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  :چکیده

تجـارت جهـانی، از    سازماندلیل عضویت آنها در  بهي هشت دکشورهاي 

از سوي دیگـر بـه    و عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانیسو به  یک

عنوان یک فرصت در راستاي انتقال سرمایه و تکنولوژي براي کشور ایران 

حاضـر بـر اسـاس     مطالعۀبه دلیل اهمیت این موضوع،  .شوند محسوب می

 بـه ارزیـابی و بـرآورد   هـاي متعـارف مربوطـه از ابعـاد گونـاگون       شاخص

داختـه  پردي هشـت  هاي تجاري بین ایران و سایر کشورهاي گروه  ظرفیت

  . است

دوجانبه ایران با  تشابه و مکملی تجاري درجۀمعیار کسینوس نشان داد که 

همچنـین صـادرات   . ترکیه، بنگالدش، اندونزي و مالزي باالستکشورهاي 

در مقابـل  . کشـور پاکسـتان دارد   وارداتشابه باالیی با تکشور ایران درجۀ 

مچنـین بـر اسـاس    ه .را دارنـد  مصر و ایران کمترین زمینۀ توسعۀ تجارت

بـا کشـورهاي ترکیـه، انـدونزي و      تجاري؛ کشور ایـران  پتانسیلمحاسبات 

پاکستان نیز داراي  هاي تجاري دو جانبه باال و با کشور مالزي داراي ظرفیت

از سـوي دیگـر کشـور ایـران صـرفاً داراي      . ظرفیت صادراتی باالیی است

شـاخص مزیـت   بر اساس  .ی از کشور بنگالدش استوارداتظرفیت باالي 

نیز به ترتیب کشورهاي پاکستان، مصر، ترکیه، انـدونزي،   نسبی آشکار شده

هاي اول تـا هشـتم را از نظـر تنـوع      مالزي، ایران، بنگالدش و نیجریه رتبه

. انـد  هاي کاالیی داراي مزیت نسبی صادراتی به خود اختصـاص داده  گروه

وسـعۀ تجـارت   امکان تمبین  شاخص درایسدل نیزنتایج حاصل از بررسی 

 .باشد میبین ایران و کشورهاي اندونزي و پاکستان 
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Abstract: 

On the one hand, D-8 countries due to their membership 
in the WTO, are considered as a competitor in the field 
of world trade, but on the other hand as an opportunity 
to transfer capital and technology for Iran. Because of 
this, the current study based on relevant conventional 
indices from various aspects dealt with assessment of 
trade capacities between Iran and other D-8 countries. 
The cosine measure showed that the degree of the 
similarity and complementary  
of Iran’s bilateral trade with Turkey, Bangladesh, 
Indonesia and Malaysia is high. Iran has also exporting 
high degree of the similarity with Pakistan's imports. In 
contrast, Egypt and Iran have the lowest potential for 
business development. Also, based on calculations of 
commercial potential ; Iran has high bilateral trade 
capacity with Turkey, Indonesia and Malaysia and has 
high export potential with Pakistan. On the other hand, 
Iran is the only country with a high importing capacity 
with Bangladesh. Also, based on revealed comparative 
advantage index, Pakistan, Egypt, Turkey, Indonesia, 
Malaysia, Iran, Bangladesh and Nigeria are the first to 
the eighth rank of comparative exports advantage in 
terms of variety of commodity groups. Results of the 
Drysdale index is also indicate the possibility of trade 
development between Iran, Indonesia and Pakistan. 
 

Keywords: Convergence, Commercial Arrangements, 
Trade Opportunities, Drysdale Index, Revealed 
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  مقدمه - 1

 بنـدي  ملل و سـهمیه  سازمان ترجیحی تعرفه هاي سیستم حذف با

بـود،   توسـعه  حـال  در کشـورهاي  بـه نفـع   گذشـته  در که بازارها

عضـو   کشـورهاي هاي بیشـتري بـراي رقبـاي تجـاري      محدودیت

که باالتر بـودن   فراهم شده است، به طوري تجارت جهانی سازمان

 سـازمان هـا بـراي کشـورهاي غیرعضـو      تعرفه و سایر محدودیت

تجارت جهانی از جمله ایران ورود و رقابت در بازارهـاي جهـانی   

هـاي   پیمـان ، در مقابل. غیرممکن ساخته است انداز راهرا براي آنها 

ر بین کشـورهاي  ها د موانع تجاري و تعرفه ،اي اي و فرامنطقه منطقه

فراهم را تر  بازارهاي بزرگبه تدریج حذف و دسترسی به را عضو 

تـري بـراي آنهـا در راسـتاي      انداز گسترده و در نتیجه، چشم نموده

پـارچگی در   موفقیت در امر یـک . شود آزادسازي تجاري فراهم می

نمایـد کـه    هاي اقتصادي و بازرگانی کمـک مـی   اهداف و سیاست

ن کشورها نیز در جهت تحقق اهداف مـورد نظـر   منابع اقتصادي ای

 کشـورها  و شـود  مـی  بزرگ ها پیشروي بنگاه بازار. یک کاسه شود

بـر همـین اسـاس    . مند شوند بهره همدیگر هاي توانایی از توانند می

هـاي جهـانی    براي کشور ایران که آمادگی ورود ناگهانی به عرصـه 

ادغـام آن در اقتصـاد   گرایی راه مؤثري براي  تجارت را ندارد، منطقه

 .شود تجارت جهانی محسوب می و

ترین پیمان بین کشوري که ایران در آن  مهمدر کنار پیمان اکو، 

دي (عضویت دارد، گروه هشـت کشوراسـالمی در حـال توسـعه     

که انـدونزي، ایـران، بـنگالدش،     دي هشتگروه  .باشد می) هشت

دارنـد، از   پاکستان، ترکیه، مالزي، مصر و نیجریـه در آن عضـویت  

اي است که به منظور ایجاد روابط مستحکم  هاي منطقه جمله پیمان

اقتصادي بین کشورهاي در حال توسعه اسالمی و تقویت نفوذ این 

وگو با هفـت کشـور    کشورها در بازارهاي جهانی و برقراري گفت

الـدین اربکـان    گـذار آن نجـم   صنعتی تشکیل گردیده است و پایـه 

کشور  8گراي ترکیه است که با سفر به  المنخست وزیر اسبق و اس

زمینـه تأسـیس ایـن    ) مـیالدي  1997( 1375عضو در تیرماه سـال  

رغم اهمیت این موضـوع، بـر اسـاس     علی اما ؛گروه را فراهم نمود

اي بین کشورهاي عضو،  حجم مبادالت تجاري و جریانات سرمایه

  . دي هشت هنوز از دوران جنینی خود بیرون نیامده است

 سـازمان کشورهاي عضو این پیمان به استثناء ایـران در  امی تم

نسـبت بـه    در نتیجه ایـن کشـورها   .تجارت جهانی عضویت دارند

ایران داراي امتیازاتی ملموس و برجسته هستند، به همین دلیـل بـه   

عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی بـراي ایـران محسـوب    

کشـورها بـا سـهولت    ایـن  کـه  از آنجـا   ،از سوي دیگـر . شوند می

 سـازمان هـاي کشـورهاي عضـو     بیشتري به تکنولـوژي و سـرمایه  

تجارت جهانی دسترسی دارند به عنـوان یـک فرصـت نیـز بـراي      

ایـران در راسـتاي انتقـال سـرمایه و تکنولـوژي محسـوب        کشور

 دي هشت همچنین این کشورها بر اساس الزامات پیمان. شوند می

. توانند به شمار آینـد  ایران می به عنوان شرکاي اصلی تجاري براي

هـاي نسـبی در بخـش تجـارت خـارجی       آگاهی از مزیت بنابراین

هاي تجـاري کشـور،    تحقق فرصتبا هدف  دي هشتکشورهاي 

، انتقـال  المللـی  اي و بـین  حضور مستمر در عرصـه رقابـت منطقـه   

بـر   .امري ضروري و اجتناب ناپذیر اسـت  اي تکنولوژي و سرمایه

هاي تجـاري   یابی فرصت ه حاضر به دنبال مزیتهمین اساس، مقال

بــا آگــاهی از  .باشــد مــی دي هشــتایــران بــا کشــورهاي گــروه 

 .ترتیبات تجاري بهینه میسر خواهد بـود هاي تجاري اتخاذ  فرصت

االت ؤسـ  اید بـه موضوع، در مطالعۀ حاضر ب ایناهمیت با توجه به 

  :شودداده زیر پاسخ 

دي بـین ایـران و کشـورهاي     تشابه و مکملـی تجـاري   درجۀ .1

 چگونه است؟ هشت

بـا   دي هشـت وضعیت پتانسیل تجاري هر یک از کشـورهاي   .2

 ایران چگونه است؟

در چه کاالهایی از مزیت نسـبی   دي هشتایران و کشورهاي  .3

 صادراتی برخوردار هستند؟

دي کشـورهاي عضـو  آیا امکان توسعه تجـارت بـین ایـران و     .4

 وجود دارد؟ هشت

االت فوق الزم است جریان تجـاري متقابـل   ؤبراي پاسخ به س

دي کشور ایـران بـا کشـورهاي     ظرفیت تجاري بینمورد انتظار و 

دار شناسـایی و نهایتـاً نیـز     مشخص و سپس کاالهاي مزیت هشت

در . بررسـی شـود   دي هشتامکان تجارت بین ایران و کشورهاي 

چـارچوب نظـري مـرور    و  این زمینه، در ابتـدا مطالعـات پیشـین   

ۀ هاي مرتبط با امکان توسع سپس نگاهی گذرا به شاخص. ودش می

در قسـمت تجزیـه و تحلیـل    در ادامـه  . پذیرد تجارت صورت می

سـایر   هـاي تجـاري ایـران بـا     ارزیابی و برآورد ظرفیـت  بهها  داده

، معیـار کسـینوس  هـاي   بر اسـاس شـاخص   دي هشتکشورهاي 
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  شـده نسـبی آشـکار   شاخص مزیت  ،تجاري پتانسیلبرآورد ساده 

