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بنام خداوند جان و خرد
وبینار تخصصی

ادله در مب( هزینه)تحلیل رابطه 
تجارت خارجی ایران 

و چگونگی ارتقاي آن
حسینی، عضو هیات علمی  میرعبداله 

مطالعات و پژوهش هاي بازرگانیموسسه 
1400دهم  مرداد 
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فهرست مطالب
مقدمه•
مطالعه اجمالي ادبيات نظريه هاي تجارت بين الملل•
مللروش شناسي اندازه گيري رابطه مبادله در تجارت بين ال•
رفتار رابطه مبادله در تجارت خارجي ايران•
تجاريرابطه مبادله در تجارت ايران از منظر کااليي و شرکاي•
هانرابطه مبادله منتخبي از محصوالت کشاورزي ايران و ج•
ي ايرانرابطه مبادله قيمتي و درآمدي فرش دستباف صادرات•
ران عوامل موثر بر بهبود رابطه مبادله در تجارت خارجي اي•

جي بررسي چگونگي ارتقاي رابطه مبادله در تجارت خار)
(ايران

نتيجه گيري و پيشنهادها•
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 المللادبیات نظریه هاي تجارت بین( 2
الگوي (: بیمزیت نس)سنتی تجارت بین الملل/ تئوري هاي مرسوم

را توضيح و پيش بيني مي ( Inter industry Trade)تجارت بين صنايع 

.کنند

:جارت بین المللمهمترین فروض تئوري هاي مرسوم ت

ساختار بازار رقابت کامل

همگني کاالها

CRSتكنولوژي توليد 

عدم تحرك عوامل توليد در سطح بين الملل
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 المللادبیات نظریه هاي تجارت بین( 2
در چارچوب نظریه هاي مرسوم و سنتی  •

تجارت درون  عوامل تعیین كننده كشوري: تجارت بین الملل
(:مزیت نسبی)صنعت 

متغیر لیندرشد و توسعه اقتصاديسطح ر
تفاوت در موجودي عامل                                  توزیع درآمد

تفاوت در اندازه بازاراندازه بازار
موانع تجاريتحقیق و توسعههزینه

در چارچوب نظریه هاي جدید تجارت  •
ون صنعت  عوامل تعیین كننده صنعت تجارت در: بین الملل

(:مزیت رقابتی)
تمایز محصول

ه هاي مقیاسصرف
ساختار بازار
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جارت روش شناسی اندازه گیري رابطه مبادله در ت( 3
بین الملل

:مبادلهرابطهدسته/طیفسه
:كاالهاوكشوريبینمبادلهرابطه(الف

(TOTnb)قیمتی:خالص(پایاپاي)تهاتريمبادلهرابطه(1-الف
(TOTg)ناخالص(پایاپاي)تهاتريمبادلهرابطه(2-الف
(TOTi=TOTnb*Qx)درامديمبادلهرابطه(3-الف

:تولیديمنابععواملمیانمبادلهرابطه(ب
(عاملیتک)تولیدعواملسادهمبادلهرابطه(1-ب
(عاملیدو)تولیدعواملمضاعفمبادلهرابطه(2-ب

تجارتمنافعازناشیمبادلهرابطه(ج
واقعیهزینهمبادلهرابطه(1-ج
مطلوبیتمبادلهرابطه(2-ج



روش شناسی اندازه گیري رابطه مبادله در تجارت ( 3
بین الملل

:ادیارزیابی  رابطه بلندمدت رابطه مبادله با متغیرهای اقتص•

اقدام های ایستایی متغیرها•

ایستاسازی متغیرهای ناایستا•

همگرایی یکسان متغیرها•

صادیآزمون روابط علّت و معلولی بین رابطه مبادله و متغیرهای اقت•

...(با تعیین روابط بلندمدت رابطه مبادله)آزمون همگرایی یکسان  •
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2015کشورمنتخب،قیمتثابت7عملکرداقتصاد،صنعتوتجارتایراندرقیاسبا

MVAوشاخصسرانه CIPIرتبه ($)سرانه MVA %و (B$)MVA %و (B$)GDP شرح

222 13 186 1990 ایران. 1

56(100) 595(3.5) 49(4.9) 398(2.7) 2019

765 41 288 1990 ترکیه. 2

29(335) 1990(3.4) 166(4.9) 983(4.3) 2019

1628 70 396 1990 کره. 3

3(1387) 8252(5.8) 423(6.4) 1535(4.8) 2019

185 217 1031 1990 چین. 4

2(481) 2864(9.9) 4106(10.7) 14272(9.5) 2019

261 47 261 1990 اندونزی. 5

39(136) 808(4.0) 219(5.4) 1050(4.9) 2019

802 15 74 1990 مالزی. 6

23(427) 2541(4.1) 81(6.1) 358(5.6) 2019

1373 115 616 1990 مکزیک.7

20(277) 1650(0.6) 211(2.1) 1259(2.5) 2019

274 10 195 1990 لهستان. 8

22(488) 2902(8.5) 110(8.5) 654(4.3) 2019



نتایج مطالعه رابطه مبادله در تجارت ( 4
ایران

عه یافتهتوسوتوسعهدرحالکشورهایگروهقیمتیمبادلهرابطهبلندمدتروند•

نفتبدوننفت وصادرکنندهتوسعهکشورهای درحالگروهقیمتیرابطه مبادلهروندبلندمدت•

ایرانوتوسعهدرحالکشورمنتخب21قیمتیمبادلهرابطهبلندمدتروند•

ایراننفتبدونتجارتوتجارتکلمبادلهرابطهانواعبلندمدتروند•

جهانیبازاردرمنتخباولیهکاالیقلم34قیمتیمبادلهرابطهبلندمدتروند•

ایرانصادراتیمهمّ کاالهایازقلم20قیمتیمبادلهرابطهبلندمدتروند•

جهاندراصلیتجاریشریک20باایرانگانه3مبادلهرابطهبلندمدتروند•
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هان  رابطه مبادله منتخبی از محصوالت كشاورزي ج
و ایران 

