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چکيده
تجارت درونصنعتی به صادرات و واردات همزمان كاالها و خدماتی اطالق مییشیدد كیه در ییك گیرو
صنعتی مشابه دستهبندی میشدند .اهمیت تدسعة تجارت درونصنعتی بین شركای تجاری در اسیتااد
از تندع در یك محصدل خاص و همچنین انتقال تکندلدژی و دانش فنی تدلیید اسیت .اییران نییز در را
پیشرفت و تدسعة روابط برونمرزی تجاری خدد نیازمند الگدیی مناسب برای تدلیید و صیادرات كاالهیا و
همچنین واردات مداد و كاالهای مدرد نیاز است كه از تندع و فناوری باالیی برخدردار باشند .تركیه یکیی
از شركای تجاری مهم ایران است كه ،با تدجه به همسایگیِ آن با ایران ،روابیط اتتصیادی بیین دو كشیدر
نیز به مرور زمان به سمت تجارت درونصنعتی گسترش یافته است .با ایین حیال ،از ودامیا اگرگیذار در
روابط آتی تجاری دو كشدر میتدان به سرمایهگذاری مستقیم خارجی اشار كرد ،كه در تدسیعة تجیارت
درونصنعتی دوجانبه بین آنها میتداند بسیار اهمیت داشته باشد .در این مقالیه بیه مدضیدع میذكدر در
تالب بررسی یك فرضییه پرداختیه شید اسیت .بنیابراین ،در تالیب ییك الگیدی اتتصیادیسینجی اگیر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تجارت درونصینعت اییران و تركییه در اك یر صینایر كارخانیهای ،بیا
استااد از داد های تلایقی ،طی دورة 1996ی ،2010ارزیابی شد است .ذكیر ایین نکتیه الز اسیت كیه
شاخص تجارت درونصنعت ) (IITبا استااد از معیار گروبا -لدیید و بیر اسیا طبقیهبنیدی دورتمیی
كدهای ) (ISICمحاسبه شد است .نتایج تجربی نشان مییدهید كیه جیذر سیرمایهگیذاری مسیتقیم
خارجی اگر م بت و معنیداری در جریان تجارت درونصنعتی ایران و تركیه و تدسعة آن داشته است.
طبقهبندي .F23 ،F12 ،C23 :JEL
واژههاي كليدي :اییران ،تجیارت درونصینعتی ،تركییه ،داد هیای تلایقیی ،سیرمایهگیذاری مسیتقیم
خارجی ،طبقهبندیهای بینالمللی (.)ISIC
*

ندیسندة مسئدل ،تلان03137935242 :
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 .1مقدمه
در اتتصاد امروزی تدسعة بازارهای بینالمللی ،به دلیا ارتباطات متقابا تجاری ،نهتنهیا بیه
یكپارچگی بازارهای داخلی میانجامد ،بلکه مدجب طدالنیترشدن گیردش تدلییدات بیین
كشدرها و سرانجا باوث ایجاد مزیت مقیا تدلیدی میشدد .بیر اسیا تئیدری مقییا
تدلیدی ،كشدری دارای مزیت نسبی است كه كاالی وارداتی در آنْ نقش كاالهای واسطه و
نه كاالی نهایی را داشته باشد .در این صدرت ،كشدر با بهكارگیری نیدآوری تکندلیدژیکی در
بلندمدت به صدور این كاال تادر خداهید بیدد .ارتبیام ومیددی بیا سیایر كشیدرها مدجیب
طدالنیترشدن گردش كاالیی میان كشدرها میشدد ،كه ایجاد مقییا تدلییدی و تجیارت
متقابا میان كشدرها را بهدنبال دارد .اما ،اگر كشدری فاتید مزییت مقییا تدلییدی باشید
(یعنی كاالی وارداتی یك كاالی نهایی مصرفی باشد) ،تجارت آن كشدر با كشدرهای طیر
تجاری یكجانبه خداهد بدد .سهم این كشدرها از بازار بینالمللیی ،بیه دلییا كُنیدی رشید
تکندلدژی ،ناچیز است و این كشدرها ،برای دستیابی به مزیت نسبی ،به سرمایهگذاریهیای
سنگین و تأسیس كارخانهها و واحدهای تدلیدی میدرن مبیادرت میینماینیدی كیه بسییار
هزینهبر بدد و اغلب این سرمایهگذاریها زیانآور است.
از مهمترین یافتههای تجربی دهیة  1960دربیارة تجیارت بیینالملیا مسیئلة صیادرات و
واردات همزمان گرو كاالهای مشیابهی بیدد كیه مییان كشیدرهای دارای سیاختاری مشیابه
1
صدرت گرفته است .این تالش برای تدضیح و انداز گیری شاخص تجارت درونصینعت)(IIT
با مطالعات گروبا -لدید 2در سال  1975آغاز شد و ،پس از روییارویی بیا انتقیادات بسییاری،
وبدالرحمن )1991( 3به تاکیك تجارت درونصنعت و انداع آن پرداخت.
تجارت درون صنعت به كشدرها كمك می كند تیا مزییت هیای نسیبی واتعیی تدلییدات
صنایر تجاری خدد با دیگر كشدرها را ،با درنظرگرفتن شید و تکندلدژی تدلید ،پیدا كنند.
بر این اسا  ،هد این مطالعه ارزیابی جریانهیای اتتصیادی بیین دو كشیدر اییران و
تركیه هم از نظر تجارت درونصنعت و هم از لحاظ میزان سرمایهگذاری خارجی دو كشیدر
و نیز نحدة اگرگذاری آنها بر یکدیگر در هر دو كشدر از طریق تصریح الگدی اتتصادسینجی
1. Intra-Industry Trade
2. Gruble-Lloyd
3. Abd-el-Rahman
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و برآورد آن در دورة  1996ی  2010بدد است .بر این اسا  ،ایین مقالیه از پینج تسیمت
تشکیا شد است :تسمت اول شاما مقدمه است .در تسمت دو به ادبیات نظری ،شیاما
ماهد تجارت درونصنعتی و انداع آن ،اشار شد است .در تسمت سد بیه رونید تجیارت
درونصنعتی ایران و تركیه پرداخته شد است .در تسمت چهار الگیدی تجیاری و بیرآورد
اگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تجارت درونصنعت ارائه شد  ،و در تسمت پنجم بیه
نتیجهگیری و تدصیههای سیاستی مبتنی بر نتایج تجربی اشار شد است.
 .2ادبيات نظري
 .1. 2مفهوم تجارت درونصنعتی و انواع آن