بـراي دوره   شـاخص درایسـدل  و  2010- 2012براي دوره زمانی 

گیـري ارائـه    در انتها نیـز نتیجـه   .پرداخته خواهد شد 2004- 2010

 ISIC Rev4ها به تفکیـک کـدهاي    شایان ذکر است داده .شود می

  .اخذ شده است) UNCTAD( 1آنکتاداز 

  

  پیشینه تحقیق - 2

تکمیلـی بـین کشـورها    مطالعات تجربی زیادي در مـورد تجـارت   

صورت گرفته است که به برخی از این مطالعات کـه متناسـب بـا    

  :شود موضوع مقاله تشخیص داده شده است، اشاره می

هاي حمل و نقل مربوط به مسـافت   اثر هزینه 2بران و همکاران

 )کشـور  40(را بر تجارت دوجانبه، بین کشورهاي فقیر و ثروتمند 

آمـده از ایـن تحقیـق اثـر معکـوس       نتایج به دست. بررسی کردند

کنـد ولـی ایـن را     مسافت بر تجارت دو جانبه کشورها را تأیید می

همچنـین  . داننـد  تنها عامل محدودیت تجاري بـین کشـورها نمـی   

هـاي   هاي حمل و نقل مربوط به نفت اثر منفـی، زیرسـاخت   هزینه

کیفی در حمل و نقـل اثـر مثبـت، و سـهم نسـبی کاالهـا در کـل        

بـران  ( ورها اثر مثبتی بر تجارت دوجانبه کشورها داردصادرات کش

در صــورت وجــود  نشــان داد 3پریــدي. )11: 2002و همکــاران، 

اي آسـه آن بـا کشـورهاي شـمالی، افـزایش سـود        توافقات منطقه

 4کریستیناسـتادرو . )125- 139: 2005پریدي، ( تجاري وجود دارد

کشـور   16نشان داد که صادرات محصـوالت دریـایی ایسـلند بـه     

نسبت به مسافت و دیگر عوامل حساسیت باالیی دارد و همچنـین  

 یابـد  در صورت تشکیل بلوك تجاري، میزان صـادرات بهبـود مـی   

بیان کردند کـه   5روتگرس و همکاران. )5: 2005کریستیناستادرو، (

تجـاري   ثبتی بر جریـان اثر م) کانوال( هاي طبیعی صادرات سوخت

کشورهاي اتحادیه اروپا داشته است، اما عوامل دیگري وجـود دارد  

اي بر همگرایی تجاري بین اعضاي اتحادیـه اروپـا    که اثر بازدارنده

  نشـان دادنـد   6کاور و ناندا. )8: 2010روتگرس و همکاران، ( دارد

 )SAARC( 7یاجنوب آساي  همگرایی کشور هند با اتحادیه منطقه

                                                   
1. United Nations Conference on Trade and Development 
2. Brun et al. (2002) 
3. Peridy (2005) 
4. Kristjansdottir (2005) 
5. Rottgers et al. (2010) 
6. Kaur & Nanda (2010) 
7. The South Asian Association for Regional Cooperation 

کـاور و نانـدا،   ( شـود  باعث افزایش پتانسیل صادرات بین آنها مـی 

نشان دادند تجارت بـنگالدش   8روي و ریحان. )167- 184: 2010

هاي تجاري  اقتصاد و رابطه منفی با محدودیت رابطه مثبت با اندازه

 9العابدین و همکاران زین. )950- 959: 2011 ،روي و ریحان( دارد

اد، باز بودن اقتصاد، نـرخ تـورم، فاصـله و    نشان داد که اندازه اقتص

گـروه کشـورهاي   داري بر صادرات مـالزي بـه    نینرخ ارز تأثیر مع

  .)12- 19: 2013العابدین و همکاران،  زین( دارد) OIC( 10اسالمی

در داخل کشور نیـز مطالعـات متعـددي در مـورد ترتیبـات و      

ادامه جریانات تجاري دوجانبه کشورها صورت گرفته است که در 

 :شود به برخی از این موارد اشاره می

بیــانگر آن اســت کــه بــا بهتــر شــدن   نتــایج تحقیــق غالمــی

اي و  اي و حـذف موانـع غیرتعرفـه    هاي تجـاري و تعرفـه   سیاست

هاي مرتبط به بحث تجارت،  سازمانکنی فساد در گمرکات و  ریشه

در قالـب  ) شـریک تجـاري   16 شامل( تجارت کشورهاي اسالمی

  ).18: 1385غالمی، (یابد  اي افزایش می قهبلوك منط

پتانسیل تجاري ایـران و یکپـارچگی    مطالعه شکیبایی و بطا در

اقتصادي کشورهاي عضو بلوك منطقـه آسـیاي جنـوب غربـی در     

درصد برآورد شده است و ایـن مقـدار    61 تجارت دو جانبه مقدار

 71 در صورت عدم وجود ایران در این منطقه همگراتر شده و بـه 

  .  )23- 47 :1388شکیبایی و بطا، (یابد  درصد افزایش می

هـاي   پور و همکاران نشان دادند کـه وجـود همکـاري    لطفعلی

اقتصادي بـین ایـران و آمریکـاي التـین منجـر بـه افـزایش قابـل         

به عبارت دیگـر  . شود اي در جریانات تجاري دو جانبه می مالحظه

ن کشورهاي عضـو را  درصد تجارت میا 89 تواند بلوك تجاري می

  .)73- 98: 1390پور و همکاران،  لطفعلی( دهد افزایش می

ها و رویکردهـاي اقتصادسـنجی    روش عمده مطالعات فوق بر

از انـد کـه    اند و در این میان مطالعاتی هم صورت گرفته مبتنی بوده

 جـاي اقتصادسـنجی در امـر میـزان     کمـی بـه  هـاي   شاخصروش 

از ایـن  . انـد  اسـتفاده کـرده  هـاي اقتصـادي    همگرایی و یکپارچگی

 ،)1378(حسـینی  و  صـادقی یارنـدي   هتـوان مطالعـ   مطالعات مـی 

، حسـن پـور و   )1384(پـور   حسـن  ،)1385(رحمانی و همکاران 

، )1382( و سـیف  بیگی لیو، )1384(سینی ح ،)1386(فر  بهروزي

                                                   
8. Roy & Rayhan (2011) 
9. ZainalAbidin et al. (2013) 
10. Organization of The Islamic Conference (OIC) 
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به عنـوان   .را نام برد) 1391(و نصیرزاد و حسینی ) 1390(نعمتیان 

و بــرآورد    بــا هــدف ارزیــابیمثــال مطالعــه نصــیرزاد و حســینی 

و جمهــوري  ایــران  هــاي تجــاري کــاالیی دوجانبــه بــین  ظرفیــت

دهـد بیشـترین    مـی  نشـان   آذربایجان با استفاده از چهـار شـاخص  

بـه   2003- 2007ظرفیت صادراتی ایـران بـه ایـن کشـور در دوره     

ت معمــولی ظرفیــ. میلیــون دالر در ســال بــوده اســت 886ارزش 

میلیون دالر اسـت کـه    266صادراتی ایران به جمهوري آذربایجان 

محاسـبه  . درصد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده شـده اسـت      7/19فقط 

شاخص درایسدل در جریان مبادالت تجاري ایـران بـه جمهـوري    

. دهد که دو کشور تشابه تجاري کمتـري دارنـد   می آذربایجان نشان 

اردات جمهـوري آذربایجـان   شاخص کسینوس صادرات ایران و و

علت نزدیک بودن مقـدار آن بـه صـفر بیـانگر آن اسـت کـه دو        به

شــاخص . کشــور، کمتــرین ظرفیــت همکــاري تجــاري را دارنــد

ــز   کســینوس واردات ایــران و صــادرات جمهــوري آذربایجــان نی

کمتـرین ظرفیـت همکـاري     وضعت مشابهی دارد که نشان دهنـده  

ي داراي برتري نسبی صـادراتی  کاالها. تجاري بین دو کشور است

کاال است کـه از ایـن تعـداد     789این دو کشور در مجموع بالغ بر 

 83(کـاال   653بـه جمهـوري آذربایجـان و    ) درصد 17(کاال  136

شایان ذکر است هیچ یک از مطالعـات   .به ایران تعلق دارد) درصد

هـاي   سـازمان هـاي تجـاري بـراي     داخلی در امر بـرآورد ظرفیـت  

 انــد نپرداختــه دي هشــتاي بــه کشــورهاي  اي و فرامنطقــه منطقــه

  .)115- 134: 1391نصیرزاد و حسینی، (

  

