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الحاق به سازمان تجارت جهانی میتواند با سازوکارهایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه ،افزایش حجم ادغام
در تجارت بینالملل و تغییر قیمتهای نسبی (قیمتهای داخلی و خارجی) ،صادرات گاز طبیعی را بهطور
مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد .در این راستا و با توجه به اهمیت روزافزون سهم گاز طبیعی در
کل واردات کشور ،در مطالعه حاضر اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات گاز طبیعی کشور به
مقاصد ترکیه ،ارمنستان و نخجوان ،با استفاده از روش دادههای ترکیبی طی دوره  ۱۳۸۵-۱۳۹5مورد ارزیابی
و آزمون قرار گرفته است .بهمنظور دستیابی به این هدف از شاخصهای متداول بیانگر جهانی شدن شامل
شاخص ادغام تجارت بینالملل و سطح تجارت بینالملل استفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اثر مثبتی بر صادرات گاز طبیعی این کشور به مقاصد
صادراتی منتخب دارد.
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مقدمه
تقاضای جهانی انرژی طی سالهای اخیر بهدلیل نگرانیهای زیستمحیطی بهسمت
سوختهایی با محتوای کربن کمتر متمایل شده و در این راستا سهم گاز طبیعی بهعنوان
منبع انرژی پا ک ،فراوان و ارزانقیمت در حال افزایش است .مزایای زیستمحیطی گاز
طبیعی در مقایسه با حاملهای عمده انرژی بهویژه نفت و همچنین روند سریع کاهش
ذخایر سوختهای فسیلی دیگر ،امروزه صنعت گاز را به یکی از پیشروترین منابع تأمین
انرژی در جهان تبدیل کرده است و کشورها را به شناسایی ،ا کتشاف ،بهرهبرداری ،تولید و
تجارت گاز طبیعی تشویق و ترغیب میکند .مطابق آخرین آمار مرکز اطالعات انرژی آمریکا،

1

گاز طبیعی در میان حاملهای انرژی بیشترین میزان رشد مصرف را به خود اختصاص داده
است .همچنین براساس جدیدترین آمار ارائه شده شرکت بریتیش پترولیوم 2در حال حاضر
حدود  ۲۴درصد مصرف جهانی انرژی را گاز طبیعی تشکیل میدهد که در سال  ،۲۰۱۵نسبت
به سال  ،۲۰۱۴رشد چشمگیری را تجربه کرده است .ازاینرو روند فزاینده تقاضای جهانی
گاز ،این حامل انرژی را در جایگاه ویژهای قرار داده است .بهطوریکه برخی کارشناسان،
قرن بیستویکم را قرن گاز نامیدهاند و معتقدند در آینده از نقش نفت در بازار انرژی کاسته
شده و نقش گاز در سبد انرژی جهان رو به افزایش خواهد گذاشت (فراهانی.)1394 ،
با افزایش تقاضای گاز و همچنین الحاق کشورهای دارای ذخایر و منابع انرژی به سازمان
تجارت جهانی ،رشد روزافزون اهمیت گاز در این سازمان نمایانتر میشود .کشورهایی که به منابع
سرشار گاز دسترسی دارند ،میتوانند دیدگاهها و مقررات تجارت گاز در سازمان تجارت جهانی را
مطابق با منافع ملی خود هدایت کرده و برای تحکیم جایگاه خود در صادرات گاز و برای بهرهگیری
از صنایع انرژیبر اقدام کنند .همچنین بررسی جایگاه کشورها در این فرایند میتواند نیازهای
سرمایهای صنعت گاز و روابط بلندمدت و راهبردهای مورد نیاز را برآورد کرده و در برنامههای
توسعهای کشور بگنجاند .بنابراین نظر به اینکه پدیده جهانی شدن مانند هر پدیده دیگری در کنار
آثار مثبت ،دارای تبعات منفی نیز است ،باید آن را مورد ارزیابی قرار داده و از مطلقانگاری پرهیز
)1. US Energy Information Administration (EIA
)2. British Petrroleum (BP
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کرد تا در این راستا بتوان در عین بهرهگیری از فرصتها از جانب تهدیدهای موجود کمترین آسیب
را متحمل شد .بنابراین شناخت آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخشهای مختلف
اقتصادی ازجمله صنعت گاز ،برای کشور ما ضروری است .چراکه کشور ایران بهعنوان اولین منبع
درآمدی خود به صادرات انرژیهای فسیلی ازجمله صادرات گاز متکی است و در صورت الحاق به
سازمان تجارت جهانی بدون وجود اطالعات دقیق درباره نحوه اثرگذاری این الحاق بر صنعت گاز،
دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت و توسعهایی در این زمینه امکانپذیر نخواهد بود (همان).
بنابراین در این پژوهش تالش شده است که با ارائه تعاریف دقیق و علمی از جهانی شدن و
تأثیر آن بر صنعت گاز ،ضمن مشخص شدن جایگاه کشورمان در این عرصه ،آثار الحاق به سازمان
تجارت جهانی بر صادرات گاز طبیعی ایران طی دوره  1385-1395بررسی و راهکارهای مناسبی برای
دستیابی به بیشترین منافع از این پدیده برای کشورمان معرفی شود .مقاصد صادراتی منتخب
مورد بررسی در این زمینه ،کشورهای ترکیه ،نخجوان و ارمنستان بوده و فرضیه اصلی این پژوهش
اثرگذاری مثبت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر میزان صادرات گاز طبیعی کشور است.
برای دستیابی به این هدف در ادامه به بیان مبانی نظری و مطالعات داخلی و خارجی
انجام شده میپردازیم .سپس به بررسی وضعیت تولید و صادرات گاز طبیعی در ایران و نقش
انرژی در قوانین سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت .همچنین نتایج تجربی با استفاده از
نرمافزار  Eviews7و آزمونهای اقتصادسنجی الزم ،تابع عرضه صادرات گاز طبیعی ایران (به
مقاصد صادراتی منتخب) با تأ کید بر اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با استفاده از
روش دادههای ترکیبی (پانل) تخمین زده خواهد شد .درنهایت پس از جمعبندی و نتیجهگیری
پیشنهادهایی ارائه شده است.