در مبانی نظری ،تجارت بینالملا بیه دو نیدع تقسییم مییشیدد :درونصینعتی 1و بیین
صنعتی 2.الگدهای جدید تجارت بینالملا با تاکیك تجیارت بیین الملیا بیه دو ب یش ی
تجارت بین صنعتی و تجارت درونصنعتیی تالش میكننید بیشیتر بیه تدضییح تجیارت
درون صنعتی بپردازنید (راسی ی  .)1392 ،تجیارت بیین صینعتی بیه صیادرات و واردات
گرو های كاالیی م تلف در یك كشدر اطالق میشدد .در این نیدع تجیارت ،ییك كشیدر
كاال را صادر یا وارد میكند .تجارت بین صنعتی بر اسا نظریههیای كالسییك تجیارت
بینالملا با فروض فعالیت در بازار رتابت كاما ،متجانسبددن كاالها و خیدمات و بیازد
گابت نسبت به مقیا تدلید ،و به دلیا تااوت تکندلدژییك دو كشیدر ،تایاوت در شیدت
استااد از وداما و مدجیددی ودامیا تدلیید كشیدرها بیر اسیا مزییت نسیبی 3انجیا
میپذیرد.
تشابه كشدرها سبب ندع دیگری از تجارت میشدد كه به تجارت درون صنعت معرو
است .در این ندع تجارت  ،یك كشدر میتداند واردكنندة همیان كیاالیی باشید كیه آن را
صادر میكند .كاالیی كه وارد میشدد و كاالیی كه صادر مییشیدد خصدصییات یکسیانی
ندارند  ،بنابراین  ،مصر كنندگان كاال در كشدرهای م تلیف ،بیا سیلیقه هیا و ترجیحیات
متااوت ،كاالها را به وندان جانشین نزدیك یکدیگر درنظر میگیرند و آنها را به صیدرت
1. Intra industry trade
2. Inter industry trade
3. Comparative advantage
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متااوت تقاضا میكنند .به بیان دیگر ،در این ندع تجارت ،كاالهای یکسان ،اما ،با كیایت
و خصدصیات متااوت در دو كشدر مبادله میشدند.
 .2. 2اهميت تجارت درونصنعت

بررسی میزان تجارت درونصنعت میان دو كشدر از چند نظر مهم است :ن ست اینکه ،با
بررسی این پدید در روابط دوطرفه ،میتدان تش یص داد كه كدا ییك از نظرییههیای
تجاری (سنتی یا جدید) برای تدضیح این جریان مناسبتر است.
از سدی دیگر ،افزایش تجارت بینالمللی یك كشدر باوث تغییراتی در انداز و حجیم
ب ش های تجاری (صادرات و واردات) خداهد شد .در اینجا نکتة مهم تعییین تغیییر هیر
یك از این دو نیست ،بلکه مهم این است كه كدچكترشدن یکی باوث آزادشیدن منیابر
تدلید در آن ب ش خداهد شد و این امر جابهجایی ودامیا را در پیی خداهید داشیت .در
صدرتی كه منابر آزادشد (بهویژ نیروی انسانی) از سیدی ب یش دیگیر جیذر نشیدند،
بیکار خداهند ماند و این به معنای ود تعادل در اتتصیاد خداهید بیدد .بررسیی تجیارت
درونصنعت و تعیین میزان آن در گرو كاالها و صنایر م تلف میتداند صینایعی را كیه
در جریان آزادسازیهای تجاری میان كشدرها آسیبپذیرند مش ص نماید .والو بر این،
اطالع از میزان تجارت درونصنعت بین كاالها و خدمات یكپارچگی را بین دو ییا چنید
كشدر بهوجدد میآورد .با این حال ،وداما مؤگر بر ایین نیدع الگیدی تجیاری زمینیهسیاز
تدسعة آن در روابط تجاری میشدد كه در زیر به طدر خالصه به آن اشار میشدد:
ی تااوت در اندازة كشدری :تااوت در اندازة كشیدری نشیاندهنیدة تایاوت در انیدازة
تقاضاست .گسترة تجارت درونصنعت ارتبام منای با تایاوت در انیدازة كشیدری دارد و
اگر تااوت در اندازة بازار در كنار دیگر وداما اساسی ،نظیر رشد و تدسعة اتتصادی ،معنیا
پیدا میكند .افیزون بیر ایین ،چگیدنگی تدزییر درآمید در دو كشیدر طیر تجیاری ،در
اگرگذاری تااوت در اندازة بازار آن دو كشدر بر تجارت درونصنعت بین آنهیا بیی تیأگیر
نیست .مشاهدات حاكی از آن است كه هر انداز تدزیر درآمد در دو كشدر طر تجیاری
وادالنهتر و بیشتر شبیه همدیگر باشد ،میزان اگرگذاری كاهش در تااوت اندازة بیازار بیر
تجارت درونصنعت متقابا آن دو كشدر خداهد بدد.
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ی ود تدازن تجاری :واما دیگری كه در مطالعات تجربی بیدان تدجیه شید متغییر
ود تدازن تجاری است .این متغیر با تجارت درونصنعت رابطة منای دارد ،به طدری كه
با افزایش (كاهش) ود تدازن تجاری احتمیالِ تجیارت درونصینعت كیاهش (افیزایش)
مییابد .بنابراین ،ود تدازن تجاری واما تعییینكننیدة تجیارت درونصینعت محسیدر
نمیشدد ،بلکه برای كنترل هیر گدنیه تیدرش در بیرآورد ودامیا تعییینكننیدة تجیارت
درونصنعت بدان تدجه میشدد.
ی درجة بازبددن تجارت :تجارت درونصنعت ییك ارتبیام م بیت بیا درجیة بیازبددن
تجارت یا سمتگیری تجاری دارد .فالدی )1981( 1تدضیح داد كه كشیدرهایی بیا مدانیر
تجاری كمترْ میزانِ تجارت درونصنعت بیشتری دارند و بیه دنبیال آن باالسیا)1987( 2
شاخص جهتگیری تجاری را مطرح كرد.
در زمینة تجارت درون صنعت ) (IITمطالعاتی انجا شد است ،از جمله دایدتدییك و
همکاران )2014( 3با استااد از روش حداتا مربعات معمیدلی ،پانیا پدییا ،)GMM( 4و
مدلهای پاسخ جزئی 5همگراییهای تجیاری در چهیارچدر تجیارت درونصینعت بیین
كشدرهای اروپای مركزی ،شرتی ،و جندر شرتی 6و كشدرهای  EU15و وسعت آنهیا را
برای دورة  1998ی  2010درنظر گرفتند .آنها بییان مییكننید كیه تمركیز بیر تجیارت
درونصنعت از ن ستین شاخصهای مهم برای فرایند ادغیا اتحادییة اروپاسیت كیه بیه
دالیا متعدد انجا میشدد و وداملی مانند نرخ مالیات بر شركتها ،انعطا پیذیری نیرخ
ارز ،و كیایت نهادهای سیاسی  IITرا تحت تأگیر تیرار مییدهنید .مطالعیة آنهیا نشیان
میدهد كه تجارت درونصنعت ابزاری بیرای دسیتیابی بیشیتر بیه چرخیة كسیب و كیار
همزمان است و در نتیجه باوث كاهش آگار شید هیای نامتقیارن مییشیدد .همچنیین،
تجارت درونصنعت معیاری از رتابت و ماند حسار جاری م بت است و تمركز بر آن ،به
منزلة یك همگرایی واتعی به سدی اتحادیة اروپا ،مهم است .نتایج مطالعیة آنهیا نشیان
1. Falvy
2. Balassa
3. Dautovic et al.
)4. Generalized Method of Moments (GMM
5. Fractional Response Models
6. Central, Eastern and South-Eastern European (CESEE) Countries