  مبانی نظري - 3

به منظور بررسی پتانسیل تجاري با تکیه بر عرضه عوامـل تولیـدي   

الزم است ابتدا ظرفیت و شدت دسترسی به عوامـل تولیـد کـاالي    

- کشـر در چارچوب مـدل ه  این عملصادراتی شناسایی شود که 

پتانسیل تجـاري   ۀدر این ارتباط محاسب. قابل بررسی است 1اوهلین

با تکیه بر میزان ظرفیـت عوامـل تولیـدي بـه چنـد دلیـل مشـکل        

ترین آن عدم دسترسی به اطالعات بـه روز و قابـل    عمده. باشد می

ی و در سطح کاالیی در زمینه تولیـد  ئاعتماد، آن هم به صورت جز

لیدي کشورها به ویژه کشورهاي در حـال  کاال، منابع و امکانات تو

  ). 221: 1390نعمتیان، (توسعه است 

                                                   
1. Heckscher & Ohlin 

بر همین اساس تکیـه بـر مبـادالت تجـاري کـه تحـت تـأثیر        

اي هسـتند،   خصوص ترتیبات تجاري منطقه هاي تجاري به سیاست

اي نـوعی سیاسـت    ترتیبات تجاري منطقـه . رسد منطقی به نظر می

هاي تجاري  و محدودیت   نعتجاري در راستاي کاهش یا حذف موا

و  اشـکال  ایـن ترتیبـات،   . شـود  میان کشورهاي عضو قلمـداد مـی  

سطوح مختلفی دارند که ترتیبات تجـاري ترجیحـی ازجملـۀ ایـن     

ترین مسئله در این زمینه این است که چـه اقـالم    مهم. اشکال است

هـایی از کشـورهاي عضـو بایـد      و چـه بخـش    گروه کاالیی /کاال

نامۀ تجاري شوند؛ که در این زمینه، هر کشـور بنـا    مشمول موافقت

است   گفتنی. گیرد می  به مقتضیات اقتصادي و تجاري خود تصمیم

اي وقتـی حجـم تجـارت بـین اعضـا را افـزایش        تعرفه ترجیحات 

جهت   همین  به. اکمال تجاري میان آنها باال باشد دهد که درجۀ  می

  ابـزاري بـراي بررسـی   عنـوان   تجـاري بـه   از مفهوم درجۀ تکمیـل  

: 1384حسـینی،  (شـود   مـی  استفاده تجارت  جهت توسعۀ  پتانسیل 

27.(  

طـور بـالقوه    تجاري میزان تجارتی است که کشورها به پتانسیل

کنندة جریان تجاري بـا یکـدیگر    توانند با توجه به عوامل تعیین می

هـاي   کشـورها، روش  براي تعیین پتانسیل تجاري بـین . داشته باشند

ها در مـواردي کـه کشـورهاي     اکثر این روش. عددي وجود داردمت

گونـه سیاسـت تجـاري همـاهنگی اتخـاذ       موردنظر در ابتـدا هـیچ  

  .اند و روابط تجاري نازلی دارند، مناسب  اند نکرده

ــه باالســامبســیاري از   مطالعــات در) 1965( 2حققــان از جمل

 تجـارت  مختلـف  هـاي  گـرفتن ازتئـوري   با کمـک  و خود تجربی

کـه   انـد  پرداختـه  معیارهـایی  و هـا  شـاخص  معرفـی  بـه  الملل بین

 آشـکار  جهـانی  تجـارت ة حوز در را کشورها تجاري هاي پتانسیل

 از متأثر کشورها تجاري پتانسیل میزان وي براساس دیدگاه .کند می

 و اطالعـاتی  منابع به توجه با از آنها برخی که است عوامل تعدادي

 عوامـل  از برخی دیگـر  و است گیري اندازه و دسترس قابل آماري

 اسـت  توانسـته  باالسـا  اساس این بر .باشد می گیري اندازه قابل غیر

 و کشـورها  تجـاري  الگوهاي بررسی با را کشورها پتانسیل تجاري

کنـد   آشـکار  المللـی  بـین  کـاالیی در تجـارت   و بخشـی  سطح در

   ).25: 1386 رحمانی،(

و  اقتصـاددانان بسـیاري از   ،هاي موجـود  با توجه به محدودیت

                                                   
2. Balassa (1965) 
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انـد پتانسـیل    کردهالملل تالش  مطرح در حوزه تجارت بینمحققان 

هـاي بعـد از    هـاي متّکـی بـه داده    تجاري را با استفاده از شـاخص 

در ایـن  . و به روش تحلیل عملکرد تجاري بـرآورد کننـد   1تجارت

، )1996( 3لینمـان ، )1988( 2توان بـه مطالعـات درایسـدل    زمینه می

این مطالعـات  . ره کردشاا) 2002(آنکتاد  ،)1988( 4کرینین و فینگر

 کامـل  هگیـري درجـ   هاي متنـوعی در انـدازه   شاخص همنجر به ارائ

شناسی  بودن تجارت و پتانسیل تجاري گردید که در قسمت روش

امـا بـه صـورت کلـی      .شـوند  ها معرفی می ترین این شاخص مهم

ــرآورد پتانســیل  روش ــوان  گــروه مــی جــاري را در ســهت هــاي ب ت

بـرآورد   پتانسیل تجـاري؛ روش    برآورد ساده روش : بندي کرد دسته

ــون     ــتفاده از آزم ــا اس ــاري ب ــیل تج ــابهت، از پتانس ــه  مش جمل

برآورد پتانسیل تجـاري بـا اسـتفاده از      ؛ و روش5کسینوس شاخص

هـایی   ها و روش ها، از شاخص پژوهشبسیاري از در . 6جاذبه مدل 

 دهنـد  است که اساساً امکان تجارت بالقوه را نشان می  اده شدهاستف

. مطالعات تجربی متعـددي اشـاره نمـود    توان به  می که از آن جمله 

هاي سادة ریاضی است که  اساس این مطالعات، استفاده از شاخص

و واردات جفـت    بندي کـاالیی برحسـب ارزش صـادرات    بر طبقه

هـاي   پژوهشگران از تکنیک آنکه برخی کشورها متکی است؛ حال

برآورد میـزان تجـارت بـالقوه     راياقتصادسنجی نظیر مدل جاذبه ب

اســتفاده از کــه از آنجــا  ).31: 1384حسـینی،  (انــد  کــرده  اسـتفاده 

تـري   هاي برآورد ساده و آزمون مشابهت اطالعات جزئـی  شاخص

هاي کاالهاي داراي مزیت،  را در مورد حجم ظرفیت تجاري، گروه

دهد، در نتیجه نسبت به مـدل جاذبـه    ارائه می... بازارهاي هدف و 

  . تر داراي مزیت هستند هاي جزئی در تحلیل

  

   تحقیق شناسی روش - 4

ي برآورد پتانسیل تجاري که در قسمت ها اخصر این پژوهش شد

هـاي   و پرسش  توانند پاسخگوي اهداف میمبانی نظري قید شدند، 

هـا کـه جهـت     در ادامه، منتخبی از شاخص. اصلی این مقاله باشند

مناسـب   دي هشـت اعضـاي کشـورهاي    توسعۀ تجارت ایران بـا 

                                                   
1. EX-POST 
2. Drysdale (1988) 
3. Linnemann (1996) 
4. Finger & Kreinin (1988) 
5. Cosine Index 
6. The Gravity Model 

  .شوند تشخیص داده شده، معرفی می

  

  معیار کسینوس - 1- 4

کشور  خوانی صادرات یک اکمال تجاري از مقایسۀ درجۀ هم درجۀ

واقع، اکمـال تجـاري    در. آید دست می با واردات شریک تجاري به

کشـور در صـادرات، تـا     گرایـی یـک   کند که تخصص مشخص می

. کنـد   اندازه تقاضاي وارداتی کشور شریک تجاري را تکمیل می چه

در کتاب اقتصاد ریاضـی   7)1970(بار آلن   اولینرا معیار کسینوس 

گیـري   این معیار، از شاخص کسینوس براي انـدازه  در .کرد  مطرح

ایـن  . اسـت   کشور استفاده شده واردات دو - شدت تشابه صادرات

  :شود صورت رابطه زیر تعریف می معیار به

)1(  

  2 2

. .
1, 2,3, , 1,

.

i j ik jk

ij ij

i j ik jk
k

e m E M
Cos Cos k n n

e m E M
    

  


 



 
، jkMو   به جهـان  kکاالي از  i ، صادرات کشورikEکه در آن؛

 kو  i ،jدر این رابطـه،   .است از جهانk  از کاالي j واردات کشور

ترتیب به کشور صادرکننده، کشور واردکننده و گروه کاال مربـوط   به

X.است
ijk جریان تجاري کاالي ،k از کشورi به کشورj  اسـت .

