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 .1مقدمه

جهانیشدن فرایندی محتوم است که ایران در مسیر آن گریزی ندارد و همزمان تحت تأثیر
سرعت و شتاب فزاینده مبادالت و تعامالت بینالمللی باید تصمیمهای مقتضی در راستای منافع ملی
اتخاذ گردد .بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت تا جوالی  0232تعداد  474موافقتنامه ترجیحی
تجارت به این سازمان گزارش شده است که از این تعداد  081مورد آن در حال اجرا است که در
مقایسه با آمار سال  0227که از  173مورد گزارش شده 331 ،مورد اجرایی شده بود ،رشد  08درصد
در انعقاد موافقتنامههای تجاری را شاهد هستیم [ ]33درحالیکه اجرایی شدن آنها با رشد  47درصد
شتاب بیشتری نسبت به انعقاد موافقتنامهها به خود گرفته است.
بررسی سهم صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8بیانگر دامنهای میان  7تا  31درصد طی دو
دهه تا سال  3183است .در واقع در راهبرد صادرات کاالیی ایران ،گروه نقش بااهمیت را نتوانسته
است کسب کند که میتواند ناشی از سیاست تجاری ایران یا تقسیم کار بینالمللی باشد که جای
پژوهش خود را دارد .عواملی که میتواند اهداف این گروه از جمله ایران را شتاب بخشد متشکل از
سه گونه عوامل کالسیک (متغیرهایی اقتصادی که تاکنون در پژوهشها به کار گرفته شدهاند) و
عواملی با گرایش انسانی (که در طراحی الگوی صادرات کاالیی ایران در این تحقیق به کار گرفته
شده است) و عوامل مجازی مانند عضویت در  WTOاست .مقاله در پنج بخش ارائه شده است .در
بخش نخست در ادامه به طرح مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،پیشینه ،روش تحقیق ،پرسشها و
فرضیهها ،جامعه آماری و حجم نمونه ،متغیرها و محدوده و قلمرو پژوهش میپردازد .در بخش دوم
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق بیان شده است .در بخش سوم آزمون و تجزیهوتحلیل فرضیهها و
پرسشها آمده است .در بخش چهارم جمعبندی یافتهها و نتیجهگیری حاصل از برازش الگو بیان
میشود و بخش پنجم نیز به بحث پیرامون یافتههای تحقیق و پیشنهادها اختصاص یافته است.
چگونگی افزایش توانباره صادرات کاالیی ایران و نقش الگوی راهبردی برای دستیابی به اهداف
مورد نظر در همگرایی گروه  D-8مسئله عمده این پژوهش است تا نقشه راهی برای طراحان
سیاستگذاری صادرات کاالیی کشور باشد.
بازتاب مبادالت تجاری میان کشورها تنها در مزیت مادی نبوده و میتواند منعکسکننده تمدن
این کشورها و نمود اهمیت پژوهش در این زمینه است .هدف پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توانباره
صادرات کاالیی ایران در طی سالهای  0222-0232در کشورهای  D-8است .این تحقیق به بررسی
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تشکل گروه ،D-83که یک سامانیابی اتحادیه اقتصادی در بین کشورهای ایران ،اندونزی ،بنگالدش،
پاکستان ،ترکیه ،مصر ،مالزی و نیجریه است ،پرداخته تا با شناخت عوامل مؤثر در توانباره صادرات
کاالیی ایران در این گروه ،آ لگویی راهبردی طراحی نماید.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