966

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،49شمارۀ  ،4زمستان 1393

میدهد كه سیاستهای مالی نیز در ترویج روند همگراییی سیریرتیر بیه سیدی سیاختار
تجارت اتحادیة اروپا نقش مهمی بازی میكند.
2
حسین و همکاران )2014( 1بیا اسیتااد از شیاخصهیای گروبیا -لدیید و برولهیارت
ماهیت تجارت درونصنعت را برای ترینیداد و تدباگد 3با كشدرهای منت ب درون منطقیه و
سایر مناطق 4برای دورة 1991ی 2012بررسی كردند .نتایج مطالعة آنها نشان میدهد كیه
سطح تجارت درونصنعت بین كشدر ترینیداد و تدباگد و كشدرهای منت ب كیاهش یافتیه
است .آنها ولت این كاهش را اختال ِ ساختار اتتصادی بهر وری این كشیدرها مییداننید،
زیرا كشدرهای منت بْ صنعتی هستند و این دو كشدر در تدلید میداد خیا مزییت رتیابتی
دارند .با تدجه به نتایج مطالعة آنها ،هر چه كشدرهای منت ب به لحاظ فاصله به ترینییداد
و تدباگد نزدیكتر باشند و به لحاظ تدسعه (درآمد سرانه) مشابهتر باشند ،برای شاخصهای
برولهارت و گروبا -لدید ودد كدچكتری بهدست میآید .این امر به ولت ساختار بهر وری
مکملی سطح تجارت درونصنعت در این كشدر است.
آریپ و همکاران )2011( 5الگدی تجارت دوجانبة ژاپن ،مالزی ،و چین را با اسیتااد
از شاخص تجارت درونصنعت برای دورة 1980ی  2005بررسی كردند .یافتههای تجربی
نشان میدهد  IITمحاسباتی چین و ژاپن بیشتر از چین و مالزی است .همچنین ،آنهیا
بیان میكنند تدسعة چین در دهة اخیر رابطة تجاری ژاپن و مالزی را تحیت تیأگیر تیرار
داد است .آنها وداما غیراتتصادی ،مانند مذهب ،فرهنی ،،و آر و هیدا ،را در افیزایش
 IITبین ژاپن و چین نسبت به مالزی و ژاپین میؤگر مییداننید .بیا جداسیازی كاالهیای
صادراتی ،آنها به این نتیجه دست یافتند كه ژاپن و مالزی درجة باالتری از  IITومددی
و افقی را نشان میدهند كه میتداند به دلیا جریانهای ورودی  FDIژاپنی به مالزی بیا
تدمت طدالنی و نسبت باالی انباشت سرمایة  FDIدر مالزی باشد.
اوفا و همکاران ،)2012( 6بر اسا محاسبة شیاخص تجیارت درونصینعت گروبیا-
1. Hosein et al.
2. Brulhart
3. Trinidad and Tobago
4. Barbados, Jamaica, Guyana, St. Lucia, United States of America (USA), United Kingdom
(UK) and Canada
5. Arip et al.
6. Ofa et al.
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لدید و شاخص تنیدع صیادرات هرفینیدال -هیرشیمن 1در  49كشیدر افریقیایی در دورة
1998ی  2009به یافتههای مهمی دسیت یافتنید .آنهیا بییان مییكننید كیه در نمدنیة
انت ابی تندع صادراتی كم و الگدهای تجارت درونصنعت ضعیف است .همچنین ،در این
كشدرها در الگدهای تندعسازی تجارت ناهمگنی وجدد دارد .آنها طی دورة مدرد بررسی
به این نتیجه دست یافتند كه كشدرهای منت ب افریقیایی بیهتیدریج بیه سیمت تمركیز
تدلید حركت كرد اند .همچنین ،همبستگی م بیت بیین تجیارت درونصینعت و درصید
تدلید صنعتی نسبت به  GDPوجدد دارد و پیشنهاد میدهند كه افزایشِ تدلیید صینعتی
اگر م بتی در تجارت درونصنعت و بالعکس دارد .همچنین ،آنها به ایین نتیجیه دسیت
یافتند كه كشدرهای افریقایی ،كه تجارت درونصنعتی باالیی با شركای تجاری خیار از
منطقة افریقا دارند ،مانند تانزانیا ،تجارت درونصنعت درونمنطقهای كمی دارند.
ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی :از نظیر سیازمان تجیارت جهیانی ،سیرمایهگیذاری
مستقیم خارجی ( (FDIو تجارت بینالمللی ومدماً پشتیبان یکدیگرند و با یکدیگر نقیش
اصلی را در جهانیشدن اتتصاد ایاا میكنند .بازشدن بازارها به روی تجارت جهانیFDI ،
و جریانات تکندلدژیْ بازارهای گسیترشیافتیهای را بیرای كاالهیای نهیایی ،واسیطهای ،و
خدمات ایجاد كرد و به شركتهای چندملیتی امکان دسترسی بهتر به بازارهیای ملیی،
منطقهای ،و بینالمللی را داد است .تجارت آزاد سبب شکاگیری تدلید بر اسا مزییت
نسبی میشدد و نهایتاً تدلیدات یك كشدر به سمت كاال و خدماتی سدق مییابند كیه بیا
هزینة كمتری تدلید میشدند؛ به طدری كه از منابر مدجیدد بیه نحید كیاراتری اسیتااد
میشدد و در نتیجه كاالها و خدمات با تیمت كمتری به بازار ارائه مییشیدند .ویالو بیر
این ،حجم تجارت خارجی در اگر این فعا و اناعاالت افزایش مییابد و ویاملی مییشیدد
برای همبستگی بیشتر و یكپارچگی اتتصادی.
طی دهة  ،1980برخی الگدهیای نظیری ،در چیارچدر نظرییههیای جدیید تجیارت
بینالملا ،تالش كردند الگدی تدلید بنگا های چندملیتی را تدضیح دهند .البتیه ،نظرییة
بنگا های چندملیتی تبالً در دهة  1960ارائه شید بیدد ،ولیی بعیداً از طرییق مطالعیات