را با هم در نظر بگیریم، iاز کشور  k هاي کاالي اگرهمۀ واردکننده

E X
ij ijki j
 

 

بـه جهـان    iاست که کل صادرات کشور 

 نظـر  را در j بـه کشـور   kصادرکنندگان کـاالي   میاگر تما و  است

ijبگیریم، ijk
i j

M X


  کـاالي    واردات  کـل  بیانگر  که استk 

قلم کاال  n از  ترکیبی کشور،  صادرات بردار .جهان است از j کشور

)1,,(: است nk :ikE حرف که باie شـود  می  نشان داده. 

:اسـت  کـاال   قلـم  n بـا  jکشور  واردات بردار jmترتیب، همین به 

( 1, 2,3, , 1, )k n n :ikM
.  

تـوان ایـن    بعدي می nدو بردار در فضاي کاالي  هبا تعیین زاوی

دهـد کـه    زاویـۀ کوچـک نشـان مـی    . دو بردار را باهم مقایسه کرد

) براي تمـامی مقاصـد یـا جهـان    ( i ترکیب کاالي صادرات کشور

) یـا جهـان    مبـادي   یاز تمام( j کاالیی واردات کشور  ترکیب شبیه 

و  i دهد که ساختار صـادرات کشـور   و زاویۀ بزرگ نشان می  است

یعنـی قابلیـت انطبـاق    (غیرمشابه هسـتند   jساختار واردات کشور 

                                                   
7. Allen (1970) 
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کسـینوس   برحسب  بزرگی زاویۀ بین دو بردار کاال معموالً ). ندارند

  ).445: 1966 ،1من الین(شود  می   گیري اندازه

با  iفرمول فوق، اگر ترکیب کاالیی صادرات کشور  با توجه به

دهد،  یکسان باشد، درجه تکمیل کامل را نشان می jواردات کشور 

هم  یعنی الگوهاي کاالیی کشور صادرکننده و واردکننده دقیقاً شبیه 

jkEها،  kهستند؛ و اگر براي تمامی 
 

هـر دو صـفر   یـا  jkMیا 

ممکن نیسـت و بردارهـاي  j  به iباشد، واضح است که تجارت از 

ie  وmj     برهم عمودنـد و بـه ایـن ترتیـبijCos     اسـت و

بنابراین، کسینوس بین دو بـردار   .درجۀ تکمیل تجاري وجود ندارد

معیار تشـابه   .گیردتواند بین دو ارزش بحرانی صفر و یک قرار  می

، فقط شدت جریان تجارت متقابـل مـورد انتظـار را از    )کسینوس(

مبنـاي الگوهـاي    ام بـر jهام به کشـور واردکننـد  i هکشور صادرکنند

معیار دربـارة تشـخیص پتانسـیل      این. دهد تجاري موجود ارائه می

عبارت دیگر، ممکن است  به. گوید چیزي نمی تجاري ) توان بالقوه(

که معلـوم نیسـت    حالی در کشور کامالً شبیه هم باشند،  تجارت دو

عـالوه وقتـی    بـه . که آنها واقعاً بـا یکـدیگر تجـارت کـرده باشـند     

دادن این وضعیت توضـیح داده   دلیل رخ  شوند، تشابهات مقایسه می

 متقابالً رخ دهد  شود و رفتاري ممکن است نشان داده شود که نمی

با اسـتفاده از معیـار کسـینوس،    ). 12: 1995 ،مهتاو  2پانجا موجی(

حال توسعه بر  معموالً سه نوع تشابه تجاري را براي کشورهاي در

  .کنند مبناي مبدأ و مقصد تجارت محاسبه می

  

  پتانسیل تجاري هبرآورد ساد - 2- 4

هاي متعددي را براي برآورد پتانسیل تجـاري   این روش خود روش

هـا، روش سـاختار    روشاز جملۀ این . شود بین کشورها شامل می

هاي تجـارت   در این روش، با بررسی کاالیی جریان. تجاري است

و تعیین اقالم عمدة صادراتی و وارداتی آنها،  خارجی هر دو کشور

میزان هماهنگی اقالم صادراتی یک کشور با واردات کشور دیگـر،  

روش دیگر ایـن  . دو خواهد بود کنندة پتانسیل تجاري بین آن  تعیین

که با توجه به میزان کنونی مبادالت و نوع کاالهاي مبـادالتی،  است 

تـوان   روش دیگـري کـه مـی   . شـود  بینی پیشسطح مبادالت آینده 

کار برد، تهیۀ جدولی است که در یک ستون آن اقـالم صـادراتی    هب

                                                   
1. Linneman (1966) 
2. Panchamuchi & Mehta (1995) 

المللـی و در   بنـدي بـین   اساس یکی از کدهاي طبقـه  یک کشور بر

براساس همان کد نشـان داده   ستون دیگر اقالم وارداتی کشور دوم

 شود، سپس در هر ردیف میزان حـداقل در بـین دو سـتون عنـوان    

دهـد کـه در آن حـداکثر پتانسـیل      شده، ستون جدیدي تشکیل می 

چنـان کـه   . شـود  کشور براي هر کاال نشان داده می تجاري بین دو

عنـوان پتانسـیل    تـوان بـه   آمـده را نمـی    دست همشهود است، عدد ب

تـوان کـل عـدد     صـورتی مـی   در. نظر گرفت کشور درتجاري دو 

عنوان پتانسیل قلمداد کرد که یا کشور اول صادرات بـه   مزبور را به

جاي صادرات به تمـامی بازارهـاي هـدف پیشـین      کشور دوم را به

صادرات گذشـته   خود قرار دهد یا ظرفیت تولید داخلی را دو برابر

یـا حـداقل در    رسـد  مـی ن نظـر  هاز آنجا که این اقدام صحیح ب. کند

 40تـا  30 حـد  نیست، پتانسیل معمولی را در پذیر مدت امکان کوتاه

و  آرنـون ( گیرنـد  تجاري در نظـر مـی    پتانسیل حداکثر   درصد رقم

  ).113- 134: 1995، 3 همکاران

توان پتانسیل صادرات کاالیی یـک کشـور بـه     این روش می با

کشور دیگر یا پتانسیل وارداتی کاالیی یک کشور از کشور دیگر را 

 Bبه کشور  Aبراي محاسبۀ پتانسیل صادراتی کشور . محاسبه کرد

Aالزم است 
iwtX   یا ارزش صادرات کشـورA    براسـاس کـدهاي

 در) t(بـراي یـک دورة زمـانی خـاص     ) w( به جهـان ) i(کاالیی 

Bهمچنین الزم است . دست باشد
iwtM  یا ارزش واردات کشور

B   براساس کدهاي کاالیی از جهان براي دورة زمـانی مـذکور در 

 Aکـه کشـور    شدن کدهاي کاالهـایی  بعد از مشخص .اختیار باشد

ستند، براساس حـداقل  واردکنندة آن کاالها ه Bصادرکننده و کشور

) حداکثر میـزان ممکـن مبادلـه   (لفه، حداکثر پتانسیل ؤرقم این دو م

 :شود مشخص می

ـیل صــادراتی     )2( ــداکثر پتانسـ ح

از  Bبـــه کشـــور  Aکشـــور 

  :iکاالي

),( iwt
B

iwt
A MXMin  

 
 Aپتانسیل صادراتی کشـور    )3(

:iاز کاالي  B به کشور
4

  

30%*),( iwt
BA

iwt MXMin  

  Bبـه کشـور   Aهاي پتانسـیل صـادراتی کشـور     کردن رقم با جمع

                                                   
3. Arnon et al. (1995) 

عنوان پتانسیل صادراتی کشورها به  درصد حداکثر پتانسیل به 30دلیل اینکه . 4

منظور توسعۀ  شود، مشکالتی است که در دنیاي واقعی به یکدیگر درنظر گرفته می

  .وجود دارد) پذیري این امر حتی درصورت امکان(بازارها 
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میـزان کـل پتانسـیل     ،)n،...،i:1(درمورد کدهاي مختلـف کـاالیی   

  .شود  تعیین می Bبه کشور  Aصادراتی کشور 

 هنیز باید پروس  Bاز کشور Aبراي محاسبۀ پتانسیل وارداتی کشور 

  .جهت عکس طی شود مشابهی در

  

