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  چكيده

هاي تجاري در بخش كشاورزي ميان ايران و كـشورهاي عـضو              كننده و موثر را بر جريان       اين مقاله عوامل تعيين   
ي   به اين  منظـور الگوهـاي جاذبـه        . كند    كاري بررسي مي    ي تجارت و هم     نامه  ي اروپا با تاكيد بر موافقت       اتحاديه

 اروپا با آثـار تـصادفي و ثابـت بـا اسـتفاده از                ي ايستاي صادرات و واردات محصوالت كشاورزي ايران و اتحاديه        
ي صادرات محصوالت كشاورزي ايـران        نتايج حاصل از برآورد الگوي ايستاي جاذبه      . هايي تركيبي برآورد شد     داده

ي اروپا با آثار ثابت حاكي از آن است كه متغيرهاي توليـد ناخـالص داخلـي كـشورهاي صـادركننده و                        به اتحاديه 
ي نرخ تعرفه بر محـصوالت كـشاورزي ايـران بـه              ي جغرافيايي، نرخ واقعي ارز و ميانگين ساده         لهواردكننده، فاص 

 و حـاكي از آن اسـت        78/1ضريب ميانگين نرخ تعرفـه      . لحاظ آماري معنادار و عالمت آن مطابق انتظارات است        
 صـادرات محـصوالت     توانـد   كاري مي   ي تجارت و هم     نامه  هاي در قالب موافقت      درصدي در تعرفه   10كه كاهش   

ي   چنين نتـايج حاصـل از تخمـين آثـار خـصوصي در الگـوي جاذبـه                  هم.  درصد افزايش دهد   8/17كشاورزي را   
شـده،    صادرات حاكي از آن است كه بدون در نظر گرفتن ديگـر عوامـل و متغيرهـاي توضـيحي در نظـر گرفتـه                       

چنين نتـايج     هم. ليا، فرانسه و اسپانيا خواهد بود     ترين صادرات ايران به كشورهايي مانند آلمان، انگلستان، ايتا          بيش
ي ايستاي واردات محصوالت كشاورزي ايران با آثار ثابت حاكي از آن است كه متغيرهاي                 حاصل از الگوي جاذبه   

ي جغرافيـايي و      ي اروپـا، فاصـله      توليد ناخالص داخلي كشور ايران، توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو اتحاديه          
  .ي اروپا دارند ز تاثير معناداري بر واردات محصوالت كشاورزي كشور از اتحاديهنرخ واقعي ار
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  مقدمه
ي اقتـصادي كـشور       يافته براي رشد و توسـعه       ي روابط اقتصادي با كشورهاي توسعه       توسعه  

هاي نسبي در بخش كشاورزي، افزايش صادرات         رسد با وجود مزيت     به نظر مي  . استضروري  
پـذير متكـي اسـت بايـد مـورد توجـه              محصوالت كشاورزي براي ايران كه بر منابع نفتي پايان        

اي بـا     رود ايران خود را به گونـه        از اين رو انتظار مي    . گذاران اقتصادي كشور قرار گيرد      سياست
ي تجارت جهـاني آمـاده        گام كرده و براي رقابت و ورود به صحنه          ي هم ي تجارت جهان    توسعه
هاي الزم پيش از پيوسـتن بـه سـازمان جهـاني تجـارت، تقويـت و                   ترديد يكي از گام     بي. شود

ي اروپـا     اتحاديـه . ي اروپـا اسـت       بـويژه اتحاديـه     اي،  گسترش تجارت در قالب ترتيبات منطقه     
صـادرات  . ي واردات است    بناي صادرات و هم در حيطه     ترين شريك تجاري ايران هم بر م        مهم

 2006 به تقريب دو برابر شده است و در سـال            2006 تا   1999ي اروپا به ايران از سال         اتحاديه
اين در حالي است كـه طـي دو         . دهد   درصدي نسبت به سال قبل نشان مي       2/26افزايش تقريباَ   

پـس بـا   . دهد  درصد كاهش نشان مي6/20لغ بر ي اروپا از ايران با سال يادشده واردات اتحاديه   
ي اروپا كـه جـزو        ي اروپا و ايران و نيز تركيب كشورهاي عضو اتحاديه           توجه به موقعيت ويژه   

شود؛   تر مي   ي باز هم بيش     شوند توجه به اين اتحاديه      ي تجاري ايران محسوب مي      شركاي عمده 
ي اقتـصادي كـشور در تـسهيل و           سـعه ي سوم و چهـارم تو       و با توجه به  اهدافي كه در برنامه        

گسترش مناسبات تجاري با ديگر كشورها در نظر گرفتـه شـده اسـت، گـسترش تجـارت  بـا                     
براين اساس از . رسد ي اروپا كه از شركاي مهم تجاري كشور است، ضروري به نظر مي    اتحاديه

وگوهـاي    گفـت ي اروپـا بـا         ايران و اتحاديه   1كاري و تجاري    نويس قرارداد هم     پيش 2002سال  
رسد شناسايي عواملي كه بـه        كند و به نظر مي      طرفين آغاز شده و مراحل پاياني خود را طي مي         

ي تجـارت     گـذاري آتـي كـشور در حـوزه          رونق اين روابط بيانجامد كمك موثري در سياسـت        
هاي تجاري در قالب      در ارتباط با شناسايي جريان    .جهاني بويژه در بخش كشاورزي خواهد كرد      

هـا   تـوان بـه تعـدادي از آن     اي، مطالعات محدودي صورت گرفته كه در ذير مـي           ات منطقه ترتيب
  :اشاره كرد

                                           
1- Trade Cooperation Agreement  ( TCA) 



اي بـه بررسـي عوامـل مـوثر بـر شـدت تجـارت                 در مطالعـه  ) 2004 (كاران    پور و هم    حسن  
اي استفاده كردنـد      براي اين منظور از الگوي جاذبه     . كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي پرداختند    

ي سنتي تفاوت دارد زيرا در اين مطالعه به جاي ارزش مطلـق                با الگوهاي جاذبه   كه تا حدودي  
شدت و عمق مبادالت را لحاظ كردند در        ) ارزش مطلق صادرات يا واردات دو جانبه        (مبادالت  

ي كـل مبـادالت كـشورهاي       حالي كه در الگوي سنتي جاذبه اثر مقياس تنها از طريـق محاسـبه             
ها چون جريان تجارت بين دو كشور و مقدار  ي آن به عقيده. گيرد شريك مورد سنجس قرار مي