مدل جاذبه یکی از نظریههای نوین است که در تخمین جریانهای تجاری میان کشورها و
بلوکهای اقتصادی بسیار استفاده شده است .تین برگن ،)3300( 0الینمن ،)3300( 1ایتکن )3371(4
اندرسون ،)3373( 3برگشترند  ،)3383( 0تامیم بایومی 7و ایچن گرین باری  )3333( 8و ارنون 3و
همکاران ( )3330به اثرات موافقتنامههای تجاری پرداختند [ .]30 ،38 ،33 ،00 ،01 ،44 ،30دردروف
( )3338پایههای نظری مدل جاذبه را تکامل نمود [ .]08هلپمن کروگمن ،)3383( 32اعتقاد داشتند
شکاف فنّاوری اثر بازدارنده در مبادالت تجاری دارد و کشورهای با فنّاوری مشابه شدت تجارت
بیشتری را نشان میدهند [ ،]13اما رحمان )0221( 33برخالف نظر هلپمان نتیجه گرفت که شکاف
فنّاوری شدت مبادالت را افزایش میدهد [ .]47همچنین فیلیپینی و مولینی )0221(30با بررسی جریان
تجاری آسیای شرقی نشان دادند که شکاف فنّاوری انگیزه واردات محصوالت با فنّاوری باال را برای
کپیبرداری و باز تولید با بهای تمام شده کمتر و صادرات انها را شدت میبخشد [ .]13فینسترا و
مارکوزن )0222(31مدل جاذبه را برای کاالهای همگن بکار بردند [ .]12روبرت ،)0224( 34گوش و
رائو )0223( 33و ایندیرا و کارلوس ،)0220( 30الیوت )0227( 37در مورد جریان تجاری در دریای کارا
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بین [ ،]03 ،10 ،17 ،43کالیراجان )0227( 3در بررسی پتانسیل تجاری کشورها و بلوکهای اقتصادی
از نظریه جاذبه استفاده کردهاند [.]18
3
4
1
لی 0و همکارانش ( ،)0227بونت و همکاران ( .)0227گرانت و المبرت ( ،)0228بوسیه و
همکاران ( ،)0228هندرسون 0و همکاران ( ،)0228پارک 7و همکاران ( ،)0228سیلوراستوفز 8و
همکاران ( )0228و همچنین المپه )0228(3با به کارگیری مدل جاذبه به بررسی جریانهای تجاری
بین بلوکهای اقتصادی اقدام کردهاند [ .]03 ،00 ،11 ،10 ،40 ،41 ،40 ،33کاپاپتسوگولو 32و
همکاران ( ،)0223بایر و برگشتراند ،)0223( 33کور و ناندا ،)0232( 30روی و رایاهان )0233( 31از مدل
جاذبه برای بررسی تخمین جریانهای تجاری استفاده کردهاند [ .]03 ،13 ،42 ،32گاست 34و
همکاران ( )0232تأثیر مثبت نرخ مبادله ارزی واقعی را در روابط تجاری میان کشورها بررسی و تأیید
نمود [ .]14بهمنی )0232( 33همگرایی تجاری میان کانادا و مکزیک را بررسی و نتیجه گرفت که
جریان تجاری میان آنها تحت تأثیر نرخ واقعی مبادله ارزی و موافقتنامه آزاد تجاری است و
بزرگترین صنایع صادراتی مکزیک بیشتر به کاهش بهای مبادله ارزی تا بزرگترین صنایع صادراتی
کانادا پاسخ میدهند [ .]02کایزیک )0230( 30تأثیر منفی نرخ تعرفه در مبادالت دوجانبه کشورها را با
مدل جاذبه تحقیق نمود [.]07
بررسی شاخصهایی که بیانگر گرایشهای انسانی باشد در همه پژوهشها به زبان و فرهنگ و
بهصورت متغیرهای مجازی محدودشده است .کو چرا )0220( 37تأثیر دموکراسی را در همگراییهای
اقتصادی با مدل جاذبه موردبررسی قرارداد [ .]43ملیتز )0228(38وحدت تجاری میان  330کشور در
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دوره زمانی  3372تا  3337با الگوی جاذبه بررسی کرد و دریافت که سطحی از آموزش و زبان
مشترک تأثیر مثبتی بر تجارت دوجانبه آنها دارد [.]43
رحمانی و همکاران ( 3184و  )3183در همگرایی گروه  D-8نتیجه میگیرند که مبادالت تجاری
میان گروه  D-8رشد قابل مالحظهای نداشته است [ .]3 ،0طیبی و آذربایجانی ( )3182پتانسیل
تجاری موجود میان ایران و اوکراین را با بهکارگیری مدل جاذبه انجام دادند [ .]8طیبی و معلمی
( ،)3182آذربایجانی ( ،)3183آذربایجانی و کریمی هسنیجه ( ،)3180طیبی و کلباسی ( )3180در
مطالعه همگرایی و یکپارچگی تجاری ایران در بلوکهای مختلف به تأثیر تولید ناخالص داخلی تأکید
دارند [ .]3 ،0 ،3 ،32اشرفزاده و یاوری ( ،)3184جاللی و سلیمانی ( ،)3183زاغیان و عسگری
( )3183با بهکارگیری نظریه جاذبه به اثرات یکپارچگی اقتصادی ایران پرداختهاند [.]1 ،4 ،7
نجارزاده و راسخ ( ،)3187طیبی و همکاران ( ،)3187شکیبایی و همکاران ( ،)3188توسی و
همکاران ( )0223با متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،جمعیت ،متغیر مشابهت لیندر ،فاصله فیزیکی و
متغیر مجازی همگرایی توانباره تجاری ایران در همگراییهای اقتصادی بررسی کردهاند [،30 ،34 ،31
 .]33اکبری ( ،)0230رازقی و همکاران ( )0230شکاف فنّاوری در گروه  D-8با مدل جاذبه بررسی و
نتیجه میگیرند که این شکاف مبادالت کاالهای سرمایهای را افزایش میدهد [.]37 ،48
وجه مشترک اینگونه تحقیقات تخمین جریانهای تجاری میان کشورها با روش حداقل مربعات
معمولی  OLSبا استفاده از متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،جمعیت ،فاصله میان کشورها ،و افزودن
متغیرهای مجازی (مانند هممرزی ،زبان مشترک ،دین ،فرهنگ) است .در تمام تحقیقات انجامشده
تأکید بر متغیرهای اقتصادی است.
 .3روششناسی تحقیق