عنوان معیـار انتخـابی    به  آشکارشده نسبی  شاخص مزیت - 3- 4

  تشابه صادراتی

الملل،  باب تجارت بین هاي اقتصادي در ترین نظریه یکی از اصولی

و تقسـیم کـار،     تخصـص . اسـتوار اسـت   بر اصـل مزیـت نسـبی   

ــرفه ــو ص ــاوري   ییج ــی فن ــاس، معرف ــی از مقی ــاي ناش ــا ه و  ه

سـرانجام  و   هـاي اقتصـادي   هاي جدید در عرصۀ فعالیت کارآفرینی

هاي اقتصاد کالن، مانند  افزایش قابلیت دسترسی به اهداف سیاست

جملـه   هاي باالتر رشد اقتصادي و نیـل بـه اشـتغال کامـل، از     نرخ

از . رود شـمار مـی   دستاوردهاي تولید براساس اصل مزیت نسبی به

هاي بالقوه بین کشورها، توجه  سوي دیگر، براي استفاده از پتانسیل

و شناسایی کاالهایی که در تجارت خارجی برتري به مزیت نسبی 

هـاي   بر این اساس، موضوع مزیت. ز اهمیت استئبسیار حا  دارند،

هـاي مناسـب جهـت محاسـبۀ آن،      و دسترسی بـه شـاخص   نسبی 

الملل، وسـعت و گسـتردگی فراوانـی     امروزه در ادبیات اقتصاد بین

زیـت نسـبی   الملـل، م  بـین   تجـارت  بنابراین، براساس نظریـه   .دارد

توانایی یک کشور در تولید و صدور کاالهاي مـوردنظر بـا هزینـۀ    

. دهـد  را نشان میتر نسبت به کشورهاي رقیب  کمتر و قیمت ارزان

دهنـد، مزیـت نسـبی در     که محاسبات نیز نشان مـی  عالوه، چنان هب

طـول زمـان ثابـت نیسـت و بـا تغییـرات سـاختار بـازار جهـانی،          

ییرات ساختار هزینۀ تولید، دچار نوسـان  هاي تولید رقبا و تغ روش

توان عوامل اصلی را کـه در تعیـین مزیـت     طورکلی می به. شود می

نسبی یک کاال دخالـت دارنـد در سـه حـوزه تولیـد، صـادرات و       

رغم تمامی مشـکالت   به ).33: 1384حسینی، ( تقاضا خالصه کرد

هـاي   نسـبی در بحـث   گیـري مزیـت    هایی که در انـدازه  و دشواري

ظري وجود دارد، اکثر اقتصاددانان بـه اسـتفاده از آن در مطالعـات    ن

هـاي   کـارگیري روش  ایـن امـر مسـتلزم بـه    . کاربردي اصرار دارند

در ایـن  . نسـبی اسـت   گیري مفهـوم مزیـت    غیرمستقیم براي اندازه

هاي آماري موجود، پـس از تجـارت بـه     ها با استفاده از داده روش

در این میان، یکـی از  . کنند قدام مینسبی صادراتی ا محاسبۀ مزیت 

صـورت   نسبی را بـه  هایی که با رویکرد غیرمستقیم مزیت  شاخص

 نسـبی آشکارشـده   کنـد، شـاخص مزیـت     گیـري مـی   کمی انـدازه 

)RCA(1  ــت ــادراتی اس ــراي    .ص ــی ب ــاي مختلف ــاکنون معیاره ت

توان بـه   از آن جمله می گیري مزیت نسبی ارائه شده است که اندازه

کـه اولـین بـار    اشاره کـرد   (RCA)شده  ت نسبی آشکارمعیار مزی

یتس و  این معیار را بعدها والراس،. آن را ارائه کرد) 1965( 2باالسا

 شـد، از   کارگرفته هاي مختلفی به در پژوهش و دادند همکاران بسط 

ابراین، بنــ. )1986( 3توســعۀ صــنعتی ملــل متحــد ســازمان جملــه

ســبت عملکــرد نتــرین شـاخص مزیــت نســبی، بررسـی    معمـول 

پایۀ بررسی ساختار کاالیی صادرات آن در  صادراتی یک کشور بر

ایـن شـاخص را    .مقایسه با ساختار کاالیی صادرات جهانی اسـت 

  :صورت زیر تعریف کرده است باالسا به

)4                  (( / ) / ( / )ij ij j iw wRCA X X X X 

 jشده کشور  نسبی آشکار شاخص مزیت : ijRCAدر این رابطه، 

 توســط iارزش صــادرات کــاالي : ijX؛iدر صــادرات کــاالي 

ارزش : iwX؛j ارزش کــل صــادرات کشــور   : jX؛jکشــور   

  .صادرات جهانکل  ارزش: wX؛وi کااليجهانی صادرات 

را در کل صـادرات   iصورت کسر رابطه سهم صادرات کاالي 

و مخرج کسر سهم همان کاال را از صادرات کـل جهـان    ،jکشور 

تـوان گفـت بـا ایـن رابطـه، عملکـرد        بنابراین، مـی . دهد نشان می

در مقابـل عملکــرد   iصـادراتی یـک کشــور در صـادرات کــاالي    

  .شود صادرات جهانی آن کاال مقایسه می

اي است که مقادیر آن بـین صـفر و    گونه دامنۀ شاخص فوق به

چنانچه این شاخص در فاصلۀ صفر و یک . گیرد نهایت قرار می بی

 iدر صـادرات کـاالي    jواقع شود، حاکی از آن اسـت کـه کشـور    

گـرفتن   قرار. ستشده ا نسبی آشکار  رد و فاقد مزیتداتخصص ن

 jدهد کـه کشـور    نهایت نشان می این شاخص در فاصلۀ یک تا بی

در ضـمن،  . شـده دارد  نسـبی آشـکار   مزیـت   iدر صادرات کاالي 

ــد صــعودي  ــی(رون ــه ) نزول ســوي  شــاخص، حرکــت کشــور ب

در صادرات کـاالي مـورد   ) دادن تخصص ازدست(گرایی  تخصص

شـاخص بـراي هـر     ایـن بنابراین مقـدار  . دهد می  بررسی را نشان

نسبی آن کـاال در بـازار صـادراتی     کاالي صادراتی، وضعیت مزیت 

                                                   
1. Revealed Comparative Advantage (RCA) 
2. Balassa (1965) 
3. UNIDO (1986) 
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عالوه بر این، نوسانات ایـن معیـار طـی    . کند  بالفعل را منعکس می

. شـود  عنوان تغییـر در عملکـرد صـادراتی کـاال تلقـی مـی       هدوره ب

نسبی به تغییر نسبی هزینۀ تولیـد کـاال،     نوسانات حاصل در مزیت

نوسانات نرخ ارز یا تغییرات در موانع تجاري کشـورها   تغییرات در

  .بستگی دارد

شده براي تمامی کاالهاي دو یـا   اکنون اگر مزیت نسبی آشکار

خواهیم امکـان تجـارت بـین آنهـا را بررسـی       چند کشوري که می

کنیم، محاسبه کرده باشیم، هرچه تعداد کاالهاي مشابه کـه هـر دو   

کمتـر   دارنـد  از یـک  شده بیشـتر  کشور در آن مزیت نسبی آشکار

البتـه بررسـی   . ، امکان تجارت بین دو کشور بیشتر خواهد بودباشد

مزیت نسبی هر کشور در صادرات کاالهـاي مختلـف، اطالعـات    

مورد تعداد و تنوع محصوالت بـا مزیـت نسـبی در هـر      مفیدي در

کشــور، و رقابــت یــا عــدم رقابــت کشــورها بــراي صــدور ایــن  

  .دهد مانی مشخص نشان به دست میمحصوالت طی دورة ز

  

  شاخص درایسدل - 4- 4

حدود بسـیار زیـادي    شاخصی معرفی کرد که تا) 1969(درایسدل 

ضـابطۀ کلـی   . دهـد  امکان تجارت میان زوج کشورها را نشان مـی 

  : شاخص درایسدل به صورت زیر است

)5(  
1

. .
kk t tn
jwiw ww iw
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 jو  i شــاخص امکــان تجــارت بــین دو کشــور :ijCکــه در آن، 

k؛)jبـا واردات کشـور   i برحسب ساختار صادرات کشـور (
iwX :

t؛به جهـان  iاز کشور  kارزش صادرات کاالي 
iwX :  ارزش کـل

t؛بـه جهـان   iصادرات کشور 
wwM :  ؛ارزش کـل واردات جهـانی

t
iwM : ارزش کل واردات کشورi  ؛از جهـانt

jwM:   ارزش کـل

k؛از جهان jواردات کشور 
wwM :  ارزش واردات جهانی از کـاالي

k ؛k
iwM :  ارزش واردات کـااليk  کشـور i  از جهــان وk

jwM :

ایـن شـاخص، درجـه     .از جهـان  j کشـور  kارزش واردات کاالي 

همخوانی صادرات یـک کشـور را بـا واردات کشـور شـریک در      

بـاره، درایسـدل     در ایـن . دهـد  مقایسه با واردات جهانی نشان مـی 

و  هـا   بودن به نوعی بیانگر تخصص  معتقد است که شاخص مکمل

شـرط آنکـه فـرض شـود کـه       ورها است، بـه هاي نسبی کش مزیت

 و صـادرات، نشـان دهنـدة فراوانـی عوامـل تولیـد        الگوي واردات

گیـري   بدین ترتیب، با این شاخص، پتانسیل تجـاري انـدازه  . است

تـر از   ایـن شـاخص همـواره بـزرگ    . شود نه رقابت در تجارت می

دهندة تشابه در الگوهـاي   تر از یک، نشان صفر است؛ مقادیر بزرگ

، و وجود پتانسیل تجاري بـین  jبا واردات کشور  iصادراتی کشور 

و مقادیر کمتر از یک عدم وجود تشابه یا عـدم   زوج کشورهاست 

زوج  )و وارداتـی  صـادراتی  (تجـاري  وجود پتانسیل در الگوهـاي  

در واقـع ایـن شـاخص امکـان توسـعۀ      . دهـد  را نشان میکشورها 

و  34: 1384ینی، حسـ (دهـد   تجارت بـین کشـورها را نشـان مـی    

  ). 231: 1390نعمتیان، 

  