گيرد و به اين ترتيب با توجـه          ها قرار مي    هاي اقتصادي آن    آن تحت تاثير اندازه و حجم فعاليت      
ديگـر مـورد      هـا را بـا يـك        توان حجم مبادالت آن     ي كشورها به راحتي نمي      به تفاوت در اندازه   

از .  اسـتفاده كردنـد    2 رفع اين مـشكل از شـاخص شـدت تجـارت           ها براي   آن. مقايسه قرار داد  
هاي تجاري را بـدون در نظـر گـرفتن            هاي مهم اين شاخص اين است كه شدت جريان          ويژگي
نتـايج مطالعـه حـاكي از آن اسـت كـه            . كنـد   گيـري مـي     ي كشورهاي طرف مبادله اندازه      اندازه

 زبـان     جمعيـت،   ،   ناخـالص داخلـي    ي جغرافيايي و توليـد      متغيرهاي داشتن مرز مشترك، فاصله    
نامه تجارت آزاد داراي اثر معنادار بر تجارت بين زوج كشورهاي             مشترك و شركت در موافقت    

چـون شـركاي تجـاري مـشترك و مـساحت كـشورهاي               مورد بررسـي دارد و متغيرهـايي هـم        
رسـي  صادركننده و واردكننده اثر معناداري بر تجارت دوجانبـه بـين زوج كـشورهاي مـورد بر                

  . نداشتند
  ، موهبت داشـتن جنگـل،       ي جغرافيايي   اي اثرات درآمد،  فاصله       طي مطالعه   )2003 ( 3كانگ  

هاي تجاري را بر روي تجـارت محـصوالت چـوبي             نامه  نرخ واقعي ارز و عضويت در موافقت      
) مكزيـك و كانـادا    (ي تجـاري نفتـا        ي امريكـا بـا كـشورهاي سـه منطقـه            كشور اياالت متحده  

درايـن مطالعـه بـا اسـتفاده از         . شرق آسيا توسط الگوهاي جاذبه بررسـي كـرد          ي اروپا،     اتحاديه
ي   ي سنتي و الگوي جاذبـه       الگوهاي جاذبه به دو صورت الگوي جاذبه      ) پانل(هاي تركيببي     داده

ي وي    بـه عقيـده   . طرفه و دوطرفـه بـرآورد شـد         يافته در قالب الگوهاي جزء خطاي يك        تعميم

                                           
2- Trade Intensity Index ( TII) 
3 - Kang 



نتـايج بـه    . ونقـل اسـت     ي حمل   ي هزينه   دهنده  ي بين كشورهاي يادشده نشان    ي جغرافياي   فاصله
 86/3 به عنوان درآمـد  GDP حاكي از آن است كه ضريب OLSدست آمده با استفاده از روش     

 كـشور ايـاالت     GDPي آن اسـت كـه اگـر           دهنـده    مثبت و مطابق با انتظارات و نـشان        04/4و  
يزان صادرات محـصوالت چـوبي كـشور امريكـا بـه      ي آمريكا يك درصد افزايش يابد م   متحده

بـه  . يابد  يافته افزايش مي     درقالب دو نوع الگوي سنتي و تعميم       04/4 و   86/3كشورهاي يادشده   
 GDPضـريب   . پـذير اسـت     ي محـصوالت چـوبي كـشور آمريكـا كـشش            سخن ديگر عرضـه   

ي آن    دهنـده   نـشان  در قالب دو نوع الگـو اسـت و           29/1 و   12/1كننده نيز برابر      كشورهاي وارد 
ي محصوالت چوبي از آمريكـا يـك درصـد افـزايش      كننده  كشورهاي واردGDP است كه اگر 

پـس  . يابـد    در قالب دو نوع الگو  افزايش مي        29/1 و   12/1يابد تقاضاي محصوالت كشاورزي     
پذير و مطابق با انتظارات نظري        تقاضاي واردات محصوالت چوبي كشورهاي واردكننده كشش      

 اسـت كـه     -1/1 و   -/88ي جغرافيايي نيز در قالب دو نوع الگـو برابـر بـا                ريب فاصله ض. است
ي بين كشور آمريكا و زوج كشورهاي         ي آن است كه اگر فاصله       دهنده  مطابق با انتظارت و نشان    

 در قالب دو نوع     -1/1 و   -/88شريك يك درصد افزايش يابد ميزان تجارت محصوالت چوبي          
  .  يابد الگو كاهش مي

گرايي بر  ي صادرات براي بررسي اثرات منطقه       ي جاذبه    از الگو  4)2008(كاران    جيسون و هم    
متغيرهاي مورد استفاده درايـن الگـو،       . تجارت محصوالت كشاورزي كشورهاي عضو پرداختند     

توليد ناخالص داخلي كشورهاي صادركننده به عنوان شاخص درآمدي و توليد ناخالص داخلي      
اي  هـاي منطقـه   ي جغرافيايي، زبان مـشترك و عـضويت در پيمـان           ه، فاصله كشورهاي واردكنند 

 تـا  1982ي زمـاني   هـاي تركيبـي بـراي دوره     ها داده   ي آن   هاي مورد استفاده    داده. استفاده كردند 
اي داراي اثـرات مثبـت و بـا     هاي منطقه نتايج حاكي از آن بود كه عضويت در پيمان     .  بود 2002

الت كشاورزي و توليد ناخـالص داخلـي كـشور صـادركننده نيـز              وقفه بر روي تجارت محصو    
اي   ي جغرافيايي داراي اثر منفـي بـر تجـارت منطقـه             داراي اثر مثبت بر روي صادرات و فاصله       

  . كشورهاي عضو است
                                           

4 - Jason , Gran  and Dayton  



هاي اقتصادي   با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده در اين زمينه اندك و مربوط به كل بخش         
اي مـشابه در بخـش        اد محـدودي از كـشورها اسـت و تـاكنون مطالعـه             هم بـا تعـد      كشور، آن 

تواند به عنوان اولين تحقيق كاربردي زمينه         ي كنوني مي    كشاورزي صورت نگرفته است، مطالعه    
ي  در مطالعه. اي و تجارت جهاني فراهم سازد      هاي منطقه   بيني آثار پيوستن به پيمان      را براي پيش  

 جاذبه در قالب الگوهاي اقتصادسنجي به بررسي عوامل مـوثر بـر             كنوني با استفاده از الگوهاي    
ي محـصوالت كـشاورزي بـا تكيـه بـر انعقـاد قـرارداد تجـارت و          هاي تجاري در زمينه  جريان