از جهت روش تحقیق از نوع همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است .از جهت
نوع طرح تحقیق ،از نوع تحقیقات پس رویدادی 3است .در این نوع تحقیقها ،هدف بررسی روابط
موجود میان متغیرها است و دادهها از محیطی که بهگونهای طبیعی و جود داشتهاند و یا از وقایع
گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است ،جمعآوری و تجزیهوتحلیل میشود .تحقیق
اسنادی مبتنی بر پایگاه دادههای بانک جهانی ،0صندوق بینالمللی پول ،سازمان تجارت جهانی و
1. Expose-Facto
2. World Bank
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انکتاد است .برای این کار از مدل پانل با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است .دادههای
کشورهای گروه  D-8طی دوره  0222تا  0232گردآوری شده است .قلمرو موضوعی پژوهش بررسی
عوامل مؤثر بر توانباره صادرات کاالیی ایران و قلمرو مکانی کشورهای  D-8شامل کشورهای ایران،
ترکیه ،بنگالدش ،مالزی ،مصر ،پاکستان ،نیجریه ،اندونزی است.
پرسش و فرضیهها .پرسش اصلی تحقیق الگوی راهبردی صادرات کاالیی ایران با کشورهای D-8

بر مبنای نظریه جاذبه چگونه است و متغیرهای مؤثر در آن کدامند؟ برای این منظور فرضیههای زیر
مورد آزمون قرار گرفتند:
 .3میان تولید ناخالص داخلی و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط
معناداری و جود دارد.
 .0میان تولید سرانه و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط معناداری و
جود دارد.
 .1میان جمعیت و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط معناداری و جود
دارد.
 .4میان مسافت و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط معناداری و جود
دارد.
 .3میان هزینه تحقیق و توسعه و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط
معناداری و جود دارد.
 .0میان سهم نیروی انسانی در صنعت بهکل نیروی کار و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی
کشورهای  D-8ارتباط معناداری و جود دارد.
 .7میان شاخص توسعه انسانی و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط
معناداری و جود دارد.
 .8میان سهم هزینه آموزش عمومی در تولید ناخالص و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی
کشورهای  D-8ارتباط معناداری و جود دارد.
 .3میان عضویت در  WOTو توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط
معناداری و جود دارد.
 .32میان نرخ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی و توانباره صادرات کاالیی ایران
در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط معناداری و جود دارد.

الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8

41

 .33میان درجه باز بودن اقتصاد کشور و توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای D-8

ارتباط معناداری و جود دارد.
 .30میان متغیر مشابهت لیندر و توانباره صادرات کاالیی ایران درهمگرایی کشورهای  D-8ارتباط
معناداری وجود دارد.
 .31میان واردات ایران و میزان توانباره صادرات کاالیی ایران در همگرایی کشورهای  D-8ارتباط
معناداری و جود دارد.
 0-1اعتبار سنجی مدل :مقایسه با موارد مشابه قبلی و اینکه ضرایب محاسبه شده در مدل صحیح
است تکتک متغیرها از مدل خارج و محاسبات بدونان متغیر انجامشده است و نتایج بیانگر عدم وجود
متغیر یا متغیرهای مزاحم در مدل است و میتواند اعتبار علمی مدل را بیان نماید.
نظریه همگرایی منطقهای .نظریههای معاصر همگی قصد روشنگری جدیدی نسبت به اصل
مزیت نسبی یا نسبت به نظریه تجهیز عوامل دارند و عناصر ناشی از مشاهده سامانه تولیدی یا
رفتارهای مصرفی را مطرح میکنند :پیشرفت فنی و صرفهجویی نسبت به مقیاس و تمایز محصوالت
و تجزیه عمودی روندها و پویایی درون بخشی از این جمله هستند .این نظریهها بیشتر بهعنوان
الحاقی نسبت به نظریههای مرجع ظاهر میشوند و به هیچوجه بهعنوان نظریههای جایگزین تلقی
نمیشوند .این نظریهها ،هر چه بیشتر بر دادههای عینی و با جزئیات بیشتر متکی میشوند ولی اساس
آنها و بهطور عینی و روشن ،فرضیه تجارت آزاد میان طرفین مبادله است.
اقتصاد جهانی به سمت همگرایی با شتاب حرکت میکند .بنیان این حرکت همگرایی شرایط
فراهمشده اقتصاد جهانی برای تجارت است .یکی از نظریههای روابط بینالملل 3نظریه همگرایی
منطقهای 0است .همگرایی تأسیس نهادهای جدید فوق ملی برای رفع نیازهای کارکردی است .نظریه
همگرایی میگوید منافع مشترک اقتصادی و فنی میان کشورهای اروپایی به وجود آمده است؛
پسزمینه برای همکاری مشترک میان این کشورها ایجاد شده و این همکاری مشترک به زمینههای
دیگر موضوعی تسری خواهد یافت و از اینرو نخبگان جامعه تصمیم خواهند گرفت تا زمینههای
همکاریهای فراملی را نهادینه کنند و مجبورند در بعضی از زمینههای فنی حوزه فعالیت را به
بخشهای غیردولتی واگذار کنند .درنتیجه با گسترش همگرایی ،احتمال بروز جنگ میان کشورهای
عضو کاهش خواهد یافت و مردم کشورهای عضو عالقهمند به مداخله در سیاست برای تحکیم
1. Theories of International Relations
2. Theory of regional integration
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همگرایی میشوند و روند همگرایی به حوزههای جدید تسری خواهد یافت.
برای بازپرداخت بدهی ،ایجاد رشد ،و توسعه پایدار ،تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه و
تحت نظارت سازمانهای بینالمللی ،مانند :صندوق بینالمللی پول 3و بانک جهانی 0سیاست بازگشائی
را از اویل سالهای  ،82در چهارچوب برنامههای تعدیل ساختاری و معاهدههای گات و اخیراً ،سازمان
جهانی تجارت ،1معاهدههای منطقهای را انتخاب کردهاند ] .[33یکی از پیشنماهای فراروی ایران که
در سه دهه گذشته از روشهای توسعه اقتصادی قلمداد شده است ،ادغام اقتصادی یا یکپارچگی
اقتصادی است که در موارد بسیاری نظیر آسه آن 4و نفتا 3آ دغام در عمل نیز موفقیت خود را به اثبات
رسانیده است.
برآورد توانباره با استفاده از الگوی جاذبه .الف  -مدل اولیه جاذبه :در الگوی جاذبه جریان
تجاری دوجانبه میان کشورها و بلوک هاو همگراییهای اقتصادی مورد بررسی و توانباره تجاری و
صادراتی تخمین زده میشود در این بررسیها به اثر مثبت تولید ناخالص داخلی و اثر منفی مسافت
اشاره میشود که تابع آن بهصورت زیر است:
) Tij  A(Yi.Yj , iDij