 .1مبانی نظری
در حالت کلی ،عرضه صادرات به عواملی چون قیمت صادراتی محصول ،قیمت داخلی و تولید
داخلی محصول بستگی دارد (:)Pesaran and Pesaran, 1997
()1

که نمایش لگاریتمی آن بهصورت زیر خواهد بود:

(Xits=f(Pxit,Pit,Yit
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LnXits= α0+α1lnPxit+α2lnPit+α3lnYit+Vit

در آن  Xsمقدار عرضه صادرات کاال Pxt ،قیمت صادراتی کاال Pt ،قیمت داخلی کاال و
 Ytمقدار تولید کاال در کشور است .بهعالوه در تحلیلهای اقتصاد کالن باز و مالیه عمومی،
ً
عمدتا صادرات را تابعی از نرخ ارز نیز در نظر میگیرند .بهطوریکه در بسیاری از مطالعات
نظری و تجربی انجام شده در این زمینه ،بر اهمیت تأثیرگذاری نرخ ارز بر میزان صادرات
محصوالت تأ کید شده است .بهطور مثال چمبرز و جاست ،)۱۹۸۲( 1فونتاس و بردین

2

( ،)۱۹۹۸بهمنی اسکویی ( )۱۹۸۶واریز )۱۹۹۵( 3هرکدام به اشکال مختلف نشان دادند که
نوسانهای نرخ ارز بر تابع صادرات تأثیرات مهمی میگذارد .همچنین با توجه به اینکه مازاد
مصرف داخلی گاز به صادرات اختصاص مییابد ،تقاضا و مصرف داخلی گاز نیز میتواند
ازجمله عوامل مؤثر بر تابع صادرات گاز لحاظ شود.
در پژوهش حاضر از نقاط قوت مطالعات پیش گفته سود جستیم ،بهطوریکه
روششناسی تحقیق و متغیرهای دخیل در مدل براساس نتایج این مطالعات بهکار گرفته
شده است .بر این اساس تابع عرضه صادرات گاز ایران با تأ کید بر اثر عضویت ایران در سازمان
تجارت جهانی ،یک بار با استفاده از شاخص جهانی شدن «سطح تجارت بینالملل» و بار
دیگر با استفاده از شاخص جهانی شدن «ادغام تجارت بینالملل» اینگونه معرفی میشود:
()3

(XGasit = f (Qgasit, Ytit, Rit, PxGasit, PdGasit, LITit

()4

(XGasit = f (Qgasit, Ytit, Rit, PxGasit, PdGasit, IITit, DUM

که در آن  XGasصادرات گاز ایران به مقاصد صادراتی (ترکیه ،ارمنستان و نخجوان)،
 QGasتولید گاز داخلی ایران Yt ،شاخص جذب داخلی است که معرف تقاضای داخلی
گاز بوده و بهصورت نسبت مصرف داخلی به تقاضای حقیقی گاز (مجموع تولید داخلی و
واردات) تعریف میشود (لطفعلیپور و همکاران R،)1388 ،نرخ ارز واقعی PxGas ،قیمت

1. Chambers and Just
2. Fountas and Berdin
3. Arize
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گاز ایران در بازار هنریهاب PdGas،1قیمت داخلی گاز در ایران 2LIT،شاخص سطح تجارت
بینالملل 3IIT،شاخص ادغام تجارت بینالملل و  DUMمتغیر مجازی مربوط به برخی
وقایع مؤثر بر تغییرات صادرات طی سالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۸است .شاخصهای جهانی
شدن (شاخص سطح تجارت بینالملل و شاخص ادغام تجارت بینالملل) در این پژوهش

و ﺷﺎﺧﺺ ادﻏﺎم ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ( در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت

ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در اﻟﮕﻮ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ:

بهعنوان شاخص بیانگر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ،با فرمولهای زیر محاسبه