  .شود ي اروپا پرداخته مي كاري ميان ايران و اتحاديه هم
 

  روش تحقيق
ورزي ايران از الگوهاي    در اين مقاله براي تخمين توابع صادرات و واردات محصوالت كشا           

  .شود جاذبه استفاده مي
 

  شناسي الگوي جاذبه  روش
هاي تجاري مـورد اسـتفاده        آميزي براي توضيح جريان     الگوي جاذبه امروزه به طور موفقيت      

هـاي مختلفـي از    ي كنوني نيز بـه روش  در مطالعه.  ساله دارد 40اي تقريبا     گيرد و سابقه    قرار مي 
هـاي تجـاري بـين كـشور ايـران و شـركاي               سي عوامل موثر بر جريـان     الگوي جاذبه براي برر   

  .شود اش استفاده مي اروپايي
 

  ي استاندارد   الگوي جاذبه
ي چهار متغيـر تعيـين        هاي تجارت دوجانبه به وسيله      جريان) 1985  (5ي برگستراند   به عقيده  
  : شود مي

  .  استjواردكننده ي كل  كشور  ي تقاضاي بالقوه دهنده  متغيرهايي كه نشان-1

                                           
5 - Bergestrand 



  .  استiي كل  كشور صادركننده  ي بالقوه ي عرضه دهنده  متغيرهايي كه نشان–2
  .ي جغرافيايي بين كشورها و مراكز اقتصادي  فاصله-3
  .  متغيرهاي كمي يا موانع تجاري بين كشورهاي صادركننده و واردكننده-4

روابط جاذبه را با استفاده از يك تابع كـاب داگـالس بـا دو فـرض رقابـت                 ) 1989  (6ناندرسو
  : كند انحصاري و تراز تجاري صفر به صورت زير تشريح مي
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 گر توليد ناخالص داخلي كشور صـادركننده         بيان Yiر اين رابطه    د   iGDP  اگـر از   . اسـت
آيد كه يـك تـابع كـاب داگـالس            به دست مي  ) 3(ي    لگاريتم طبيعي بگيريم رابطه   ) 2(ي    رابطه
ي انـواع    نـرخ مبادلـه  ي زمـاني    گفتني است اين رابطه بر اين فرض است كه در هر دوره           . است

ي   يـك رابطـه   ) 3(ي    در حقيقت رابطـه   . كاالها مشخص و تراز تجاري بين كشورها صفر است        
  .است) استاتيك (ساكن 
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 جزء ثابت است كه برابر خواهـد بـود بـا    در اين رابطه  wYln وijZ    بـردار متغيرهـايي
ي   بر اين اسـاس الگـوي جاذبـه       . ي جغرافيايي است كه در طول زمان ثابت هستند          مانند فاصله 

 .فرموله كرد) 5(ي  توان براي تخمين توابع صادرات و واردات به صورت رابطه استاندارد را مي

)5(  ijij6ij5i4j3J2i10ij ADlnllnllnYlnYlnxln 

  :كه
ijX :صادرات از كشور حجم iبه كشور    
jiY :توليد ناخالص داخلي كشور صادركننده  
jY :توليد ناخالص كشور واردكننده  
jL :جمعيت كشور واردكننده  
iL :جمعيت كشور صادركننده  
ijD :ي بين كشور  فاصلهiو   
jijA :               ديگر متغيرهاي كمكي و يا موانع تجاري بين كشورها كه به صورت متغيرهاي مجـازي

  است
ij :ي خطا كه به طور معمول داراي توزيع نرمال است جمله.  

هـاي   معتقدند كه هدف استفاده از الگوهـاي جاذبـه بـراي جريـان    ) 1993(ن كارا  و هم 7 سانسو
هاي مهم ايـن الگوهـا ايـن          ها بوده و از ويژگي      اي اقتصادي خردي بر آن      تجاري پيدا كردن پايه   
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براي اين منظور كـافي اسـت كـه توليـد     . است كه براي هر جفت از كشورها قابل كاربرد است  
 : به سمت راست الگو به صورت زير اضافه كرد را (GDP)ناخالص داخلي سرانه 

)6(  ijij6ij5j4i3j2i10ij ADlnylnylnYlnYlnXln 

iy :ي كشور صادركننده توليد ناخالص داخلي سرانه  
jy :ي كشور واردكننده  توليد ناخالص داخلي سرانه  

ي ايـن موضـوع باشـد كـه آيـا            دهنـده   تواند نـشان     سرانه مي  GDPها ضريب     ي آن   به عقيده   
،   بر است يا كاربر و يا بـراي كـشور واردكننـده             محصول مد نظر براي كشور صادركننده سرمايه      

شـود    محصول مورد نظر لوكس است يا ضروري؟ البته در اين مطالعه از اين الگو استفاده نمـي                
  . گيرد زيرا تجارت يك كاالي خاص مورد بررسي قرار نمي

  
   8يافته عميمي ت الگوي جاذبه

براي بسط و گسترش الگوي جاذبه، يك سري متغيرهاي ديگر به الگوي اسـتاندارد اضـافه                  
نـرخ ارز واقعـي، متغيرهـاي مجـازي كـه بـه             :  شوند كه اين متغيرها شامل موارد زير است         مي

هـاي تجـاري      هـا وپيمـان     اثر زبان مشترك و شركت در عهدنامـه         صورت مقداري نيستند مانند     
ي كنوني با توجـه بـه متفـاوت بـودن زبـان رسـمي كـشورايران بـا زبـان                       در مطالعه . يا  منطقه

شود  ي استاندارد اضافه مي ي اروپا فقط نرخ ارز واقعي به الگوي جاذبه كشورهاي عضو اتحاديه 
يافتـه    ي تعمـيم    پس الگوي جاذبـه   . شود  ترين الگو مشخص مي      فيشر به  Fو سپس با استفاده از        

  : ت زير بيان شودتواند به صور مي
)7(  

ijij8ij7ij6ij5

j4i3j2i10ij

NGElnDln

ylnylnYlnYlnXln




 

  : كه
ijE :نرخ ارز واقعي  
ijG : به صورت متغير مجازي(زبان مشترك(  
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ijN :به صورت متغير مجازي (اي  هاي تجاري منطقه شركت در عهدنامه(  
 عالمـت مـورد انتظـار و تفـسير          7ي    در الگوي شـماره   ) 2000(ران  كا   و هم  9ي هلوين   به عقيده 

  :باشد ضرايب متغيرهاي توضيحي به شرح زير مي
  

  متغيرها  عالمت  شرح و تفسير
)Y( كشور صادركننده GDP  +  ي صادرات بالقوه عرضه i  

ــزرگ  ــشورهاي ب ــصادي،     ك ــاظ اقت ــه لح ــر ب ت
  كنند  تري وارد مي محصوالت بيش

