای بزرگي مانع و گريبانگير مرزی ناحيه در بويژه که هاييمعضل از يكي .دهد کاهش
 ناقص اطالعات .باشدمي ناقص اطالعات وجود شودمي محسوب تجاری توانمندسازی

 کاهش يشترب اری،تج شرکاء با تجارت حجم به نسبت را جديد کشورهای با تجارت گسترش
  .دهدمي
 و بنادر ريلي، ونقلحمل ها،جاده تراکم شبكه يعني) ونقلحمل هایزيرساخت بهبود -

 هوايي ونقلحمل ويژههب و (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری هایزيرساخت تدارکات،
 ناارگذسياست و دولت شودمي پيشنهاد بنابراين، .شودمي تجارت جريان افزايش به منجر
 قدرت باالرفتن موجب چراکه ،دهند قرار اوولويت در ونقل حمل هایزيرساخت بهبود
 کشور در ار باالتری اقتصادی رشد و تجارت رشد نتيجه در و شودمي ايراني کاالهای رقابتي

  .داشت خواهد همراه به
 و ادراتص به که هاييشرکت ظرفيت توجهي قابل بطور کشور، يک عملياتي محيط -
 بهبود با گذارانسياست شودمي پيشنهاد لذا .دهدمي قرار ثيرتا تحت پردازندمي ارداتو

 عمومي نهادهای بيطرفي و کيفيت مالكيت، حقو  از حمايت طريق از تجاری توانمندسازی
 . بخشند بهبود را دوجانبه تجارت تجاری، شرکای بين هایپيمان و قراردادها در

 پژوهش هايمحدودیت. 5-1
 دلم براساس آن تجاری شرکای و ايران تجارت بر که يمختلف عوامل حاضر، پژوهش در

 يجتان در نيز ييهاتيمحدود حال، اين با .گرفت قرار بررسي مورد گذارد،يم ريثتا جاذبه
 بسيار تجارت کنندهتعيين عوامل اوال، ؛رديگ قرار توجه مورد ندهيآ در ديبا که دارد وجود
 یمتايرها حذف امكان ،بنابراين ؛کرد مدلسازی يكجا را هاآن بتوان که دهستن آن از تربزرگ
 لشام مطالعه نيا در نظر مورد عوامل حال نيا با .گرفت ناديده تواننمي را مدل در اساسي
 ثيرات با وجود که است اين دوم محدوديت .هستند تحقيقات در استفاده مورد اصلي عوامل
 ازیتوانمندس اثر واقعيت، در اما تجاری، عملكرد بر اریتج توانمندسازی اقدامات مثبت
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 عوامل مانند ديگری عوامل به رايز ؛نباشد سازگار و منيا همواره است ممكن تجارت
 به ازين ارتتج توانمندسازی همچنين .دارد بستگي نيز کشورها يكيتيژئوپل و یاقتصاد
 ريگدر را مختلف یکشورها که است یروند نيمتا رهيزنج رايز دارد کشورها همه يهماهنگ

   .کنديم

  منافع تعارض
 . ندارد وجود منافع تعارض

ORCID 

  منابع
 دوجانبه تجارت روی بر نهادها اثر .(1389). همايون شيرازی، ندا؛ سميعي، کريم؛ آذربايجاني،

 . 1-24 (،15)45 ايران، اقتصادی هایپژوهش .خاورميانه منتخب کشورهای

 شورای جامع هایتحريم اثر بررسي .(1397). عاليي،رضا احمد و ،منش صالح عزيز؛ سيد آرمن،
 راهبرد .يراخ مالي بحران وقوع اثر بر تمرکز با منتخب کشورهای و ايران تجارت حجم بر امنيت
  .188-214 ،53 ،توسعه

 هازيرساخت و نهادها نقش بررسي .(1398) عليرضا کرباسي، ميالد؛ زاده، اميني حنانه؛ صفری، آقا
 (،9)35 تصادی،اق توسعه و رشد هایپژوهش .تجاری عمده شرکای با ايران جانبه دو تجارت بر
78-53 . 
 رب توليد عوامل کل وریبهره ثيرتا بررسي .(1393). هنگامه مبارکه، ،احمدپور حسين؛ فرد، اکبری

 . 69-86 (،2)11 مقداری، اقتصاد .اروپا واتحاديه ايران جانبه دو صادراتي ظرفيت

 و ايران ميان تجاری لنسيتاپ بررسي .(1392) .هديه طهراني، فائقه؛ شاهاني، علي؛ ابراهيم رازيني،
 پژوهشنامه .جاذبه مدل از استفاده با (SCO) شانگهای همكاری عضوسازمان کشورهای
 . 83-112 ،69 بازرگاني،

 شدت کنندهتعيين عوامل .(1395). سميه صادقي، سيدمجتبي؛ مجاوريان، محمد؛ طالبي، زرگر
 ،80 بازرگاني، وهشنامهپژ .اکو موردی مطالعه :کشاورزی محصوالت یامنطقه درون تجارت
171-151 . 