1. Herfindahl-Hirschman
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ماركدسن )1984( 1و هلپمن ( )1984در تطابق با نظریات جدید تجارتْ بسط و تدسیعه
2
یافت .در چارچدر این الگدها ،بنگا ها میتدانند خدمات ناشی از داراییهای خاص خدد
را همزمان در مکانهای م تلف ارائه دهند (ماركدسن.)1984 ،
فدكائد و همکاران ،)2003( 3در چیارچدر الگیدی فیالدی ( ،)1981تیأگیر آزادسیازی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در میزان تجارت درونصنعت بررسی كردند و بیه ایین
نتیجه رسیدند كیه جیذر ایین نیدع سیرمایهگیذاری وامیا مهمیی در تقدییت تجیارت
درونصنعتی است.
 .3تجارت درونصنعت ایران و تركيه
جدول  2پیدست سهم تجارت ایران و تركیه را در طی دورة زمانی 1996ی 2010بر اسیا
شاخص گروبا -لدید 4ارائه میدهد .دامنة تغیییرات ایین شیاخص بیین صیار و ( 100بیه
صدرت درصد) است .در اینجا ودد صار نشاندهندة آن است كیه تجیارت در ییك صینعت
خاص كامالً بین صنعتی است و ودد  100بیانگر آن است كه تجیارت كیامالً درونصینعتی
است .ب ش درخدر مالحظهای از تجارت خارجی ایران با تركیه صدرت میگیرد.
بر اسا جدول  ،2پیدست  ،1ایران در كد كاالهای  16شیاما تدلیید محصیدالت از
تدتدن و تنباكد -سیگار و كید كیاالی  30شیاما تدلیید ماشیینآالت اداری و حسیابگر و
محاسباتی در سالهای زیادی تجارت نداشته .بنابراین ،شاخص گروبا -لدیید بیرای ایین
كد كاالها تابا محاسبه بدد است.
همچنین ،نمددار  1روند تجارت ایران با تركیه را در طی دورة زمیانی  1996ی 2010
بر اسا شاخص گروبا -لدید نشان میدهد .در سالهای م تلف برای هیر كید نمیددارِ
جداگانهای رسم شد است .به دلیا سیاستهای م تلف برای تجیارت هیر كید كیاال در
سالهای متااوت ،تجارت درونصنعت در اغلب كد كاالها دارای ندسان است.

1. Markusen
2. Firm-specificassets
3. Fukao et al.

 .4برای اطالع از نحوة اندازهگیری این شاخص به بخش بعدی مراجعه شود.
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نمودار  .1روند تجارت درونصنعت كشور ایران و تركيه در دورۀ  1996ـ 2010
منبر :یافتههای پژوهش -كدهای كاالیی
* كد كاالهای  15تا  36در جدول  ،2پیدست  1تعریف شد است.

بر اسا نمددار فدق تجارت درونصنعت بهجیز كیدهای  16و  21و  22و  30و ،31
كه شیاما فعالییتهیای تدلیید محصیدالت از تدتیدن و تنبیاكد -سییگار ،تدلیید كاغیذ و
محصدالت كاغذی ،انتشار و چاپ و تک یر رسانههای ضبطشد  ،تدلید ماشیینآالت اداری
و حسابگر و محاسباتی ،تدلیید ماشیینآالت مدلید و انتقیال بیرق و دسیتگا هیای برتیی
طبقهبندینشد است ،روند ندسانی دارد .در سالهای اخیر در كیدهای  15و  18و  27و
 ،32كه شاما فعالیت های صنایر مداد غذایی و آشامیدنی ،تدلید پدشا  -ومیاآوردن و
رن،كردن پدست خزدار ،تدلید فلزات اساسی ،تدلیید رادیید و تلدیزییدن و دسیتگا هیا و
وسایا ارتباطی است ،در تجارت درونصنعت افزایش مشیاهد میی شیدد .همچنیین ،در
سالهای اخیر در كدهای  17و  19و  22و  23و  24و  33و  ،34كه شاما فعالیتهیای
تدلید منسدجات ،دباغی و وماآوردن چر و سیاخت كییف و چمیدان و زیین و ییراق و
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تدلید كاش ،انتشار و چاپ و تک یر رسانههیای ضیبطشید  ،صینایر تدلیید زغیال كیك-
پاالیشگا های نات و سدختهای هستهای ،صنایر تدلیید میداد و محصیدالت شییمیایی،
تدلید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دتیق و ساوتهای مچی و انداع دیگیر سیاوت ،و
تدلید وسایا نقلیة مدتدری و تریلر و نیم تریلیر اسیت ،در تجیارت درونصینعت كیاهش
مشاهد میشدد.
در مجمدع ،روند تجارت درونصنعتی بین دو كشیدر اییران و تركییه در دورة زمیانی
مدرد نظر گدیای پیروینکردن از یك الگدی خاص در جهت تدسیعة تجیارت اسیتراتژیك
بین دو كشدر بدد اسیت؛ بیه گدنیهای كیه چنیین رابطیة تجیاری ومیدتاً بیرای تیأمین
نیازمندیهای كشدر بدد است.
 .4ارائة الگو
گروبا و لدید ( )1975بیان میكنند كه تجیارت درونصینعت ،بیه ونیدان مقیدار ارزش
صادرات صنعت )  ،(X iكه دتیقاً منطبق با واردات همان صنعت )  (𝑀iاسیت ،بیه صیدرت
رابطة  1تعریف میشدد:
()1