-  GDP كشور واردكننده )jY(  

ــيش ــصول بـ ــخص   محـ ــر شـ ــر در ازاي هـ تـ
تـر    ي يك پتانسيل براي صادرات بيش       دهنده  نشان

تر صادرات را  است اما ممكن است جمعيت بيش   
  افزايش دهد 

-+/  GDPي كشور صادركننده   سرانه
)y( i 

ي  دهنــده تــر نــشان ي بــزرگ يــك درآمــد ســرانه
تر است امـا يـك جمعيـت          تقاضاي واردات بيش  

تر ممكن است تجارت را افزايش يا كاهش     بزرگ
  . دهد 

-+/  GDPي كشور واردكننده   سرانه
)jy(  

  ي جغرافيايي فاصله  -  ونقل ي حمل ي هزينه دهنده نشان
ــل كــشور   ــده در مقاب ــول رايــج واردكنن ارزش پ

  ع واردات صادركننده و موان
  نرخ ارز واقعي  /+-

تر   كشورهايي كه داراي زبان مشترك هستند بيش      
  كنند  با هم تجارت مي

  زبان مشترك  +

هاي تجاري باعـث افـزايش        عضويت در عهدنامه  
  شود  تجارت مي

  هاي تجاري شركت در عهدنامه  +
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  ها و معرفي متغيرها منابع داده
استفاده شده براي تخمين اثرات متغيرهـاي توليـد         هاي    اين قسمت الگوي تجربي و داده      در  

  . شود ي واقعي ارز معرفي مي جمعيت، زمان و نرخ تعرفه ناخالص داخلي، فاصله، 
هاي مورد استفاده براي تخمين الگوهاي جاذبه در قالب الگوهاي اقتـصادسنجي سـه نـوع                  داده
در مطالعـات   . هاي تركيبـي    داده -3هاي سري زماني       داده -2هاي مقطعي عرضي       داده -1: است

هاي مقطع عرضي و      هاي تركيبي كه در حقيقت تركيبي از داده         مربوط به تجارت استفاده از داده     
  ). 1995، 10مايتاس(رسد تر به نظر مي سري زماني هستند منطقي

  . شود و ضرايب قابل اعتمادتر خواهد بود تر مي تعداد مشاهدات بيش: اول
هاي    الگوهاي جاذبه هدف بررسي تجارت دوجانبه كشورها در سال         با توجه به اين كه در     : دوم

هاي تركيبي امكان تعيين آثار مشخص تجارت هر زوج كشورها            مختلف است با استفاده از داده     
هاي مقطعي چنين امكاني وجود ندارد و در آخر اين كه ارتباط        در حالي كه در داده    . وجود دارد 

پس قدرت  . گيري كرد   توان به طور مشخص اندازه      زمان را مي  بين ساير متغيرها در هر لحظه از        
  . تر از ديگر الگوها است كنند بيش هاي تركيبي استفاده مي دهندگي الگوهايي كه از داده توضيح

  
  هاي تركيبي  سنجي استفاده از داده  اقتصاد 

اين الگوها  . هاي تركيبي وجود دارد     در ادبيات تجربي موضوع چندين الگو براي تحليل داده          
هاي زماني و مقطـع عرضـي فرمولـه           اي با الگوهايي دارند كه بر اساس سري         هاي عمده   تفاوت

  : هاي تركيبي به صورت زير است الگوي عمومي براي استفاده از داده. شوند مي
)8(  ititit XY   

  . هاي مورد استفاده براي اين نوع تحليل شامل مشاهدات چندگانه است داده
 كه iيكي زيرنويس. شود، متغيرها داراي دو زيرنويس هستند همان گونه كه ديده مي  
1iو ....  و Nي آن از دامنه زيرنويس . ي مشاهدات مقطع عرضي است دهنده  است كه نشان
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t1و .... وt در اين الگو . ي مشاهدات سري زماني است دهنده  كه نشان ضريب ثابت يا 
ي متغيرهايي  دهنده  نيز نشانitX.  شيب ضرايب برآورد شده استعرض از مبدا و 

Var)(,E)(0ي خطا است با فرض اين كه   جملهit .توضيحي است it

2

it  باشد  .  
پس در چنين مدهايي هم متغير زمان و هم متغير مقاطع مختلف بر روي نتايج تاثيرگذار 

بايست اثراتي را  هاي تركيبي مي پس در تجزيه و تحليل الگوهاي جاذبه بر اساس داده. شوند مي
آيند بررسي  شخص و اثراتي را كه به دليل زمان به وجود ميكه به دليل تفاوت در كشورهاي م

 و 11طرفه ي تابع رگرسيون در قالب الگوهاي جزء خطاي يك چنين اثراتي با انتقال ساده. كرد
 قابل بررسي و 14 و الگوهاي آثار تصادفي13 در قالب الگوهاي آثار ثابت12جزء خطاي دوطرفه

  .گيري هستند اندازه
 

  رفه ط الگوي جزء خطاي يك
در اين روش . هاي تركيبي دارد ترين كاربرد را در تجزيه و تحليل داده امروزه اين الگو بيش  

 سال T واحد از كشورها در زمان N شامل  هاي سري زماني و مقطع عرضي، با تركيب داده
  :شود سيون زير برآورد مي، رگرOLS15رو هستيم و با استفاده از روش  روبه

)9(  ititit XY   

Var)(,E)(0هاي كالسيك رگرسيون است، يعني  اين الگو شامل  فرض   it

2

it 


 .
زدهاي  كرد تخمين  شامل واحدهاي درعرض هم باشد عملاگر فرض شود كه ضريب ثابت 

OLS در تخمين ضرايب , كارا و سازگار خواهد بود  .  
فرض ديگري كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه واحدهايي كه در عرض هم قرار   
هاي ثابت  گيرند در اين تحقيق همان كشورهاي مختلف هستند كه ممكن است داراي جمله مي

                                           
11- One Way Error Component  Model 
12 -Two Way Error Component  Model 
13 -Fixed Effects Model 
14 -Random Effects Model 
15- Ordinary Least  Square 



 اثرات واحدهايي كه براي تميز دادن اثرات كشورهاي مختلف و يا به طور كلي. متفاوتي باشند
  :گيرند، دو روش براي تخمين الگوهاي تركيبي وجود دارد كه عبارتند از در عرض هم قرار مي

) 2002 (16ي ماتاس و تزو ولكـاس       به عقيده .  الگوهاي آثار تصادفي   –2 الگوهاي آثار ثابت       -1
بـه طـور    . ندي تصادفي از جمعيـت ايجـاد شـو          توانند به عنوان يك نمونه      فرد مي   آثار منحصربه 
هـاي تركيبـي در قالـب الگوهـاي جملـه خطـاي               ترين كاربردهاي تجربـي از داده       معمول بيش 

 :شود ي خطا در اين گونه الگوها به صورت زير تعريف مي جمله. شوند كار برده مي طرفه به يك

  itiit vu   

iu :ي مقطع عرضي است حقيقت اثر مشخص مشاهدهي اثر مشخص كشور يا در  دهنده نشان.  
itv :مانده است ي خطاهاي باقي دهنده جزء تصادفي كه نشان .  