  ها تجزیه و تحلیل داده - 5

هـاي تجـاري ایـران بـا سـایر       در ادامه به ارزیابی و برآورد ظرفیت

، معیـار کسـینوس   هـاي  بر اسـاس شـاخص   دي هشتکشورهاي 

 و نسبی آشکار شـده شاخص مزیت  ،تجاري پتانسیلبرآورد ساده 

شایان ذکر اسـت محاسـبۀ   . شاخص درایسدل پرداخته خواهد شد

ف تحقیق ضروري اها براي دستیابی به اهد هر کدام از این شاخص

بـه اسـتثناء   ( 2010- 2012هـاي سـال    در این راسـتا از داده . است

محاسـبه شـده    2004- 2012هاي  شاخص درایسدل که براي سال

شـود کـه از    اسـتفاده مـی   ISIC Rev4به تفکیک کـدهاي  ) است

  .اخذ شده است UNCTAD)( 1آنکتاد

 

بـین ایـران و    تشـابه و مکملـی تجـاري    بررسی درجـۀ  - 1- 5

  بر اساس معیار کسینوس دي هشتکشورهاي 

دي ي عضـو  کشـورها ایـران و  بـین   روابط تجاريمنظور ارتقاي  به

ایـران و آن  بـالقوه بـین    تجـاري ل اکماالزم است که درجۀ  هشت

شـورها  جهت گسترش روابط تجـاري ک  کشورها تعیین و از آن در

واقـع میـزان تشـابه     ل تجاري دراکمامنظور از درجۀ . ودشاستفاده 

 ساختار صادرات یک کشور با واردات کشور دیگر است که نشـان 

اکثـر اقتصـاددانان عقیـده    . دهنده امکان تجارت بین کشورها است 

یابدکـه   کشور زمـانی افـزایش مـی    دارند که حجم تجارت بین دو

، یعنی ساختار صادرات یـک  باال باشد ل تجاري بین آنهااکمادرجۀ 

ل اکمـ اکشور با ساختار واردات کشور دیگر مشابه باشد؛ اما درجۀ 

بـین دو  بـاال  تجـارت  روابـط  تجاري باال دلیل کافی براي برقراري 

                                                   
1. United Nations Conference on Trade and Development 
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الگـوي تقاضـا   کشور نیست، بلکـه عوامـل دیگـري نظیـر تشـابه      

گیـري   در شـکل   سیاسـی  و مسائل   جغرافیایی نزدیکی   ،)مطلوبیت(

مطالعات تجربی بـراي   در .)37: 1384حسینی، ( این روابط مؤثرند

 هاي مختلفـی اسـتفاده   برآورد شدت تجارت بین کشورها، از روش

 Aبردار صادرات کشـور  دو  بین  زاویۀ کسینوس  د که محاسبۀشو  می 

براي محاسبۀ این شـاخص  . یکی از آنها است Bواردات کشور   و

، از رابطـۀ  دي هشـت و اعضاي   ه تجاري بین ایراندر جریان مبادل

در  .استفاده شده اسـت  ISIC Rev4یک بر اساس کدهاي کاالیی 

ــه )1(جــدول  اي  ، معیــار کســینوس بــراي جریــان کاالهــاي مبادل

 دي هشـت ایران و کاالهاي وارداتی کشـورهاي عضـو   ) صادراتی(

  . محاسبه شده است 2010- 2012 هدر دور

 وترکیـه   آید که کشـورهاي پاکسـتان،   میچنین بر )1(از جدول

و   اندونزي باالترین پتانسیل همکـاري تجـاري بـا ایـران را دارنـد     

روند شاخص . پتانسیل همکاري سایر کشورها با ایران پایین است

 2010- 2012هـاي   در مورد دو کشور ترکیه و پاکستان طـی سـال  

تـوان   در مورد اندونزي هم به طور متوسط مـی . افزایشی بوده است

دهد که سه کشور مذکور  این به تنهایی نشان می .چنین ادعایی کرد

کشـور  . به عنوان بازار هدف صادراتی براي کشـور مطـرح شـوند   

در . مصر کمترین درجه اکمل بودن را از نظـر تجـاري بـا مـا دارد    

مورد سه کشور دیگر هر چند مقدار شاخص پایین است امـا ایـن   

منتفـی   کـامالً  هاي تجاري را در آینـده   مقادیر، امکان وجود فعالیت

شاخص کسینوس براي کشـور   هزیرا طی دورة فوق، انداز. کند نمی

افزایش داشته و امکان صادرات ایـران بـه آن کشـور     مالزي پیوسته 

در مورد کشور بنگالدش نیـز بـه طـور متوسـط     . بهبود یافته است

  بـه طـور خالصـه شـاخص    . توان چنین ادعایی را مطرح کـرد  می

دهد که مشابهت ساختار کاالهـاي   می  شده نشان  کسینوس محاسبه

صادراتی ایران با ساختار کاالهاي وارداتی کشور پاکستان، ترکیـه و  

اندونزي باال اسـت و ایـن کشـورها بـاالترین پتانسـیل همکـاري       

ـ تجاري با ایران را در مقایسه با سایر اعضا دار واقـع، زمینـۀ    در. دن

در  .از دیگر اعضا باالتر اسـت  این کشورها باتوسعۀ تجارت ایران 

) وارداتی(اي  ، معیار کسینوس براي جریان کاالهاي مبادله2جدول 

در دورة  دي هشـت ایران و کاالهاي صـادراتی کشـورهاي عضـو    

بر اساس ایـن جـدول سـاختار    . محاسبه شده است 2010- 2012

وارداتــی کشــور ایــران بیشــترین همخــوانی را بــا کشــور ترکیــه،  

البته در مورد کشور اندونزي نیز شـاخص  . بنگالدش و مالزي دارد

شـباهت را  ین تـر  اما ساختار وارداتی کشور ما کم. قابل توجه است

  .با ساختار صادراتی مصر و پاکستان دارد

دهد که ترکیه، بـنگالدش،   نشان می 2و  1نتایج جدول  همقایس

 جانبـه بـا   هـاي توسـعۀ تجـارت دو    زمینه اندونزي و مالزي داراي

کشور ایران هستند و البته پاکستان به عنوان بازار هـدف صـادراتی   

کشور مصـر نیـز داراي کمتـرین    . تواند مطرح باشد کشور ایران می

  .با ایران است زمینۀ توسعۀ تجارت

  

برآورد پتانسیل تجاري دوجانبه بین ایـران و کشـورهاي    - 2- 5

  پتانسیل هبر اساس روش برآورد ساد دي هشتعضو 

هریـک از   )از(ایـران بـه   ) وارداتی(براي محاسبۀ پتانسیل صادراتی 

، الزم است کد کاالهایی کـه ایـران در مـورد    دي هشتکشورهاي 

 )واردکننـده از (شده، صادرکننده به  آن کدها براي دورة زمانی تعیین

شود؛ سپس از بین این کـدها، مـواردي    شناساییجهان بوده است، 

آن کد از ) صادرکننده(ردنظر، واردکنندة شوند که کشور مو گزینش 

آنگـاه براسـاس ایـن کـدهاي کـاالیی، پتانسـیل        .جهان باشد) به(

  هـاي  به هریک از کشورها در جدول )از(ایران ) وارداتی(صادراتی 

 .قابل دسترس خواهد بود )معکوس آن( 3جداگانه بر اساس رابطۀ 

  .ارائه شده است 3نتایج حاصله در جدول 

  

  2010-2012طی دورة  و بردار واردات اعضاي دي هشت  بردار صادرات ایران  شاخص کسینوس بین: )1(جدول 

 ترکیه پاکستان نیجریه مالزي اندونزي مصر بنگالدش شرح

2010 0.33 0.03 0.71 0.293 0.07 0.908 0.746 

2011 0.351 0.02 0.766 0.368 0.415 0.930 0.775 

2012 0.3 0.017 0.743 0.441 0.095 0.938 0.817 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  2010-2012 هطی دور دي هشتو بردار صادرات اعضاي   بردار واردات ایران  شاخص کسینوس بین: )2(جدول 

 ترکیه پاکستان نیجریه مالزي اندونزي مصر بنگالدش شرح

2010 0.675 0.071 0.269 0.558 0.101 0.023 0.698 

2011 0.865 0.058 0.649 0.674 0.563 0.023 0.718 

2012 0.608 0.075 0.238 0.496 0.037 0.037 0.79 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  2010-2012کشورهاي دي هشت طی دوره ) از(ایران به ) وارداتی(پتانسیل صادراتی  ):3(جدول 

به) میلیون دالر امریکا(پتانسیل صادراتی ایران  شرح از) میلیون دالر امریکا(پتانسیل وارداتی ایران    