| R i  (Xi  Mi ) | Mi  Xi

به طدری كه  Siخالص صادرات را نشان میدهد و بیانگر تجارت بین صنعت نیز است:
()2

| Si | Xi  Mi

در اینجا  X iو  Miارزش صادرات و واردات در صنعت  iاسیت .بیدین لحیاظ ،تجیارت
درونصنعت ارزش كا تجارت (  (Xi + Miپس از كسیر خیالص صیادرات و واردات ییك
صنعت |  |X i − Miاست .به منظدر سهدلت مقایسة این معیار بیرای صینایر و كشیدرهای
م تلف ،آن را به صدرت درصدی از تركیب صادرات و واردات هر صنعت بیان مییكننید.
بدین ترتییب ،معیارهیای تجیارت بیین صینعت و درونصینعت بیهترتییب وبیارتانید از
(شیائدلین ،و ید:)1991 ،1
()3

| | Xi  Mi
100
) (Xi  Mi

Ai 

1. Xiaoling and Yue
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 Xi  Mi   | Xi  Mi | 100  1  | Xi  Mi |  100
(Xi  Mi ) 



) (X I  Mi

GLi 

شاخص مدزون تجارت درونصنعت گروبا -لدید بیرای كیا تجیارت كشیدر نییز بیه
صدرت رابطة  5است :
()5

n
 x M

| | x  Mi

i 1
i
i
GLi  1  n i
GL  i 1 w iGLi  i 1  n
100
 i 1 x i  Mi  
i1 xi  Mi 
n

n

كه  X iو  Miنشاندهندة صادرات و واردات در صنعت  iدر یك سال خاص اسیت .مییزان
این شاخص بین صار و  100است :صار نشاندهندة حداك ر تجارت بین صنعتی و 100
حداك ر تجارت درونصنعتی است .همچنین ،لزو تصحیح شاخص مدزون پیشنهادشید
نسبت به كا ود تدازن تجاری مطرح میشدد ،زیرا مقدار شاخص مدزون (تعیدیانشید
به ود تدازن) با افزایش ود تیدازن تجیاری كیاهش میییابید و چنانچیه كیا تجیارت
نامتدازن شدد ،تجارت درونصنعت كامالً امکان بروز نمییابد .گریندی و ملینیر)1983( 1
نیز در زمینة تصریح شاخص تجارت درونصنعت تالشهای زیادی كردند (لیی و سیدن،2
 .)1995همچنین ،میتدان این پدید را به صدرت متقابا یا غیرمتقابا محاسبه كیرد .در
این محاسبة تجارت درونصنعت متقابیا ،صیادرات و واردات انیدیس  ijمییگیرنید كیه
نشاندهندة حجم تجارت بین دو شریك تجاری اسیت .بیر اسیا روش گروبیا -لدیید،
شاخص تجارت درونصنعت متقابا كشدرها از رابطة  6بهدست میآید:
|  Mijk    k 1| x ijk  Mijk
n

()6

100

 Mijk 

 x
n

ijk

 x

n

ijk

k 1

IITij

k 1

كه در آن  IITijشاخص تجارت اگر صنعتی بین  iو  jاسیت .ویالو بیر ایینX ijk (Mijk ) ،

صادرات (واردات) كشدر  iبه كشدر  jدر صنعت  kاست (راس ی.)1386 ،
ژین )2007( 3،اگر گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی دو كشدر ژاپن و اییاالت
1. Greenaway and Milner
2. Lee and Stohn
3. Xing
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متحد را در تجارت درونصنعتی دوجانبه با چین را با اسیتااد از شیاخص  GLبررسیی
كرد كه در آن از رابطة  7استااد شد است:
()7

log  IITit   β0  β1 log(FDI)i t 1  β2GDPDt  β3 log(TB)t  β4 log(Open)t  εit

به طدری كه میدل در فیر لگیاریتمی اسیت و  IITitشیاخص تجیارت درونصینعتی
دوجانبه بین دو كشدر در ب ش  iاسیت FDIi(t 1) .سیرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی در
ب ش  iبا یك وتاة زمانی است GDPDt .مقدار اختال تدلید ناخیالص داخلیی بیین دو
كشدر است TBt .تراز تجاری بین دو كشدر را انداز گیری میكند Opent .سطح بیازبددن
اتتصاد چین را نشان میدهد ،و  itسماند مدل را انداز گیری میكند.
نتایج تجربی ژین ،نشان داد كه سرمایهگذاری مسیتقیم ژاپین در بیاالبردن روابیط تجیاری
دوجانبه با چین نقش مهمی ایاا میكند .در این مطالعه نییز بیرای بررسیی اگیر سیرمایهگیذاری
مستقیم خارجی در تجارت درونصنعتی به پیروی از ژین )2007( ،از الگدهیای اتتصادسینجی
زیر استااد می شدد .این رابطه برای كشدرهای ایران و تركیه طی 1996ی 2010به شرح رابطیة
 8است .كه  iنشاندهندة گرو كاالهای منت ب  ISICو  tنشاندهندة زمان است.
()8