 همان اثر مشخص يك كشور است و به عنوان پارامترهاي iu (FEM)در الگوهاي آثار ثابت 
نيز داراي توزيع نرمال با ميانگين ) itv(مانده  ي خطاي باقي جمله. شوند ثابت  تخمين زده مي

صفر و واريانس 
2

vاست   .  
توان به  يك شكل مشابه از الگوي آثار ثابت در قالب استفاده از متغيرهاي مجازي را مي  

مالت ثابت نوشت با اين فرض كه كشورهاي مختلف داراي ج ) 10(ي  صورت الگوي شماره
گر سهم هر كشور است   است كه نشانijtNاين رابطه داراي . متفاوتي هستند) عرض از مبدا(

خطي تا  در اين صورت احتمال بروز مشكل هم.  نيستو داراي يك عرض از مبدا معمول 
  . يابد حدود زيادي كاهش مي

)10(  ititit25it22it11it X....Y   

jiمتغيرهاي مجازي كشور مشخص براي هر كشور و در صورتي كه            : jitكه       باشد يك و 
  . شود در غير اين صورت صفر در نظر گرفته مي

مربعات با متغيرهـاي  ) كمينه(حداقل  (در اقتصادسنجي فرموله كردن و تخمين چنين الگوهايي،         
در الگوي آثـار تـصادفي   .  قابل تخمين استOLSشود و با استفاده از روش   ميده مي نا) مجازي
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 بـه صـورت تـصادفي بـين كـشورها توزيـع        iuي خطـاي      برخالف الگوهاي آثار ثابت جملـه     
گر كشورهاي مشخص هستند بـه عنـوان يـك            به اين معنا كه جمالت ثابت كه نمايان       . شود  مي

  : در اين حالت. شود في از جمعيت انتخاب ميي تصاد نمونه
)u,0(N~ u 2

i   

)v,0(N~ v 2
i   

ي خطاي مركـب       كوواريانس جمله  –هاي يادشده داللت برآن دارد كه ماتريس واريانس           فرض
)iti vu(    پس در اين حالت نتايج حاصل از        .  يك اسكالر نيستOLS  وان توانـد بـه عنـ        نمـي
تـرين الگـوي جاذبـه، الگـوي جـزء خطـاي              براي پيدا كردن به   . زننده تلقي شود    ترين تخمين   به

و ديگري    )ثابت  از عرض از مبدا     (يكي از دو حالت شكل مقيد       . دوطرفه را نيز بايد بررسي كرد     
  :در الگوي اثر تصادفي فرض بر اين است كه) اثرات مشخص كشور(شكل غيرمقيد 

)t                                                               vu)var و iبراي همه 
22

it      
    s= t و j = iبراي همه 

                                              vuisit

22

),cov(    
    و در غير اين صورت برابر صفرs  t و j = iبراي همه 

   : به صورت زير استis و itبستگي  چنين ضريب هم هم
      j = i و s= tبراي همه 

                                                     1),(  Pcorr isit   

22 براي همه  j = i و s t صورت  و در غير اين

2

)vu(
u


 =  

  الگوي جزء خطاي دوطرفه 
گوي جزء خطـاي  براي ايجاد الگوي جزء خطاي دوطرفه با اضافه كردن اثر معين زمان به ال     
  : يابد ي خطا در اين الگوها به صورت زير تغيير مي بنابراين جمله. دهند طرفه آنرا بسط مي يك

)11(  ittiit vu    

  :كه



iu :اثر مشخص كشور  
t :اثر مشخص زمان  
 itv :ي خطا جمله  

را بـه صـورت زيـر       ) دوطرفـه (يافته    ي بسط   مانده  ي آثار باقي    توان يك الگو    ين در ابتدا مي   بنابرا
 :فرموله كرد

)12(  itittiit vXuY   

دراين رابطه فرض بر اين است كـه             
i t

tiu 0      خطـي كـه      بنـابراين مـشكل هـم

هـا را ناسـازگار كنـد از بـين           زن  ممكن بود براي متغيرهاي توضيحي به وجـود آيـد و تخمـين            
ي    پارامترهاي ثابت فرض شوند و تخمين زده شوند، جملـه t و iuدر صورتي كه  . رود مي

 داراي توزيع نرمال با ميانگين صـفر و واريـانس            itVخطاي تصادفي   
2

v  بـود، يعنـي    خواهـد 
 بـراي تمـامي   itXي الگوي آثار ثابت خطاي دوطرفه خواهد بود و    دهنده   نشان  شده  ي ياد   رابطه

i و t مستقل از itVشود  فرض مي .  
هاي تركيبـي را       در تجزيه و تحليل داده     هايي  داليل چنين فرض  ) 1998(كاران     و هم  17وانگ  

  : كنند به صورت زير بيان مي
ي فيزيكـي و هـم شـاخص زمـان مـشترك در طـول زمـان                   ايـن كـه هـم فاصـله       : نخست  

  . تغييرناپذيرند
ي مـورد مطالعـه تعـداد زيـادي و از الگـوي               اين كه وقتي تعداد كشورهاي واردكننده     : دوم  

  . آثار تصادفي استفاده كنيمتراست از الگوي  مختلفي باشند، به
در اين مطالعه الگوي آثار تصادفي در قالب الگوي جزء خطاي دوطرفـه بـه صـورت زيـر                     

  : شود نوشته مي
)13(  ittiitit vuXY   

  :كه

                                           
17- Wang and koil 



iu :جزء كشور مشخص تصادفي  
t :جزء مشخص زمان  
itv :ي خطا جمله  

),0(~ 2uNui   

),0(~ 2 Ni  
),0(~ 2vNvi    

ها است و هيچ كدام     t و   iي    براي همه  itv و   t و   iu مستقل از    itXچنين در اين الگو       هم
ي زمـاني نيازمنـد    از آثار زماني براي هر كشور و آثار مشخص هر كشور خاص براي هـر دوره           

