
1391بهار، 1، شماره 9هاي اقتصادي سابق)، دوره فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسی 69

وري کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی بررسی تأثیر بهره
دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا

هنگامه احمدپور مبارکهو حسین اکبري فرد

15/10/1394تاریخ پذیرش: 8/4/1394تاریخ وصول: 

چکیده:
صادراتی و عوامل هاي بالقوهتوجه به توان و ظرفیتشدن اقتصادهاامروزه در فرآیند جهانی

وري کل عوامل تولیداین راستا، نقش بهرهها ضرورت دارد. درمؤثر بر افزایش این ظرفیت
کننده رشد و توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتی در صحنه عنوان یکی از عوامل تعیینبه

بروري کل عوامل تولید کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهرهجهانی بر
، با 2000-2013جانبه ایران و کشورهاي اتحادیه اروپا در دوره زمانی ظرفیت صادراتی دو

وري کل عوامل تولید از باشد. بهرههاي تابلویی میاستفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده
شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه

وري کل عواملدار و بهرهوري کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنیدهد که بهرهنشان می
دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین تولید کشورهاي اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی

ار دنتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی
وري کل عوامل تولید ایران دار نبودن تأثیر بهرهمعنیوري کل عوامل تولید این اتحادیه و بهره

.بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است
JEL:N7 ،F15 ،O4ي بندطبقه
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مقدمه-1
آید که رابطه بین استفاده از از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار مییکی وريهبهر

عصر حاضر دستیابی به رشد در . دهدشده را نشان میعوامل تولید و محصول تولید
ترین اهداف اقتصادي کشورها به شمار وري از مهماقتصادي از طریق ارتقاي بهره

ک باشد که یسب اقتصادي میهاي مناگیري سیاستکارآید. این هدف متضمن بهمی
دهد. در این رابطه هاي تجاري تشکیل میها را، سیاستشاخه مهم از این سیاست

باال ).37-45: 1386پور و دیگران، باشد (لطفعلیکارها، توسعه صادرات مییکی از راه
ها را المللی براي هر کشوري درآمدبردن میزان صادرات و افزایش حجم تجارت بین

کند هاي ثروتمند و فقیر را کم میدهد و اختالف درآمد بین کشورش میافزای
که هر کشور با مشارکت در تجارت جهانی وضع بهتري خواهد داشت طوريبه

).11-34: 1391(کمیجانی و حاجی، 
توسعه تا آنجاحالطرفداران استراتژي توسعه صادرات معتقدند که کشورهاي در

د صادراتی خود را افزایش داده و از محل آن اقدام به که امکان دارد باید درآم
ظهور امروزه اهمیت توسعه صادرات در شرایط نوگذاري و مصرف نمایند.سرمایه
شدت در حال شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهاي تجاري کشورها (که بهجهانی
د بود خود سختی قادر خواهنچندان دور کشورها بهاي نهدر آیندهست واگیريشکل

گر تحوالت جهانی باشند) دارند و در حاشیه تنها نظارهرا از این جریان کنار نگه
رود که ایران به نحوي خود را با توسعه سبب انتظار میشود، بدینچندان میدو

وري در جهت بهبود کارهایی همچون افزایش بهرهو با راهتجارت جهانی همگام کند
هاي الزم قبل از پیوستنتردید یکی از گامبیرکت کند.هاي صادراتی خود حظرفیت

در قالب شرکاي تجاري تقویت و گسترش تجارت WTOبه سازمان جهانی تجارت 
اي نظیر کشورهاي اتحادیه اروپا است اي منطقهاصلی و ترتیبات اقتصادي منطقه

تحادیه هاي اقتصادي در جهان ا. در بین اتحادیه)125-160: 1385(اخوي و حسینی 
هاست. به دلیل موقعیت ویژه اروپا با ایران و نیز ترین آناروپا از تأثیرگذارترین و مهم

ترکیب کشورهاي عضو اتحادیه اروپا که جزء شرکاي عمده تجاري در صادرات و 
. ابدیهم اهمیت بیشتري میشوند توجه به این اتحادیه بازواردات با ایران محسوب می

ن اتحادیه در صادرات به ایران رو به کاهش گذاشته، اما پیوسته چند سهم نسبی ایهر
نماید و همچنان اولین درصد از واردات ایران را اتحادیه اروپا تأمین می40حدود 

شود. شناخت بازار اتحادیه اروپا با ایران محسوب میشریک تجاري طبیعی در واردات
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 میتصمریزان و هاي آینده به برنامهریزيتواند در برنامهتوان وارداتی آن میازنظر
مقاله حاضر در پی توسعه صادرات آن محصوالت کمک کند.ینه درزمکشور سازان

وري کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و کشورهاي بررسی تأثیر بهره
ی تابلویهاي اتحادیه اروپا با استفاده از مدل جاذبه است. براي برآورد مدل از روش داده

در بخش بعد به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و مطالعات داخلی استفاده شده است. 
4و 3هاي شوند. در ادامه در بخشو خارجی انجام گرفته در این زمینه بررسی می

وري کل عوامل تولید و چگونگی محاسبه آن ارائه تعریف مختصري در مورد بهره
مدل مزبور را ،5سط داده خواهد شد. بخش مدل جاذبه تجارت بو سپس شودمی

هاي پذیري خواهد کرد و متغیرهاي مدل و منبع دادهمدل تجربی برآوردتبدیل به
آمده بحث دست، درباره برآوردها و نتایج به6کند. در بخش شده را معرفی میاستفاده

