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ایران و کشورهای دضو سازمان همکاری شانگهای [ ]1و معرفی

پتانسیل تجاری  /روش برآورد ساده بر اساس آزمون مشابهت/

کاتهای پتانسیلدار ییرنفتی در تجارت ایوران بوا ایون کشوورها

ایران  /سازمان همکاری شانگهای ()SCO

است .این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری ییرنفتی ایران بوا
چکیده

کشورهای دضو این سازمان بر اساس کوهای شو

رقموی

HS

یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشوور شوخاخت

[ ]2در دوره زمانی  2002-2002میباشو .هم چخین برای تعیوین

دقیق پتانسیلهای اقتصادی -تجاری شورکای تجواری دمووه و

درجه تشابه صادرات و واردات ییرنفتی ایران با کشورهای دضوو

راههای رسانون حجم و ترکیب تجارت خارجی ادم از صوادرات و

ایوون سووازمان و نیووت جهووت تعیووین پتانسوویل معمووولی شوواخ

واردات به سطح مطلوب آن است .بر این اساس در این تحقیوق

کسیخوس [ ]2مورد استفاده قرار گرفته است.

از بووین روشهووای ملتلووآ بوورآورد پتانسوویل تجوواری از روش

یافتههای تحقیق نشان میدهو که درجوه تشوابه صوادرات و

«برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت» استفاده شووه اسوت.

واردات ییرنفتی بین ایران و کشورهای دضو شانگهای بسیار کم

مهمترین متغیرهای مورد بررسی حجم مبوادتت ییرنفتوی بوین

میباشو .هم چخین نتایج برآورد ساده پتانسیل تجاری نشوان داد
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که ایران بیشترین پتانسیل تجاری ییرنفتی را در میان کشورهای

پتانسیل تجاری ییرنفتی ایران با کشورهای دضو ایون سوازمان

دضو شانگهای طی سالهای موورد بررسوی بوا کشوور چوین و

هو این مطالعه است.
در راستای هو نهوایی تحقیوق فرضویههوای زیور مطور

سپس به ترتیب با کشورهای روسیه و هخو داشته است .از طور
دیگر ایران در تجارت ییرنفتی خود با برخوی کشوورهای دضوو

میشود:

سازمان شانگهای -به خصوص سه کشور مهم چوین و روسویه و

 .1درجووه تشووابه صووادرات و واردات ییرنفتووی بووین ایووران و
کشورهای دضو سازمان همکاری شانگهای بات است.

هخو -از پتانسیل تجاری ییرنفتی خوود بوه طوور کامول اسوتفاده
نکرده و هخوز ظرفیت بالاستفاده وجود دارد.

 .2توسعه تجارت ییرنفتی ایوران بوا کشوورهای دضوو سوازمان
همکاری شانگهای امکانپذیر است.

مقدمه

این مقاله در ادامه مقومه ضمن مروری بر مسائل مربوط بوه

موضوع جهانی شون بادث شوه است که اتحادیههای تجاری

یکپارچگی اقتصادی و ارائه تصویری از وضعیت تجارت ییرنفتوی

از گذشته اهمیت پیوا کخخو .به همین جهوت

کشورهای دضوو سوازمان شوانگهای بوه بررسوی درجوه تشوابه

در دهه گذشته بسیاری از اتحادیهها و سازمانها فعوال و تقویوت

صادرات و واردات ییرنفتی بین ایران با کشورهای دضو سوازمان

شوووهانووو و کشووورها خواسووتههووا و مخووافد خووود را در چووارچوب

همکاری شانگهای و نیت برآورد پتانسیل تجاری ییرنفتی ایران با

مجمودهای از کشورهای همسو بیان مویکخخوو .بوه ریوم ظهوور

کشورهای دضو این سازمان و معرفوی کاتهوایی کوه بیشوترین

سازمانهای متخوع مخطقهای شکل گرفته در سالیان اخیر سازمان

ظرفیت تجاری را در تجارت ییرنفتی ایران بوا ادضوای سوازمان

همکاری شانگهای از معوود سازمانهایی است که ضمن حفو و

شانگهای دارد میپردازد .در نهایت نیت مباحث مذکور جمدبخووی

افتای

یافته و بی

تواوم موجودیت خود به توریج در حال بسو فعالیوتهوای

بوا

شوه و پیشخهاداتی ارائه خواهو شو.

توجه به مقتضیات ادضا و شرای مخطقهای و بوینالمللوی اسوت.
برای کشورهای در حال توسعه درونگرا با اقتصاد به نسبت بسوته

 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظیر ایران یکپارچگیهوای اقتصوادی نظیور سوازمان همکواری

 .1-1مبانی نظری

شانگهای به دخوان میوان آزمایشی اولیه بورای ورود بوه صوحخه

به دنبال تالشهای شتابان جهانی برای آزادسازی تجارت به

رقابتهای بوینالمللوی دارای اهمیوت اسوت .کشوور جمهووری

مخظور افتای

رشو و توسعه اقتصادی یکپوارچگی اقتصوادی در

اسالمی ایران با تکیه بر متایای نسوبی و توانواییهوای ملتلوآ

قالب موافقت نامه های اقتصادی مخطقه ای نیت به دخوان یکوی از

اقتصادی میتوانو شرای و فضای مقابله با رونو جهوانی شوون را

ابتار های افتای

حجم تجارت بین کشورها ادم از توسعه یافته و

اتلاذ نمایو و با کسب تجارب متفاوت از همگراییهوای ملتلوآ

در حال توسعه رو به گسترش می باشخو.

اقتصادی – مخطقهای توان خود را برای حرکوت در رونوو جهوانی

ورود در همگرایوویهووای اقتصووادی مخطقووه ای دارای ابعوواد

داده و بوا شوخاخت متیوت نسوبی موجبوات رشوو

گوناگون اقتصادی اجتمادی فرهخگی و سیاسی میباشو و اثرات

حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم

رفوواهی بسوویار مهمووی را در پووی دارد .جووامدتوورین تحلیوول از

کخو .از آنجایی که توسعه تجارت دو جانبه ایوران بوا کشوورهای

موافقتخامههای تجاری مخطقه ای که بین اثورات خلوق تجوارت و

سازمان شانگهای بستگی زیادی به شوخاخت کاتهوایی دارد کوه

انحوورا تجووارت تفکی و

و تفوواوت قائوول شووو  ,بووه وایخوور []4

میتوانو با این کشورها مبادله نمایو بور ایون اسواس شخاسوایی

برمیگردد .مخشاء مخافد ناشی از تجارت از دیوگاه کالسویکی آن

کاتهووای ییرنفتووی و تعیووین درجووه تشووابه صووادرات و واردات

است که تجارت آزاد جهانی به مصر کخخوگان و بخگاهها امکوان

شون افوتای
اقتصادی افتای

ییرنفتی ایران بوا کشوورهای سوازمان شوانگهای و نیوت بورآورد

بررسیهای بازرگانی
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برآورد ساده انجام شوه است اشاره میشود.

خریو از مخابد ارزانتر را می دهو و ایون بوه نوبو خوود تضومین
میکخو که تولیو بر اساس متیت نسبی صورت پذیرد .در مقابول

آرنون اسپیواک و ویخوبالت [ ]6در مقالوهای تحوت دخووان

مواند تجاری در برابر درضه خارجی ماند و تبعیض قائل میشود

«پتانسیل تجاری بوین اسورائیل اردن و فلسوطین» روشهوای

و بادث گسترش تولیو داخلی؛ حتوی بوا هتیخوه بواتتر از واردات

ملتلآ برآورد پتانسیل تجاری را مورد استفاده قرار داده و نتوایج

شوون ایون

این روشها را با یکوویگر مقایسوه کوردهانوو .در روش اول کوه

میگردد .وایخر نشان داد که هر چخو موافقتخامههای تجاری

برآورد ساده پتانسیل تجاری است تحوت طبقوهبخووی اسوتانوارد

برخی از مواند تجارت آزاد مویشوود؛ اموا

تجارت بینالمللی ( ]2[ )SITCگروه کواتیی چهوار رقموی سوال

این امر لتوماً بادث ایجاد مخافد ناشی از تجارت نمیشود و مخافد

 1992میتان پتانسیل تجاری بین اسرائیل و اردن محاسبه شووه

ناشی از موافقتخامه های تجاری زمانی بهدست مویآیوو کوه هموه

است .نتایج نشان میدهو در حوالی کوه سوطح قابول تووجهی از

موانود تجواری بوه

تجارت ممکن است بین اقتصاد اسرائیل و فلسطین وجوود داشوته

صورت بلشی و تبعیض آمیوت همانخوو موافقتخاموه هوای تجواری

باشو سطح تجارت دو جانبه بوین اسورائیل و اردن نسوبتاً پوایین

مخطقهای باشو.

است و اسرائیل نتوانسته از ظرفیت صادراتی خود بوا ایون کشوور

میشود و نیت سبب کاه
بل

مخطقهای بادث کاه

مواند تجاری کاه

مخابد صادرات و کوچو

یابو نوه ایخکوه کواه

استفاده نمایو.