کشاورزیخاممحصوالتبهوابسته%70ازبیشباکشورهایمبادلهرابطه•

40افزایشباتوامکشاورزیخامکاالهایجهانیقیمتدرصد35افت•

(قیمتیمبادلهرابطهتنّزل)صنعتیمحصوالتقیمتدرصدی

20از:جهاندرکشاورزیمحصوالتقیمتیمبادلهرابطهنسبیافول•

.110باالترازقلم4تنها،90قلم کمتراز11کشاورزی،کاالیقلم

بادلهمرابطهباالیبمراتبنسبیبی ثباتیباهمزمان(نقصان)افول•

صنعتیکاالهایباقیاسدرکشاورزیخامکاالهایقیمتی

15،از(جزخاویاربه)قلم14قیمتیمبادلهرابطهنقصانروبهبلندمدتروند•

بسیانازکاهشباالترین:ایرانموردمطالعهصادراتیکشاورزیکاالیقلم

.(56)وپسته(52)خرما،(46)زیره،(32)طبیعیعسل،(26)بیسکویت،(22)

کاالیقلم15،از(به جز کشمش)قلم14درآمدیمبادلهرابطهبهبودروبهروندبلندمدت•

.داردآنصادراتحجمچشمگیرافزایشدرریشهایران،صادراتیکشاورزی 9



رابطه مبادله قیمتی و درآمدي فرش دستباف  
در دوره زمانی بلندمدت از صادراتی ایران 

100=1355(   دهه3)1386تا1355
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يرابطه مبادله با متغیرهاي اقتصاد( 4
TOTi.noil TOTnb.noil TOTi.trade TOTnb.trade

(1 )GNP

(2 )FDI

کاالیی تجارتساختار(3)

ساختارشرکای تجاری(4)

سیاست تجاری( 5)

ارزینظام( 6)

اندازه تجارت( 7)

تورم( 8)

(9 )TFP

(10)ACD

(11)RTA

(12 )Sanction

11



بهبودوثباتدررابطهمبادلهقیمتیبویژهدرآمدی

یرانتجارت و توسعه و رشد درونزای اقتصاد ا/بهبود اندازه اقتصاد•

االرشد صنایع کارخانه ای بویژه با فناوری ب/سهم/افزایش اندازه•

تیمتنوع سازی شرکای تجاری بویژه توسعه یافته های صنع•

:قتصادکالنارتقای کیفیت سیاست گذاری اقتصادی بامحوریت ثبات محیط ا•

نظام ارزی( 1•

سیاست تجاری( 2•

بهبود بهره وری کل عوامل تولید•

حضور درموافقت نامه های اقتصادی منطقه ای و بهبود صرفه های مقیاس•

افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی•

م ها مدیریت عوامل و تکانه های غیراقتصادی برونزا بویژه انواع تحری•
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مالحظات

اهمالزامات،تدابیروتوصیههابرایبهبودوثباترابطهمبادله
ارتقای کیفیت سیاستی درراستای افزایش اندازه اقتصادوت) جارت ایران1

تغییرریل توسعه تجارت وهدفگذاری) محصوالت صنعتی ازصادرات% 275

متنوع سازی) یرمنابع برغساخته شدهمبتنی برمحصوالت صنعتیتجارت کاالیی3

تغییرالگوی) رقابتیصادمدرناقتبهدستیابیبامزیت رقابتیبرتجارت مبتنی4

مدیریت) ریم هاتحمحوریتبابی ثبات سازغیراقتصادیتکانه هایوعوامل5

سیاست مشترک) آنقیتعادلی ومنطبرای قیمتنفتعرضه جهانیمدیریتهماهنگ6

استراتژی) پولیزی وارتجاری،صنعتی،سیاستانسجامباصنعتیصادراتتوسعه7

تشویق) یصادراتصنایعدرخارجیسرمایه گذاریخصوصی وبخشکارآفرینان8

برخورداری) هانبامنطقه وجسازنده وتوسعه ایتعاملباتجاری-اقتصادیسرریزهایاز9

زیست محیطیمالحظاتباصنعتیتجارتتوسعه01)
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منابعوماخذبرگزیده
(صمت)وزارتبازرگانی بانکمرکزی مرکزآمارایران گمرکایران منابعآماریداخلی

WTO UNIDO IMF آنکتاد لیمنابع بین المل

:بازرگانیپژوهشهایومطالعاتموسسهدرپژوهشازبرگرفتهکتاب.1
.(1382)آنبهبودبرایسیاستهایمناسبخارجیایرانوبازرگانیمبادلهرابطه

.1381، بهار22.، ش6،رفتاررابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران،سالپژوهشنامهبازرگانی.2

ازمنتخبیمبادلهرابطه،توسعهکشاورزیواقتصادفصلنامه.3

1381بهار،37.ش،10سالایران،جهان وکشاورزیمحصوالت

املعوشناسایی،اقتصادیسیاستهایپژوهشهاوفصلنامه.4

.1382پاییز،37.ش،11سالایران،مبادلهرابطه براثرگذار

فرشدرآمدیقیمتی  ومبادلهرفتاررابطه،بازرگانیبررسیهای.5

1392شهریورماه،60.ش،11سالایران،صادراتیدستباف 14
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با سپاس 
از  توجه

دقت نظر 
و نقدو نظرات عالمانه