هبردي هاي رابندي پژوهش حاضر و ارائه سیاستبه جمع7بخش شود. درنهایتمی
پردازد.می

ادبیات موضوع-2
وجود دارد که این مطالعات بیشتر به ايدر زمینه تجارت دوجانبه ادبیات گسترده

عوامل مختلف که عمدتاً گرایی و همچنین بررسی اثرات بررسی اثرات منطقه
پردازند و هاي تجاري دوجانبه میهاي تجارت هستند بر جریانگیرنده هزینهبردر

در است.بررسی قرار دادهاي تأثیر دیگر عوامل مؤثر بر تجارت را، موردمطالعهکمتر 
شود.ادامه به هردو گروه مطالعات داخلی و خارجی اشاره می

) به بررسی تـأثیر تجارت الکترونیک بر 1388همکاران (ومبشري خوزانی 
ي جاذبه و روش پردازند. در این مطالعه از الگوجریانات تجاري کشورهاي اسالمی می

-2006هاي کشور شریک تجاري در طی سال14کشور و 24هاي تابلویی براي داده
ر دار تجارت الکترونیک باستفاده شده است. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنی1999

.باشدجریانات تجاري در کشورهاي اسالمی می
کننده و مؤثر ) به مطالعه و بررسی عوامل تعین 1389ی و همکاران (نیالدشمس

هاي تجاري در بخش کشاورزي میان ایران و کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بر جریان
ي صادرات محصوالت پردازند. نتایج حاصل از برآورد الگوي ایستاي جاذبهمی

کشاورزي ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهاي تولید 
رکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز واقعی ناخالص داخلی کشورهاي صاد
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دار وو میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصوالت کشاورزي ایران به لحاظ آماري معنا
چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در عالمت آن مطابق انتظارات است. هم

به کشورهاییي صادرات حاکی از آن است که بیشترین صادرات ایرانالگوي جاذبه
ا ي واردات بچنین نتایج الگوي جاذبههمو؛آلمان، ایتالیا و فرانسه خواهد بودمانند

آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهاي تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید 
ناخالص داخلی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تأثیر 

.ر واردات محصوالت کشاورزي کشور از اتحادیه اروپا داردمعناداري ب
هاي اي تحت عنوان برآورد ظرفیت) در مطالعه1391عابدینی و مسگري (

و پایه جاذبه با استفاده از مدل صادراتی دوجانبه سازمان همکاري اقتصادي اکو
جانبه هاي تجارت دوهاي پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیتاي از دادهگسترده

کنند. نتایج حاکی از ناموفق بودن هاي عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی میکشور
تنهان،میانیادراین سازمان در افزایش تجارت درون گروهی کشورهاي عضو است. 

و ـکاتـمثبصادراتیياـهیتظرفازنتاـپاکسو انرـیاوهـترکیروـکشهـس
د.ـنرداربرخو

اي به تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت متقابل طی مطالعه)1391سوري و تشکینی (
و GCC ،ECO ،EUاي هاي منطقهایران با کشورهاي طرف تجاري و بلوك

ASEAN دهد که اندازه پردازند. نتایج نشان میمی1995-2009براي دوره
دهنده تجارت هستند.ترین متغیرهاي توضیحاقتصادي، درآمد سرانه و مسافت مهم

کننده جریان تجارت اي به ارزیابی عوامل تعیین) در مطالعه2003(1وزارزوس
هاي ترجیحی بین چندین نامهکشور و ارزیابی تأثیرات موافقت47دوجانبه میان 

پردازد. به همین دلیل یک معادله جاذبه می1990-1980بلوك اقتصادي در دوره 
و همچنین پی بردن به رابطه یحیترجهاي نامهمنظور سنجش اندازه تأثیر موافقتبه

.نزدیکیمانندکننده تجارت دیگر عوامل تعیین
کننده صادرات ) در مطالعه اي به بررسی عوامل تعین2005(2کریستین استادور

کشور 16هاي تابلویی براي ایسلند با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش داده
وسعت و توان ایسلند در حجم دهد کهپردازد. نتایج نشان میسال می11طی 

ي دهد که تشکیل بلوك تجارصادرات خیلی بااهمیت نیست. همچنین نتایج نشان می

1 zarzoso
2 Kristjánsdóttir
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 تأثیر معناداري بر میزان صادرات دارد و صادرات نسبت به فاصله و عوامل دیگر
.حساسیت باالیی دارد

) به مطالعه بررسی نقش مسافت بین کشورها در2009(3ماریموتو و همکاران
پردازند. در این تحقیق از مدل جاذبه براي صادرات و تجارت دوجانبه با یکدیگر می

استفاده شده است. 1994-1996شریک تجاري در دوره 85واردات ایالت متحده با 
بر میزان ینتایج حاکی از آن است مسافت تأثیر کمتري نسبت به تولید ناخالص داخل

صادرات و واردات دارد.
اي به بررسی صنعت روغن کانوال و ) در مطالعه2010(4کارانروتگرس و هم

د. نتایج پردازنمیافتهیمیتعمیکپارچگی تجارت اتحادیه اروپا با استفاده از مدل جاذبه 
هاي طبیعی داراي اثر ي اجباري صادرات ترکیب سوختدهد که سهمیهنشان می

دهد. همچنین ا نشان نمیي هیچ اثري رگذارهیسرماارانهمثبت بر تجارت است و ی
یکپارچگی تجارت ممکن است حتی یک اثر بازدارنده بر تجارت میان اعضاي اتحادیه 