log  IITit   β0  β1 log(FDI)i t 1  β2GDPDt  β3 log  TBit   β4 log Open it   ε it

 IITitنشاندهندة شاخص تجارت درونصنعتی دوجانبه بین ایران و تركیه در ب ش i

(برای گرو كاالهای منت یب )ISIC 1اسیت .بیا تدجیه بیه نیابرابری صیادرات و واردات،
شاخص های  IITبدون تدجه به الگدی تجاری بایید كمتیر از  100باشید ،زییرا صیادرات
نمی تداند در هیچ ب شی با واردات هماهن ،شدد .به وبارت دیگر ،حتی اگر كا تجیارت
بین دو شریك تجاری در شاخههای یکسان اجرا شدد ،تیا هنگیامی كیه كسیری تجیاری
وجدد داشته باشد ،شاخص  IITبرابر با  100ن داهد شد .والو بر این ،شاخصهیای IIT
ومدماً به ود تدازن تجاری گرایش دارد .وید تیدازن تجیاری بیاالتر مقیدار شیاخص را
پایینتر میآورد .برای اصالح این گرایش ،تدازن تجاری معمیدالً در الگیدی  IITگنجانید
شد است .در رابطة  8متغیر مستقا  TBبدین منظدر استااد مییشیدد كیه بیه ونیدان
مقدار مطلق تدازن تجاری تدزیرشد در امر تجارت تابا تعریف است.
1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
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تجارت بینالملا باوث افزایش رتابت میشیدد .در واتیر ،ورود كاالهیای خیارجی بیه
داخا كشدر باوث میشدد تا رتابت در بازارهای داخلی نیز تشیدید شیدد .در مقایسیه بیا
تجییارت ب یین صیینعتی ،تجییارت درونصیینعتی ممکیین اسییت بیشییتر نسییبت بییه مدانییر
آسیبپذیرتر باشد و راحتتر به سمت حمایت از تدلیدات داخلی برود .به وبیارت دیگیر،
تجارت درونصنعتی ممکن است بهتدریج سطح بازارهای داخلی را باال ببرد.
) FDIi(t 1سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ب ش ) iبیرای گیرو كاالهیای منت یب
 (ISICبا یك وتاة زمانی اسیت كیه در الگیدی  IITitوارد شید اسیت .بیه ولیت فقیدان
داد های سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر حسب كدهای  ،ISICاز وزنی كه بیا اسیتااد
از ارزش تدلید هر كاال بر حسب كدهای  ISICبه سرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی داد
میشدد متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تقریب مناسبی محاسبه میشدد:
()9

prodit
Tprod t

()10

FDIit  Wit  FDIt

Wit 

به طدری كه در رابطة  Wit ،9نسییبت ارزش تدلییید كییاالی  i  prodit بییه ارزش تدلییید
مجمدع كدها   Tprod t در سال  tاست .با اسیتااد از وزنیی كیه در رابطیة  9بیهدسیت
میآید FDIit ،مربدم به صنعت محاسبه میشدد .در صدرتی كیه تجیارت درونصینعت و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جانشین یکدیگر باشند ،رابطة بین این دو متغیر منایی و
والمت ضریب  FDIدر معادلة تجارت درونصنعت منای خداهد بدد .اما اگر ،همیانگدنیه
كه نظریههای جدید بیان میكنند ،تجیارت و سیرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی مکمیا
یکدیگر باشند ،بین این دو متغیر ارتباطی مستقیم بهوجدد میآیید كیه باویث مییشیدد
والمت ضریب  FDIدر معادله م بت شدد.
وتاة متغیر  ،FDIورود سرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی در كشیدر میزبیان در دورة
گذشته است .در واتر ،باالبددن حجم سرمایهگذاری در یك كشدر ،به فرض گبیات سیایر
شرایط ،میتداند نشانة م بتی باشد از مهییابددن شیرایط و شیاخصهیای مناسیب بیرای
جذر  FDIدر این كشدر.
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 TBitتراز تجاری بین ایران و تركیه در ب ش ( iبیرای گیرو كاالهیای منت یب  )ISICرا
انداز گیری میكند و با استااد از تااوت صادرات و واردات در ب یش  iبیا اسیتااد از رابطیة
 11محاسبه میشدد.
()11

TBit  Xit  Mit

 Openitسطح بازبددن اتتصاد ایران در ب ش ( iبرای گرو كاالهای منت ب  )ISICرا
نشان میدهد ،كه از مجمدع صادرات و واردات تقسیم بر تدلید ناخالص داخلی در ب ش
 iو با استااد از رابطة  12بهدست میآید (راس ی و رنجبر )1387 ،و در واتر سهم
ب ش خارجی هر اتتصاد را نشان میدهد.
()12

Xit  Mit
GDPit

Open it 

 GDPDtمقدار اختال تدلید ناخالص داخلی بین ایران و تركیه اسیت .انیدازة نسیبی
بین دو اتتصاد تجاری ومدماً به وندان یکی از وداما بحرانیی تعییینكننیدة  IITدرنظیر
گرفته می شدد .ساختار تقاضا در كشدرهای م تلف متااوت است ،و تااوتِ آنها ومدماً با
تغییر سطح درآمدها افزایش مییابد .با این حال ،ساختارهای تقاضای مشابه بیه افیزایش
تجارت كاال در دستهبندیهای مشابه منجر میشدند .پس تااوت تدلید ناخیالص داخلیی
بر اسا رابطة  13برآورد میشدد (ژین:)2007 ، ،
()13

])[w ln ln  w   1  w  ln(1  w
ln 2

GDPD  1 

كه در آن  GDPI.w  GDPI  GDPI  GDPT و  GDPTبهترتیب تدلید ناخالص داخلیی
ایران و تدلید ناخالص داخلی تركیه است.
رابطة  14در واتر اختال تدلید ناخالص داخلی بین دو اتتصاد را همیدار مییكنید و
مقدار آن را در بازة صار تا یك ارائه میدهد؛ به طدری كه مقدار صار نشاندهنیدة وید
اختال بین GDPهاست .بنابراین ،هر چه  GDPDبه صار نزدیك شدد بیانگر همگراییی
درآمدی بین دو كشدر است؛ به طدری كه والمت مدرد انتظار در الگد منای است.
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 .1. 4دادهها و اطالعات آماري