ب  -مدل جاذبه استاندارد :در ادامه روند تکامل خود به مدل استاندارد تبدیل شد .مدل استاندارد جاذبه
بهصورت زیر تعریف شده است:
InTij  a  1InYi , Yj    2In(Y / P)i.(Y / P) j    3InDij  Ztij  ij

که در آن:
 -Tijحجم تجارت دوجانبه (صادرات +واردات) میان کشور  Iو  jاست.
 Yiو  -Yjتولیدات ناخالص داخلی کشورهای  iدم و  jام هستند.
)1. International Monitiori Fund(IMF
2. World Bank
3. WTO
4. ASEAN
5. NAFTA

الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8

59

 (Y/P)jو ( -Y/p)iتولیدات ناخالص داخلی سرانه کشورهای  iام و  jام هستند و Pبه معنی
جمعیت است.
 -Dijمسافت میان کشورهای  iو  jاست.
 -Ztijبرداری از متغیرهای مجازی است و همسایگی ,زبان مشترک ,ارتباط مستعمراتی و غیر
این را میان کشور  iو  jارائه مینماید .متغیرهای مجازی معموالً دو کمیتی هستند :در صورت و جود
متغیرهای گفتهشده  Zt=1و در غیر این صورت مقدار آن در تابع صفر میشود.
صورت متغیر مجاری و با دو کمیت صفر و یک آمده است ،مانند فرهنگ ،زبان مشترک و مرز آبی.
ج  -مدل جاذبه تعمیمیافته :اگر در مدل جاذبه استاندارد متغیرهای جمعیت را اضافه کنیم مدل جاذبه
تعمیمیافته شکل میگیرد .مدل مورداستفاده ] [13مدل جاذبه تعمیمیافته است ،که برای تحلیل
جریانات تجاری دوجانبه به شکل زیر بهکاررفته است.
X ij   0 (Yi ) 1 (Y j )  2 ( POPi )  3 ( POPj )  4 ( Dij )  5 (STRij )  6 ( Aij )  7 U ij

در این معادله داریم:
 : X ijجریان تجاری میان کشور  iو j
 Yiو  : Y jتولید ناخالص داخلی دو کشور صادرکننده )(iو آرد کننده ).(j
 POPiو  : POPjاندازه جمعیت دو کشور صادرکننده )(iو آرد کننده )(j
 : Dijفاصله فیزیکی و جغرافیایی میان مراکز اقتصادی دو کشور  iو  jاست،
 STRijتفاوت ساختار اقتصادی دو کشور صادرکننده ) (iو آرد کننده ) (jاین متغیر بهصورت قدر
مطلق تفاضل ساختارهای اقتصادی دو کشور  iو  jدر نظر گرفته شده ،که بهصورت زیر محاسبه
میشود.
] STRij  [stri  str j