 2012 2011 2010 2012 2011 2010 سال

 بنگالدش
3088.81 3567.66 2247.44 16409.17 20495.70 15944.10 

0.06 0.05 0.04 0.30 0.28 0.27 

 مصر
2671.53 2969.82 1747.44 2321.64 2569.05 2318.37 

0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 

 اندونزي
13186.94 12845.87 16539.44 9204.28 13375.72 10828.80 

0.24 0.17 0.26 0.17 0.18 0.19 

 مالزي
10082.14 12845.87 12138.16 11553.20 15318.53 11966.18 

0.18 0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 

 نیجریه
3293.50 5359.31 1714.96 1753.46 4456.79 1527.16 

0.06 0.07 0.03 0.03 0.06 0.03 

 پاکستان
6535.18 8212.86 6987.93 1526.37 1937.59 2133.49 

0.12 0.11 0.11 0.03 0.03 0.04 

 ترکیه
16444.29 22196.18 21908.54 12336.75 15532.35 13480.90 

0.30 0.30 0.35 0.22 0.21 0.23 

 58199.00 73685.72 55104.88 63283.92 73499.87 55302.39 جمع

  محاسبات تحقیق: مأخذ

، کل ظرفیت صادراتی ایران بـه کشـورهاي   3بر اساس جدول 

ــا  2012و  2011، 2010در ســال  دي هشــت ــر ب بــه ترتیــب براب

میلیون دالر بوده است که از  92/63283و  87/73499، 39/55302

درصد مربوط به  24 درصد مربوط به کشور ترکیه، 30، 2010سال 

درصـد مربـوط بـه     12درصد مربـوط بـه مـالزي و     18اندونزي، 

ایـران بـه    صـادراتی نیز ظرفیت  2011در سال . پاکستان بوده است

 17، 17، 30کشورهاي ترکیه، اندونزي، مالزي و پاکستان به ترتیب 

دي دراتی ایران به کشورهاي عضـو  ال صیانستدرصد از کل پ 11و 

هـا بـه    ایـن سـهم   2012امـا در سـال   . را در بر گرفته است هشت

کشـور  . بـوده اسـت  درصد  11و  19، 26، 35ترتیب قبلی برابر با 

جریـه و  یندانی براي کشـورهاي مصـر، ن  ایران ظرفیت صادراتی چ

، 2010هـاي   ل وارداتی ایـران نیـز در سـال   یپتانس. بنگالدش ندارد

، 88/55104برابـر بـا    دي هشتاز کل کشورهاي  2012و  2011

از این  2010در سال . میلیون دالر بوده است 58199و  72/73685

درصد مربـوط بـه ترکیـه،     22درصد مربوط به بنگالدش،  30رقم 

امـا در سـال   . درصد اندونزي بـوده اسـت   17درصد مالزي و  21

، 28کشورهاي بنگالدش، ترکیه، مالزي و اندونزي به ترتیب  2011

این ارقـام   2012اند و در سال  درصد را در بر گرفته 18و  21، 21

امـا  . انـد  درصد تغییـر یافتـه   19و  21، 23، 27به ترتیب به مقادیر 

جریـه  یاي پاکسـتان، مصـر و ن  دهد کـه کشـوره   شاخص نشان می

سـیل  تانبه عبارتی پ. راتی چندانی به کشور ایران ندارندنسیل صادپتا

  .وارداتی ایران از این کشور ناچیز است

نشـان   3تی ایـران در جـدول   اصادراتی و وارد پتانسیلمقایسه 

هـاي   دهد که کشورهاي ترکیه، اندونزي و مالزي داراي ظرفیـت  می

حـالی اسـت کـه     ایـن در . باشـند  ایران میتجاري خوبی با کشور 

تی براي ایـران و خـود کشـور    ابه عنوان بازار صادر پاکستان صرفاً

امـا سـهم   . ایران نیز یک بازار هدف براي کشور بـنگالدش اسـت  

کشورهاي نیجریه و مصـر در   پتانسیل صادراتی و وارداتی ایران از

ظـه  چنـدان قابـل مالح   دي هشتمقایسه با سایر کشورهاي عضو 

  .نیست



  89، 1394زمستان ، بیست و یکم، شماره ششمسال                                                          هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی،   فصلنامه علمی  

  

 دي هشـت هاي صادراتی کشورهاي عضو  بررسی مزیت - 3- 5

  نسبی آشکارشده  بر اساس شاخص مزیت

ــران و    ــت نســبی صــادراتی ای ــژوهش، مزی ــن قســمت از پ در ای

تـا از ایـن طریـق     شـود  مـی  و تحلیل تجزیه  دي هشتکشورهاي 

دي ي عضـو  کشـورها  بـه  که امکان توسعۀ تجارت ایران کاالهایی 

  .معرفی شوند ،آورند را فراهم می هشت

 RCAشـدة   نسـبی آشـکار   گیري شاخص مزیـت   نتایج اندازه

 بـه  2010- 2012هاي  براي مجموعۀ اقالم صادراتی ایران طی سال

همراه درصد سهم این اقالم از کـل کاالهـا در سـطح کـدهاي دو      

گروه صادراتی  17نسبی براي  حاکی از وجود مزیت ، ISICرقمی 

گروه در سال  11و  2011گروه در سال  12، 2010ال کشور در س

شده در مورد  نسبی آشکار مقدار شاخص مزیت البته، . است 2012

نیز سه  2012در سال . اند داشته  ، رشد منفی2011گروه در سال  5

اند در مقابل دو گروه  رشد داشته 2011گروه کاالیی نسبت به سال 

گـروه   یـد در نظـر داشـت کـه    با .انـد  کاالیی نیز رشد مثبت داشـته 

 82و  82، 75، بـه ترتیـب حـدود    )27کـد  (هاي معـدنی   سوخت

و  2011، 2010هاي  درصد از کل صادرات کشور ایران را در سال

هـا بـه ترتیـب در     را به خود اختصاص داده و سـایر گـروه   2012

درصد صادرات 18و  18، 25تنها  2012و  2011، 2010هاي  سال

هـاي   کردن گروه سوخت با خارج. اند دهکرکل کشور را از آن خود 

درصـد   76حـدود   ،2012مانـده در سـال    گـروه بـاقی   10معدنی،  

دهـد کـه    این نشان می. ندده تشکیل میصادرات غیرنفتی کشور را 

 .ندانی برخوردار نیستصادرات غیرنفتی در کشور ایران از تنوع چ

همـراه   هـاي کـاالیی بـه    تعداد گـروه و بررسی  نتایج محاسبات 

طـی   دي هشـت  کشورهاي عضـو ایران و  همزیت نسبی آشکارشد

پاکسـتان در بـین    گویـاي آن اسـت کـه   ، 2010- 2012هـاي   سال

سـبی  گروه کاالي داراي مزیت ن 60با  کشورهاي عضو دي هشت

 2012گروه در سال  60و  2011گروه در سال  59، 2010در سال 

بـا   2011گروه، در سـال   49با  2010در رتبۀ اول و مصر در سال 

گروه کاالي داراي مزیـت نسـبی    48با  2012گروه و در سال  46

گـروه، در   40بـا   2010در صادرات در رتبۀ دوم، ترکیـه در سـال   

گروه کـاالي داراي   42با  2012گروه و در سال  42با  2011سال 

بـا   2010مزیت نسبی در صادرات در رتبۀ سوم، اندونزي در سال 

گـروه   28با  2012گروه و در سال  27با  2011گروه، در سال  28

کاالي داراي مزیت نسبی در صادرات در رتبـۀ چهـارم، مـالزي در    

گـروه و در سـال    16بـا   2011گـروه، در سـال    17با  2010سال 

گروه کاالي داراي مزیت نسبی در صـادرات در رتبـۀ    19ا ب 2012

گروه  12با  2011گروه، در سال  17با  2010پنجم، ایران در سال 

گروه کاالي داراي مزیت نسبی در صادرات  11با  2012و در سال 

هـاي بعـدي متعلـق بـه بـنگالدش و       رتبه. در رتبۀ ششم قرار دارد

کاالهاي صادراتی کشـورهاي  تنوع عدم این، در واقع  .نیجریه است

کاهش تعـداد  . سازد نمایان می بنگالدش و نیجریه را مالزي، ایران،

هاي کاالیی داراي مزیت نسبی براي کشور ایـران در مقایسـه    گروه

با وضعیت با ثبات کشورهاي پاکستان، مصـر، ترکیـه، انـدونزي و    

بخشـیدن    دهد که کشـور ایـران نـه تنهـا در تنـوع      مالزي نشان می

دیگر کشورهاي گرایی نیز در مقایسه با  ادرات، بلکه در تخصصص

  .جایگاه مناسبی ندارد

طی دوره زمانی  دي هشتصادراتی کشورهاي عضو  هاي کاالیی داراي مزیت نسبی آشکار شده تعداد، فراوانی نسبی و کدهاي دو رقمی گروه: )4( جدول

2012 -2010  

نسبیهاي کاالیی داراي مزیت  تعداد گروه شرح هاي کاالیی داراي مزیت نسبی فراوانی نسبی مجموع گروه   