طرفـه    بنابراين اساس تخمين الگوهاي دوطرفه همان حالـت الگوهـاي يـك           . ثابت بودن نيست  
  :  به صورتبنابراين فرض بر اين است كه جمالت اخالل واريانس همسانند. است
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هاي تجـاري محـصوالت كـشاورزي كـشور           به هر حال براي بررسي عوامل موثر بر جريان          
اي فرموله كنيم كه      بايست الگوهاي جاذبه را به گونه       ي اروپا مي    ايران با كشورهاي عضواتحاديه   

ي زمـاني     هآثار كشور مشخص براي هر جفت شركاي تجاري با آثار مشخص زماني در هر دور              



پس با توجه به مباحث مطرح شـده،        . طرفه قابل تخمين باشد     براي الگوهاي آثار دوطرفه و يك     
  :توان به صورت زير بازنويسي كرد ي صادرات و واردات مورد استفاده را مي الگوهاي جاذبه
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ي آثـار     دهنده   است كه نشان   ijلگوها با الگوهاي قبلي تفاوت دارد       تنها عبارتي كه دراين ا      
طرفـه و هـم       چنين هر دو رابطه براي هم الگوهاي جزء خطـاي يـك             هم. مشخص كشور است  

امـا  . ها استفاده خواهـد شـد       الگوهاي جزء خطاي دوطرفه قابل استفاده است كه در ادامه از آن           
 و آثار تصادفي، كدام يـك  شود اين است كه از بين الگوهاي آثار ثابت  ميسوال مهمي كه طرح     

  . تر است مناسب
هاي تجـاري بـين كـشورهاي         معتقد است كه وقتي هدف ما بررسي جريان       ) 2001 ( 18ايگر  

تر از الگوهاي آثار تـصادفي اسـت و           مشخص و خاصي است، استفاده از الگوهاي آثار ثابت به         
هـاي   هاي تجـاري بـين كـشورهاي متعـدد و از مليـت      ي جريان طالعهدر صورتي كه هدف ما م     

 الگـوي آثـار      ي اروپا و جنوب شرق اسـيا اسـت،          مختلفي مانند كشورهاي عضو نفتا و اتحاديه      
  .رسد تر به نظر مي تصادفي مناسب

  
  نتايج و بحث

  يافته  با آثار ثابت ي استاندار و تعميم تخمين الگوهاي جاذبه  
تر گفته شد در الگوهاي آثار ثابت فرض بر اين است كه هر كشور  يشهمان گونه كه پ  

ي همين عرض از مبدا باعث انتقال تابع  داراي عرض از مبدا ثابت و مشخصي است و به اندازه
هاي تجاري بين جفت  شود كه جريان شود و باعث مي رگرسيون يا به عبارتي الگوي جاذبه مي

  . كنندكشورهاي مورد مقايسه تغيير پيدا 

                                           
18- Egger 



ي صـادرات محـصوالت    يافتـه  ي استاندارد و تعمـيم  نتايج حاصل از تخمين الگوهاي جاذبه      
نتايج حاصله حاكي از آن اسـت كـه عالمـت           . آمده است ) 1(كشاورزي و آثار ثابت در جدول       

 مقيـد نيـز   F. كار برده شده در هر دو الگو مطـابق انتظـار اسـت         ضرايب حاصل از متغيرهاي به    
يعني همان الگويي كه نرخ ارز واقعـي        . يافته است   ي تعميم   ي جاذبه   سب بودن الگو  حاكي از منا  

 و حاكي از آن است كه افزايش        -/ 181كشش فاصله در اين الگو برابر       . به آن اضافه شده است    
 درصـد تجـارت     181/0ي جغرافيـايي بـه طـور مـشخص باعـث كـاهش                يك درصدي فاصله  

چنـين    هم. شود  ي اروپا مي    ان به كشورهاي اتحاديه   محصوالت كشاورزي و كاهش صادرات اير     
 درصدي حاالت محـصوالت     7/5افزايش يك درصد توليد ناخالص كشور ايران باعث افزايش          

ي   كشاورزي شده و از طرف ديگر افزايش در توليد ناخالص داخلي كشورهاي عـضو اتحاديـه               
 بـوده و هريـك درصـد        اروپا نيز يكي از داليل افزايش صادرات محصوالت كـشاورزي ايـران           

افزايش در توليد ناخالص داخلي اين كشورها باعث شده واردات محـصوالت كـشاورزي ايـن           
ي  نـرخ واقعـي ارز كـشورهاي واردكننـده        .  درصـد افـزايش يابـد      59/1كشور از كشور  ايـران       

محصوالت كشاورزي از ايران نيز به طور مشخص داراي اثر مثبتـي بـر صـادرات محـصوالت                  
ي اروپا در مقابل  ران بوده يعني افزايش برابري ارزش پول كشورهاي عضو اتحاديه       كشاورزي اي 

ي  دالر آمريكــايي از داليــل افــزايش واردات محــصوالت كــشاورزي از كــشور ايــران در دوره
است كه عالمت آن مطابق     ) -87/1(ي تعرفه برابر با       ضريب ميانگين ساده  . يادشده، بوده است    
ي معكوس بين تعرفه و صادرات محصوالت كشاورزي ايـران            ي رابطه   دهدهن  با انتظارت و نشان   

  .است
ي اروپا و با كاهش نـرخ         كاري تجاري ايران و اتحاديه      شود با انعقاد قرارداد هم      بيني مي   پيش 

يا با توجه به    . ها، ميزان صادرات محصوالت كشاورزي ايران به اين كشورها افزايش يابد            تعرفه
 درصـدي صـادرات محـصوالت       18ها باعث افـزايش       د كاهش تعرفه   درص 10ضريب تخميني   

  .شود ي اروپا مي كشاورزي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه



نتايج حاصل از الگوهاي آثار ثابت جاذبه براي صادرات محصوالت كشاورزي ايـران        ). 1(جدول  
  ي اروپا به اتحاديه

  ستانداردي ا الگوي جاذبه  يافته ي تعميم الگوي جاذبه
  متغيرها

  ضريب آماره  ضريب آماره
  7/4  )32/1        (  7/5  )37/2(*  توليد ناخالص داخلي كشور صادركننده

  45/1  )21/3(**  59/1  )5/6(**  توليد ناخالص داخلي كشور واردكننده
  785/0 )3/0         (  532/0 )24/0(  جمعيت كشور صادركننده 
  23/12 )47/1     (     14/12 )57/1(  جمعت كشور واردكننده 