اما متغیرهای  striو  str jعبارتاند از :نسبت تولید بخش اصلی (اولیه) ،3که شامل کشاورزی،
معدن ،ماهی و جنگل میشود .به  GDPکه معرف ساختار اصلی (پایهای) اقتصادی دو کشور  iو j
است .متغیر  STRijکه بهصورت ارزشهای مطلق محاسبهشده ،بیانگر تفاوت در مزیت نسبی یا
1. Primary – Sector - Production
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موجودی عوامل تولید میان دو کشور  iو  jاست.
 : Aijمتغیر مجازی است که در مدل جاذبه تعمیمیافته به شکلهای متفاوت مورداستفاده قرارگرفته
است .همانند فرهنگ ،دین ،هم مرزی و بیشتر متغیرهایی را در بر میگیرد که امکان بیان کمی آنها
و جود ندارد و آنها را در صورت وجود با عدد  3و در صورت عدم و جود عدد صفر میدهند.
د-برازش توانباره با استفاده از الگوی جاذبه (توسعهیافته) :در این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین
و در نظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار بر توانباره صادرات کاالیی ایران ،با وارد کردن متغیرهایی که
بیانکننده توسعه انسانی و کمیتهای قابل ملموس و معتبر در محافل علمی و آکادمیک جهان
هستند ،مدل جاذبه تعمیمیافته به الگوی جاذبه توسعهیافته تغییر یافت و مدل نهایی زیر پس از
لگاریتم گیری بهصورت زیر تدوین میشود:

که در آن:
 :میزان صادرات ایران به گروه D-8

تولید ناخالص داخلی
اندازه جمعیت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
درجه باز بودن اقتصاد کشور
هزینه عمومی آموزش
شاخص توسعه انسانی
سهم نیروی کار در صنعت بهکل نیروی کار
هزینه تحقیق و توسعه
متغیر مشابهت لیندا
فاصله دو کشور
عضویت در WOT
:

تولید سرانه
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 :میزان واردات کشور
جمله خطای مدل
با توجه به نوع متغیرهایی که به مدل جاذبه تعمیمیافته افزوده شده است ،مدل جاذبه توسعهیافته
شکل گرفت .مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق در نمودار شماره  3نشان داده شده است.
برازش الگو و آزمون فرضیهها .تحقیق بر اساس یک الگوی ریاضی به تخمین توانباره صادرات
کاالیی ایران در ارتباط با کشورهای  D-8بر بنیان نظریه جاذبه میپردازد .برای آزمون ساکن بودن
متغیرها ،از آزمون ایم پسران شین ( )IPSاستفاده میشود ،سپس آزمون همجمعی متغیرها برای
جلوگیری از رگرسیون کاذب صورت میگیرد .در آمار استنباطی برای آزمون فرضیهها از دادههای
ترکیبی استفاده میشود .در روش دادههای ترکیبی برای انتخاب میان روشهای تابلویی 3و تلفیقی 0از
 Fلیمر استفاده میشود .در صورت انتخاب آزمون روش تابلویی ،آزمون هاسمن برای انتخاب از میان
روشهای تأثیرات ثابت 1و تأثیرات تصادفی 4انجام میشود .محاسبات ضرایب ثابت معادله جاذبه بر
اساس  33سال مشاهدات روابط تجاری ایران با کشورهای عضو  D-8از طریق رگرسیون با استفاده از
نرمافزار  Eviews7محاسبه میگردد.

1. Panel
2. Pooling
3. Fixed Effect
4. Random Effect
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نمودار  .3مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

بررسی پایایی متغیرهای مدل .چنانچه متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد پارامترهای
مدل نامانا باشند ،احتمال اینکه رگرسیون بهدست آمده کاذب باشد بسیار باالست که در این صورت
استفاده از آمارههای  Fو  tگمراهکننده خواهد بود .بنابراین برای جلوگیری از رگرسیون کاذب ابتدا
دادهها از نظر مانایی آزمون میشوند .در آزمون مانایی آنچه اهمیت دارد قدرت آزمونهای ریشه واحد
است .چنانچه متغیری پایا نباشد میبایست با استفاده از تکنیکهایی جهت پایا نمودن آن اقدام نمود و
یا متغیر مذکور را از مدل حذف نمود تا تأثیری منفی در برآورد نگذارد .آزمون پایایی با استفاده از
آزمون ریشه و احد  IPSدر سطح سریهای زمانی الگو برای متغیرهای مدل انجام شد که خالصه
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نتایج آزمونهای  IPSدر سریهای زمانی الگو برای تمام متغیرهای مدل ،در پیوست ارائه شده است.
بر اساس نتایج آزمون ایستایی برخی از متغیرهای پژوهش از جمله توانباره صادرات کاالیی ایران،
اندازه جمعیت ،سرمایهگذاری خارجی ،نیروی انسانی و سهم نیروی کار در صنعت بهکل نیروی کار در
سطح ایستا نیست .اما مطابق با نتایج تفاضل مرتبه اول و دوم متغیرها ،فرض صفر رد شده است و
متغیرها معنیدار هستند .بهاینترتیب کلیه متغیرهای مربوط به مدل دارای ریشه واحد هستند .با توجه
به نتایج بهدست آمده از این آزمون ،به دلیل عدم ایستایی متغیرها در سطح ،از آزمونهای همجمعی
استفاده شده است .زیرا در حالت عدم ایستایی متغیرها ،تنها در صورت وجود رابطه همجمعی میان
متغیرها میتوان به نتایج اعتماد کرد.
نتایج آزمون همجمعی .در این تحقیق از آزمون همجمعی درونی برای بررسی بود و نبود رابطه هم
جمعی میان متغیرها استفاده شده است .در این بخش از دو آماره پارامتری  Group-tو Panel-t
استفاده شده است .پس از استاندارد شدن ،این دو آماره به ترتیب با نمادهای  Group ADF-statو
 Panel ADF-statنمایش داده شده است .طبق نتایج حاصل شده ،ارتباط بلندمدت میان متغیرها و
جود دارد.
جدول  .1نتایج آزمون هم جمعی درونی
جمعی درونیهم آزمون نتایج

