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چکیده
از مدل جاذبه بـراي  ،D8ر گروه ف تجاري دبراي توضیح تجارت محصوالت پتروشیمی بین کشورهاي طر

2015تا 2006هاي تلفیقی مورد استفاده براي دوره هاي تجاري استفاده شده است. دادهفرموله کردن جریان
) محصوالت شیمیایی آلـی (HS29)،محصوالت شیمیایی غیرآلی(HS28هاي کاالییبراي هر یک از گروه

هاي حـداقل مربعـات   )، با یک پایگاه داده بزرگ و به روشمحصوالت گوناگون صنایع شیمیایی(HS38و
دهنـدگی  توضیحمعمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که قدرت 

بـا توجـه بـه تولیـد     HS28گـروه کـاالي   حجـم تجـارت  بوده و هر سه گروه از محصوالت باال مدل براي 
)33.033.1(بـا  و تولیـد ناخـالص داخلـی واردکننـدگان بـه ترتیـب       ناخالص داخلـی صـادرکنندگان    و

)33.023.1( حجــم تجــارت گــروه کــاالیی بــا کشــش ،HS29 بــا توجــه بــه تولیــد ناخــالص داخلــی
)13.055.0(بـا  صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیـب    24.032.1(و(   بـا

کشـش  بـی تولید ناخـالص داخلـی صـادرکنندگان   با توجه به HS38تجارت گروه کاالیی و حجمکشش 
)25.062.0(  33.014.1(با توجه به تولید ناخالص داخلی واردکنندگان با کششو(    .بـوده اسـت

مستقیم و عدم توازن تجاري و مسافت اثـر  دارنیمعضمن اینکه اندازه و ابعاد اقتصادي و درآمد سرانه اثرات 
. اما معکوس بر جریان تجاري کشورهاي مورد بررسی داشته استدارمعنی

.D8الملل،  محصوالت پتروشیمی، مدل جاذبه، گروهتجارت بین:هاکلیدواژه
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مقدمه-1
کـه طـی   طـوري هبـه خـود گرفـت بـ    تـري سریعرشد المللبینتجارتپس از پایان جنگ جهانی دوم،

. در ایـن میـان سـهم    افـزایش یافتـه اسـت   جهـان تولیداز ترسریعاخیر رشد تجارت جهانی عمدتاً هايسال
)Balassa)1966تري نسبت به کل تجارت داشته است. کشورهاي توسعه یافته در تجارت رشد فزاینده

اي به تحلیل جریان تجارت میان کشـورها پرداختنـد و دریافتنـد کـه     در مطالعه)Grubel)1970و 
عبـارتی بـه بر کاالهاي صنعتی در تمامی کشورها در حال افـزایش اسـت.   تأکیدصادرات با افزایش

اي به عنوان یکی از اجـزاي اصـلی در دسـتور کـار تمـام کشـورها       الملل به نحو گستردهتجارت بین
هـاي ارتبـاطی و مخـابراتی، نـوع     العـاده تکنولـوژي  تصادي و رشد فـوق قرار گرفته و فشار عوامل اق

جدیدي از مناسبات تجاري بین کشورها و مناطق مختلـف جهـان را فـراهم آورده اسـت. همچنـین      
هـاي خـارجی، نقـش ایـن عوامـل را در رشـد       گـذاري رشد بسیار حجیم تجارت کاال و نیز سـرمایه 

ه است.العاده افزایش داداقتصادي کشورها فوق
بـر تجـارت محصـوالت پتروشـیمی بـه      مـؤثر حاضـر بـه تحلیـل عوامـل     مقالـه  مبتنی بـر ایـن رویکـرد،    

ــک ــی  (HS28تفکی ــیمیایی غیرآل ــوالت ش ــی  (HS29)، محص ــیمیایی آل ــوالت ش HS38) و محص

براسـاس  2006-2015در دوره D81کشـورهاي گـروه   ) درمحصوالت گوناگون صنایع شیمیایی(
ــل و  داده ــاي پان ــهه ــب ــولی   روشارگیريک ــات معم ــداقل مربع ــاي ح ــت 2ه ــرات ثاب ــرات 3، اث و اث

است عبارتنداز:هابدانپاسخگویی به دنبالکه مطالعه حاضر سؤاالتیترینمهمپرداخته است. 4تصادفی
، HS28هـاي کـاالیی  کشش صادرات و واردات تجـارت محصـوالت پتروشـیمی بـه تفکیـک گـروه      

HS29وHS38در گروهD8چگونه است؟
کـدام  D8بر تجـارت محصـوالت پتروشـیمی در کشـورهاي طـرف تجـاري در       مؤثرعوامل ترینمهم

است؟
در HS38وHS28 ،HS29هـاي کــاالیی پتانسـیل تجـاري محصـوالت پتروشـیمی بــه تفکیـک گـروه      

________________________________________________________________

باشد.میترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه، بنگالدش، مالزي، ایران و اندونزيشامل کشورهاي  D8ي گروه اقتصاد-1
2- Ordinary Least Squares(OLS).