.اروپا داشته باشد
ی نرخ ارز بر تجارت نانیاطمنامنظور بررسی تأثیر ) به2013(5شلدن و همکاران

رددوجانبه میوه و سبزیجات تازه از یک معادله تجربی جاذبه مبنی بر روش برآو
هاي تجارت این منظور دو مجموعه از دادهکنند. بههاي تابلویی استفاده میداده

براي میوه تازه 1976-1999کشور در دوره 26دوجانبه ایالت متحده، یک پانل از 
براي سبزیجات تازه استفاده شده است. 1976-2006کشور در دوره 9و یک پانل از 

رخ ارز تأثیر منفی بر تجارت دوجانبه میوه تازه دارد ی ننانیاطمدهد نا نتایج نشان می
هاي تابلویی و دو مقیاس نا اطمینانی نرخ ارز و در مقابل کاربرد روش برآورد داده

گونه اثر منفی معناداري براي تأثیر نا اطمینانی نرخ براي تجارت سبزیجات تازه هیچ
ریتأثسبزیجات تازه حاکی از دهد، اگرچه تخمین معادله جاذبه برايارز را نشان نمی

.ی نرخ ارز استنانیاطمنادار منفی معنی

وري کل عوامل تولیدبهره-3
آید که رابطه بین استفاده از وري یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار میبهره

دهد. امروزه رقابت در عرصه تولید و را نشان میدشدهیتولعوامل تولید و محصول 
3 Marimoutou et al.
4 Röttgers et al.
5 Sheldon et al.
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ش و کوشهاي اقتصادي ابعاد دیگري یافتهکمرنگ شدن مرزواسطهبهتجارت جهانی
بر اساسدهد.وري پایه اصلی این رقابت را تشکیل میدر جهت بهبود و ارتقاء بهره

هاي شاخصدودستهوري شامل هاي بهرهوري ایران شاخصگزارش سازمان ملی بهره
وري کل عوامل هاي بهرهاخصباشند. در شوري جزئی و کلی عوامل تولید میبهره

وري هگیري بهربراي اندازهگیرد.ها موردتوجه قرار میتولید ارتباط ستانده با کل نهاده
ا به هگیرد که انتخاب آنقرار میاستفادهموردهاي گوناگونی کل عوامل تولید، روش

نیاز جهت محاسبههدف، نوع استفاده و همچنین سطح دسترسی به اطالعات مورد
وري کل عوامل تولید از شاخص بستگی دارد. در این مطالعه براي محاسبه بهره

ایم. این شاخص به دلیل استفاده از تابع ترانسالگو شکل تورنکوئیست استفاده کرده
وريگیري بهرههاي اندازهعنوان یکی از بهترین شاخصپذیر آن بهتبعی انعطاف

).177-1387:204شناخته شده است (محمدي و اکبري، 
ود: شوري کل عوامل از رابطه زیر برآورد میبراساس شاخص تورنکوئیست، بهره

LnTFP= Ln
		 )1(

LnTFP= ∑ + ( − ) − ∑ ( +)( − )
بیانگر قیمت محصول itvو itpهاي بیانگر محصول کل و نهادهitxوityطوریکهبه

مربوط به دوره tوsها است. اندیسکننده) و قیمت نهاده(شاخص قیمت مصرف
وري کل عوامل لگاریتم بهرهTFPIPافزار ده از نرمشود. با استفامیtو sزمانی 

)LnTFP (است. در بخش بعد به بررسی مبانی بر اساس شاخص یادشده محاسبه شده
پردازیم.هاي مورد استفاده مینظري مدل جاذبه و معرفی مدل تجربی و منبع داده

مبانی نظري-4
ده، طی چند دهه اخیر طور گسترهاي موفقی است که بهمدل جاذبه یکی از مدل

هاي تجارت بین کشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است. براي توضیح جریان
مدل جاذبه، این مدل از مفهوم قانون گرانش عمومی نیوتون اقتباس یافته است. 

جانبه را به اندازه اقتصادي این دو کشور و موانع دو،: jبه کشور iصادرات کشور 
=سازد:مرتبط می،ijtبین آن دو: تجاري  . 		 )2(
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 اي از این مدل را براي توضیح ) نسخه ساده1962(6بار تینبرگنبراي نخستین
هاي نظري توان از چارچوبت. مدل جاذبه را میکار برده اسمبادالت تجاري به
) یک مبانی نظري براي 1979(7دست آورد: آندرسونالملل بهمتفاوت تجارت بین

و کاالهاي متمایز )CES(مدل جاذبه مبنی بر کشش جانشینی ثابت ترجیحات 
)، 1985(8محل تولید) ارائه داد. مطالعات بعدي (هلپمن و کروگمنبرحسب(

بر مبناي CES)) مدل را با حفظ ترجیحات 2002(10شلبورن)،1989(9برگستراند
اند.هایی همچون رقابت انحصاري و ساختار مدل هکشر اوهلین بیان کردهنظریه

) این مدل را از چارچوب 2004و2003طور خاص، آندرسون و وینکوپ (همچنین به
هاي نسبی تجارت در ههاي جدیدتر رقابت انحصاري و با تأکید بر نقش هزیننظریه

مدل مزبور مبناي کهیآنجائاز کنند. هاي مطلق تجاري استخراج میمقابل هزینه
پردازیم:مطالعه حاضر است در زیر به آن می

-2کننده کشورهاي تولیدبرحسبتمایز کاالها -1فروض مدل عبارتند از: 
در جانب تقاضاCESترجیحات هموتتیک یکسان از نوع 