احتمال

آماره

2/2222

-1/330233

های تابلوییآماره استاندارد داده

2/2243

-0/033131

های ترکیبیآماره استاندارد داده

بر اساس جدول شماره  1مقدار سطح معنیداری آزمون هم جمعی کمتر از  2/23است ( Prob=0.

 .)000, Prob= 0045لذا فرضِ نبود رابطه همجمعی میان متغیرها رد میشود .بنابراین ،ارتباط
بلندمدت میان متغیرها و جود دارد.
آزمون لیمر .برای انتخاب میان روشهای دادههای تابلویی و دادههای ترکیبی ،از آماره  Fلیمر
استفاده میشود .در آزمون  ، Fفرضیه  H 0یکسان بودن عرض از مبدأها (دادههای ترکیبی) در
مقابل فرضیه مخالف  ، H 1ناهمسانی عرض از مبدأها (روش دادههای تابلویی) قرار میگیرد.
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همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،مقدار  Prob<2/23و فرض برابری عرض از
مبدأها رد نمیشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تمام عرض از مبدأها باهم برابرند و مدل
ترکیبی ارجح است.
جدول  .3نتایج آزمون  Fلیمر

Prob.
0. 6972
0. 3510

d. f.
)(10,35
10

Statistic
0. 723374
11. 084414

Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Period F
Period Chi-square

نتایج آزمون هاسمن .بر اساس آزمون هاسمن وجود اختالف میان برآوردگرهای روش اثرات ثابت
و اثرات تصادفی ،بهعنوان فرضیه صفر در نظر گرفته شده است .به این ترتیب ،رد فرضیه صفر
نشاندهنده روش اثرات ثابت است .در این آزمون فرضیه صفر بر اساس فرض عدم و جود همبستگی
میان اثرات فردی و متغیرهای توضیحی است.
جدول  .0نتایج آزمون هاسمن

Prob.
0. 0241

.d. f
10

Correlated Random Effects - Hausman Test
Test period random effects
Statistic
Period random
2. 01463