3- Fixed Effects(FE).

4- Random Effects (RE).
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چه مقدار است؟D8کشورهاي طرف تجاري
پـس از  . ندهی شـده اسـت  مذکور، ساختار مطالعه در شش بخش سـاما سؤاالتدر راستاي یافتن پاسخ 

کلیات مقاله در بخش اول در بخش دوم به ادبیات موضوع و در بخش سوم به پیشینه تحقیق پرداختـه  ارائه
در HS38وHS28 ،HS29هاي کـاالیی به تفکیک گروهایرانتجارتوضعیتشده است. بخش چهارم

مـؤثر جربی به شناسایی عوامل خواهد شد و در بخش پنجم ضمن معرفی الگوي توتحلیلتجزیهD8گروه
بر تجارت محصوالت پتروشیمی، برآورد کشش صادرات و واردات ایـن محصـوالت و همچنـین بـرآورد     

در بخش ششم درنهایتپتانسیل تجاري محصوالت پتروشیمی در کشورهاي طرف تجاري پرداخته شده و 
پردازیم.میهاپیشنهادبندي و جمعارائهبه 

مبانی موضوع -2
اي مشابه به قـانون نیـوتن کـه    جاذبهمدل ) 1963(Pöyhönen) و Tinbergen)1962،60دهه در 

در آن گرانش بین دو جسم با یکدیگر رابطه مستقیم و با فاصله رابطه معکوس دارد را از فیزیک بـه حیطـه   
هـاي اقتصـادي دو کشـور    بـا انـدازه  ijFهـاي تجـارت متقابـل   جریانبیان داشتند که هاآناقتصاد کشاندند.

iYوjY)تولید ناخالص داخلی(طورمعمولبهGDP یا تولید ناخالص داخلی سرانه) رابطه مثبت و با فاصله (
مقدار ثابت است).Gرابطه منفی دارد (ijDبین دو کشور 
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زیــر مــدنظر قــرار بــه شــرحصــورت یــک رابطــه خطــی منظــور تســهیل در بــرآورد، مــدل فــوق بــهبــه
گرفت. باشند.ها میبیانگر کشش,,

)2(ijjiij DYYGLnF lnlnlnln  

& Pagoulatosاضافه نمودن متغیرهاي دامی بـه ایـن مـدل مرسـوم و در مطالعـاتی چـون       70از دهه 

Sorensen)1975 ،(Anderson's)1979 ،(Caves)1981 و (Toh)1982 فاصله را در تجارت (
مـرز مشـترك بـر    زبـان و فرهنـگ، شـرایط جغرافیـایی،  وتحلیـل تجزیـه به عنوان عامل مهمی براي 

شمردند.
دادند ) نشان 1988(Lucas) و Helpman & Krugman)1985،(Romer)1986، 80در دهه 

بـر تجـارت   تأثیرگـذار وري، سـرمایه انسـانی و آزادي اقتصـادي از جملـه عوامـل      که رشد اقتصادي، بهـره 
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تجارت از عواملی چون شرایط کشور مبداً، مقیاس اقتصـادي،  نشان دادند کـه  هاآنباشند. همچنین می
.پذیردمیتأثیرتفاوت در موجودي عوامل تولید و یا تکنولوژي و درآمد سرانه 

وارتبـاط بـین شـمال    ) به بررسـی  Krugman)1993مطرح شد 90وقتی جغرافیاي اقتصادي در دهه 
اي تجاري منطقههاينامهموافقت) سطوح Frankel)1995در جریان تجارت دو جانبه پرداخت و جنوب

(RTAs) نـد فاصـله،   نشـان داد کـه متغیرهـایی مان   هـا آنبا کشورهاي غیرشریک را ارزیابی کردند. مطالعه
هـاي نامـه موافقـت فرهنگ، زبان و مرز مشترك عوامل مهمی در تجارت دو جانبه میـان کشـورهاي عضـو    

. استتجاري 
Deardorff)1993 ( براسـاس ایـن   ی توسـعه داد المللبینتجارت ها را درمدلگونهاینمبانی نظري

ل موجـب افـزایش تجـارت    ونقـ هاي حمـل که کاهش هزینه) نشان داند Stone & Lee)1995مدل 
) مرز مشترك و زبان را به عنوان عوامل 1999(Rauch) و Eichengree & Irwin)1998شود می

& Hummels) و Helpman)1987( ،Bergstrand)1989بـر تجـارت بـر شـمردند.     تأثیرگذار

Levinshon)1995  تجارت درون صنعتی را با مدل رقابت انحصاري برآورد کردنـد و (Fidrmuc