  -/186  )-42/2(**  -181/0  )-77/2(**  ي جغرافيايي فاصله
  039/0  )378/0       (  -31/0  /)412( زمان

  97/0    85/0  )8/34(*** نرخ ارز واقعي 
      -78/1 )-99/2(**    نرخ تعرفه  ميانگين ساده

R2   98/0    97/0  
F   139    140  

  115    115    تعداد مشاهدات

  هاي تحقيق فتهيا:  ماخذ
  %  1معناداري در سطح : ***، %5معناداري در سطح  : **، %10معناداري در سطح : *
  

در قالب الگوهاي آثار ثابت، آثـار مـشترك متغيرهـا را بـر              ) 1(نتايج نوشته شده در جدول        
در الگوهاي آثار ثابت، اثرات ثابت و مشخص هر كشور . دهد هاي تجاري نشان مي   روي جريان 

در حقيقت ضـرايب ثابـت محاسـبه        . آمده است ) 2(شود كه نتايج آن در جدول         محاسبه مي نيز  
فرد براي هر كشور در تخمين تـابع صـادرات محـصوالت              ي عرض از مبداهاي منحصر به       شده

در صـورتي كـه ضـرايب متغيرهـاي       . ي اروپا است    كشاورزي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه     
ي   دهنـده   وابع صادرات را صفر فرض كنيم اين ضرايب نـشان         توضيحي در نظر گرفته شده در ت      

صادرات محصوالت كشاورزي ايران به اين كشورها بدون در نظر گرفتن متغيرهاي توضـيحي              



ي تحقيق  شود اين ضرايب نيز مطابق با انتظارات و نظريه همان گونه كه ديده مي. ياد شده است
ي در توابـع صـادرات را در نظـر نگيـريم،            به اين معنا كه حتـا اگـر متغيرهـاي توضـيح           . است
ترين صادرات ايران بـا پـنج كـشور آلمـان، ايتاليـا، اسـپانيا، فرانـسه و انگلـستان اسـت و                         بيش

تـرين مقـدار واردات محـصوالت         كشورهايي مانند مالت، نروژ، استوني، ايرلند و اسلووني كـم         
ديگر كشورها نيز به فراخور     . ندي اروپا از ايران دار      كشوري را در بين كشورهاي عضو اتحاديه      

فردي از واردات محصوالت كـشاورزي ايـران را دارا            وضعيت اقتصادي خود مقادير منحصر به     
ي اروپـا در   كـاري و تجـارت ايـران و اتحاديـه     شود با انعقاد قرارداد هم بيني مي  هستند كه پيش  

ها، اهداف ديگري نيـز       رفهزيرا افزون بر كاهش تع    . خوش تغيير شود    آينده اين مقادير نيز دست    
براي نمونه اهداف سياسي نيز مـد نظـر طـرفين           . نامه مد نظر طرفين است      از انعقاد اين موافقت   

هـاي    توانـد جريـان     هاي دوجانبه مـي     گذاري  است كه با به وجود آمدن شرايط امن براي سرمايه         
  . خوش تغيير كند تجاري را دست

  

ـ        ). 2(جدول   ي اروپـا در واردات محـصوالت         ضو اتحاديـه  آثار ثابت و مـشخص كـشورهاي ع
   كشاورزي از ايران

  )آثارمشخص (ضريب ثابت   كشور  ) آثارمشخص(ضريب ثابت   كشور
  73/1  هلند  -6/3  مالت

  -02/3  نروژ  41/0  دانمارك
  58/0  لهستان  63/1  بلژيك

  -31/2  روماني  33/0  جمهوري چك
  -76/1  اسلواكي  -03/4  استوني
  -38/2  ياسلوون  -01/2  فنالند
  51/3  اسپانيا  12/3  فرانسه
  64/0  سوئد  35/5  آلمان
  11/0  مجارستان  22/0  يونان
  04/3  انگلستان  -16/2  ايرلند
      59/4  ايتاليا

  هاي تحقيق  يافته: ماخذ



  يافته براي واردات محصوالت كشاورزي ايران با آثار ثابت  ي استاندارد و تعميم الگوهاي جاذبه
  . آورده شده است) 3(طرفه در جدول  هاي آثار ثابت يكنتايج حاصل از الگو

يافته حاكي از آن است كه ضرايب تمامي متغيرهـاي            ي دو الگوي استاندارد و تعميم       مقايسه  
ضـريب توليـد ناخـالص داخلـي        . ديگر و مطابق نظريه است      توضيحي در هر دو الگو مانند هم      

ي آن است كه اگـر توليـد ناخـالص            دهنده   در دو الگو و نشان     112/1 و   323/0كشور ايران بين    
 تـا   323/0داخلي كشور ايران يك درصد افزايش يابد ميزان واردات محصوالت كشاورزي بين             

ي مورد بررسي، رشد جمعيت كـشور ايـران اثـر             چنين در طي دوره     هم. يابد   افزايش مي  112/1
كـشش  . ا داشته است  ي اروپ   مثبتي بر واردات محصوالت كشاورزي از كشورهاي عضو اتحاديه        

يافته است و حاكي از اثر منفي          طبق دو الگوي استاندارد و تعميم      -29/1 تا   -985/0 بين      فاصله
بـه سـخن ديگـر يـك درصـد افـزايش در             . فاصله روي تجارت محصوالت كـشاورزي اسـت       

 درصـد   29/1 تـا    985/0  اروپـا باعـث كـاهش          ي جغرافيايي بين كشور ايران و اتحاديـه         فاصله
ي قابل توجه دراين الگو منفي شدن اثر زمـان روي             نكته. شود  ات محصوالت كشاوري مي   وارد

  . واردات محصوالت كشاورزي است
يافته جاذبه در ايـن حـال برابـر           ي دو الگوي استاندارد و تعميم        مقيد براي مقايسه   Fي    آماره  

 واردات محـصوالت    ي  يافته به الگـوي اسـتاندارد جاذبـه          و حاكي از برتري الگوي تعميم      3/38
  .كشاورزي است

ي ديگر آن كه در الگو، آثار ثابت براي تك تك كشورها عرض از مبدا مشخـصي كـه                     نكته  
نتـايج حاصـله در     . شود  حاكي از اثرات خاص هر كشور بر تجارت  دوجانبه است، برآورد مي            

وضيحي ي اين موضوع است كه با صفر فرض كردن ضرايب متغيرهاي ت      دهنده  نشان) 4(جدول  
ي واردات محصوالت كشاورزي، كماكان كـشورهايي ماننـد آلمـان،          ارايه شده در الگوي جاذبه    