تلمرو مکانی این مقاله دو كشدر ایران و تركیه است و تلمرو زمانی آن مربدم مییشیدد بیه
دور های  1996تا  .2010داد هیایِ صیادرات و واردات ایین دو كشیدر از سیایت گمیر
است را شد است .كشدر تركیه به دلیا همجداری و داشتن مرز مشتر با ایران انت یار
شد است و به دلیا اینکه داد های ارزش تدلید بر حسب كدهای  ISICاز سیال  1375تیا
سال  1389شمسی در دستر است ،بازة زمانی به پانزد سال محدود شد است.
در این مقاله ن ست با بهكارگیری شاخص گروبا -لدید تجارت درونصینعت بیه صیدرت
متقابا میان ایران و تركیه برای تما گرو هیای كیاالیی در سیطح كیدهای دورتمیی ب یش
صنعت شاما كدهای  15تا  36طبقهبندی اسیتاندارد بیینالمللیی رشیتة فعالییت اتتصیادی
) )ISICREV.3طبق جدول  1در پیدست  1محاسبه میشدد .سایر اطالوات ایین مقالیه اویم
از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تدلید ناخالص داخلی از سیایت بانیك جهیانی 2اسیت را
شد است.

1

 .2. 4برآورد الگو :اثر سرمایهگذاري مستقيم خارجی بر تجارت درونصنعت

پیش از برآورد رابطة  ،8الز است مانایی متغیرها در محیط داد های تلایقیی ارزییابی شیدد .در
این مطالعه ،به منظدر آزمدن ریشة واحد این متغیرها ،از روش لدین ،لین ،و چد ) (LLCاسیتااد
میشدد .جدول  1نتایج آزمدن ریشة واحد به روش  LLCرا نشان مییدهید .بیر اسیا نتیایج،
فرضیة صار مبتنی بر وجدد ریشة واحد در متغیرها در سطح  5درصد اهمیت رد مییشیدد؛ بیه
طدری كه متغیرها در سطح مانا هستند و در برآورد الگد در سطح مشکلی ایجاد نمیكنند.
جدول  .1نتایج آزمون ریشة واحد براي متغيرهاي معادالت با استفاده از روش LLC

نام متغير
تجارت درونصنعت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
اختال تدلید ناخالص داخلی
تراز تجاری
درجة بازبددن

آمارۀ محاسبهشده
5/54
2/33
3/02
5/54
4/30

احتمال پذیرش فرضية صفر
0/0000
0/0099
0/0012
0/0000
0/0000

منبر :یافتههای پژوهش
1. www.irica.gov.ir
2. www.worldbank.org
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رابطة  8برای ایران -تركیه بیه روش داد هیای تلایقیی و در دورة زمیانی  1996ـ 2010
برآورد شد است .بر این اسا  ،هر دو رهیافت آگار گابت و آگار تصادفی بیرای اییران -تركییه
ت مین زد شد اند و ،بدین منظدر ،آزمدن هاسمن برای تش یص سازگاری بین دو رهیافیت
بهكار رفته است .طبق نتایج بهدستآمد  ،آزمدن هاسمن مدل آگیار تصیادفی را تأییید نکیرد
است .با تدجه به تأگیر مهم ناهمسانی پسماندهای الگد ،الز است پییش از پیرداختن بیه هیر
گدنه ت مین ،دربارة وجدد یا فقدان واریانس ناهمسانی بررسیِ دتیقی صدرت پیذیرد .بیا ایین
حال ،مقدار محاسبهشدة آزمدن  LRبا آمیارة كیای )x 2( 2-در بیرآورد رابطیة  8در جیدول 2
نشان میدهد كه فرضییة صیار مبنیی بیر برابیری وارییانس رد مییشیدد .بنیابراین ،مشیکا
ناهمسانی واریانس در الگید مشیهدد اسیت .نیر افیزار  Stataامکیان برطیر نمیددن مشیکا
ناهمسانی واریانس در داد های تلایقی را از طرییق روش  GLSدر محییط داد هیای تلایقیی
مهیا ساخته است .به همین منظدر ،پیس از رفیر ناهمسیانی وارییانس بیه روش  GLSنتیایج
برآورد در جدول  2ارائه میشدد.
جدول  .2نتایج برآورد الگوي تجارت درونصنعتی ایران به روش  GLSدر محيط دادههاي تلفيقی
Cons
log  FDI i t 1

برآورد ضرایب
10/40

آمارۀ Z

Prob

11/99

0/000

0/20

3/88

0/000

GDPDt
log  TBit 

-0/38
-0/95

-2/53
-10/55

0/012
0/000

0/98

9/08

0/000

متغير توضيحی

log  Open it 

Wald chi2(4) = 135/84 Prob> chi2 =0/000
LR chi2(21) = 123/93 Prob> chi2 = 0/000
منبر :یافتههای پژوهش