& Evansشـود.  مـی وکـار کسـب ) نشان داد که تجارت درون صنعت موجب بهبود چرخه 2004(

Harrigan)2005 ( وLeitão, Faustino & Yoshida)2010 هاي تجـاري  نجریا) سعی کردند
و) Dai & Shen)2010کننــد. وتحلیــلتجزیــهتجــارت درون صــنعتی عمــودي اســتفاده از بــارا

Buongiorno)2015بینی جریان تجارت بین کشورها از این هاي جاذبه در پیش) با توجه به پتانسیل مدل
ها براي ساخت معادالت گرانشی کاالیی استفاده کردند.مدل

پیشینه تحقیق-3
Lee & Lee)1993       اش را محاسـبه کردنـد،   ) میـزان تجـارت متقابـل کـره بـا شـرکاي تجـاري

-1986هـاي سـال اش را براي هاي تجاريتجارت متقابل کره با طرفبرمؤثرعوامل هاآنهمچنین 
هـاي تجـاري بـا    نشان داد که تجارت کـره و طـرف  هاآنکردند. نتایج مطالعه وتحلیلتجزیه1977

تجارت با عدم تـوازن تجـاري   دیگرعبارتبهفاصله رابطه منفی و با توازن تجاري رابطه مثبت دارد، 
رابطه منفی دارد. 

Egger)2002هاي تجاري متقابل کشورهاي عضو ) جریانOECD 1985-1996را طـی دوره
کـرد.  وتحلیـل تجزیههاي اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی با استفاده از روش
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داد که تفاوت اقتصادي بین کشورها اثر مثبت و فاصله اثـر منفـی بـر تجـارت     نتایج این مطالعه نشان 
کشورها دارد.دو جانبه

Baltagi)2003آمریکا و ژاپن را براي متحدهایاالتهاي تجاري متقابل اتحادیه اروپا، ) جریان
هاآنکردند که نتایج مطالعه وتحلیلتجزیه1هاي تابلوییبا استفاده از روش داده1986-1997دوره 

کرد.ییدتأابل را مبنی بر اثر مثبت تفاوت درآمد کشورها بر تجارت متق2فرضیه لیندر
Grossman & Helpman)2005هاي حمایتی بر تجارت را مـورد  سیاستیرتأثاي ) در مطالعه

مثبتـی بـر صـادرات و    یرتـأث هـاي صـادراتی   بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که یارانـه 
هاآنتجارت متقابل بر تجارت دارد. از دیگر نتایج این مطالعه آن بود که تفاوت اقتصادي کشورها 

-هاي مختلف اقتصادها موجب تفاوت در تولیـدات و حجـم تجـارت مـی    و مقیاسمثبت دارد تأثیر

شود.
Serlenga & Shin)2007 ( بر تجارت متقابل کشـورهاي عضـو اتحادیـه اروپـا را     مؤثرعوامل

دادنـد. نتـایج ایـن    هاي تـابلویی مـورد بررسـی قـرار     با استفاده از روش داده1960-2001طی دوره 
عبارتی نتایج این مطالعـه  به؛استمطالعه بیانگر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و درآمد سرانه 

کرد.میتأییدوجود فرضیه لیندر در تجارت دوجانبه کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را 
Skabic & Orlic)2007گذاري مسـتقیم خـارجی(  ) اثر سرمایهFDI  ي تجـاري  هـا ) بـر جریـان

-2007هايسالمتقابل اعضاي اتحادیه اروپا و کشورهاي جدید ملحق شده به اتحادیه اروپا را طی 
نشـان داد کـه   هـا آنبرآورد کردنـد. مطالعـه   GMM3هاي اثرات ثابت وروشو با استفاده از 1998

و انـدازه بـازار   مثبتی بر تجارت دارد عواملی مانندیرتأثگذاري مستقیم خارجی که عالوه بر سرمایه
مـؤثر تجارت نیز بر تجارت متقابل اعضاي اتحادیه اروپا و اعضـاي جدیـد ایـن اتحادیـه     يآزادساز

باشند.   می
Badinger & Breuss)2008کشور عضو 14هاي تجاري متقابل ) جریانOECD  15را بـراي

بـت مـورد بررسـی قـرار     اثـرات ثا با استفاده از روش1985-1996مورد از صنایع تولیدي طی دوره

________________________________________________________________

1- Panel data.
2- Linder.
3- Generaliezed Method of Moments.
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وري اثر مثبتی بر صادرات و حجـم تجـارت دارد و زمـانی    دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که بهره
عبـارتی نتـایج ایـن مطالعـه در جهـت      یابـد. بـه  که شریک تجاري نزدیک باشد، تجارت افزایش می

وجود رابطه منفی بین تجارت دوجانبه و فاصله بوده است.ییدتأ
Faustino & Leitão)2010 گذاري مستقیم خارجی بـر جریـان  اثر سرمایهوتحلیلتجزیه) به-