این به آن دلیل است که تبعیض بوین مخوابد درضوه از بوین

دبواهلل [ ]8در مقالهای تحت دخووان «اثور شورکای تجواری

نرفته ؛ بلکه فق جابجا شوه است .اگر تولیووات کشوور شوری
تجاری جایگتین تولیوات بوا هتیخوه بواتی داخلوی شوود در آن

موافقت نامه اروپا -مویترانه روی مخاقد تجاری کشورهای دضوو

صورت مخافد خلق تجارت بهدست خواهو آمو .اموا ممکون اسوت

سازمان کخفرانس اسالمی( »)OICبه بررسی پتانسیل تجواری دو

تجاری جوایگتین واردات بوا هتیخوه هوای

جانبووه بووین کشووورهای دضووو  OICو شوورکای تجوواری ایوون

کمتر سایر کشورهای جهوان شوود و بوا انحورا تجوارت بادوث

موافقتنامه پرداخته است .بهاین مخظور آزمون مشوابهت را بورای

تولیوات کشور شری
کاه

 25کشور نمونه که پخج کشور صوخعتی و  20کشوور دضوو

رفاه کشور گردد .بگواتی و پاناگاریا [ ]5استوتل نمودهانو

OIC

که موافقتخاموه هوای ترتیبوات ترجیحوی فرصوتهوایی را بورای

بودنو طوی دوره زموانی  1982-1982و بوا اسوتفاده از شواخ

صرفهجویی های ناشی از مقیاس و تلص گرایی بهوجود آورده و

کسیخوس به کار برده و به ایون نتیجوه رسویو کوه موافقوتناموه

راهی را برای کشورهای در حال توسعه باز میکخو تا بتوانخوو بوه

اروپووا -مویترانووه اثوورات مخفووی روی مخووافد تجوواری برخووی از

محوودیتهای مربوط به بازارهای کوچ

فایق

کشورهای دضو  OICدارد.

آیخو.

در نوشته های اقتصادی استوتل شوه که اگر موافقتخامههوای

رحمانی ( )1284در مقاله «برآورد توان بالقوه تجارت ایوران در

ترتیبات تجاری بین کشورهای همسایه یا شرکای طبیعی مخعقوو

گروه هشت ( » )D8به بررسی امکان گسوترش تجوارت ایوران بوا

شود اینگونه موافقتخامهها به دلّت فاصله جغرافیایی کوتواهتور و

دیگر کشورهای این گروه و تعیین پتانسیل مبادتت ایران بوا ایون

هتیخه حمل و نقل کمتر نسبت به کشوورهای ییور دضوو  -کوه

کشورها از طریق تعیین اقالم کاتهای تشکیل دهخوه این پتانسیل

هتیخه حمل و نقول آنهوا از مبوادی کشوورهای دیگور و توسو

میپردازد .مهومتورین متغیرهوای موورد بررسوی حجوم مبوادتت

ناوگان آن کشورها صورت میپذیرد سودآورتر خواهو بود.

کشورهای دضو با یکویگر و کل مبادتت تجواری آنهوا و اقوالم
کاتهای مبادتتی این کشورها بور اسواس کوو شو

.1-2پیشینه تحقیق

در این بل

رقموی HS

میباشو .برای تعیین توان بالقوه تجوارت ایوران بوا ادضوای گوروه

به دموهتورین مطالعواتی کوه در زمیخوه تعیوین

هشت از روش «ساده برآورد پتانسیل تجاری» استفاده شوه اسوت.

پتانسیلهای تجاری و یکپارچگی اقتصوادی بوا اسوتفاده از روش

هم چخین آمار و اقالم صادراتی و وارداتوی هور یو
3
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دضو هشت به صورت مجموع پخج سوال ( )1996 – 2000از لوو

 .2معرفی سازمان همکاری شانگهای

فشرده آماری بینالمللی  PC-TASاستلراج شو.

در  26آوریل سال  1996و در شهر شانگهای چین پخج کشور

نتایج برآورد پتانسیل تجواری دوجانبوه بوه روش سواده نشوان

جمهوووری فوووراتیو روسوویه جمهوووری خلووق چووین جمهوووری

میدهو که ایران ظرفیت مبادتتی بالقوه خوبی با کشورهای گوروه

قتاقستان جمهوری قرقیتستان و جمهوری تاجیکستان بوا هوو

هشت دارد و تجارت ایران با این گروه کشورها میتوانوو گسوترش

تقویت ادتماد متقابل و خلود سوال در مرزهوای طووتنی خوود

یابو اما در اکثر موارد این ظرفیتها در دمل چخوان مورد اسوتفاده

تشکلی بهنام «شانگهای  »5را تاسیس کردنوو؛ اموا در پخجموین

قرار نگرفتهانو.

اجالس سران در شهر شانگهای چین در تاریخ  25خورداد 1280

دابوین مقانکی و همکاران( )1285در تحقیق خوود پتانسویل
تجاری دو جانبه میان ایران و هر ی

( 15ژوئوون  )2001کشووورهای دضووو شووانگهای  5جمهوووری

از کشورهای دضو شورای

ازبکستان را نیت بوه دضوویت پذیرفتخوو و بوا امضوای بیانیوهای

همکاری خلیج فارس را با استفاده از روش برآورد سواده در طوی
سالهای  1992-2001و بر اساس کوهای کاتیی شو

تشکیل سازمان همکاری شانگهای را ادالم نمودنو .هم چخین در

رقموی

سال  2004کشور مغولستان و کشورهای هخو پاکسوتان و ایوران

 HSمحاسبه نمودنو .یافتههای تحقیق نشوان داد کوه دلویریوم

در سال  2005بهدخوان ادضای ناظر این سازمان پذیرفته شونو.

وجود ظرفیتهای تزم جهت توسعه مبادتت طرفین نتوانستهانو
 .2-1ایران و سازمان همکاری شانگهای

از این پتانسیلها به طور مخاسب اسوتفاده کخخوو .بخوابراین زمیخوه
از کشوورهای

کشور ایران سیاست همگرایوی و همکواری مخطقوهای را در

دضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد .در دمل قسمتی از

سالهای اخیر در دستور کار خود قورار داده چراکوه معتقوو اسوت

کل پتانسیل صادراتی ایران به کشوورهای موورد بررسوی (و نیوت

اتلوواذ ایوون نوووع سیاسووت در مجموووع بووا اهوووا

راهبردهووا و

بالعکس) تحقق یافته لیکن بلشی از آن هخوز به صورت ظرفیت

سیاستهای خارجی ایران تطابق داشته و لوذا برتوری و رجحوان

صادارتیِ قابل استفاده باقی مانوه است.

رواب با همسایگان کشوورهای مسولمان و کشوورهای در حوال

توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یو

حسوویخی و بترگووی ( )1289در مقالووه «ارزیووابی و بوورآورد

توسعه همگی موردنظر دولتمردان ایرانوی در دورههوای ملتلوآ

ظرفیتهای صادرات کاتیی ایران به کشور آفریقای جخووبی» بوا

میباشو .این کشور در سوالهوای انتهوایی قورن بیسوتم نگواه

استفاده از شاخ های برآورد پتانسیل تجواری متیوت نسوبی و

دمیقتری به کشورهای ماورای همسایگان جویو انواخت و دمق

کسویخوس طوی دوره زموانی  2001-2005و بور اسواس

خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت .چین و

شاخ

استراتژی

رقمی  HSتووین شوه اسوت .نتوایج نشوان

هخو کشورهایی بودنو که با توجه به هویت آسیایی خود جمعیوت

داد که در خصوص درجه اکمال تجاری ایران و آفریقای جخووبی

فووراوان رشووو سوورید و پیشوورفت در بلوو هووای صووخعتی و

کسویخوس  0/68و  0/26در واردات و

توجه ایوران را جلوب نمودنوو .مسوائل فوو و بوروز

کوهای کاتیی ش

آفریقای جخوبی با شاخ

تکخولوژی

صادرات از /به ایران رتبه اول را در میان تمامی کشورهای آفریقا

مشکالت در موضوع هستهای جمهوری اسالمی ایوران و تهویوو

داراست .هم چخین بر اساس پتانسیل معمولی صوادرات کواتیی

به استفاده از تحریمهای گستردهتر موجب گردیو که نگواه ایوران

آفریقای جخوبی با رقم  2141/9میلیون دتر در سال در طی دوره

به رواب با یرب و آمریکا همواره توام با نگاه امخیتوی و سیاسوی

مورد بررسی مقام اول را در واردات از ایران در قواره آفریقوا دارد؛

شوه و لذا در چخین حالتی گرای

به کشورهای آسیایی میتوانوو

ولیکن با  0/58درصو تحقق دمالً استفادهای از پتانسیل معمولی

به ایران این مجال را بوهو که اوتً برنامهریتی بورای اسوتفاده از

صادراتی ایران به این کشور به دمل نیاموه است.

ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای
سلت را در ذهن داشته باشو و ثانیاً از پتانسیل این کشورها برای

بررسیهای بازرگانی

شماره  26ـ آذر و دی 2936

4

مقابله با تحریمها و تهویوات استفاده نمایو .این تغییر بوا اشوتیا

درونگروهی کشورهای دضو سازمان در سالهای موورد بررسوی

کشورهایی مانخو چین برای استفاده از راههای جویو برای توامین

به طور متوس حووود  22میلیوارد دتر در هور سوال مویباشوو.

انرژی و دسترسوی بوه بازارهوای جویوو بورای کاتهوای چیخوی

کشورهای چین و مغولستان به ترتیب باتترین ( 21/8درصوو) و

همتمان است .چین از ی سو امیووار است که شری

پایینترین ( 0/2درصو) سوهم را از نظور ارزش واردات ییرنفتوی

استراتژی

برای آمریکا باشو از طر دیگر مخافد اقتصادی دالوه بر مخوافد

درونگروهووی  SCOطووی سووالهووای  2002-2002بووه خووود

سیاسی و امخیتی در ایران دارد که نمیتوانو از آنها چشومپوشوی

اختصاص دادهانو .تزم به ذکر اسوت کوه کشوور ایوران از لحوا

کخو .چین گرچه مستقیماً اقوام به بلوکه کردن تحریم امریکا دلیه

صادرات و واردات ییرنفتی درونگروهی سوازمان در دوره زموانی

ایران نلواهو کرد اما تمامی سعی خود را به کار خواهو بست توا

 2002-2002به ترتیب با سهمی معادل  2/2درصو و  6/5درصو

این تحریمها محوود باشخو .برخی از تحلیلگران معتقونو کوه در

در رتبه پخجم بعو از کشور قتاقستان قرار دارد.