کنندگان در کشور باشد، مصرفiاز کاالهاي کشور jیزان مصرف کشور مijcاگر 
jمطلوبیتی به شکل زیر برخوردارند:از تابع(∑ ⁄ ⁄ ) ( )⁄ )3(

∑ر:اي به شکل زیمشروط به محدودیت بودجه = yj (4)
درآمد اسمی jyکشش جانشینی کاالهاست و 	عامل توزیع مثبت و iβها که در آن

طریق حداکثر سازي از.jکننده در کشور ي مصرفبراiقیمت کاالهاي ijpو jکشور 
هاي و هزینهjicij= pijx) و با در نظر گرفتن 2) با محدودیت بودجه (1تابع مطلوبیت (

=صورت تجارت که به شاخص قیمت عرضه صادرکنندگان ipاست که 	
iاسمی براي کاالهاي کشور است، تقاضايjو iهاي تجاري بین فاکتور هزینهijtو 

آید.به دست میjکنندگان کشور توسط مصرف

6 Tinbergen
7 Anderson
8 Helpman and Krugman
9 Bergesterand
10 Shelburne
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jPکننده در کشور شاخص قیمت مصرفj شود:زیر تعریف میصورتبهکهP = [∑ (β 	p 	t ) ] ( )⁄ )6(
=با اضافه کردن شرط تسویه بازار  و در نظر گرفتن درآمد اسمی جهانی ∑	

=صورت به )ji=tijt(هاي تجاري ، همچنین با فرض متقارن بودن هزینه∑
=آید:ها معادله زیر به دست میو برخی جایگزینی 	 	 	( ) )7(

=∀که در آن  	و	 ∑ )8(

به همه موانع تجارت 4در معادله )jPو iP(هاي قیمت شاخصکهآنجااز
عنوان متغیرهاي اش مرتبط است بهجانبه هر یک از شرکا با سایر شرکاي تجاريدو

جانبه کشور شوند. افزایش موانع تجاري چندجانبه معرفی میموانع تجارت چند
طور را بهiآن کشور را با کشور جانبههاي تجاري دوهزینهکهیآنجائاز jکننده وارد

ایش طور افزها خواهد شد. و همیندهد باعث افزایش تجارت بین آننسبی کاهش می
jاش را با کشور جانبهتجارت دوiکننده جانبه کشور صادردر موانع تجارت چند

جانبه بین دو کشور حجم هاي تجارت دوافزایش خواهد داد. در مقابل افزایش هزینه
σدهد.را کاهش میjو iجانبه بین تجارت دو > 1.

هستند. به پیروي قابل مشاهدهغیر)ijt(هاي تجارت مطابق با مدل فاکتور هزینه
یک تابع لگاریتم خطی از صورتبهijtاین روش، گذارانهیپااز دیگر 

=:شوددر نظر گرفته میمشاهدهقابلهاي هزینه 	،=1ijb اگر هر دو
برابر است با یک ijbصورتنیادر غیر وباشنددر یک کشور واقع شده jو iمنطقه 

نیز فاصله جغرافیایی بین دو کشور است. ijdدرصد تعرفه بین دو کشور، وهعالبه
:کهطوريخطی شده زیر بازنویسی کرد بهصورتبهتوان معادله را می

Lnxij =k +Lnyi + lnyj +(1-σ)Lnd ij+ (1-σ)Lnbij -(1-σ)LnPi -(1-
σ)LnPj )9         (
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 تجارت) مدل آندرسون و وینکوپ را با در نظر گرفتن کاالهاي 2005(11پریدي
دهد که دهد و نشان میتر زیر توسعه میعمومیصورتبهاز کل کاالها ریپذ

=توان در مدل دید:ا نیز میرα، ،هاي درآمدي غیر واحد کشش 	 	( ) )10(

طور جداگانه و مستقل برقرار بههرسالاگر شرایط نظري مدل را براي صورتنیادر 
زیر بازنویسی کنیم:صورتبه) را با ابعاد پانل 7توانیم مدل (یبدانیم م

Lnxijt = + Lnyit + lnyjt +(1-σ)Lnd ij+ (1-σ)Lnbijt -(1-σ)LnPit -(1-
)LnPjt (11)

کند میانگین آن تغییر نمیjو iجفت کشورهاي برحسبدرآمد جهانی کهیآنجائاز 
در کاررفتهبهشود. مدل تجربی در طی زمان ثابت و در عرض از مدل گنجانده می

، نیازمند آن هستیم متغیرهاي حالنیدرع) است. 11این پژوهش برگرفته از معادله (
ایگزین کنیم و مالحظات خاص در مدل خود جمناسبی براي کنترل متغیرهاي نظري

اقتصادسنجی را براي برآورد مطمئن مدل در نظر بگیریم. 