هـاي اثـرات ثابـت و    بـا روش 1996-2005هاي تجاري متقابل پرتغـال و اتحادیـه اروپـا طـی دوره     
GMM گـذاري مسـتقیم خـارجی (   نشـان داد کـه سـرمایه   هاآنپرداختند.نتایج مطالعهFDI  و مـرز (

تجارت متقابل پرتغال و اتحادیه اروپا دارند. دیگر نتایج این مطالعـه بیـانگر آن   مشترك اثر مثبتی بر
بر تجارت متقابل کشورهاي مـورد  مؤثربود که اندازه بازار، ثبات اقتصادي و فاصله از جمله عوامل 

باشند.بررسی می
Kabir & Salim)2010ورهاي اي به بررسی عوامل مؤثر بـر تجـارت متقابـل کشـ    ) در مطالعه

هـاي ایـن پـژوهش    یافته. تابلویی پرداختندهايدادهازاستفادهبا1995-2008خلیج بنگال در دوره 
کنـد. همچنـین نتـایج    نشان داد که جریان تجاري موجود در این کشورها از فرضیه لیندر پیروي می

تجـارت دارد،  بـر  تـوجهی قابـل نشان داد که فاصله جغرافیایی اثـر منفـی   هاآنبرآورد مدل تجارت 
یابد. با افزایش فاصله، واردات و صادرات کشورها کاهش میدیگرعبارتبه

Dai & Shen)2010     براساس معادالت گرانشی کاالیی، تجارت محصـوالت جنگلـی بـین چـین و (
& Naravananاقیانوس آرام را بررسی کردند براسـاس همـین معـادالت    وآسیايکشورهایگرد

Sharma)2014و (Buongiorno)2015 هاي اثرات ثابت، اثرات تصـادفی و  روشاستفاده از ) با
داد که ایجاد منطقه یورو اثر مثبتی بر جریان تجارت چـوب و مشـتقات آن   نشانحداقل مربعات معمولی 

در بین کشورهاي این منطقه داشته است. 
Azarbahjaniتوان به پژوهش از جمله مطالعات انجام شده در ایران می & Karimi)2003  اشـاره (

اي منطقـه -تـرین ترتیبـات تجـاري   ، یکپارچگی اقتصادي و مناسبشدنیجهاندر مطالعه هاآنکرد 
هاي تابلویی نشـان دادنـد کـه همگرایـی     ها) با استفاده از دادهها و چالشبراي اقتصاد ایران (فرصت

قرار دهـد امـا چنـدان    ریتأثتحت هاي تجاري متقابل را توانسته حجم جریانECOکشورهاي عضو 
چشمگیر نبوده است.

Ashraf Zade & Yavari)2005 بـا  ، توسعهدرحالیکپارچگی اقتصادي کشورهاي ) در مطالعه
نشـان دادنـد   با واردکردن نسبت صـادرات و واردات ، و همگراییGMMبه روشابلویی هاي تداده
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تـراز  ،بلندمـدت پـس از یکپـارچگی   از واردات است و درتربزرگکشش بلندمدت صادرات که
کشش واردات نسبت به ذخایر ارزي و نرخ ارز واقعی کم اسـت  همچنین تجاري مثبت خواهد شد. 

کند.وري به مثبت شدن تراز تجاري کمک میدهد تنها رشد بهرهکه نشان می
Jalali & Solimani)2006 یکپارچگی تجاري ایران بـا کشـورهاي عضـو    ) در مطالعهECO ،

بررسـی  2003تجارت متقابل بین ایران و کشـورهاي عضـو اکـو را بـراي مقطـع زمـانی       يهاانیجر
کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که ایران بـا کشـورهاي عضـو اکـو همگرایـی بیشـتري نسـبت بـه         
همگرایــی بــا کشــورهاي عضــو اتحادیــه اروپــا دارد کــه علــت آن هــم یکســان بــودن ســاختارهاي  

باشد. ی و مذهبی این کشورها میاقتصادي، اجتماع
Souri)2014 اي هـاي منطقـه  تحلیل عوامل مؤثر برهمگرایی تجاري ایران با بلـوك ) در مطالعه

هـاي تـابلویی پویـا و    رویکـرد مـدل  بـا  هـاي تلفیقـی و   بـا داده )مـدل جاذبـه  کیـ کـاربرد  (منتخب
-و سـرمایه درآمـد سـرانه  صـادي،  روش گشتاورهاي تعمیم یافته نشان داد که اندازه اقتکارگیريبه

تجـاري  انیـ بـر جر گذاري مستقیم خارجی آثار معنادار، مستقیم و مسافت اثر معنادار، اما معکـوس  
اند.اي مورد بررسی داشتههاي منطقهایران با بلوك