صورتیکه آمریکا تحریمهای مالی را دلیه ایران بوه اجورا گوذارد
 .3متدلوژی تحقیق (برآورد پتانسیل تجاری بین دو

چین تن به این مسئله نواده و همین امر این کشور را بوه دخووان
گتیخه جویو و شایو آخرین گتیخه برای ایوران مطور کخوو و لوذا

کشور)

شرکتهای چیخی فرصتهای استثخائی بورای سورمایهگوذاری در

پتانسیل تجاری میتان تجارتی است کوه کشوورها بوه طوور

خواهخو یافت .همچخین چین مصر کخخووه

بالقوه میتوانخو با توجه به دوامل تعیین کخخوه جریان تجارت بوا

مواد معونی قابل توجه ایران است؛ مضا اینکوه ایوران برناموه

یکووویگر داشووته باشووخو .روشهووای بوورآورد پتانسوویل تجوواری را

توسعه بلخو پروازانهای را در سر دارد و بوازار بترگوی بورای خریوو

میتوان در دو گروه دسته بخوی نمود:

ماشینآتت چیخی و دیگر محصوتت این کشور در ایوران وجوود

 .1روش بورآورد سوواده پتانسوویل تجواری بووا اسووتفاده از آزمووون

ایران را بی

از پی

مشابهت.

دارد که با کخارهگیری کردن شرکتهای یربی از سورمایهگوذاری

 .2روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از مول جاذبه [.]9

در ایران بازار ایران درصهای برای سرمایهگذاری چیخیها خواهو

در این تحقیق برآورد پتانسیل تجاری (پتانسویل صوادراتی و

شو.

وارداتی) ییرنفتی بین ایران و کشورهای دضو سازمان همکواری

 .2-2بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو

شووانگهای از طریووق روش بوورآورد سوواده بووا اسووتفاده از آزمووون

سازمان همکاری شانگهای

مشابهت محاسبه شوه است.

در بررسوی تجوارت درون گروهوی مجمووع ارزش صووادرات
ییرنفتی درونگروهی کشورهای دضو سازمان شانگهای در دوره

 .3-1برآورد ساده پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون

زمانی 2002-2002به طور متوس حوود  26میلیارد دتر در هور

مشابهت

سال میباشو .در این میان متوس صادرات ییرنفتی کشوورهای

برای برآورد پتانسیل تجاری از این روش از دادههای مربووط
به صادرات و واردات کشورها استفاده میکخیم.

چین و تاجیکستان به این سازمان طی این دوره به ترتیب معادل
 29میلیارد دتر و  159میلیون دتر در هر سال بووده اسوت؛ بوه

وقتی بحث همکاریهای اقتصادی و تجاری بین چخو کشوور

طوری که کشور چین بوا  51/5درصوو بواتترین سوهم و کشوور

مطر میشود در اولین گام کشورهای دضو بوه کواه

موانود

تاجیکستان با سهمی بسیار ناچیت معوادل 0/2درصوو پوایینتورین

تجاری (مواند تعرفهای و ییرتعرفهای) یوا حوذ موانود تجواری

سهم از صوادرات درونگروهوی را طوی ایون سوالهوا بوه خوود

فیمابین مویانویشوخو .معمووتً در صوورت انعقواد موافقوتناموه
تجاری لیستی از کاتها معرفی میشونو کوه کواه

اختصواص دادهانوو .هووم چخوین مجمووع ارزش واردات ییرنفتووی
5

یوا حوذ

شماره 26ـ آذر و دی  2936بررسیهای بازرگانی

مواند تجاری در مورد این لیست از کاتها ادمال میگوردد .روش

واردکخخوه  wجهان  tزمان  Xصوادرات  Mواردات و  iکواتی

برآورد ساده پتانسیل تجاری با استفاده از آزموونهوای مشوابهت

مورد نظر است.

معیاری است که میتوانو این لیست را در اختیار سیاسوتگوذاران

 :XAiwtصادرات کشور Aبه جهان از کاتی  iدر زمانt؛

قرار دهو .البته ارائوه ایون لیسوت توسو ایون روش اولوین گوام

 :MBiwtواردات کشور Bاز جهان از کاتی  iدر زمان .t

تعرفه

با جمد کردن رقمهای پتانسیل صادراتی کشور  Aبوه کشوور

محسوب میشود زیرا در نهایت بایو تعیین شود که کاه

در مورد هر کات به چه میتان باشو و این میتان چه تواثیری روی

 Bدر مووورد کوووهای ملتلووآ کوواتیی ) (i=1,…,nمیووتان کوول

رفاه خواهو داشت .بر این اساس برآورد سواده پتانسویل تجواری

پتانسیل صادراتی کشور  Aبه کشوور  Bتعیوین مویگوردد [.]12

روش مخاسبی اسوت؛ چوون در ایون روش کاتهوای پتانسویلدار

براساس مطالعات ملتلآ ازجمله مطالعهای کوه توسو آرنوون و

معین میشونو ضمن آن که رقم کل پتانسیل نیت تعیین میشود.

همکاران ( )1996صورت پذیرفت بوه طوور معموول  10الوی 20

این روش در مطالعات مربوط به برآورد پتانسیل تجارت دو جانبوه

درصو حواکثر پتانسیل صادراتی (وارداتی) را بوه دخووان پتانسویل
صادراتی (وارداتی) در نظر میگیرنو اما در این پژوه

بین کشورها کاربرد فراوانی دارد [.]10
روش ساده با هو برآورد پتانسیل تجواری بوه صوورت زیور

که برآورد دقیوق توری داشوته باشویم نیواز بوه معیوار مشلصوی
میباشو .بر این اساس از شاخ

است:
روش برآورد ساده از پتانسیل صادرات کشور  Aبوه کشوور

B

برای تعیین تشابه تجاری بین کشوورها معیارهوای متعوودی

میتوان به کاربرد) بوه ایون ترتیوب اسوت کوه واردات اقوالم یوا
گروههای کاتیی کشور  Bبه تفکی

مانخو معیار تشابه فیخگر_ کریخین [ ]12معیوار تشوابه صوادرات و

کواتیی SITC

واردات [ ]14و معیار کسیخوس (در ایون تحقیوق از ایون شواخ

یا  HSرا در نظر میگیرنو و در مقابل کول صوادرات کشوور  Aاز

اسووتفاده شوووه اسووت) وجووود دارد .معیووار کسوویخوس یکووی از

همان کاتها به کشورهای جهان را در نظر میگیرنو (این آمار از

مرسومترین روشهای تعیین امکوان تجوارت دوجانبوه کشوورها

لو های فشرده آماری بینالمللی مثل  PC-TASقابول دسوترس

است که با استفاده از روش انوازهگیری کسیخوس زاویه دو بوردار

است) .به این ترتیب دو ستون در مقابل هر کوو کوات بوه وجوود

صادارت و واردات کشورها به دست میآیوو .بوه ایون مخظوور دو

خواهو آمو که یکی مربوط بوه واردات کشوور  Bاز آن کاتهوا از

ماتریس  n×1که یکوی صوادرات کشوور  iبوه جهوان و دیگوری

تمام کشورهای جهان و دیگری مربوط به صوادرات کشوور  Aاز

واردات کشور  jاز جهان است تعریآ میشود .سوپس بوا تعیوین

آن کاتها به تمام کشورهای جهان میباشوو .لوذا در مقابول هور

زاویه دو بردار در فضای کاتی  nبعوی میتوان این دو بردار را با

شماره تعرفه کات دو دود خواهو بود .برای تعیین حواکثر پتانسیل

هم مقایسه نمود .زاویه کوچ

صادراتی حواقل آن دو دود مو نظور قورار مویگیورد و پتانسویل

کاتیی واردات کشور ( jازتمام مبادی یا جهان) است و همچخوین

بود]11[ :

زاویه بترگ نشان میدهو که ساختار صادرات کشوور  iو سواختار

=)Min(XAiwt, MBiwt

حواکثر پتانسیل صادراتی کشور  Aبه کشور
()2

واردات کشور  jییرمشابه هستخو (یعخوی قابلیوت انطبوا نوارنوو)

 Bاز کاتیi

[.]15

=Min(XAiwt, MBiwt)*(10-30)%

پتانسیل صادراتی کشور  Aبه کشور

معیار کسیخوس به صورت زیر تعریآ میشود:

 Bاز کاتیi

در فرمووولهووای ( )1و ( A )2کشووور صووادرکخخوه  Bکشووور

بررسیهای بازرگانی
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نشان میدهو که ترکیب کواتیی

صادرات کشور ( iبرای تمام مقاصو یا جهوان) شوبیه بوه ترکیوب

معمولی حوود  10الی  20درصو حواقل مقوار تعیین شوه خواهوو
()1

کسیخوس استفاده شوه است.

 .3-1-1شاخص کسینوس

(و همین طور این روش را برای واردات کشور  Aاز کشور  Bنیوت
طبقهبخووی

بورای آن

6

n

.M jk

()2

ik

X
k 1

n

n

k 1

k 1

 X ik2 . M 2jk

 .4نتایج حاصل از برآورد پتانسیل تجاری

COSij 

کساینود در کشاورهای عضاو

 .4-1محاسبه شااص

سازمان همکاری شانگهای

 :Xikسهم صادرات کاتی  kدر صادرات کشور  iبه جهان؛

در این بل

 :Mjkسهم واردات کاتی  kدر واردات کشور  jاز جهان.