Roozbeh Amanifard  https://orcid. org/0000-0003-1161-1598 

Mohsen Mohammadi 

Khyareh  https://orcid. org/0000-0003-3977-0929 

Reza Mazhari  https://orcid. org/0000-0002-0102-5571 

https://orcid.org/0000-0003-1161-1598
https://orcid.org/0000-0003-3977-0929
https://orcid.org/0000-0002-0102-5571


 1400بهار  | 80شماره  | 21سال  | پژوهشنامه اقتصادي | 212

 

 الملل بين تجارت بر اينترنت هتوسع اثر .(1391) .مريم صارمي، پرويز؛ محمدزاده، بهزاد؛ سلماني،
 . 127-147 ،(3)9 مقداری، اقتصاد ،خدمات

 اقتصاد .D8 هگرو در پتروشيمي محصوالت تجارت بر موثر عوامل تحليل .(1396). اميررضا سوری،
 . 45 تا 29 ،14 ای،قهمنط توسعه و
 اسالمي کشورهای تجاری همگرايي در بنياندانش اقتصاد نقش .(1396) .وحيد ،شهری شقاقي

 . 9-31 ،14(28) .اقتصادی رهایتاجس .مقاومتي اقتصاد گراييبرون )رويكرد

 یاقتصاد هایتحريم اثر بررسي .(1393) بلداچي طهماسبي الهام؛ غالمي، محمدتقي؛ بيگدلي، ضيايي
 . 109-119 ،(48)13 .جاذبه مدل از کاربردی ايران: تجارت بر

 ينفت غير صنايع در دوجانبه صادراتي هایظرفيت برآورد .(1391) .ايمان مسگری، جواد؛ عابديني،
 . 75-96 ،7 اقتصادی، سازی مدل تحقيقات مجله .اکو -اقتصادی هایهمكاری سازمان

 هاینظام تحت ليندر نظريه بررسي .(1392). تابي شايگاني، ر؛اصا ابوالحسني، هستتياني مهدی؛ فدائي،
 هایداده در سيستمي )رويكرد جاذبه مدل بالق در BRICS عضو کشورهای در ارز مختلف

 . 131-166 (،1)10 .مقداری تصادقا بلويي(،تا

 متقابل تجارت بر هاتحريم ثيرتا. (1397). رضا نجارزاده، فرزانه، جارياني، سجاد؛ ديزجي، فرجي
 اقتصاد مجله. اروپا اتحاديه و منا منطقه کشورهای و ايران بين کشاورزی محصوالت

 . 90 تا 69 ،2کشاورزی،شماره
 اقتصادی همگرايي ررسيب .(1390کبری) بطافاطمه، زهرا؛ سيده شاکری، مدرضا؛حم پور، لطفعلي
 وسعهت و رشد هایوهشپژ نشريه جاذبه(، مدل )کاربرد التين آمريكای کشورهای و ايران ميان

 . 73-98 ،(3)1 .اقتصادی
 کننده تعيين عوامل .(1393). حسن محمد پور، وکيل رويا؛ يانبالغ، جوادی ابوالقاسم؛ سيد مرتضوی،

 تحقيقات .جاذبه مدل کارگيری به اروپا؛ اتحاديه در ايران ميگوی صادرات تجاری هاینسيلتاپ و
 . 21-42 ،23 کشاورزی، اقتصاد

 تجاری مهم شرکای به ايران صادرات بر سياسي نهادهای اثر .(1398) مجيد مداح، كوفه؛ش ناقلي،
-59 (،3)4 اقتصاد، کاربردی هاینظريه پژوهشي-علمي فصلنامه .کااليي مختلف الگوهای در
90 . 

 به ايران صادرات بر سياسي نهادهای ثيرتا .(1398). اسماعيل ابوذری، مجيد؛ مداح، شكوفه؛ ناقلي،
 (،79)24 ايران، اقتصادی هایپژوهش .فضايي( )رويكرداقتصادسنجي آسيا غرب رهایکشو
141-107 . 
 برصادرات موثر عوامل بررسي .(1394). ساناز کهرازه، مهدی؛ امين، بهراد جواد؛ هراتي،

 . 29-46 (،21)6 .اقتصادی توسعه و رشد هایپژوهش .جاذبه( الگوی کاربرد)ايران
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 تجربي آزمون (؛1394). محمدعلي فالحي، احمد؛ سيفي، مصطفي؛ زاده، يمکر زهرا؛ پرست، يزدان
-186 (،23)76 اقتصادی، سياستهای و هاپژوهش ،ايران خارجي تجارت الگوی در ليندر نظريه
167 . 

 و ايران جانبه دو تجارت در مرزی اثرات .(1394) دی؛هارمضاني، مينا؛ صادقي، مهدی؛ يزداني،
  .245-269 (،1)52 اقتصادی، تحقيقات غيرخطي، جاذبه الگوی ويكردر :تجاری برتر شرکای
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