D8با  گروهHS38وHS28 ،HS29هاي کاالیی هبررسی وضعیت تجارت ایران در گرو- 4

هـاي  به تفکیک گروهD8یق به بررسی وضعیت تجارت ایران با کشورهاي گروهدر این بخش از تحق
کنیـد  بیشـترین   ) مشاهده مـی 1که در نمودار (طورهمانپردازیم.میHS38وHS28،HS29کاالیی

2015در سال HS38وHS28 ،HS29هاي کاالیی  در بین گروD8حجم تجارت ایران با گروه 
72میلیون دالر بوده است کـه  148,7با )محصوالت شیمیایی آلی(HS29مربوط به گروه کاالیی  

42,6و مـابقی آن (معـادل بـا    D8میلیون دالر) صادرات ایران به  106,1درصد این رقم (معادل با 
.استD8میلیون دالر) واردات ایران از 

گونـاگون  محصـوالت  (HS38مربـوط بـه گـروه کـاالیی    D8رتبه دوم تجارت ایران با گـروه  
میلیـون دالر)  59,4درصد این رقم (معادل با 68میلیون دالر بوده است که 87,5) با صنایع شیمیایی

.استD8میلیون دالر) صادرات ایران به 28,0درصد آن (معادل با 32و D8واردات ایران از 
ایی محصـوالت شـیمی  (HS28کـاالیی مربـوط بـه گـروه    D8رتبه سوم تجـارت ایـران بـا گـروه     

میلیـون دالر)  13,3درصـد ایـن رقـم (معـادل بـا      58میلیـون دالر بـوده اسـت کـه     22,8) با غیرآلی
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.استD8میلیون دالر) صادرات ایران به 9,5و مابقی آن (معادل با D8واردات ایران از 

Source: comtrade.un.org/data, 2015.
2015در سال HS38وHS28 ،HS29کیک گروهاي کاالیی به تفD8): حجم تجارت ایران با  گروه 1نمودار (

(ارقام به دالر)

، HS28به تفکیک گروهـاي کـاالیی   D8) وضعیت تجارت ایران با اعضاي گروه 2در نمودار (
HS29وHS38 نماییـد از مجمـوع   که مشـاهده مـی  طورهمان.نشان داده شده است2015در سال

بیشـترین حجـم تجـارت مربـوط بـه      HS28ر گـروه کـاالیی    دD8تجارت ایران با اعضـاي گـروه   
بوده است.D8درصد از کل تجارت با 3و 13، 83کشورهاي ترکیه، مالزي و پاکستان با به ترتیب 

بیشترین حجم تجارت مربوط به کشورهاي ترکیـه، مـالزي و مصـر بـا بـه      HS29در گروه کاالیی  
HS38بـوده و در گـروه کـاالیی    D8ان با گـروه  درصد از مجموع تجارت ایر6و 18، 68ترتیب 

5و 22، 73نیز بیشترین حجم تجارت مربوط به کشورهاي ترکیه، مـالزي و انـدونزي بـا بـه ترتیـب      
بوده است. D8درصد از کل تجارت ایران با اعضاي گروه 
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Source: comtrade.un.org/data, 2015.
در HS38وHS28 ،HS29به تفکیک گروهاي کاالیی D8گروه ): وضعیت تجارت ایران با اعضاي2نمودار (

(ارقام به درصد)2015سال 

الگوي تجربی-5
بـر تجـارت محصـوالت پتروشـیمی     مـؤثر در این قسمت به معرفی و برآورد مدل تجربی تحلیل عوامل 

فرم عمومی مدل جاذبه مورد برآورد عبارت است از:  1پرداخته شده است.
)3(),,,( ijtijtjtitijt uZYYfT 

تولید ناخـالص داخلـی   j  ،itYاز محصوالت پتروشیمی  به کشورiحجم تجارت کشور ijtTکه در آن 
مانند تجارت یانبر جرمؤثریرهايمتغijtZ، تولید ناخالص داخلی کشور واردکنندهjtY،صادرکنندهکشور

یکسـان توزیـع   نرمال وطور به(iidتصادفی جمله اخالل ijtu، فاصله بین کشورها، عدم توازن تجاري و ...
زیـر مـدنظر قـرار    بـه شـرح  صورت یک رابطـه خطـی   منظور تسهیل در برآورد، مدل فوق بهبه.است) شده

________________________________________________________________

UN comtradeوط به صادرت و واردات ساالنه  از پایگاه داده کامترید سازمان ملل متحد (ها مرببینیها و پیشداده-1

databaseبندي استاندارد بین المللی تجارت کاالها () و براساس طبقهHSهاي ارقام باشد، داده) میGDP براساس برابري
) استخراج شده است.IMFو از صندوق بین المللی پول ((PPP)قدرت خرید
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گرفت. فرم لگاریتمی مدل جاذبه فرموله شده عبارت است از:باشند.ها میبیانگر کشش,,
)4(