کسیخوس بور اسواس رابطوه ( )2بوین

شاخ

 jو  kبووه ترتیووب مربوووط بووه کشووور صووادرکخخوه کشووور

ایران و کشورهای دضو سازمان شوانگهای و بورای دوره زموانی

واردکخخوه و گروه کاتیی میباشخو .با توجوه بوه فرموول ( )2اگور

 2002-2002با استفاده از اطالدات و آمار مربوط بوه کول ارزش

ترکیب کاتیی صادرات کشور  iبا واردات کشور  jیکسان باشوخو

صادرات و ارزش واردات ییرنفتی هور یو

از کشوورهای متبوور

نشان دهخوه درجه تشابه کامول اسوت؛ یعخوی الگوهوای کواتیی

انجام گرفته است .اطالدوات موورد نیواز از نورم افوتار اطالدوات

کشور صادرکخخوه و وارد کخخوه دقیقاً شوبیه بوه هوم مویباشوخو و

تجاری مرکت تجارت بینالملل ) (PC/TASو بور اسواس سیسوتم

i

مقوار  cosی

هماهخگ شوه توصیآ و کوگذاری کات ) (HSبه صورت کوهای

خواهو بود.

ش

اگر برای تمام kها  Xیا  Mیا هر دو صفر باشخو واضح است

رقمی جهت انوازهگیری معیار کسیخوس مورد اسوتفاده قورار

که تجارت از کشور  iبه کشور  jممکن نیست :یعخی هوی درجوه

گرفته است تا از طریق این شاخ

تشابهی وجود نوارد و در این صورت مقوار کسیخوس صفر اسوت.

کشورها تعیین گردد و هم میتان پتانسیل معمولی بوین کشوورها
مشل

بخابراین کسیخوس بین دو بردار میتوانوو بوین دو مقووار بحرانوی
صفر و ی

قرار بگیرد.

هم درجه تشابه تجاری بوین

شود]16[ .

 .4-1-1محاسبه شاخص کسیینوس ایااراغ ریرنی یی

برای تفسیر معیار کسیخوس از رابطه زیور اسوتفاده مویکخویم

ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

[:]15

بردار کاتهای صادراتی ییرنفتوی ایوران بوه دخووان درضوه
مقادیر بین  0/8و 1

درجه تشابه بسیار بات

صادرات کشورمان و بردار کاتهای وارداتی ییرنفتوی کشوورهای

مقادیر بین 0/6و 0/8

درجه تشابه بات

شانگهای به دخوان تقاضای وارداتی آنهوا در نظور گرفتوه شووه

مقادیر بین 0/4و 0/6

درجه تشابه متوس

است .در جوول ( )1درجوه تشوابه صوادرات ییرنفتوی ایوران بوا

مقادیر بین 0/2و 0/4

درجه تشابه کم

کشورهای دضو سازمان همکاری شانگهای آموه است .مالحظوه

مقادیر بین صفر و  0/2درجه تشابه بسیار کم

میشود که درجه تشابه ساختار صادرات ییرنفتی ایران با سواختار
واردات ییرنفتی کشورهای دضو شانگهای بسیار کم میباشو .بوا

تزم به ذکر است که معیوار کسویخوس فقو شووت جریوان

توجه به شاخ

تجاری و تشابه تجاری بین دو کشور وارد کخخوه و صوادرکخخوه را
مشل

کسیخوس صادرات ییرنفتی ایران به کشوورهای

شانگهای هر چه این شاخ

از ثبات بیشوتری برخووردار باشوو

مینمایو و در مورد پتانسیل تجاری ادوواد و ارقوامی را

تصمیمگیری در مورد بازارهای هو کاتهای ییرنفتی کشورمان

تعیین نمینمایو .هم چخین ممکن است تجارت بین دو کشور بوه

بهتر خواهو بود .هر چخوو درجوه تشوابه بوات دلیول کوافی بورای

طور کامل با هم شبیه باشو در حالی که معلوم نیست با یکوویگر

برقراری رواب تجاری بات بین دو کشوور نیسوت بلکوه دوامول

تجارت کرده باشخو.

دیگری نظیر تشابه مطلوبیت نتدیکی جغرافیایی مسائل سیاسوی
و  ...در شکلگیری این رواب موثثر هسوتخو [ .]12پوایین بوودن
مقادیر معیار کسیخوس نیت امکان وجود فعالیتهای تجواری را در
آیخوه مختفی نمیکخو .هموانطوور کوه معیوار کسویخوس ایوران و
7
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تاجیکسووتان پووایین اسووت ولووی رواب و تجوواری کشووورمان بووا

پایین بودن درجه تشابه بوان معخی نیست که امکان وجوود هوی

تاجیکستان این مطلب را تاییو نمیکخو .هم چخین بر اساس ایون

فعالیت تجاری در آیخووه وجوود نووارد .بوا توجوه بوه جووول ()2

جوول در میان کشورهای دضو سازمان شوانگهای بوی تورین

کسیخوس واردات ییرنفتی ایران از کشورهای سازمان شوانگهای

درجه تشابه صادرات ییرنفتی ایران با کشور مغولستان به میوتان

از مقادیر باتتری نسبت به صادرات ییرنفتی آن به این کشوورها

 0/18میباشو.

برخوردار است .در جوول ( )2درجه تشابه واردات ییرنفتی ایران با
هر یو

جدول  -1درجه تشابه صادرات غیرنفتی ایران با

اساس شاخ

هر یک از کشورهای عضو سازمان شانگهای طی

کسیخوس محاسبه شوه است .مشواهوه مویشوود

بیشترین درجه تشابه واردات ییرنفتی ایران از کشورهای سازمان

سالهای 7002-7002
کشور

از کشوورهای سوازمان در سوالهوای 2002-2002بور

شانگهای با کشور چین به میتان  0/20میباشو.

ارجه تشابه
بسیار زیاا

زیاا

م وسط

کم

بسیارکم

جدول  -7درجه تشابه واردات غیرنفتی ایران از

چین

-

-

-

-

0/12

روسیه

-

-

-

-

0/06

هریک از کشورهای عضو سازمان شانگهای طی

هخو

-

-

-

-

0/08

قتاقستان

-

-

-

-

0/06

قرقیتستان

-

-

-

-

0/09

سالهای 7002-7002
کشور

ارجه تشابه
بسیار زیاا

زیاا

م وسط

کم

بسیارکم

مغولستان

-

-

-

-

0/18

چین

-

-

-

-

0/2

پاکستان

-

-

-

-

0/09

روسیه

-

-

-

-

0/19

تاجیکستان

-

-

-

-

0/02

هخو

-

-

-

-

0/12

ازبکستان

-

-

-

-

0/09

قتاقستان

-

-

-

-

0/10

قرقیتستان

-

-

-

-

0/05

مغولستان

-

-

-

-

0/09

پاکستان

-

-

-

-

0/12

تاجیکستان

-

-

-

-

0/10

ازبکستان

-

-

-

-

0/05
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 .4-1-2محاسییبه شییاخص کسییینوس وارااغ ریرنی ییی
ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

معیار کسیخوس به جهت و مسیر جریان تجارت بین دو کشور
بستگی دارد به گونهای که این شاخ
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بر اساس صادرات کشور
 Bو واردات کشووورA

بخابراین بر اساس نتایج جوول ( )1و جووول ( )2فرضویه اول

متفوواوت اسووت .بوور همووین اسوواس کسوویخوس واردات ایووران از

تحقیق مبخی بر اینکه درجه تشوابه صوادرات و واردات ییرنفتوی

کشورهای دضو سازمان شانگهای بورآورد شوو .بوردار کاتهوای

بین ایوران و کشوورهای دضوو شوانگهای بوات اسوت پذیرفتوه

صادراتی ییرنفتی کشورهای شانگهای به دخوان درضه صادراتی

نمیشود.

 Aو واردات کشووور  Bبووا صووادرات کشووور

کشورهای شانگهای و بردار کاتهای وارداتی ییرنفتی ایوران بوه

 .4-2برآورد ساده پتانسیل تجاری با استفاده از آزماون

دخوان تقاضای وارداتی ایران در نظور گرفتوه شووه اسوت .نتوایج
نشان میدهو شاخ

مشابهت بین ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای

کسیخوس بورای جریوان واردات ییرنفتوی

پتانسیل صادراتی ییرنفتی ایران بوه هور یو

از کشوورهای

ایران از کشورهای سازمان شانگهای همانخوو صوادرات ییرنفتوی

سازمان همکاری شانگهای و پتانسیل وارداتی ییرنفتوی ایوران از

ایران به این کشورها دارای درجه تشابه بسیار کم میباشو .البتوه

از این کشورها با استفاده از روش ساده پتانسویل تجواری

بررسیهای بازرگانی

شماره  26ـ آذر و دی 2936

هری
8

جمد پتانسیل مربوط به کوهای ش

مورد محاسبه قرار گرفته است.
برای محاسبه پتانسیل صادراتی ییرنفتی ایران به هر یو

از

رقمی میباشو را به هموراه

یکسری اطالدات در این خصوص ارائه میدهو.

کشورهای سازمان شانگهای با استفاده از این معیوار تزم اسوت

ستون اول اسامی نُه کشور دضو سازمان همکاری شوانگهای

کوهای کاتیی که ایران در خصوص آن کوها برای دوره زموانی

را که شری

تجاری ایران در این سازمان هستخو نشان میدهو.

تعیین شوه صادرکخخوه بوده معین شونو .سپس از بین این کوها

ستون دوم و سوم به ترتیب حواکثر پتانسیل صادرات ییرنفتوی و

شونو که کشور دضو واردکخخوه آن کو از جهوان

پتانسیل صادرات ییرنفتی را آشوکار مویسوازنو .از لحوا ارزش

باشو .بر اساس این کوهای کاتیی حوواکثر پتانسویل صوادراتی

باتترین میتان پتانسیل صادرات ییرنفتی ایران مربوط به کشوور

مواردی گتیخ

ییرنفتی ایران به هر ی

چین است .این رقم در حوود 2929/2میلیون دتر میباشو.