همانطور که در جدول شماره  0مشاهده میشود ،مقدار  Prob=2/ 0241 < 2/23و فرض عدم و
جود همبستگی میان اثرات فردی و متغیرهای توضیحی رد میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
میبایست از مدل اثرات ثابت استفاده نمود.
برآورد مدل .مدل کلی با اثرات ثابت بهصورت زیر برآورد میشود:
با توجه به دادههای جدول شماره  7خروجی حاصل از برآورد مدل با اثرات ثابت به نتایج زیر
دست مییابیم:
آمارههای  tو احتمال مربوط به آن ( )Probحاکی از معنادار بودن رابطه متغیرهای درجه باز بودن
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اقتصاد ،تولید ناخالص داخلی ،میزان واردات ،اندازه جمعیت ،متغیر مشابهت لیندر ،شاخص توسعه
انسانی ،سهم نیروی کار در صنعت ،عضویت در  ،WTOتولید سرانه با میزان توانباره صادرات کاالیی
ایران در سطح اطمینان  33درصد (قدر مطلق آماره  tبیشتر از  )3/30است .آماره  R2حاکی از آن
است که  %33درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانباره صادرات کاالیی ایران با متغیرهای درجه
باز بودن اقتصاد ،تولید ناخالص داخلی ،میزان واردات ،اندازه جمعیت ،متغیر مشابهت لیندر ،شاخص
توسعه انسانی ،سهم نیروی کار در صنعت ،عضویت در  ،WTOتولید سرانه و هزینه تحقیق و توسعه
قابل توضیح است.
جدول  .7برآورد مدل با اثرات ثابت
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ـ ضریب متغیر درجه باز بودن اقتصاد نشان میدهد که درجه باز بودن اقتصاد ارتباط معناداری در
جهت مثبت با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک واحدی در متغیر درجه
باز بودن اقتصاد ،میزان توانباره صادرات کاالیی ایران بهاندازه  3/08و احد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که تولید ناخالص ملی ارتباط معناداری در جهت
مثبت با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک و احدی در متغیر تولید
ناخالص ملی ،میزان توانباره صادرات کاالیی ایران بهاندازه  1/01و احد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر میزان واردات نشان میدهد که میزان واردات ارتباط معناداری در جهت مثبت با میزان
توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک واحدی در میزان واردات ،میزان توانباره
صادرات کاالیی ایران بهاندازه  3/30واحد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر جمعیت نشان میدهد که جمعیت ارتباط معناداری در جهت منفی با میزان توانباره
صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک و احدی در متغیر جمعیت ،میزان توانباره صادرات
کاالیی ایران بهاندازه  3/74و احد کاهش مییابد.
ـ ضریب متغیر مشابهت لیندر نشان میدهد که این متغیر ارتباط معناداری در جهت مثبت با میزان
توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک و احدی در این متغیر ،میزان توانباره
صادرات کاالیی ایران بهاندازه  10/40و احد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر شاخص توسعه انسانی نشان میدهد که سهم نیروی انسانی ارتباط معناداری در جهت
مثبت با میزان تو انباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقعبا افزایش یک و احدی در متغیر شاخص
توسعه انسانی ،میزان توانباره صادرات کاالیی ایران بهاندازه  3/83و احد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر سهم نیروی کار در صنعت بهکل نیروی کار نشان میدهد که سهم نیروی کار در
صنعت بهکل نیروی کار ارتباط معناداری در جهت مثبت با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران دارد.
در واقع با افزایش یک و احدی در متغیر سهم نیروی کار در صنعت بهکل نیروی کار ،میزان توانباره
صادرات کاالیی ایران بهاندازه  3/07و احد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر عضویت در  WOTنشان میدهد که عضویت در  WOTارتباط معناداری در جهت
مثبت با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک واحدی در عضویت در
 ،WOTمیزان توانباره صادرات کاالیی ایران بهاندازه  2/08و احد افزایش مییابد.
ـ ضریب متغیر تولید سرانه نشان میدهد که تولید سرانه ارتباط معناداری در جهت مثبت با میزان
توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .در واقع با افزایش یک واحدی در تولید سرانه ،میزان توانباره
صادرات کاالیی ایران بهاندازه  2/00واحد افزایش مییابد.
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ـ متغیرهای سرمایهگذاری خارجی ،هزینه عمومی آموزش ،هزینه تحقیق و توسعه و فاصله میان
کشورها در نمونه مورد بررسی تأثیری بر میزان توانباره صادرات کاالیی ایران ندارد و معنادار نیست.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

نتایج آزمون فرضیات بر اساس محاسبه ضرایب متغیرها نشان میدهد تشکیل بلوک اقتصادی
میان کشورهای D-8میتواند جهشی در توانباره صادرات کاالیی ایران ایجاد کند و مرهمی بر
تکمحصولی بودن گردد.
فرضیههای اول ،دوم ،یازدهم و سیزدهم نشان میدهد که به به ازای هر واحد افزایش در
متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،تولید سرانه ،درجه باز بودن اقتصاد واردات ،به ترتیب  %/08 ،%1/01و
 %3/08و  %3/30توانباره صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8را افزایش میدهد.
فرضیه سوم نشان میدهد که به ازای هر واحد افزایش در متغیر جمعیت %3/74 ،توانباره صادرات
کاالیی ایران در گروه  D-8کاهش مییابد.
فرضیههای چهارم ،پنجم ،هشتم و دهم نشان میدهد که فاصله میان کشورهای گروه ،D-8
هزینه تحقیق و توسعه ،هزینه آموزش عمومی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی همبستگی معناداری
با توانباره صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8وجود ندارد.
فرضیه نهم :ضریب متغیر عضویت در  WOTنشان میدهد که عضویت در  WOTارتباط
معناداری در جهت مثبت با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران دارد .درواقع با افزایش یک واحدی در
عضویت در  ،WOTمیزان توانباره صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8بهاندازه  %/08درصد افزایش
مییابد.
فرضیه دوازدهم نشان میدهد که متغیر مشابهت لیندر در نمونه مورد بررسی همبستگی
معناداری با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8دارد .در واقع با افزایش یک واحدی
در این متغیر ،میزان توانباره صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8بهاندازه  10/40و احد افزایش
مییابد.
فرضیه ششم و هفتم بیانگر همبستگی مثبت میان سهم نیروی کار در صنعت بهکل نیروی کار و
متغیر شاخص توسعه انسانی با میزان توانباره صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8است.
همچنین با استفاده از مدل مفهومی (نمودار  )3و نتایج حاصل از برازش الگو (جدول شماره ،)7
نمودار الگوی طراحیشده برای صادرات کاالیی ایران در گروه  D-8در نمودار شماره  1نشان داده
شده است.
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اکثر تحقیقات انجامشده با الگوی جاذبه برمتغیرهای کالسیک یا توسعه اقتصادی تأکید دارند و
در مورد همگرایی در گروه کشورهای  D-8همچنین تحقیقات برمبنای متغیرهای اقتصادی که
اولویت بر توسعه اقتصادی و توصیههای بانک جهانی است ،انجام شده است .در حالیکه این پژوهش
با وارد کردن مؤلفههای شاخص توسعه انسانی بعد تازهای به اینگونه تحقیقات میدهد .در حقیقت
ارزیابی با کمیتهای واقعی انجام گرفت و نشان داد توسعه و بهبود شاخص توسعه انسانی میتواند
عامل مؤثر در جاذبه توانباره صادرات کاالیی ایران باشد.