هامدل تجربی و داده-5
) نشان داده شد تجارت بین کشورها عالوه بر سطح 10که در معادله (طورهمان

ها نیز وابسته است. این موانع شامل موانع تجاري درآمدشان به موانع تجاري بین آن
هاي تجارت هاي مستقیمی در خصوص هزینهدادهحالنیدرعجانبه است. دو
بربنارونیازانمایش داده شده است موجود نیست ijtصورت جانبه که در مدل بهدو

شود که هاي تجربی جاذبه، در ادامه تالش میرویه عمومی استفاده شده در مدل
هبها که منابع مهم این هزینهشاهدهمقابلجانبه توسط تابعی از عوامل هاي دوهزینه
صورت مقداري نیستند همانند آیند کنترل شوند. متغیرهاي مجازي که بهمیشمار

توانند در مدل جاذبه جهت ي و ارتباط مستعمراتی و ... میجوارهمزبان مشترك 
نشان دادن عوامل تاریخی و فرهنگی وارد شود. در این مطالعه ما با توجه به موضوع 

هاي عنوان شاخص نماینده سطح فعالیتوري کل عوامل تولید را بهحقیق، بهرهت

11 Péridy
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همچنین در این مطالعه از هیچ کنیم. اقتصادي کشورها، در مدل تجربی معرفی می
ها و متغیرهاي دیگري که در زیر به شرح آنمتغیر مجازي استفاده نشده است

پردازیم استفاده شده است. می
Ln Xijt= α0 + [ α1LnTFPit + α2LnTFPjt + α3LnYit + α4LnYjt ] + [ α5

LnDISijt + α6LnFRASit + α7LnFREEjt ]+ α8DTFPijt +ξij (12)

روه : گاندشدهيبندطبقهها متغیرهاي مدل در سه گروه کلی به تفکیک کروشه
عواملوري کلنخست، متغیرهاي مرتبط با اندازه اقتصادي هستند که شامل بهره

و همچنین درآمد )jTFP(jکننده و کشور وارد)i)iTFPتولید در کشور صادرکننده 
است. انتظار نظري )jY(jواردکنندهو کشور )i)iYناخالص داخلی کشور صادرکننده 

و واردکنندهکشور GDPاز ضرایب برآورد شده براي متغیرهاي کروشه اول 
یش تولید ناخالص داخلی توانایی کشور براي با افزادرواقعصادرکننده مثبت است 

وري بهرهرود ضریب همچنین انتظار میشود. جذب و تولید محصوالت بیشتر می
وري دار باشد اما در مورد ضریب بهرهنیز مثبت ومعنیi(TFP(کشور صادرکننده 

وه رتوان ارائه نمود. گ، هیچ اطالعاتی درباره بزرگی و عالمت آن نمیواردکنندهکشور 
د: کننجانبه تجارت را نمایندگی میهاي تجارت دودوم متغیرهایی هستند که هزینه

هاي (معرف هزینهjو iبین دو کشور)ijDIS(نخستین متغیر فاصله جغرافیایی 
صورت منفی است. متغیر دوم شاخص ) با ضریبی انتظار رفته بهنقلوحمل

که براي نتظاري مثبتبا ضریب ا،)itFRAS(12ساختارهاي زیربنایی
که )ijtDGDPP(شود. متغیر اختالف درآمد سرانه کشورصادرکننده کنترل می

دهنده تشابه در ساختار اقتصادي کشورها است به علت از بین بردن اثر نشان
هاي مورد استفاده براي داري دیگر متغیرها، محاسبه نشده است. منبع دادهمعنی

ساختاري مدل مانند تولید متغیرهايل و همچنین وري کل عوامبدست آورن بهره
از بانک جهانی، همچنین متغیرهاي صادرات و INFRASناخالص داخلی و شاخص 

Distance fromtoو COMTRADEمسافت جغرافیایی به ترتیب از 

آوري شده است.جمع

اي که نمادش سرانه خطوط هاي جادهیق، این شاخص مرکب از دو جزء است: یکی زیرساختدر این تحق21
که با نماد تعداد خطوط سرانه و تعداد کاربران اینترنت به ITهاي اي در هر کشور و دیگري زیرساختجاده

itFRASخصهاي مربوط، شاشود. از جمع مقادیر نرمال شده شاخصازاي هر صد نفر در هر کشور معرفی می

بدست آمده است.
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 برآورد مدل و ارائه نتایج-6
آزمون تشخیص مانایی بر روي متغیرها-6-1
وري کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و یش از بررسی تأثیر بهرهپ

منظور از گردد. بدینآزمون میمدلکشورهاي اتحادیه اروپا مانایی تمام متغیرهاي 
آزمون لوین، لین و چو براي بررسی مانایی متغیرها و اطمینان حاصل نمودن از نبود 

) 1نتایج حاصل از این آزمون در جدول (گردد.رگرسیون کاذب استفاده می
.باشددهنده مانایی تمامی متغیرها در سطح مینشان

آزمون مانایی متغیرهاي مدل:1جدول 

نام متغیر
أدر سطح و با عرض از مبد در سطح و با عرض از مبدأ و روند

Prob LLC Prob LLC

IRLX 0/0025 2/ 80862- 0/9152 1/37369
EULX 0/0053 2/ 55279- 0/0634 -1/52655

IRLTFP 0/0000 8/52969 0/0000 8/52955
EULTFP 0/0000 -11/0267 0/0000 -13/6876
IRLGDP 0/0000 -14/4601 1/0000 18/8225
EULGDP 0/0000 -5/66068 0/1054 -1/25120

DTFP 0/0000 -12/7954 0/0000 -13/7233
LDIS 0/0000 -31/1324 0/2245 -0/75711

IRLINFRAS 0/0000 -10/9119 0/0000 -7/29202
EULINFRAS 0/0000 -5/55130 0/0000 -6/89481

EULFREE 0/9991 3/11957 0/0000 -4/41451
مأخذ: محاسبات تحقیق

برآورد مدل-6-2
وجانبهدظرفیت صادراتیهاي تابلویی، مدل) به تفکیک براي دو پایگاه داده11مدل (

تا 2000هاي ه اروپا برآورد شده است. دوره زمانی بررسی شده، سالایران و اتحادی
کشور اتحادیه اروپا 28کشور شامل ایران و 29هاي آماري مربوط به و داده2013