از کشورها در ستونهای جواگانه قابول

دسترس خواهو بود و میتان دودی حواکثر پتانسیل در موورد هور

پایینترین رقم پتانسیل صوادراتی ییرنفتوی ایوران از لحوا

کو کات رقم حواقل در بوین صوادرات ییرنفتوی ایوران و واردات

ارزش به کشور تاجیکسوتان ( 60/5میلیوون دتر) تعلوق دارد .در

ییرنفتی کشور مووردنظر مویباشوو .سوپس بور اسواس شواخ

این بین هخو با  1222میلیون دتر و روسویه بوا  910/6میلیوون

کسیخوس میتان پتانسیل صادرات ییرنفتی ایوران بوه کشوورهای

دتر به ترتیب جایگاه دوم و سوم را بعو از کشور چوین بوه خوود

دضو شانگهای به دست میآیو .چخوین دملوی را بورای پتانسویل

اختصاص دادهانو .اما میتان واقعی صادرات ییرنفتی ایران به این

وارداتی نیت انجام میدهیم .بووین صوورت کوه واردات ییرنفتوی

کشورها در دوره زمانی مورد بحث چقور بوده اسوت اگور میوتان

کو کاتی مووردنظر را در مقابول صوادرات

صادرات ییرنفتی تحققیافته ایران در دوره زمانی موورد نظور بوه

شرکای تجاری به جهان از همان کو کاتیی قورار داده و سوپس

کشورهای سازمان شانگهای را  100در نظر بگیریم چه درصوی

دود حواقل را برای هر کو به دست آورده و از مجموع حواقلهوا

از آن به هر ی

از کشوورهای دضوو تعلوق دارد و ایون میوتان

حواکثر پتانسیل واردات ییرنفتی ایران از کشور موردنظر به دست

صادرات ییرنفتی تحققیافته چه درصووی از پتانسویل صوادراتی

میآیو و با توجوه بوه معیوار کسویخوس مقووار پتانسویل واردات

ییرنفتی ایران به این کشورها را در بر مویگیورد اگور پتانسویل

ییرنفتی به دست خواهو آمو .بوین مخظور بوا اسوتفاده از آخورین

صادرات ییرنفتی را به دخوان ظرفیت صادرات ییرنفتوی در نظور

نسله نرمافتار آموار تجواری در زموان پوردازش اطالدوات ایون

بگیریم میتوان ظرفیت صادرات ییرنفتی استفاده نشوه را تعیین

آمار اقالم صادرات و واردات ییرنفتی

نمود و هم چخین تعیین کرد که چه درصوی از پتانسیل صوادرات

ایران از جهان از ی

تحقیق

)PC-TAS (2007

هر ی

از کشورهای سازمان شانگهای بر اساس کووهای شو

ییرنفتی ایران به هر ی

از این کشورها بالاستفاده مانوه اسوت.

رقمی  HSبه صوورت مجمووع ارزش پوخج سوال ()2002-2002

بر این اساس ستون بعوی به میتان صادرات ییرنفتی تحققیافته

استلراج شوه و برای محاسبات بعوی مورد استفاده قورار گرفتوه

تعلق دارد و هم چخین سهم هر ی

از کشورها از میتان صادرات

است.

ییرنفتی تحققیافته محاسبه شوه و در سوتون چهوارم نیوت قابول
دسترسی است .ستون پخجم نشان میدهوو کوه چوه درصووی از

 .4-2-1پ انسیل اااراغ ریرنی ی ایران بیه هیر ییز از

پتانسیل صادرات ییرنفتی ایران به هر کشور را میوتان صوادرات

کشورهای سازمان همکاری شانگهای

جواول پتانسیل صادرات ییرنفتی ایران به ی

ی

ییرنفتی تحققیافته در بر میگیرد .ستون بعو ظرفیوت صوادرات

ادضوای

ییرنفتی بالاستفاده بوده که هم بر اساس ارزش قابل دسترسوی

سازمان شانگهای بسیار گسترده هستخو زیرا پتانسیل صادراتی را
بر اساس کوهای ش

است و هم سهم آن از پتانسیل صادرات ییرنفتی ایوران بوه هور

رقمی  HSنمایان میسازنو .در جوول ()2

کشور مشل

رقم کل پتانسیل صادرات ییرنفتی ایران به هر کشور که حاصول
9

است.
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جدول  -2مشخصههای مربوط به پتانسیل صادرات غیرنفتی ایران به هریک از کشورهای عضو سازمان
شانگهای مجموع سالهای7002-7002
حداکثر پ انسیل
اااراتی ریرنی ی
کشور

مجموع  5سال

پ انسیل اااراتی

ظرفیت اااراتی ریرنی ی

میزان اااراغ ریرنی ی تحقق یاف ه

ریرنی ی

ارزش

ارزش

ارزش

(میلیون االر)

(میلیون االر)

(میلیون االر)

سهم از میزان

بالاس یااه

سهم از پ انسیل

اااراغ ریرنی ی اااراتی ریرنی ی ایران
تحقق یاف ه

به هر کشور (اراد)

ارزش

اراد از پ انسیل

(میلیون االر) ایران به هر کشور

چین

22202

2929/2

2524

20/5

86/2

405/2

12/8

روسیه

15225

910/6

886

10/2

92/2

24/6

2/2

قرقیتستان

2002

129/2

140

1/2

28/1

29/2

21/9

ازبکستان

2802

252/4

252

2/0

21/5

100/4

28/5

تاجیکستان

1262

60/5

455

5/5

100

*0

0

قتاقستان

8222

526/2

220

2/2

41/8

206/2

58/2

هخو

16015

1222

2284

22/2

100

0

0

مغولستان

1815

219/2

0

0

0

219/2

100

پاکستان

9145

824/2

1006

12/2

100

0

0

8262

100

جمد
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* از آن جایی که در ادبیات اقتصادی ،ظرفیت بالاستفاده منفی نداریم ،بنابراین اعدادی که مقادیر آنها در ستون ظرفیت بالاستفاده صفر میباشد ،در اصل مقادیری منفی بودهاند.

کل میوتان صوادرات ییرنفتوی تحقوقیافتوه ایوران بوه ایون

سهم میتان صادرات ییرنفتی تحقوقیافتوه از کول پتانسویل

کشورها  8262میلیون دتر میباشو که بیشترین مقووار مربووط

صادرات ییرنفتی ایران به هر کشور نشان میدهو که کشورهای

به کشور هخو میباشو .در حوود  24درصو از این رقوم بوه کشوور

تاجیکستان هخو و پاکستان با  100درصو در صوور قورار دارنوو.

هخو تعلق دارد .پس از هخو بیشوترین میوتان صوادرات ییرنفتوی

این دود نشاندهخوه آن است که در مخاسوبات تجواری دو جانبوه

تحقق یافته ایران به کشور چین مربوط میباشو (حوود  20درصو

کشور ایران بوا کشوورهای موذکور بیشوتر از ظرفیوت صوادرات

از کل میتان صادرات تحققیافته) .کمترین میتان واقعی صادرات

ییرنفتی (پتانسیل صادرات ییرنفتی) صادرات صورت گرفته و در

ییرنفتی ایران مربوط به کشور مغولستان میباشو؛ به طوری کوه

واقد از ظرفیت صادرات ییرنفتی به طور کامل استفاده گردیووه و

ایران هی گونه صادراتی را به این کشور در طی این سالها انجام

بخابراین سهم ظرفیت صوادرات ییرنفتوی بالاسوتفاده از پتانسویل

نووواده اسووت .ایوون دو کشووور بووا وجووود قرابووتهووای فرهخگووی و

صادرات ییرنفتی ایران به این کشورها صفر میباشو.

جغرافیایی هخووز مخاسوبات رسومی سیاسوی بوا یکوویگر را آیواز

در ستون ظرفیت صادرات ییرنفتی بالاستفاده بیشترین سهم

نکردهانو و همین مسئله ماند از ایجاد رواب اقتصادی قابل توجوه

از پتانسیل صادرات ییرنفتی ایران مربووط بوه کشوور مغولسوتان

میان دو کشور شوه است ]18[ .شایو جمعیت کم و مخابد محووود

( 100درصو) است که این مسئله به دلیل دوم رواب تجواری بوا

اقتصادی در مغولستان انگیته تزم برای توسعه رواب اقتصوادی

کشور مغولستان میباشوو .بخوابراین ایون امکوان وجوود دارد کوه

با این کشور را در ایران ایجاد نکرده است.

مبووادتت تجوواری بووین ایووران و مغولسووتان از طریووق ایجوواد

بررسیهای بازرگانی

شماره  26ـ آذر و دی 2936
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موافقتنامه تجاری در سوازمان شوانگهای ایجواد گوردد و ایوران

شوومد خمیوور مولسووازی؛ مووواد پالسووتیکی و مصووخوداتی از آن؛

بتوانو از ظرفیت صادراتی خود استفاده مطلوب را ببرد.

فرآوردههای حاصل از یالت آرد نشاسوته شویر؛ وسوایل نقلیوه
از

زمیخووی ییوور از نواقوول روی خ و راهآهوون یووا تراموووای؛ شووکر و

در بررسی پتانسیل صادرات ییرنفتوی ایوران بوه هور یو

کشورهای دضوو شوانگهای کاتهوایی تحوت دخووان کاتهوای

شیریخیهای شکری؛ محصوتت دارویوی؛ سوخگ فلوت جووش و

پتانسیلدار معرفی میشوونو کوه ایوران بیشوترین پتانسویل را در

خاکستر؛ مرواریو سخگ گرانبهوا فلوتات سوکه و ییوره؛ نمو

صادرات ییرنفتی این کاتها به کشور مورد نظور دارد .بخوابراین

گوگرد خاک سخگ گ آه

ده گروه کاتیی پتانسیلدار که ایران مویتوانوو بور اسواس ایون

مغولس ان

و سیمان.