نمودار  .1طراحی مدل راهبردی تجارت کاالیی ایران در گروه  D-8بر اساس الگوی جاذبه توسعهیافته
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این تحقیق بر ترکیب دو عامل اقتصادی و انسانی در قدرت صادرات کاالیی و چشمانداز تشکیل
یک بلوک اقتصادی بنیان نهاده شد و دستاورد آن تأیید نقش عامل توسعه انسانی در افزایش توانباره
صادرات کاالیی کشور است .برای نخستین بار تحقیق نشان میدهد که شاخص توسعه انسانی
سترون نیستند و پویایی و زایایی این متغیرها سبب افزایش حضور ایران در بازارهای گروه D-8
میگردد که میتوان آن را در تشکلهای دیگر به آزمون کشید .نمودار شماره  0تأثیر متغیرهای مدل
راهبردی تجارت کاالیی ایران در گروه  D-8بر اساس الگوی جاذبه توسعهیافته را نشان میدهد.
پیشنهاد برای تحقیقات آینده

ـ تحول در مبانی نظریه جاذبه و تکامل آن به الگوی جاذبه توسعهیافته با بارگیری متغیرهای دیگر
مانند نقش دموکراسی ،نقش زنان ،نقش ثبات سیاسی که نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه است،
جای تحقیق و توجه خاص خود را دارد که محققان آینده میتوانند به تنها به پردازند.
ـ یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد و بازار ایران گریز سرمایههای انباشت شده کشور است که
تشکیل بلوک تجاری گروه تا چه میزانی میتواند این روند را وارونه کند و کشور به جذب سرمایههای
انباشت شده خود و کشورهای شریک دست یابد به نظر یکی از زمینههای تحقیقاتی است که همت
محققان را میطلبد.
ـ بیتأثیری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در الگو برای کشورهای در حال توسعه برعکس کشورهای
توسعهیافته نیازمند علتیابی خاص خود را دارد که توجه محققان را باید جذب نماید.
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مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  02ـ زمستان 9313

پیوست
در تحقیق حاضر بهطور خالصه اطالعات آمار توصیفی شامل میانگین دادههای استفاده شده برای
هر متغیر ،بیشترین و کمترین مقادیر از میان دادههای هر متغیر واریانس هر یک از متغیرها بر اساس
دادههای گردآوری شده از بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی و انکتاد در جدول شماره  3پیوست
ارائه شده است.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای مدل

و در جدول شماره  0پیوست نتایج آزمون پایایی برای دادههای سری زمانی متغیرهای تحقیق نشان
دادهشده است.
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جدول  .0نتایج آزمون پایایی برای دادههای سری زمانی متغیرهای تحقیق
درجه

نتیجه

آماره IPS

*Prob

متغیر

)I(0
)I(0
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
)I(0
)I(0
)I(1
)I(2
)I(0
)I(1
)I(0
)I(0
)I(0

پایا
ناپایا
پایا
ناپایا
پایا
پایا
پایا
ناپایا
ناپایا
پایا
ناپایا
پایا
پایا
پایا
پایا

-2. 29529
-0. 27024
-1. 86140
-0. 35650
-2. 71294
-5. 11099
-2. 49756
-0. 83057
-0. 72635
-1. 67189
-1. 23366
-1. 81108
-3. 17643
-1. 70199
-2. 55471

0. 0109
0. 3935
0. 0313
0. 3607
0. 0033
0. 0000
0. 0063
0. 2031
0. 2338
0. 0473
0. 1087
0. 0351
0. 0007
0. 0444
0. 0053

LGDP
LPOP
LPOP
LFDI
LFDI
LOP
LEDU
LHUMAN
LHUMAN
LHUMAN
LEMPLOY
LEMPLOY
LRESEARCH
LLINDER
LDIS

)I(0
)I(0
)I(0
)I(1

پایا
پایا
ناپایا
پایا

-78. 9670
-1. 96687
1. 69797
-3. 38594

0. 0000
0. 0246
0. 9552
0. 0004

LWOT
LINC
LT
LT