نتایج گزارششد در جدول  2بر پایة داد هایی است كه  22ب ش صنعت را از سیال
 1996تا  2010پدشش میدهد .بر اسا اطالوات جدول  2این ضریب ت مینی متغییر
مستقا  FDIم بت اسیت و از نظیر آمیاری در سیطح اهمییت  5درصید و حتیی بیشیتر
معنیدار است .مقدار ضیریب  FDIبرابیر  0/20ت میین زد شید كیه ایین مقیدار نشیان
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میدهد یك درصد افزایش در  FDIایران  IITبین تركیه و ایران را به مییزان  0/2درصید
بییاال میییبییرد .نتییایج تجربیی شییداهدی در حماییت از ایین فرضییه ارائییه مییكنیید كییه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران اساساً روابیط تجیاری درونصینعتی دوجانبیه را
بین دو كشدر تسریر میكند .به وبارت واضحتر ،جذر سرمایهگذاری مسیتقیم خیارجی،
كه میتداند در تالب سرمایهگذاری مشتر بین بنگیا هیای دو كشیدر باشید ،ویالو بیر
تقدیت ظرفیت محصدالت تابا تجارت ،امکان انتقال دانش و تکندلدژی جدید را برای هر
دو طر تجاری فراهم میسازد .بر این اسا  ،سرمایهگیذاری خیارجی وامیا مهمیی در
تدسعة روابط تجاری استراتژیك است.
در كنار متغیر مستقا  ،FDIتااوت در ساختار تقاضا در تجارت درونصنعتی بیین دو
كشدر ایران و تركیه تأگیر منای و معنیداری دارد .به ایین معنیی كیه همگراییی بیشیتر
درآمدی بین دو كشدر به افزایش تجارت درونصنعتی منجیر مییشیدد .یعنیی هیر چیه
ساختار درآمدی و به دنبال آن ساختار اتتصادی دو كشدر به هم نزدیكتر شدد ،شیرایط
مناسبتری برای تدسعة تجارت درونصنعتی و رتابت برای تجارت آزادتر فراهم میشدد.
ضریب تدازن تجاری  )-0/95( TBاست و در سطح اهمیت  5درصد معنادار است ،بیه
طدری كه مقدار شاخص  IITهمزمان با افیزایش وید تیدازن تجیاری كیاهش میییابید.
بنابراین ،ود تدازن تجاری آگار فراوانی در محاسبة شاخصهای  IITمییگیذارد .ضیریب
درجة بازبددن اتتصاد   Open برابر با  0/98است كه در سطح اهمیت  5درصد معنیادار
است .هر چه كشدرها و مجمدویة بنگیا هیای اتتصیادی آنهیا از درجیة بیاالی بیازبددن
اتتصادی برخدردار باشند ،امکان تدسعة تجارت صنعتی بین آنها وجدد دارد.
 .5نتيجهگيري
با تدجه به اینکه تركیه یکی از بزرگترین شركای تجاری اییران اسیت ،ایین مقالیه روابیط
دوجانبة تجاری درونصنعتی ایران و تركیه را به طدر نظری و تجربی تجزیه و تحلیا كیرد.
بدین منظدر ،همة گرو های كاالیی در سطح كدهای دورتمی ب ش صنعت شاما كیدهای
 15تا  36طبقهبندی استاندارد بینالمللیی رشیتة فعالییتهیای اتتصیادی ))ISICREV.3
شاخصهای تجاری ایران -تركیه درنظر گرفته شدند .بهرغیم وجیدد اخیتال در درآمید و
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تااوتهای تکندلدژیکی بین دو كشدر ،تجارت درونصنعتی به منزلة ب ش مهمی از روابیط
تجییاری بیین دو كشییدر مطالعییه شیید .در ایین مطالعییه بییه آگییار ودامییا مییؤگر در تجییارت
درونصنعتی ایران و تركیه ،بهویژ نقش سرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی ،پرداختیه شید.
نتایج تجربی حاصا از برآورد الگدی پانلی تجیارت درونصینعتی دو كشیدر نشیان داد كیه
جذر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در گسترش روابط دوجانبة تجاری دو كشدر در تالب
الگدی درونصنعتی تأگیر م بت و معنیداری دارد .والو بیر ایین ،بیازبددن اتتصیاد آنهیا،
همگرایی درآمدی ،و مدازنة تجاری از وداما تأگیرگذار در الگیدی روابیط تجیاری دو كشیدر
محسدر میشدد.
با تدجه به اینکه مدضدع تجارت درونصنعت در اییران جدیید اسیت ،انتظیار مییرود
سیاستگذاران و اتتصاددانان كشدر به این مدضدع مهم در ب شهای ولمیی و سیاسیتی
بپردازند ،زیرا جایگا ایران در تجارت درونصنعت چندان مناسب نیست؛ در حالی كه در
حال حاضیر تجیارت درونصینعت ب یش تابیا مالحظیهای از كیا تجیارت كشیدرهای
تدسعهیافته و ندظهدر است .بنابراین ،براسا یافتههای این مطالعه ،جذر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در تالب سرمایهگذاری مشتر بین دو كشیدر اییران و تركییه مدجیب
گسترش الگدی تجارت درونصنعتی بین آنها مییشیدد؛ و نییز امکیان انتقیال دانیش و
تکندلدژی جدید را برای هر دو طر تجاری فراهم میسازد.
منابع
 .1آذربایجانی ،كریم و ایزدی ،گیاآرا (« .)1384تجیارت درونصینعت اییران بیا چیین؛
نگاهی ند» ،فصلنامة پژوهشهای اتتصادی ایران 81 ،)26(7 ،ی .81
 .2راس ی ،سعید (« .)1386وداما تعیینكنندة خیاص كشیدری انیداع تجیارت درونصینعت
كشدرهای در حال تدسعه با تأكید بیر اییران» ،فصیلنامة پژوهشینامة بازرگیانی 221 ،45 ،ی
.244
 .3راس ی ،سعید (« .)1392اگر بهر وری كیا ودامیا تدلیید بیر تجیارت درون صینعت
صنایر كارخانهای ایران» ،فصلنامة مطالعات اتتصادی كاربردی ایران 1 ،7 ،ی .17
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پيوست 1
جدول  .1پ  .1معرفی كدهاي طبقهبندي استاندارد بينالمللی بخش صنعت
كدفعاليت

شرح فعاليت
صنایر مداد غذایی و آشامیدنی
تدلید محصدالت از تدتدن و تنباكد -سیگار
تدلید منسدجات
تدلید پدشا ی وماآوردن و رن،كردن پدست خزدار
دباغی و وماآوردن چر و ساخت كیف و چمدان و زین و یراق و تدلید كاش
تدلید چدر و محصدالت چدبی و چدرپنبه ی غیر از مبلمان ی ساخت كاال از نی و مداد حصیری
تدلید كاغذ و محصدالت كاغذی
انتشار و چاپ و تک یر رسانههای ضبطشد
صنایر تدلید زغال كك ی پاالیشگا های نات و سدختهای هستهای
صنایر تدلید مداد و محصدالت شیمیایی
تدلید محصدالت الستیکی و پالستیکی
تدلید سایر محصدالت كانی غیر فلزی
تدلید فلزات اساسی
تدلید محصدالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات
تدلید ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندینشد در جای دیگر
تدلید ماشینآالت اداری و حسابگر و محاسباتی
تدلید ماشینآالت مدلد و انتقال برق و دستگا های برتی طبقهبندینشد در جای دیگر
تدلید رادید و تلدیزیدن و دستگا ها و وسایا ارتباطی
تدلید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دتیق و ساوتهای مچی و انداع دیگر ساوت
تدلید وسایا نقلیة مدتدری و تریلر و نیم تریلر
تدلید سایر وسایا حما و نقا
تدلید مبلمان و مصندوات طبقهبندینشد در جای دیگر
منبر :مركز آمار ایران
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