کاتها در صورت انعقاد موافقتنامه اقتصادی -مخطقهای حجوم

محصوتت دارویی؛ وسایل نقلیه زمیخوی ییور از نواقول روی

از کشورهای دضو این سوازمان

خ راهآهن یا ترامووای؛ مصوخوداتی از آهون و فووتد؛ یوالت و

صادرات ییرنفتی خود با هر ی
را افتای

حبوبات؛ شکر و شیریخیهای شکری؛ نم

دهو دبارتخو از]19[ :

گ آه

چین

مواد شیمیایی آلی؛ موس و مصوخوداتی از موس؛ آلومیخیووم و

و سیمان؛ چربی و رویون حیووانی و نبواتی؛ کاکوائو و

فوورآوردههووای کاکووائویی؛ تسووتی

مصووخوداتی از آلومیخیوووم؛ سووخگ فلووت جوووش و خاکسووتر؛ مووواد

تجهیتات الکترونیکی.

پالستیکی و مصخوداتی از آن؛ محصوتت شیمیایی متفرقه؛ روی

قرقیزس ان

آه

و مصووخوداتی از آن؛ بوور و

محصووتت دارویووی؛ یووالت و حبوبوات؛ مووواد پالسووتیکی و

و مصخوداتی از روی؛ محصوتتی با مخشأ حیوانی؛ مرواریو سخگ
گرانبها فلتات سکه و ییره؛ نم

گوگرد خاک سخگ

مصخوداتی از آن؛ وسایل نقلیوه زمیخوی ییور از نواقول روی خو

گوگرد خواک سوخگ گو

راهآهن یا تراموای؛ گوشت و مواد زائو گوشوت خووراکی؛ نمو

و سیمان.

گوگرد خاک سخگ گ آه

هند

کاکائویی؛ تستی

مواد شیمیایی آلی؛ آلومیخیوم و مصخوداتی از آلومیخیووم؛ موواد

و سیمان؛ کاکائو و فرآوردههوای

و مصخوداتی از آن؛ چربی و روین حیووانی و

شیمیایی معونی ترکیب فلتات گرانبها ایتوتوپ؛ آهون و فووتد؛

نباتی؛ محصوتت سرامی .

روی و مصخوداتی از روی؛ میووههوای خووراکی آجیول پوسوت

ازبکس ان

سووخگ فلووت جوووش و خاکسووتر؛ محصوووتت دارویووی؛ مووواد

مرکبات؛ مرواریو سخگ گرانبها فلتات سکه و ییره؛ سخگ فلوت
جوش و خاکستر؛ مواد پالستیکی و مصخوداتی از آن.

پالستیکی و مصخوداتی از آن؛ وسایل نقلیه زمیخی ییور از نواقول

روسیه

روی خ راهآهن یا تراموای؛ آهون و فووتد؛ یوالت و حبوبوات؛

سخگ فلت جوش و خاکستر؛ مواد پالستیکی و مصوخوداتی از

چربی و رویون حیووانی و نبواتی؛ مصوخوداتی از آهون و فووتد؛

آن؛ محصوتت سرامی ؛ وسایل نقلیه زمیخی ییر از نواقول روی

محصوتت سرامی ؛ راکتورهای هستهای دیگهای بلوار و آب

خ راهآهن یا تراموای؛ میوههای خوراکی آجیل پوست مرکبات؛

گوورم ماشووینآتت و وسووایل مکووانیکی اجووتاء و قطعووات آن؛
و مصخوداتی از آن.

صابونها روانکخخوهها واکس موم و شمد خمیور موولسوازی؛

تستی

نوشیونیها نوشابههای ییرالکلی و سرکه؛ فرآوردههای حاصل از

تاجیکس ان

وسایل نقلیه زمیخی ییر از نواقل روی خ راهآهن یا تراموای؛

یالت آرد نشاسته شیر؛ سبتیجات و میوه آماده شوه و محفوو
شوه؛ شکر و شیریخیهای شکری.

یووالت و حبوبووات؛ شووکر و شوویریخیهووای شووکری؛ محصوووتت

قزاقس ان

دارویووی؛ مصووخوداتی از آهوون و فوووتد؛ کاکووائو و فوورآوردههووای
کاکائویی؛ سخگ فلت جوش و خاکستر؛ چربی و رویون حیووانی و

محصوتت سرامی ؛ صابونها روانکخخوهها واکس مووم و
11
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نباتی؛ دبایی دصاره رنگرزی و رنگوانه و ییوره؛ فورش و دیگور

میتان پتانسیل واردات ییرنفتی ایران مربوط به کشور چین بووده

مخسوجات کآپوش.

که این رقم  22052/2میلیون دتر میباشو .پس از چوین مقوام

پاکس ان

دوم در پتانسوویل واردات ییرنفتووی ایووران را کشووور روسوویه بووا

مواد شیمیایی آلوی؛ سوخگ فلوت جووش و خاکسوتر؛ موس و

 10841/1میلیون دتر به خود اختصاص داده است .پوایینتورین

مصووخوداتی از مووس؛ آلومیخیوووم و مصووخوداتی از آلومیخیوووم؛

رقم پتانسیل واردات ییرنفتی ایران به کشوور تاجیکسوتان (21/4

محصوتت سرامی ؛ وسایل نقلیه زمیخی ییر از نواقل روی خو

میلیون دتر) تعلق دارد .ستون بعو میتان واردات ییرنفتی تحقوق

راهآهوون یووا تراموووای؛ مووواد پالسووتیکی و مصووخوداتی از آن؛

یافته ایران از کشورهای سازمان شوانگهای را بور اسواس ارزش

سبتیجات نباتات و ریشههوا و یووههوای زیور خواکی خووراکی؛

نشان میدهو .کل میتان واقعوی واردات ییرنفتوی ایوران از ایون

محصوتت دارویی؛ پوست خام (ییر از پوستهای نرم) و چرم.

کشورها  21469میلیون دتر است که بیشترین مقوار مربوط بوه
کشور چین میباشو .هم چخین در حوود  52درصو از این رقم بوه

 .4-2-2پ انسیل وارااغ ریرنی ی اییران بیه هیر ییز از

کشور چین تعلق دارد .به دبارت دیگر اگر میتان واردات ییرنفتی

کشورهای سازمان همکاری شانگهای

تحققیافتوه ایوران از کشوورهای دضوو سوازمان در دوره زموانی

برای تهیه جوولی که پتانسیل واردات ییرنفتی ایران از یو
ی

موردنظر را  100در نظر بگیریم  51/8درصو از آن به کشور چین

کشورهای سازمان شانگهای را نمایان سازد مراحلی مشوابه

تعلق دارد .ایون رقوم بورای کشوور مغولسوتان همانخوو صوادرات

طی میگوردد و در نهایوت جووول مربووط بوه پتانسویل واردات

ییرنفتی تحققیافته ایوران بوه کشوورهای دضوو صوفر بووده و

ییرنفتی ایران از کشورهای دضو شانگهای آماده میگردد .جوول

پایینترین مقوار را در میان کشورهای دضو شوانگهای از لحوا

( )4مشلصه و ویژگیهای مربوط به پتانسویل واردات ییرنفتوی

میتان واردات ییرنفتی تحققیافته به خود اختصواص داده اسوت.

ایران از کشورهای سازمان شانگهای را نشوان مویدهوو .سوتون

این مسئله احتماتً از دوم مبادتت تجاری بین ایران و مغولستان

نلست کشورهای دضو سازمان را نشان داده و ستونهوای دوم

ناشی میشود.

و سوم به ترتیوب حوواکثر پتانسویل واردات ییرنفتوی و پتانسویل
واردات ییرنفتی را مشل

مویکخخوو .از لحوا ارزش بواتترین

جدول  -4مشخصه های مربوط به پتانسیل واردات غیرنفتی ایران از هریک از کشورهای عضو سازمان شانگهای
مجموع سالهای 7002-7002
حداکثر پ انسیل
وارااتی ریرنی ی
کشور

مجموع  5سال

پ انسیل وارااتی

ظرفیت وارااتی ریرنی ی

میزان وارااغ ریرنی ی تحقق یاف ه

ریرنی ی

ارزش

ارزش

ارزش

(میلیون االر)

(میلیون االر)

(میلیون االر)

بالاس یااه

سهم از میزان

سهم از پ انسیل

وارااغ ریرنی ی

وارااتی ریرنی ی ایران

تحقق یاف ه

به هر کشور (اراد)

ارزش

اراد از پ انسیل

(میلیون االر) ایران به هر کشور

چین

102125

22052/2

11121

51/8

50/5

10922/2

49/5

روسیه

56952

10841/1

5000

22/2

46/1

5841/1

52/9

قرقیتستان

860

42/4

45

0/2

100

*0

0

ازبکستان

2119

106/9

689

2/2

100

0

0

تاجیکستان

228

21/4

52

0/2

24/2

18/4

25/8

بررسیهای بازرگانی
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حداکثر پ انسیل
وارااتی ریرنی ی
کشور

مجموع  5سال

پ انسیل وارااتی

ظرفیت وارااتی ریرنی ی

میزان وارااغ ریرنی ی تحقق یاف ه

ریرنی ی

ارزش

ارزش

ارزش

(میلیون االر)

(میلیون االر)

(میلیون االر)

بالاس یااه

سهم از میزان

سهم از پ انسیل

وارااغ ریرنی ی

وارااتی ریرنی ی ایران

تحقق یاف ه

به هر کشور (اراد)

ارزش

اراد از پ انسیل

(میلیون االر) ایران به هر کشور

قتاقستان

10428

1100/5

1222

6/4

100

0

0

هخو

62986

8011/9

2616

12/2

22/2

5295/9

62/2

مغولستان

856

29/2

0

0

0

29/2

100

پاکستان

6266

1069

558

2/6

52/2

511

42/8

21469

100

جمد
ماخذ :یافتهها و محاسبات تحقیق

* از آن جایی که در ادبیات اقتصادی ،ظرفیت بالاستفاده منفی نداریم ،بنابراین اعدادی که مقادیر آنها در ستون ظرفیت بالاستفاده صفر میباشد ،در اصل مقادیری منفی بودهاند.