 2012 2011 2010 2012 2011 2010  سال

 0.11 0.12 0.18 11 12 17 ایران

 0.11 0.10 0.10 11 10 10 بنگالدش

 0.49 0.47 0.51 48 46 49 مصر

 0.29 0.28 0.29 28 27 28 اندونزي

 0.20 0.16 0.18 19 16 17 مالزي

 0.08 0.05 0.07 8 5 7 نیجریه

 0.62 0.61 0.62 60 59 60 پاکستان

 0.43 0.43 0.41 42 42 40 ترکیه
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هاي کاالیی داراي مزیت نسبی آشکار شده صادراتی کد گروه  

2010 '57 '69 '19 '09 '08 '07 '13 '78 '27 '26 '29 '39 '05 '25 '14 '20 '79 

2011 '57 '69   '08 '07 '31 '78 '27  '29  '05 '25 '14  '79 

2012 '57    '08  '31 '78 '27 '26 '29 '39 '05 '25   '79 

2010 '57 '69 '19 '09 '08 '07 '13 '78 '27 '26 '29 '39 '05 '25 '14 '20 '79 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  2004- 2012 هشاخص درایسدل براي کشورهاي عضو دي هشت براي دور: )5( جدول

 ترکیه پاکستان نیجریه مالزي اندونزي مصر بنگالدش کشور

2004 0.790 
 

2.131 0.577 0.880 1.841 0.576 

2005 0.802 
 

2.082 0.601 0.516 1.494 0.642 

2006 0.922 
 

1.952 0.636 0.342 1.636 0.677 

2007 0.851 
 

1.923 0.655 0.330 1.672 0.719 

2008 0.479 0.556 1.290 0.661 0.265 1.714 0.688 

2009 0.718 0.606 1.339 0.623 0.230 1.826 0.612 

2010 0.734 0.681 1.262 0.704 0.366 1.775 0.834 

2011 0.652 0.633 1.273 0.720 0.707 1.797 0.638 

2012 0.565 0.723 1.218 0.794 0.269 1.854 0.491 

  محاسبات تحقیق: مأخذ 
  

ایران با ) امکان توسعۀ تجارت(بررسی اکمال تجاري  -5-4

  دي هشتکشورهاي عضو 

براي بررسی امکان تجـارت بـین دو    بهاي مناس یکی از شاخص

کشور، شاخص درایسـدل اسـت؛ کـه بـا اسـتفاده از آن، پتانسـیل       

تجاري میـان زوج کشـورها تـا حـدود بسـیار زیـادي نشـان داده        

و بـر  ) 5(این شاخص در این قسمت با استفاده از رابطـۀ  . شود می

 2004طـی دورة   ISICهاي کاالیی دو رقمی  اساس کدهاي گروه

کشـورهاي   تداراي صادرات کشور ایران در مقابـل وار ب 2012تا 

نتایج نهایی حاصـل از   5در جدول  .محاسبه شده است دي هشت

نشـان   دي هشـت  ايعضـ ایران و امحاسبۀ شاخص درایسدل بین 

  .داده شده است

، تنهـا دو کشـور   2012تـا   2004، از سـال  5بر اساس جدول 

اندونزي و پاکستان به صـورت پیوسـته داراي شـاخص درایسـدل     

دهـد ایـن دو کشـور     که ایـن نشـان مـی   . باشند باالي عدد یک می

داراي یا بـه عبـارتی   . بیشترین تشابه تجاري را با کشور ایران دارند

در مقابـل سـایر کشـورها    . باشـند  ایران میبا  باالیی اکمال تجاري

ایـن رونـد نیـز از    . باشند میپتانسیل تجاري کمتري با ایران  داراي

به عنوان یک نتیجـۀ کلـی   . تا به امروز حفظ شده است 2004سال 

در بــین ) صــادرات(بـراي کشــور ایــران امکــان توســعۀ تجــارت  

پذیر  صرفاً با اندونزي و پاکستان امکان دي هشتکشورهاي عضو 

  .خواهد بود

  

  گیري بحث و نتیجه - 6

ی براي آزاد سازي تجارت، لزوم تنوع محصوالت غیرنفتی و آمادگ

هـایی همچـون سـرمایه،     هـاي کشـور ایـران در مقولـه     محدودیت

اي را  مدیریت و فناوري ضـرورت همکـاري و همگرایـی منطقـه    

در کنـار پیمـان اکـو،     .نمایـد  براي ایران بیش از پیش آشـکار مـی  

دارد، پیمـان   ترین پیمان بین کشوري که ایران در آن عضـویت  مهم

 .باشـد  مـی ) دي هشت(اسالمی در حال توسعه  گروه هشت کشور

هـاي ایـن پیمـان بـراي      بر همین اساس استفاده از تمامی ظرفیـت 

ارزیـابی و بـرآورد    مقاله حاضر به. کشور ایران حائز اهمیت است

 دي هشـت هـاي تجـاري بـین ایـران و کشـورهاي گـروه        ظرفیت

  :ر مطرح شداالت زیؤدر این راستا س. پرداخت

دي بـین ایـران و کشـورهاي     تشابه و مکملـی تجـاري   درجۀ .1

 چگونه است؟ هشت
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بـا   دي هشـت وضعیت پتانسیل تجاري هر یک از کشـورهاي   .2

 ایران چگونه است؟

در چه کاالهایی از مزیت نسـبی   دي هشتایران و کشورهاي  .3

 صادراتی برخوردار هستند؟

دي عضـو کشـورهاي  آیا امکان توسعه تجـارت بـین ایـران و     .4

 وجود دارد؟ هشت

 2012و  2011، 2010هـاي   گیري معیار کسینوس براي سال هانداز

درجۀتشابه و مکملـی  (نشان داد که زمینه توسعه تجارت دو جانبه 

ترکیـه، بـنگالدش، انـدونزي و مـالزي     ایران با کشورهاي ) تجاري

 هدرجـ  همچنین صادرات کشور ایران بـه صـورت بـالقوه   . باالست

در مقابل کشـور مصـر   . ت کشور پاکستان دارددابا وار شابه باالییت

محاسبۀ وضـعیت  . را با ایران دارد نیز کمترین زمینۀ توسعۀ تجارت

دي ظرفیت و پتانسیل صادراتی کشور ایران بـه سـایر کشـورهاي    

 کشور ایران از این کشورها نشان داد کشور ایـران  وارداتو  هشت

هـاي تجـاري    داراي ظرفیـت با کشورهاي ترکیه، اندونزي و مالزي 

همچنین ظرفیـت صـادراتی ایـران بـراي     . باشد دو جانبه خوبی می

از سـوي دیگـر کشـور ایـران     . قابل توجه است پاکستان نیز کشور

امـا  . ی از کشور بـنگالدش اسـت  وارداتداراي ظرفیت باالي  صرفاً

کشـورهاي نیجریـه و    سهم پتانسیل صادراتی و وارداتـی ایـران از  

چنـدان قابـل    دي هشـت سه با سایر کشورهاي عضو مصر در مقای

  .مالحظه نیست

بررسی مزیت نسبی آشکار شدة باالسا نیـز نشـان داد؛ از نظـر    

هاي کاالیی داراي مزیـت نسـبی بـه طـور متوسـط بـه        تعداد گروه

، مصر، ترکیه، انـدونزي، مـالزي، ایـران،    پاکستان ترتیب کشورهاي

م را بـه خـود اختصـاص    هاي اول تا هشـت  بنگالدش و نیجریه رتبه

هـاي   از سوي دیگر شاخص باالسا نشان داد که تعداد گروه. اند داده

 11به تعـداد   2010گروه کاالیی در سال  17کاالیی ایران از تعداد 

ایـن وضـعیت بـا    . کاهش یافته اسـت  2012گروه کاالیی در سال 

هــاي کــاالیی داراي مزیــت نســبی بــراي  توجــه بــه تعــداد گــروه

ستان، مصر و ترکیه و همچنین وضعیت باثبـات آنهـا   کشورهاي پاک

بخشـیدن    تنـوع عدم برخورداري ایران از جایگاه مناسب در امر  از

نهایتــاً  .داشـت حکایـت  گرایـی   بـه صـادرات کشـور و تخصــص   

دو محاسبات شاخص درایسدل نیز حـاکی از ایـن بـود کـه تنهـا      

کشور اندونزي و پاکستان بـه صـورت پیوسـته طـی دورة زمـانی      

 .داراي بیشترین تشابه تجاري با کشور ایـران هسـتند   2004- 2012

پتانسـیل تجـاري کمتـري بـا ایـران      در مقابل سایر کشورها داراي 

در بـین  ) صـادرات (در نتیجـه امکـان توسـعۀ تجـارت     . باشـند  می

صرفاً بـا انـدونزي و پاکسـتان منطقـی      دي هشتکشورهاي عضو 

گـذاران بخـش    سیاسـت  ریزان و بر همین اساس برنامه. خواهد بود

ــتفاده از      ــتاي اس ــد در راس ــران بای ــور ای ــارجی کش ــارت خ تج

، دو کشــور دي هشــتهــاي تجــاري کشــورهاي عضــو  ظرفیــت

و  پاکستان و اندونزي را به عنوان بازار هدف در اولویت قرار دهند

د که بر حسـب جـدول   نهاي کاالیی را صادر کن در این راستا گروه

  .در آن مزیت نسبی دارند) 4(
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