2

1

lnlnlnln
k

ijtijtktkjtitijt uZYYT 

2,...,1,,...,1;,...,1;,...,1  ktnjmi 

:در آنکه 
ijtT:حجم تجارت کشورiبه کشوراز محصوالت پتروشیمیjاست.
itY: اي براي اندازه اقتصاد کشـورهاي  این متغیر نمایندهتولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده است

صادرکننده است.
jtY : براي اندازه اقتصاد کشور طرف ايهنمایندمتغیراین تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده است

تجاري یا واردکننده است.
ijZ1 :.میزان عدم توازن تجاري میان کشور صادرکننده و کشورهاي واردکننده  است

 ijtijt

ijtijt

ij mx

mx
Z




1

ijtx)ijtm صادرات (واردت) کشور (i به (از) کشورj در زمانt.است
ijZ2واردکننده استکشورهايوصادرکنندهکشوربین: مسافت.

ijtuتصادفیاختاللجملهiid)است) شدهتوزیعیکسانونرمالطور به.

بر تجارتمؤثرتحلیل عوامل -1- 5
بـه تفکیـک   و اثرات تصـادفی هاي حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابتروشمدل موردنظر از 

HS38) ومحصوالت شیمیایی آلی(HS29)،محصوالت شیمیایی غیرآلی(HS28کاالییهاي گروه

افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   D8بـراي کشـورهاي گـروه    )، محصـوالت گونـاگون صـنایع شـیمیایی    (
STATA14 ) شـده اسـت،   ائـه ار) 4) و (3)، (2مورد برآورد قرار گرفته که نتایج حاصله در جـداول

) 1(جـداول هاي کاالیی درهاي کنترلی و تشخیصی به تفکیک گروهشایان ذکر است نتایج آزمون
است.شدهارائه) 2(و

هاي کاالیی بیانگر رد فرضیه صـفر و لـزوم   به تفکیک گروه1آزمون چاوFنتایج برآورد آماره 
________________________________________________________________

1- Chow test
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مـدل اثـرات ثابـت    ییـد تأنیـز در جهـت   1، نتایج تصریح  آزمون هاسمناستاستفاده از روش پانل 
برآورد شده است.GLSبا برآوردگراست که 

HS38و HS28،HS29هاي کاالیی ها به تفکیک گروهنتایج آزمون-1جدول 

HS28 HS29 HS38
آماره مقدار احتمال آماره مقدار احتمال آماره مقدار احتمال

آزمون چاو F 986 0,00 F 924 0,00 F 4827 0,00
آزمون هاسمن 2 84,37 0,00 2 79,25 0,00 2 88,26 0,00

: برآوردهاي پژوهش حاضر.مأخذ

ها، باید ویژگی متغیرهاي مورد بررسی از نظر مانایی یا نامانایی بررسی شود. قبل از برآورد مدل
هـاي  هاي زمانی در حال حاضر آزمونفرضیه وجود یا عدم وجود ریشه واحد در سريبراي بررسی 

، آزمـون فیلیـپس و   ADF2عبارتند از آزمون ریشه واحـد  هاآنترینمهماند که مختلفی معرفی شده
نسـبت بـه   KPSSاسـت. بـا توجـه بـه اینکـه آزمـون       KPSS5، و آزمـون  DF-GLS4، آزمون 3پرون

هـایی اسـت، ازجملـه اینکـه فرضـیه صـفر در ایـن آزمـون بـرخالف          مزیتهاي دیگر دارايآزمون
آزمون دیکی فولر مانایی متغیر مورد بررسی است، لذا مـا تـرجیح دادیـم کـه از ایـن آزمـون بـراي        
بررسی وجود یا عدم وجود ریشه واحد در متغیرها استفاده کنیم.  نتایج آزمون ریشه واحد بـر روي  

درصـد  5اد که هیچ یک از متغیرهـا در سـطح احتمـال خطـاي نـوع اول      متغیرهاي مورد نظر نشان د
توانیم رد کنیم.  ریشه واحد ندارند. لذا فرضیه مانایی متغیرهاي مورد بررسی را نمی

(فرضیه صفر مانایی)KPSSنتایج آزمون ریشه واحد -2جدول 
TijZ2Z1YiYjنام متغیر

درصد5اره بحرانی در سطح مقدار آم0,1460,0910,140,1460,46
مقدار آماره آزمون0,0950,1460,1050,0840,133

نتیجه آزمونمانامانامانامانامانا
________________________________________________________________

1- Hausman test
2- Augmented Dickey-Fuller.

3- Phillips-Perron.

4- GLS-Detrended Dickey-Fuller.

5- Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS).
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: برآوردهاي پژوهش حاضر.مأخذ
ها خواهیم پرداخت.نتایج حاصل از برآورد مدلارائهدر ادامه به 

)، با محصوالت شیمیایی غیرآلی(HS28روه نتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه براي کاالهاي گ-3جدول 
هاي مختلف پانلروش

یرمتغ Method

OLS FE RE
Coef. SE Coef. SE Coef. SE

)ln( iY 58,1 0,33 *** 33,1 0,33 *** 94,1 0,34 ***

)ln( jY 45,1 0,34 *** 23,1 0,33 *** 94,1 0,26 ***

)1ln(Z 06,0- 0,04 ** 02,0- 0,04 ** 03,0- 0,03 **

)2ln(Z 17,0- 0,04** 16,0- 0,04 ** 16,0- 0,04 **

Constant 07,0- 04,0 05,0 0,03 02,0- 03,0
باشند.میدارمعنی10و %%5، %1ضرایب در سطح *،**،***

پژوهش حاضر.: برآوردهاي مأخذ

)، با محصوالت شیمیایی آلی(HS29نتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه براي کاالهاي گروه -4جدول 
هاي مختلف پانلروش

یرمتغ Method

OLS FE RE
Coef. SE Coef. SE Coef. SE

)ln( iY 0,53 0,09 *** 0,55 0,13 *** 0,56 0,12 ***

)ln( jY 23,1 0,33  *** 32,1 0,24 *** 44,1 0,26 ***

)1ln(Z 16,0- 0,04*** 12,0- 0,04*** 21,0- 0,04***

)2ln(Z 23,0- 0,06 * 24,0- 0,06 * 23,0- 0,06 *

Constant 03,0- 03,0 03,0 03,0 04,0- 04,0
باشند.میدارمعنی10و %%5، %1ایب در سطح ضر*،**،***

: برآوردهاي پژوهش حاضر.مأخذ

توان نتیجه گرفت که :براساس نتایج مدل می
مسـتقیم معنـاداري بـر    تـأثیر ) jtY) و واردکننـده ( itYتولید ناخالص داخلی کشورهاي صـادرکننده ( 

& Naravanan (2014)تمطالعـا ییـد تأجهـت  درایـن امـر  .تجارت محصوالت پتروشیمی دارد
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SharmaBuongiorno and(2015).مسـتقیم  یرتـأث مقیـاس و ابعـاد اقتصـادي    ضـمن اینکـه  است
)Egger)2002مطالعـات  ییـد تأمعناداري بر تجارت محصوالت پتروشیمی دارد. این امر در جهت 

Grossman & Helpman(2005) باشـد. بـه   مـی هاي اقتصادي بر تجارت مثبت صرفهیرتأثمبنی بر
، توانـایی نسـبی بـاالتري در دسـتیابی بـه      تربزرگعبارتی کشورهاي داراي ابعاد و مقیاس اقتصادي 

مقیاس اقتصادي و افزایش صادرات دارند، این کشورها همچنـین بازارهـاي قـوي در جـذب بیشـتر      
افزایش در حجم رود که افزایش در مقیاس و ابعاد اقتصادي باعثواردات دارند. بنابراین انتظار می

تجارت محصوالت پتروشیمی شود.  

محصوالت گوناگون صنایع (HS38نتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه براي کاالهاي گروه و-5جدول 
هاي مختلف پانلروشبا)،شیمیایی

یرمتغ Method

OLS FE RE
Coef. SE Coef. SE Coef. SE

)ln( iY ,560 0,22 *** 0,62 0,25 *** 0,62 0,52 ***

)ln( jY 22,1 0,16 ** 14,1 0,33 ** 31,1 0,32 ***

)1ln(Z 12,0- 0,04 *** 15,0- 0,04 *** 22,0- 0,04 ***

)2ln(Z 02,0- 0,04 ** 16,0- 0,04 ** 04,0- 0,04 **

Constant 07,0- 03,0 05,0 30,0 04,0- 03,0
باشند.میدارمعنی10و %%5، %1ضرایب در سطح *،**،***

: برآوردهاي پژوهش حاضر.مأخذ

معکوس معناداري بر تجارت کشـورهاي طـرف تجـاري    یرتأث) داراي ijZ1عدم توازن تجاري(
، تجارت محصوالت پتروشـیمی کـاهش و بـا کـاهش     عبارتی با افزایش عدم توازن تجارياست. به

Leeیابد. این امردر مطالعات عدم توازن تجاري، احتمال تجارت محصوالت پتروشیمی افزایش می

and Lee)1993 (شده است.ییدتأ
معکوس معناداري بر تجارت محصوالت پتروشیمی بین کشورهاي یرتأث) داراي ijZ2مسافت (

هـاي حمـل و نقـل، زمـان، ناآشـنایی فرهنگـی و موانـع        تجاري است. این متغیر نشانگر هزینهطرف 
) ، Badinger and Breuss)2008مطالعـات ،  ییـد تأدسترسی بـه بـازار اسـت. ایـن امـر در جهـت       

Kabir and Salim)2010 (وBuongiorno)2015(  مبنی بر ارتباط منفی بین مسافت و تجـارت
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باشد.می
بـوده  هر سه گروه از محصوالت بـاال  دهندگی مدل براي توضیحیج مطالعه نشان داد که قدرت نتا