سهم میتان واردات ییرنفتوی تحقوقیافتوه از کول پتانسویل

آن؛ بر و تجهیتات الکترونیکوی؛ کشوتیهوا قوایقهوا و دیگور

واردات ییرنفتی ایران از هر کشور نشان میدهو کوه کشوورهای

سووازههووای شووخاور؛ تخبوواکو و مصووخوداتی از تخبوواکو؛ محصوووتت

ازبکستان قتاقستان و قرقیتستان با  100درصوو در صوور قورار

دارویی؛ باقیمانوه از مواد زائوو صوخاید یوذایی دلوفوه حیوانوات؛

دارنو .به دبارت دیگر ایران از این سه کشور بیشوتر از پتانسویل

روین بذر میوههای رویندار دانه و بذر برای کشت و ییره.

واردات ییرنفتی خود وارد کرده است و به طور کامل از ظرفیوت

هند

واردات ییرنفتووی خووود اسووتفاده نموووده اسووت .ظرفیووت واردات

وسایل نقلیه زمیخی ییر از نواقل روی خ راهآهن یا تراموای؛

ییرنفتی بالاستفاده ایوران از کشوورهای دضوو سوازمان نشوان

مصخوداتی از آهون و فووتد؛ یوالت و حبوبوات؛ آهون و فووتد؛

میدهو که بیشترین سهم ظرفیت بالاستفاده مربووط بوه کشوور

کشتیها قایقها و دیگر سازههای شوخاور؛ محصووتت دارویوی؛

مغولستان بوده که در واقد ایران اصالً از ظرفیت واردات ییرنفتی

راکتورهای هستهای دیگهای بلوار و آب گورم ماشوینآتت و

خود از این کشور اسوتفاده نخمووده اسوت .پوس از آن بیشوترین

وسایل مکانیکی اجتاء و قطعات آن؛ باقیمانوه از مواد زائو صخاید

ظرفیووت واردات ییرنفتووی اسووتفاده نشوووه ایووران از کشووورهای

یذایی دلوفه حیوانات؛ مواد پالستیکی و مصخوداتی از آن؛ شوکر

هخو  62/2درصو و روسیه  52/9درصو میباشخو.

و شیریخیهای شکری.
روسیه

برای تعیین کاتهای پتانسیلدار در واردات ییرنفتی ایوران از
هر ی

آهن و فوتد؛ وسایل نقلیوه زمیخوی ییور از نواقول روی خو

از کشورهای دضو سازمان شوانگهای همانخوو صوادرات

ییرنفتی دمل میشوود .بور ایون اسواس ده گوروه کواتیی کوه

راهآهن یا تراموای؛ کشتیها قایقها و دیگور سوازههوای شوخاور؛

از

تخباکو و مصخوداتی از تخباکو؛ راکتورهوای هسوتهای دیوگهوای

بیشووترین پتانسوویل را در واردات ییرنفتووی ایووران از هوور ی و
کشورهای دضو شانگهای دارا میباشخو دبارتخو از]20[ :

بلار و آب گرم ماشینآتت و وسایل مکانیکی اجوتاء و قطعوات

چین

آن؛ مصخوداتی از آهن و فووتد؛ بور و تجهیوتات الکترونیکوی؛
محصوتت دارویی؛ مواد پالستیکی و مصخوداتی از آن؛ آلومیخیوم

وسایل نقلیه زمیخی ییر از نواقل روی خ راهآهن یا تراموای؛

و مصخوداتی از آلومیخیوم.

آهن و فوتد؛ یالت و حبوبات؛ راکتورهای هستهای دیوگهوای
بلار و آب گرم ماشینآتت و وسایل مکانیکی اجوتاء و قطعوات
13
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سلتتخان نرمتخان و سایر بیمهرگوان آبوتی؛ ابریشوم؛ موس و

قزاقس ان

آهن و فوتد؛ سخگ فلت جووش و خاکسوتر؛ موواد شویمیایی

مصخوداتی از مس؛ یالت و حبوبات.

معونی ترکیب فلتات گرانبها ایتوتوپ؛ یالت و حبوبات؛ شوکر و

پاکس ان

شیریخیهای شکری؛ مس و مصخوداتی از مس؛ مرواریوو سوخگ

یالت و حبوبات؛ مواد پالستیکی و مصخوداتی از آن؛ بور و

گرانبها فلوتات سوکه و ییوره؛ تخبواکو و مصوخوداتی از تخبواکو؛

تجهیتات الکترونیکی؛ محصوتت دارویی؛ کشتیهوا قوایقهوا و

آلومیخیوم و مصخوداتی از آلومیخیوم؛ محصوتت شیمیایی متفرقه.

دیگر سازههای شخاور؛ دستگاههای اپتیکی دکاسی پتشکی فخی

مغولس ان

و ییره؛ مصخوداتی از آهن و فوتد؛ پخبوه؛ شوکر و شویریخیهوای

سخگ فلت جوش و خاکستر؛ مرواریو سخگ گرانبهوا فلوتات

شووکری؛ راکتورهووای هسووتهای دیووگهووای بلووار و آب گوورم

سکه و ییره؛ مس و مصوخوداتی از موس؛ انوواع پوشواک لووازم

ماشینآتت و وسایل مکانیکی اجتاء و قطعات آن.

جانبی به صورت کشبا یا قالبدوزی؛ پشم موی حیوانات نوخ
جمعبندی و مالحظات

و پارچه از موی اسب؛ آهن و فوتد؛ انواع پوشواک لووازم جوانبی
که به صورت کشبا یا قالبدوزی نباشو؛ هواپیموا هلیکووپتر و

در ایوون تحقیووق پتانسوویل تجووارت ییرنفتووی بووین ایووران و

قطعووات آن؛ مبلمووان روشووخایی تابلوهووا و سوواختمانهووای

کشورهای دضو سازمان همکاری شوانگهای از «روش سواده بوا

پی ساخته.

استفاده از آزمون مشابهت» بر اسواس آموار تجوارت سوالهوای

قرقیزس ان

 2002-2002برآورد گردیو .نتایج نشان داد که بیشترین پتانسیل

مرواریو سخگ گرانبها فلتات سوکه و ییوره؛ پخبوه؛ شوکر و

صادراتی ییرنفتی ایران با کشور چین میباشو .بعوو از چوین بوه

شیریخیهای شکری؛ شیشه و آبگیخه؛ آهن و فوتد؛ وسایل نقلیوه

ترتیب کشورهای هخو روسیه پاکسوتان قتاقسوتان ازبکسوتان

زمیخی ییر از نواقل روی خ راهآهون یوا ترامووای؛ آلومیخیووم و

مغولستان قرقیتستان و تاجیکسوتان قورار دارنوو اموا بلشوی از

مصخوداتی از آلومیخیووم؛ بور و تجهیوتات الکترونیکوی؛ نمو

پتانسیل صادراتی ییرنفتوی ایوران محقوق شووه و قسومتی نیوت

گوگرد خاک سخگ گ آه

و سیمان؛ راکتورهوای هسوتهای

بالاستفاده باقی مانوه است .در مورد کشور مغولستان کل پتانسیل

دیگهای بلار و آب گرم ماشینآتت و وسایل مکانیکی اجوتاء

صادرات ییرنفتی بالاستفاده مانوه و نشان میدهو که ایران هی

و قطعات آن.

صادراتی با این کشور نواشته است.

ازبکس ان

در بررسی پتانسیل واردات ییرنفتی ایران از کشورهای دضوو

مواد پالستیکی و مصخوداتی از آن؛ وسایل نقلیه زمیخی ییر از

سازمان همکاری شوانگهای نیوت مشواهوه گردیوو کوه بیشوترین

نواقوول روی خو راهآهوون یووا تراموووای؛ آهون و فوووتد؛ مووس و

پتانسیل وارداتی ایران همانخو پتانسیل صادراتی بوه کشوور چوین

مصخوداتی از مس؛ مرواریو سخگ گرانبها فلتات سکه و ییوره؛

تعلق دارد .بعو از آن به ترتیب کشورهای روسیه هخو قتاقسوتان

کودهای شویمیایی؛ پخبوه؛ یوالت و حبوبوات؛ بور و تجهیوتات

پاکستان ازبکستان مغولسوتان تاجیکسوتان و قرقیتسوتان قورار

الکترونیکی؛ لباس و متفردات لباس کشبا یا قالببا .

دارنو .در دمل قسمتی از این پتانسیل وارداتی ییرنفتی با توجه به

تاجیکس ان

واردات ییرنفتی تحقق یافته ایران از این کشورها استفاده شووه و

آلومیخیوم و مصخوداتی از آلومیخیوم؛ پخبه؛ وسایل نقلیه زمیخوی

قسمتی نیت به صورت ظرفیت وارداتی ییرنفتی بالاسوتفاده بواقی

ییر از نواقل روی خ راهآهون یوا ترامووای؛ موواد پالسوتیکی و

مانوه است .در بین کشورهای دضوو شوانگهای بیشوترین سوهم

مصخوداتی از آن؛ روین بذر میوههای رویندار دانه و بذر بورای

ظرفیووت وارداتووی ییرنفتووی بالاسووتفاده همانخووو سووهم صووادرات

کشت و ییره؛ سبتیجات و میوه آماده شوه و محفو شوه؛ ماهی

ییرنفتی بالاستفاده مربوط به کشور مغولستان بوده و بعوو از آن

بررسیهای بازرگانی
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3.
4.
5.
6.
7.