ترين مقـدار محـصوالت كـشاورزي را بـه ايـران              انگلستان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و سوئد بيش      
تـرين    كنند و كشورهايي مانند اسلووني، اسلواكي، مالت، جمهوري چك و ايرلند كـم              صادر مي 

ي   نامـه   رسد بـا انعقـاد توافـق        به نظر مي  . كنند  ر محصوالت كشاورزي را به ايران صادر مي       مقدا



خوش تغيير شوند و اين       ي اروپا اين ضرايب در آينده دست        كاري و تجارت ايران و اتحاديه       هم
  . نامه است اي انعقاد اين توافق تر ناشي از اهداف غيرتعرفه تغييرات بيش

  

 ي اروپا با آثار ثابت ي واردات محصوالت كشاورزي ايران از اتحاديه  جاذبهنتايج الگوي). 3(جدول 

ي  الگوي جاذبه
 يافته تعميم

 متغيرها ي استاندارد الگوي جاذبه

 ضريب آماره ضريب آماره

 323/0 )54/4( 112/1 )63/5(*** كننده توليد ناخالص داخلي كشور وارد

 55/2 )03/2 (*** 63/2 )9/2 (** توليد ناخالص داخلي كشور صادركننده

 7/1 )99/1( 32/1 )8/4 (*** جمعيت كشور واردكننده

 3/1 8/1 268/1 84/0 جمعيت كشور صادركننده

 -29/1 )-85/8(*** -/985 )-21/4(*** ي جغرافيايي فاصله

 -082/0 -20/0 -/004 )099/0( زمان 

   -164/0 -435/0 نرخ واقعي ارز

R2  99/0  98/0 

F  114  111 

 115  115  تعداد  مشاهدات

  هاي تحقيق    يافته:  ماخذ
  %  1معناداري در سطح : ***، %5معناداري در سطح  : **، %10معناداري در سطح : *
  

ي اروپـا در صـادرات محـصوالت     آثار ثابت و مشخص كـشورهاي عـضو اتحاديـه        ). 4(جدول  
  كشاورزي به ايران 

  )آثار مشخص(ضريب ثابت   وركش  )آثار مشخص ( ضريب ثابت  كشور
  -46/2  مالت  65/1  هلند
  89/0  دانمارك  -46/0  نروژ
  82/1  بلژيك  -/35  لهستان
  72/0 جمهوري چك  -/45  روماني



  …ي اروپا  آثار ثابت و مشخص كشورهاي عضو اتحاديه). 4(جدول ادامه 

  )آثار مشخص(ضريب ثابت   كشور  )آثار مشخص(ضريب ثابت    كشور
  -46/1  استوني  -65/4  اسلواكي
  -32/1  فنالند  -25/3  اسلووني
  65/4  فرانسه  46/2  اسپانيا
  56/6  آلمان  78/1  سوئد

  12/0  يونان  /11  مجارستان
  -/15  ايرلند  12/5  انگلستان

  11/2  ايتاليا    
  هاي تحقيق يافته: ماخذ

   
  نهادها  گيري و پيش نتيجه

ذبه براي صادرات محصوالت كشاورزي نتايج حاصل از تخمين الگوي ايستاي آثار ثابت جا     
كـاري ايـران و    ي تجارت و هم نامه دهد كه با برقراري موافقت ي اروپا نشان مي ايران به اتحاديه 

ي اروپـا روي محـصوالت        ي كـشورهاي اتحاديـه      ي اروپا با كاهش يك درصدي تعرفه        اتحاديه
ـ            78/1ه ايـن كـشورها      كشاورزي صادراتي ايران ميزان صادرات محصوالت كشاورزي ايـران ب

ي ايستاي جاذبه با آثار ثابت بـراي واردات           نتايج حاصل از تخمين الگو    . يابد  درصد افزايش مي  
ي اروپـا حـاكي از معنـادار بـودن            محصوالت كـشاورزي ايـران از كـشورهاي عـضو اتحاديـه           

چون توليد ناخالص داخلي كشور و توليـد ناخـالص داخلـي كـشورهاي عـضو                  متغيرهايي هم 
كشش درآمدي در اين حالت برابر      . ي جغرافيايي است    ي اروپا، جمعيت كشور و فاصله       ديهاتحا

 112/1ي آن است كه يك درصد افزايش درآمـد  ملـي باعـث افـزايش                   دهنده   و نشان  112/1با  
ي جغرافيـايي     اثر متغير فاصله  . شود  ي اروپا مي    درصد واردات محصوالت كشاورزي از اتحاديه     

كـاري ايـران و       ي تجـارت و هـم       نامـه   در واقع با اجراي موافقت    . ، منفي است  نيز همانند انتظار  
ي اروپـا     ي اروپا، واردات محصوالت كـشاورزي كـشور از كـشورهاي عـضو اتحاديـه                اتحاديه

هاي گمركي ايران  هاي تعرفه چنين به سبب تعهدات كاهشي در ميانگين نرخ    هم. يابد  افزايش مي 



شود باالترين ميـزان افـزايش واردات ايـران از            بيني مي   پا پيش ي ارو   به كشورهاي عضو اتحاديه   
شـود    نهاد مي   بنابراين پيش . كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، اسپانيا و هلند صورت گيرد         

با توجه به اين . تري شود اي توجه بيش شده به اهداف تعرفه ي گفته نامه در اجراي كامل موافقت   
اكنون بـه     نامه داراي اهداف سياسي گوناگوني است از هم         اد اين موافقت  رسد انعق   كه به نظر مي   

ي اروپـا بـه سـبب         كاري بين ايـران و اتحاديـه        ي تجارت و هم     نامه  رسد اجراي موافقت    نظر مي 
هاي گمركي ايران باعث افزايش واردات محصوالت         هاي تعرفه   تعهدات كاهش در ميانگين نرخ    

رسـد   پـس بـه نظـر مـي    . جاري محصوالت كشاورزي شودكشاورزي و كاهش شديد در تراز ت 
اكنـون    نيازسنجي ساختارهاي تجاري مناسب براي جلوگيري از ركود بخش كـشاورزي از هـم             

ي پيوسـتن ايـران بـه     شـود مطالعـات جديـدي در زمينـه     نهاد مي   پيش. رسد  ضروري به نظر مي   
هـاي نـسبي      هـا و مزيـت      واناييي شناسايي ت    كاري با اروپا در زمينه      ي تجاري و هم     نامه  موافقت

  .موجود در بخش كشاورزي كشور صورت گيرد
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