بـا توجـه بـه تولیـد ناخـالص داخلـی صـادرکنندگان و تولیـد         HS28گروه کاالي حجم تجارتاست و 
)33.033.1(بـا  ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیـب    33.023.1(و(    حجـم تجـارت   بـا کشـش ،

ــی    HS29گــروه کــاالیی  ــد ناخــالص داخل ــی صــادرکنندگان و تولی ــد ناخــالص داخل ــه تولی ــا توجــه ب ب
)13.055.0(بـا  واردکنندگان به ترتیب   24.032.1(و(    تجـارت گـروه کـاالیی    و حجـم بـا کشـش

HS38 25.062.0(کشش بیتولید ناخالص داخلی صادرکنندگانبا توجه به(  بـا توجـه بـه تولیـد     و
)33.014.1(ناخالص داخلی واردکنندگان با کشش .بوده است

گیريبندي و نتیجهجمع-6
بر تجـارت و همچنـین پتانسـیل تجـارت محصـوالت      مؤثرعوامل وتحلیلتجزیهدر این مطالعه با هدف 

هــــاي گــــروهبــــه تفکیــــک D8ر گــــروه دپتروشــــیمی ایــــران بــــا کشــــورهاي طــــرف تجــــاري
ــاالیی ــی  (HS28ک ــیمیایی غیرآل ــوالت ش ــی  (HS29)،محص ــیمیایی آل ــوالت ش HS38) ومحص

2006به تحلیل اطالعات آماري و برآورد مدل تجربی طی دوره )محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی(
ت ایـران  بیشترین حجـم تجـار  هاي آماري حاکی از آن است که پرداخته شده است. تحلیل داده2015تا 

بـوده  2015در سـال  HS28وHS29،HS38هـاي کـاالیی  ترتیب مربوط به گروبهD8با گروه 
کشــورهاي ترکیــه، مــالزي و HS28گــروه کــاالیی  در تــرین شــریک تجــاري ایــرانبــزرگاسـت و  

HS38گـروه کـاالیی    کشورهاي ترکیه، مـالزي و مصـر و در   HS29گروه کاالیی  پاکستان، در 

اند. هاي ترکیه، مالزي و اندونزي بودهکشور
دهـد کـه   نشان میبر تجارت محصوالت پتروشـیمی مؤثرحلیل عوامل نتایج برآورد مدل تجربی ت

گـروه کـاالي   حجم تجـارت بوده و هر سه گروه از محصوالت باال دهندگی مدل براي توضیحقدرت 
HS28بـا  ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید

)33.033.1(  33.023.1(و(  با کشش، حجم تجارت گروه کاالییHS29 با توجه به تولید ناخالص
)13.055.0(بـــا داخلـــی صـــادرکنندگان و تولیـــد ناخـــالص داخلـــی واردکننـــدگان بـــه ترتیـــب    و

)24.032.1(   تجـارت گـروه کـاالیی    حجـم وبا کشـشHS38    تولیـد ناخـالص داخلـی    بـا توجـه بـه
ــادرکنندگان ــیص ــش ب )25.062.0(کش  ــا    و ــدگان ب ــی واردکنن ــالص داخل ــد ناخ ــه تولی ــه ب ــا توج ب
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)33.014.1(کشش         دارمعنـی بوده است. ضمن اینکـه انـدازه و ابعـاد اقتصـادي و درآمـد سـرانه اثـرات
اما معکوس بر جریان تجاري کشـورهاي مـورد بررسـی    دارمعنیستقیم و عدم توازن تجاري و مسافت اثر م

اي هـاي منطقـه  شود جریان تجاري ایران به سـمت کشـورها و بلـوك   بر این اساس پیشنهاد می. داشته است
تـر بـزرگ تصـادي  مقیـاس اق و درآمد سرانه باالتري باشـند.  تربزرگسوق یابد که داراي ابعاد اقتصادي 

کشورهاي طرف تجاري بدلیل داشتن مزیت نسبی در واردات محصوالت پتروشیمی به افـزایش صـادرات   
هاي تجاري به مثابه وجود بازارهاي با پتانسیل باال منجر خواهد شد. از سوي دیگر درآمد سرانه باالتر طرف

مسـافت و نزدیکـی   مؤلفـه باید بـه  شود. در کنار موارد مذکوردر جذب کاالهاي تولید داخل محسوب می
هاي تجاري توجه ویژه داشـت. بـدین ترتیـب، در انتخـاب     جغرافیایی به عنوان عاملی مهم در افزایش هزینه

و توزیـع  GDPهـاي اقتصـادي از   کشورهاي طرف تجاري مواردي نظیر میزان توسعه یافتگی، سهم بخش
درآمد باید مورد توجه قرار گیرد.
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