جانبه است که هاي تجاري دواست. هدف انتخاب بهترین روش براي برآورد جریان
گیرد، نیز در بر میاثرات انفرادي مربوط به هریک کشورهاي طرف تجاري را 

تر بین کند. براي انتخاب دقیقدیگر اریب ناهمگنی را برطرف میعبارتبه
هاي اقتصادسنجی نیز پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از برآوردگرهاي مزبور، آزمون

) ارائه گردیده 2(جدولها براي کشورهاي ایران و اتحادیه اروپا در انجام این آزمون
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لیمیر Fهاي تلفیقی از آزمون هاي تابلویی و دادهب بین روش دادهراي انتخاباست. 
هاي تلفیقی بر انتخاب روش دادهفرض صفر مبنیFاستفاده شده است. براساس آماره 

هاي تابلویی توان جهت برآورد مدل از روش دادهشود؛ بنابراین میرد میدر هردو مدل 
ی دو برآوردگر کالسیکی؛ مدل با اثرات هاي تابلویاستفاده کرد. براي مدل با داده

کار برد. در گام بعدي توان بهرا می)FEM(و مدل با آثار ثابت REM)(تصادفی 
آزمون هاسمن، براي انتخاب مدل مناسب بین مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی انجام 

يها. طبق آماره کاي دو مربوط به این آزمون فرض صفر مبنی بر مدل دادهگیردمی
تابلویی با اثرات تصادفی براي هر دو مدل ظرفیت صادراتی ایران و ظرفیت صادراتی 

شود.پذیرفته میاتحادیه 

هاي تشخیصینتایج آزمون: 2جدول 

ایران

آزمون آماره احتمال

Chow 27/686103 0/0000

Hausman 5/144316 0/5254

اتحادیه اروپا
Chow 13/844005 0/0000

Hausman 0/0000 1/0000

مأخذ: محاسبات تحقیق

) براي بررسی 10هاي تشخیصی، نخستین برآوردها از مدل (با توجه به نتایج آزمون
وري کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی ایران بر مبناي این مدل در جدول تأثیر بهره

وريرهجز اختالف بهدهد که تمامی متغیرها به) انجام شده است. نتایج نشان می3(
دار نیست، عالمت مورد انتظار کل عوامل تولید و متغیر مسافت که از نظر آماري معنی

وري کل عوامل تولید کشور مقدار ضریب مربوط به لگاریتم بهره. دار را دارندو معنی
در تعیین صادرات ایران به کشورهاي اتحادیه اروپا نقش )iTFP(صادرکننده 

ري و. این نتیجه بیانگر این مطلب است که افزایش بهرهاي داشته استکنندهتعیین
ک با افزایش یکه طوريشود، بهبا افزایش در رشد اقتصادي باعث افزایش صادرات می

درصد افزایش 77/4ي کل عوامل تولید حجم صادرات دوجانبه ایران وربهرهدرصد 
)jTFP(کنندهواردوري کل عوامل تولید براي کشور یابد. ضریب متغیر بهرهمی

باشد و حاکی از این است که افزایش یک درصد دار میآماري منفی و معنیازلحاظ
45/1وري کشور واردکننده باعث کاهش حجم صادرات دوجانبه ایران به میزان بهره
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 دهنده این است که افزایش شود. منفی بودن ضریب این متغیر نشاندرصد می
افزایش سطح تولید داخلی جهیدرنتحادیه اروپا و وري کشورهاي واردکننده اتبهره
ضریب متغیرهاي تولید ناخالص دهد.ها، واردات این کشورها را از ایران کاهش میآن

میزان ضریب تولید ناخالص باشد.دار میآماري مثبت و معنیازلحاظ)GDP(یداخل
تواند یاد میباشد که این تأثیر زدرصد میiGDP (45/2(داخلی کشور صادرکننده 

تأیید کننده این موضوع باشد که ایران نیز، مانند اکثر کشورها استراتژي توسعه 
همچنین ضریب تولید ناخالص داخلی کشور صادرات را در پیش گرفته است. 

این نتیجه، با فرضیه اصلی مدل دهدکه نشان می41/1به میزان )jGDP(واردکننده 
یابد سازگار است.هاي تجارت افزایش میتصادي حجمجاذبه که با افزایش در اندازه اق

طبق انتظار تئوري مدل داراي تأثیر مثبت و ، 94/0با مقدار ) iFRAS(ضریب متغیر 
باشد.دار بر ظرفیت صادراتی کشور میمعنی

نتایج برآورد مدل ظرفیت صادراتی ایران:3جدول 
متغیر ضرایب tآماره احتمال

Constant -٧۶/۴٩٢٩ -٢/۴٨۶٩ ٠/٠١٣٣

itLTFP ۴/٧٧۶٣ ۵/١٠۴٠ ٠/٠٠٠٠
jtLTFP -١/٩١٧٣ -٣/٩١١٧ ٠/٠٠٠١
itLGDP ٢/۴۵١٩ ١/٩۶۵٢ ٠/٠۵٠١
jtLGDP ١/۴١٨١ ١٠/١٨۵۵ ٠/٠٠٠٠
ijDTFP -٠/٨٨٠٢ -١/٢۵۴۵ ٠/٢١٠۴
ijLDIS -٠/٧٨٢٩ -٠/۵۶٠٠ ٠/۵٧۵٨

itLFRAS ١/٣۶٣٩ ٣/۴٧٨٢ ٠/٠٠٠۶
R2=0.7151 Number of obs= 392

أخذ: محاسبات تحقیقم

هاي تابلویی با اثر تصادفی براي مدل همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل داده
دار نبودن اثر متغیر ، حاکی از معنی)4در جدول (ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا

از لحاظ آماري FRASوري و متغیر وري کشور واردکننده، متغیر اختالف بهرهبهره
،)iTFP(وري کل عوامل تولید کشورهاي اتحادیه اروپا یر بهره. ضریب متغباشدمی
د وري کل عوامل تولیباشد و به این معنا که با افزایش یک درصد بهرهدرصد می89/0

یابد. درصد افزایش می89/0این کشورها ظرفیت صادراتی محصوالت کشاورزي آن 
ار و داراي عالمت مثبت دآماري معنیازلحاظضریب متغیرهاي تولید ناخالص داخلی 

و کشور باشد مقدار این ضریب براي کشورهاي صادرکننده (اتحادیه اروپا) می
باشد.می43/1و 42/1واردکننده (ایران) به ترتیب 
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دار عالمت انتظاري منفی و معنیاز لحاظ آماري با )ijDISمتغیر مسافت (
دهد که کشورها با میدرصد نشان51/1ضریب متغیر مسافت به میزان ؛باشدمی

که وردهند. همانطفاصله فیزیکی بیشتر به تجارت دوجانبه تمایل کمتري نشان می
غیر بر ظرفیتنتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان داد، این مت

حاکی تواند گویايقابل توجه و معناداري نداشت و این نکته میصادراتی کشور تأثیر
هاي تجارت در کشور نقل نسبت به دیگر هزینهوهاي حملکه سهم هزینهباشداز این 

ایران، نسبت به کشورهاي اتحادیه اروپا به دالیل مختلف؛ مانند تعلق گرفتن یارانه 
، قابل توجه راي انواع کاالهاي صادراتی و ...هاي مناسب بسوخت، عدم وجود بیمه

جه آزادي کشور واردکننده را نسبت که در)jFREE(متغیر بیضرنیست. در نهایت 
اري دباشد معنیدار میآماري مثبت و معنیازلحاظدهد الملل نشان میبه تجارت بین

این متغیر بیانگر این است که هرچه آزادي تجاري و اقتصادي در کشور واردکننده 
میزان صادرات کشورهاي صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران (ایران) بیشتر باشد

یابد.افزایش می

نتایج برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا: 4جدول 
متغیر ضرایب tآماره احتمال

Constant -44/41510 -6/158851 0/0000
itLnTFP 0/899177 2/411581 0/0164
jtLnTFP 0/484225 0/931115 0/3524
itLnGDP 1/427888 10/00338 0/0000
jtLnGDP 1/430082 6/ 16087 0/0000

ijtDTFP -0/046280 -0/137014 0/8911
ijLnDIS -1/513805 -2/340506 0/0198

itLnFRAS -0/305717 -0/960994 0/3372
jtLnFREE 1/061495 5/577597 0/0000

R2 = ٠/٧٨۵٢ ٣٩٢Number of obs=

مأخذ: محاسبات تحقیق
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 گیرينتیجه-7
هاي صادراتی براي تجارت با کشورها و فیتامروزه توسعه صادرات و افزایش ظر

آید و در میشماربههمچنین کسب جایگاهی مهم در بازارهاي جهانی یک ضرورت 
وري کل عوامل شود. بهرهگرا در تجارت خارجی مطرح میهاي برونقالب سیاست

تولید، یک عامل اساسی در پیشبرد اقتصاد کشورها و رشد و توسعه اقتصادي مستمر 
هاي باشد که با توجه به اهمیت روزافزون آن، یکی از مباحث مهم در دههیدار میو پا

این اساس هدف تحقیق وري کل عوامل تولید است. براخیر، توجه جدي به نقش بهره
وري کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و حاضر بررسی تأثیر بهره

وري کل منظور ابتدا، بهرهاینباشد. بهمی2000-2013اتحادیه اروپا طی دوره زمانی 
عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و سپس براي بررسی تأثیر آن بر 

هاي تابلویی با اثر تصادفی استفاده شده است. ظرفیت صادراتی دوجانبه از مدل داده
امل وري کل عونتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان داد که افزایش بهره

داري بر ظرفیت صادراتی کشور معنیتولید کشور صادرکننده (ایران) اثر مثبت و
ها وري کل عوامل تولید با کاهش سطوح قیمترود، افزایش بهرهدارد. انتظار می

ازجمله قیمت عوامل، منجر به کاهش هزینه متوسط تولید کاال و خدمات در بازار و 
والت در واحدهاي تولیدي شود که پیامد چنین تحولی، افزایش میزان سودآوري محص

اي هتر افزایش توان رقابت فعالیتگیري بر افزایش تقاضا و از همه مهمتأثیر چشم
اقتصادي در بازارهاي خارجی و درنتیجه افزایش صادرات خواهد داشت. همچنین 

ا)اتحادیه اروپوري کل عوامل تولید کشور واردکننده (نتایج حاکی از اثر منفی بهره
وري کل عوامل تولید ایران در مقابل اثر مثبت بهرهبر ظرفیت صادراتی کشور است. 