Cosine Index.
Jacob Viner. 1950.
J. Bhagwati, and A. Panagariya 1996.
Arnon, A. & Spivak, A. & Weinblatt, J.
Standard International Trade Classification
)(SITC
8. Abdalla, A. 1998.

کشورهای هخو روسیه و چین قرار دارنو.
با توجه به مطالب مذکور و بررسیهای انجام شوه موارد زیور
پیشخهاد می گردد:


از آن جایی که ایوران در تجوارت ییرنفتوی بوا برخوی از
کشورهای دضو شانگهای از پتانسیل تجاری خود به طور

 .9در چارچوب

کامل استفاده نکرده و هخوز ظرفیوت تجواری بالاسوتفاده
وجود دارد؛ بخابراین زمیخه مخاسوبی بورای توسوعه روابو

دودی پتانسیل تجاری بین دو کشور را با استفاده از دوواملی

متقابل میان ایران و کشورهای متبور فراهم میباشو .بور

که بر این پتانسیل مثثرنو تعیین کرد .در واقد در ایون روش

این اساس ضروری است مجریان و دستانورکان تجارت

در قالب مطالعات اقتصادسخجی دالوه بر دستیابی بوه میوتان

خارجی کشور در گسترش رواب متقابل به طور دموه در

دودی پتانسیل تجاری دو کشور میتوان معین نموود کوه از

مبوادتت تجواری در

بین متغیرهای بسیاری که ممکن است بر این جریانها مثثر

جهت تسهیل زمیخههوای افوتای

باشخو چه متغیرهایی واقعاً تعیینکخخوه هستخو.

زمیخه کاتهایی که بوه دخووان کاتهوای پتانسویلدار در


مقاله حاضر معرفی شوهانو توجه نمایخو.

 .10رحمانی .1284

در شرایطی که ایران در میان کشورهای دضوو سوازمان

 10 .11الی  20درصو حواکثر پتانسیل صادراتی به دخوان پتانسیل

شانگهای بیشترین پتانسیل تجارت ییرنفتی را با کشوور

صادراتی کشورها به یکویگر در نظر گرفته میشوود زیورا در

چین دارد بخابراین این امکان وجود دارد که با صادرات /

دنیووای واقعووی بووه مخظورتوسووعه بازارهووا (حتووی در صووورت

واردات کاتهای پتانسیلدار ییرنفتی به  /از کشور چین و

امکانپذیری این امر) مشکالتی وجود دارد .به دبوارت دیگور

نیت با گسترش همکاریهای اقتصوادی  -تجواری میوان

اگر به طور فرضی مشکلی بر سر راه توسعه صوادرات کشوور

ایران و چین این دو کشور بتوانخو توان رقابتپذیری خود

 Aبه کشور  Bدر حو حواکثر ظرفیوتهوای

وجوود نواشوته

را ارتقاء بلشیوه و با توسعه سرمایهگذاری در دو کشوور

باشو نمیتوانو این امر را به سردت انجام دهوو .زیورا انجوام

سهم خود را از تولیو و صادرات جهانی افتای


مول جاذبه (Model

 )Gravityمویتووان انووازه

این اقوام مشروط به آن است کوه یوا ظرفیوتهوای تولیووی

دهخو.

با توجه به استمرار تحریمهای آمریکا دلیوه ایوران و نیوت

کشور  Aبه یکباره به میتان ظرفیتهای خوالی صوادراتی آن

رواب نه چخوان مطلوب با اروپا ناشوی از بحوران پرونووه

یابوو و یوا ایون کشوور صوادرات بوه

هستهای در شرای کخونی تخها گتیخوههوای پوی

بوه کشوور

B

افوتای

کشورهای دیگر را به انوازه تزم کاه

روی

دهو و صوادرات بوه

ایران قورتهای آسیایی همچوون روسویه هخوو و چوین

کشور Bرا جایگتین آن نمایو .اقوام نلست معمووتً اقووامی

مهم سازمان شانگهای

زمانَبر است واقوام دوم چخوان توصیه نمیشود زیورا تمرکوت

هستخو .از این رو با توجه به نق

در همگرایووی مخطقووهای و جهووانی گسووترش روابوو

شویو بازارهای صادراتی استمرار صادرات یو

اقتصادی ایران با کشورهای دضو این سازمان مویتوانوو

خطراتی ییرقابل پی بیخی مواجه میسازد.

کشوور را بوا

 .12آرنون اسپیواک و ویخبالت .1996

گام مهمی جهت توسعه جارت خارجی محسوب شود.

13. Finger and Kreinin.
14. Export – Import Similarity (EIS).

پی نوشت

 .15دبواله .1998

1. Shanghai Cooperation Organization (SCO).
2. Harmonized System.
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 .16در این تحقیق به دلیل بررسی پتانسویل صوادراتی و وارداتوی

خود به طوور کامول اسوتفاده کورده اسوت بخوابراین معرفوی

ییرنفتی ایران با کشورهای دضو شانگهای کوهایی کواتیی

کاتهای پتانسیلدار در تجارت با این کشورها نمیتوانو تاثیر

6رقمووی 221019 221011 220900کووه نفووت خووام و

چخوانی بر حجم واردات ییرنفتی ایران به کشوورهای موذکور

روینهای حاصل از مواد معونی قیری خام روینهای نفتوی

داشته باشو.

سب

و فرآوردههایی که دارای  20درصو وزنی یا بیشتر نفت

و یا روین حاصل از مواد معونی قیری باشوخو و نیوت کووهای

منابع

کاتیی  221111-221129که گاز طبیعی در حالوت مواید و

انوووری حمیورضووا  ” 1280نگوواهی بووه شووکلگیووری سووازمان

گازی شکل و فرآوردههای آن از قبیل بوتان پروپان و اتویلن

همکاری شانگهای “؛ فصولخامه مطالعوات آسویای مرکوتی و

را شامل میشوونو حوذ شووهانوو .دلوت حوذ کاتهوای

قفقاز شماره  24تابستان .1280
بهکی

مور دنظر این است که نفوت و گواز بوه دخووان کواتی مهوم

محمو مهووی اقتصواد ایوران در بسوتر جهوانی شوون؛

تهران :نشر نی چاپ دوم .1281

صادراتی هر کشور از جملوه ایوران دارای مشوتریان خوارجی
خاص خود میباشخو .لذا متقاضی نفوت و گواز در هور زموان

حسیخی میردبواهلل و وحیو بترگی "ارزیابی و برآورد ظرفیتهای

برای کشور وجود دارد و بخابراین نیازی به بازاریابی برای این

صادرات کاتیی ایران به کشور آفریقوای جخووبی"؛ ماهخاموه

کاتها نمیباشو .دالوه بر این ظرفیت صادراتی نفوت و گواز

بررسوویهووای بازرگووانی شووماره  40فووروردین و اردیبهشووت

بوورای ایووران هووم از جهووت تولیووو داخلووی و صووادرات دارای

 1289ص .1289 52-69

محوودیت است .از سویی دیگر آن چه که در صادرات بورای

رازیخی ابراهیمدلی و دلیرضا باستانی "بررسی پتانسیل تجواری

هر کشوری مهم میباشو ایجاد تخوع در صوادرات (صوادرات

بین ایران و کشورهای حاشیه دریای ختر با تأکیو بر چارچوب

ییرنفتی) جهت حف و افتای

درآمووهای صوادراتی اسوت؛

موافقتنامههای تجاری مخطقهای"؛ وزارت بازرگانی معاونت

ولیکن نفت و گاز به دخوان ی

ماده اولیه و خام تخودی را در

برنامهریتی و امور اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی .1282

صادرات کشور به وجود نمیآورد بلکوه بوه دخووان صوادرات

رحمانی میترا " برآورد توان بالقوه تجارت ایران در گروه هشوت
(")D8؛ فصوولخامه پژوهشووخامه بازرگووانی شووماره  26پوواییت

(فروش) ثروت میباشو.

 1284ص .1284 185-211

17. Baldwin, 1997.

 .18البته اگرچه هی آمار رسمی از میتان مبادتت اقتصادی میان

سالواتوره دومیخی

دو کشور وجود نوارد ولی احتماتً مبادتت ییر رسمی ایوران

تجارت بینالملل؛ ترجمه حمیورضوا اربواب؛

تهران :نشر نی چاپ سوم .1226

و مغولستان به حوود  5هتار دتر در سال میرسو.

ظفرمخو معصومه  1285تجارت و سازمان همکواری شوانگهای؛

 .19از آن جایی که ایران در صادرات ییرنفتی خود به کشوورهای

فصلخامه مطالعات آسیای مرکتی و قفقواز شوماره  55پواییت

هخو تاجیکستان و پاکستان از ظرفیت صادراتی ییرنفتی خود

.1285

به طور کامل استفاده کرده است بخوابراین معرفوی کاتهوای

دابوین مقانکی محمورضا و همکاران "تعیوین میوتان توسوعه-

پتانسیلدار در تجارت با این کشورها نمیتوانو تواثیر چخووانی

پذیری رواب تجاری میان ایران و کشورهای دضوو شوورای

بر حجم صادرات ییرنفتی ایران به کشورهای موذکور داشوته

همکاری خلیج فوارس"؛ فصولخامه پوژوه هوای اقتصوادی

باشو.

ایران سال هشتم شماره  22تابستان  1285ص195-212

 .20از آن جایی که ایران در واردات ییرنفتی خود بوه کشوورهای

.1285

قرقیتستان قتاقستان و ازبکستان از طرفیت واردات ییرنفتی
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