راي دهد که بوري اتحادیه اروپا بر ظرفیت صادراتی کشور نشان میتأثیر منفی بهره
ادراتی هاي صدستیابی به امکان تجارت بیشتر با این اتحادیه و افزایش حجم ظرفیت

وري اتحادیه اروپا، با وري داخلی را نسبت به بهرهدر بهرهباید شدت افزایش
گذاري بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر براي سرمایهکارهایی همچونراه

کارگیري تکنولوژي روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها و تولیدکنندگان، به
انداز توجه به رشد این ساله و چشمهاي پنجکه در برنامهآنجایی... افزایش دهیم و از

وري باالتر کارهاي اجرایی رسیدن به رشد بهرهمتغیر دیده شده است الزم است راه
به عالوه، نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت توسط متولیان امر در اولویت قرار گیرد.

وري کل عوامل تولید کشورهاي اتحادیه دهد که بهرهصادراتی اتحادیه اروپا نشان می
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داري بر ظرفیت صادراتی این اتحادیه دارد. از طرف دیگر  وپا تأثیر مثبت و معنیار
وري کل عوامل تولید کشور ایران بر ظرفیت دار نبودن اثر بهرهنتایج حاکی از معنی

باشد.صادراتی این اتحادیه می



٨٥وري کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپابررسی تأثیر بهره

 :فهرست منابع
هاي صادراتی فیتارزیابی و برآورد ظر. )1385(.اخوي، احمد و میرعبداهللا حسینی

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و .محصوالت کشاورزي ایران به کشورهاي عضو اتحادیه اروپا
.125-160: 55توسعه، 

اي هاي منطقهتجارت درون صنعتی ایران با بلوك.)1391(. سوري، امیررضا و احمد تشکینی
-216):1(4ار)،هاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدفصلنامه پژوهش.(مطالعه بخش صنعت)

193.
بررسی عوامل مؤثر .)1389(.و مهریار صدراالشرافیمقدسیرضا ، الدینی، اسماعیلشمس

مجله .هاي تجاري میان ایران و اتحادیه اروپا (مطالعه موردي بخش کشاورزي)بر جریان
.17-40):3(4اقتصاد کشاورزي، 

هاي صادراتی دوجانبه در صنایع برآورد ظرفیت.)1391(.ایمان مسگريعابدینی، جواد و
:7سازي اقتصادي، فصلنامه تحقیقات مدل.-اکو–هاي اقتصادي غیرنفتی سازمان همکاري

96-75.
وري و رشد اقتصادي: نقش صادرات در بهره.)1391(.کمیجانی، اکبر و غالمعلی حاجی

):7(2ه اقتصادي، هاي رشد و توسعپژوهشی، پژوهش-فصلنامه علمی. شواهد تجربی از ایران
34-11.

بررسی همگرایی اقتصادي .)1390(.کبري بطاو فاطمهشاکريزهرا ،پور، محمدرضالطفعلی
هاي رشد و فصلنامه پژوهش.میان ایران و کشورهاي آمریکاي التین (کاربرد مدل جاذبه)

.73-98):3(1توسعه اقتصادي، 
شدنیجهان).1388. (کمیل طیبیو ی هسنیجهمیکرحسین مبشري خوزانی، محمدرضا، 

ملی اولین همایش.OICو تأثیر تجارت الکترونیک بر جریانات تجاري کشورهاي اسالمی 
.1-8شهر، اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی

.وري بر رشد اقتصادي ایرانهاي بهرهاثر شوك.)1387(.فردمحمدي، تیمور و حسین اکبري
.177-204):35(10قتصادي ایران، هاي افصلنامه پژوهش

Anderson, J. E. & E. van Wincoop. (2003). Gravity with Gravitas: A
Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, 91: 170-192.

Anderson, J. E. & E. Van Wincoop. (2004). Trade Costs. Journal of
Economic Literature, 42(3): 691-751.



1393تابستان، 2، شماره11هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٨٦

Anderson, J. E. (1979). A Theoretical Foundation for the Gravity

Equation. The American Economic Review, 69(1): 106-116.

Bergstrand, J. H. (1989). The Generalized Gravity Equation Monopolistic
Competition, and the Factore- Proportions Theory International Trade.
Review of Economic and Statistics, 71: 143-153.

Helpman, E. & P. Krugman. (1985). Market Structure and Foreign Trade:
In Creasing Returns, Imperfect Competition and the International
Economy. Combridge, Ma: MIT Press, 1-47.

Kristjánsdóttir, H. (2005). A Gravity Model for Exports from Iceland.
Center for Applied Microeconometrics (CAM), 14: 1-57.

Marimoutou, V., D. Peguin & A. P. Feissolle. (2009). The Distance-
varying Model in International Economics: is the Distance an Obstacle to
Trade?. Economics Bulletin, 29(2): 1139-1155.

Péridy, N. (2005). The New Trade Policy between the USA and MENA
Countries: a Quantitative Assessment. International Trade and Finance
Association, 14: 19-22.

Röttgers, D., A. Faße & U. Grote. (2010). The Canola Oil Industry and
EU Trade Integration: A Gravity Model Approach. Proceedings of the
German Development Economics Conference, 32.

Shelburne, R.C. (2002). Billateral Intra-Industry Trade in a Multi-Country
Helpman-Krugman Model. International Economic Journal, 16(4): 53-73.

Sheldon, I., S. Khadka Mishra, D. Pick & S Thomson. (2013). Exchange
Rate Uncertainty and US Bilateral Fresh Fruit and Fresh Vegetable Trade:
An Application of the Gravity Model. Applied Economics, 45(15): 2067-
2082.

Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an
International Economic Policy, Newyork: The Twentieth Century Fund.

Zarzoso, I. M. (2003). Gravity Model: An Application to Trade between
Regional Blocs. AEJ, 31(2).