=LIT =lit

و در الگو وارد شدهاند:
()5

()Guan Choo and Buang, 2011

)(X+M
|Q + |M-X

� ���

||X-M
(� )Grubel and Lloyd, 1971
)(X+M)(5

()6

شاخص

� � � � ��� شاخص

)n Choo and Buang, 2011

که در آن  Xو  Mبهترتیب صادرات)و(6واردات صنعت مورد بررسی است که در پژوهش

)) (Grubel and Lloyd, 1971

حاضر بیانگر صادرات و واردات گاز طبیعی بوده و بهصورت میلیون مترمکعب بیان

||X-M

( – IIT = 1

)(X+M

ﻛﻪ در آن  Xو  Mﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺎدرات و واردات ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﺎ
واردات ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ازاﻳﻦرو دو اﻟﮕﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي
ﺗﺎﺑﻊ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد:1

میشوند .ازاینرو دو الگوی مورد استفاده برای تخمین تابع صادرات گاز ایران در این
پژوهش بهصورت لگاریتمی زیر پیشنهاد میشود :

4
Gasit = C + α1LnQGasit + α2LnYtit + α3LnRit + α4LnPxGasit + α5LnPdGasit +
LITit + uit
LnXGasit = C + α1LnQGasit + α2LnYtit + α3LnRit +(7α)4LnPxGasit
Gasit = C + α1LnQGasit + α2LnYtit + α3LnRit + α4LnPxGasit + α5LnPdGasit +
ITit + DUM + uit α5LnPdGasit + α6LnLITit + uit
)(8
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

()7

+

()8

= C + α1LnQGasit + α2LnYtit + α3LnRit + α4LnPxGasit +
 .1-1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ

LnXGas
α2>0, α3<0, α4>0,α
5<0
it

α LnPdGas + α LnIIT + DUM + u

it
ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ و ﻫﻔﺘﺎﻧﻲ ) it
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ6ﻣﺎﻫﻴﺖitﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮق ﺑﻪ5ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﺤﻮ
 (1396در ﻣﻘﺎﻟﻪاي
ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ اﻧﺮژي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻤﻬﻮري ا
اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮق ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎرت ﻛﺎ
ﻣﻘﺮرات
ﺗﺤﺖαﺷﻤﻮل
ﻫﺎي ﺧﺎص
α >0,
α >0,
ﺑﻮده و<0,
α >0,α
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮق ،ﻧﻮﻋﻲ از ﻛﺎﻻ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ<0

براساس مبنای نظری مطرح شده انتظار میرود که عالمت ضرایب بهصورت زیر باشد:
5

4

3

2

1

 .1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﺪل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮو دﻗﻴﻖﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
از ﺣﺎﻟﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .1با توجه به محرمانه بودن دادههای مربوط به قیمت گاز صادراتی ایران به هریک از مقاصد صادراتی ،دادههای مذکور در دسترس
نبوده و از دادههای مربوط به قیمت گاز ایران در بازار هنری هاب برای جایگزین این متغیر استفاده شده است.
2. Level of Industry
٤ Trade
3. Intra Industry Trade
 .4با توجه به اینکه شکل لگاریتمی مدل نتایج بهترو دقیقتری نسبت به حالت غیرلگاریتمی ارائه میدهد ،در این پژوهش برای
بهبود نتایج مدل نهایی از حالت لگاریتمی استفاده شده است.
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 .1-1مطالعات داخلی
نیکبخت و هفتانی ( )1396در مقالهای ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق بهعنوان کاال یا
خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بینالمللی این انرژی حیاتی میان اعضا ،به
تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسالمی ایران در بخش تجارت خارجی برق بهمنظور الحاق
به سازمان تجارت جهانی نیز پرداختهاند .براساس نتایج این پژوهش ،برق ،نوعی از کاال با
ویژگیهای خاص بوده و تحت شمول مقررات سازمان درخصوص تجارت کاالست .بهرغم
این ویژگیهای خاص ،برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان ،بهعنوان مبنایی موجه
برای اعمال برخی محدودیتها بهمنظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا،
قابلاستناد است .در همین راستا ،حذف تدریجی یارانه به صنعت برق ،حذف انحصار در
بخش خرید برق ،توسعه و ارتقای خطوط بینالمللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی،
ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بهشمار میرود.
تهرانی ( ،)۱۳۹۶در مطالعه خود با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی
عوامل تأثیرگذار بر صادرات گاز ایران به مقصد ترکیه طی سالهای ۱۳۷۳-۱۳۹۲پرداخته
است .ضرایب برآورد شده در مدل نشان میدهد که تأثیر ضرایب تغییرات منفی قیمت گاز
صادراتی به ترکیه نسبت به تغییرات مثبت قیمت گاز بیشتر بوده که نشاندهنده افزایش
واردات ترکیه با کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه است .همچنین ،نکته حائز اهمیت
در مدل مورد بررسی آن است که ضرایب اجزای مثبت و منفی قیمت صادرات گاز ایران به
مقصد ترکیه برابر نبوده و افزایش و کاهش قیمت گاز آثار نامتقارنی بر متغیر وابسته تحقیق
داشته است.
محمدزاده اصل و محمدی ( ،)۱۳۹۱در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات
غیرنفتی ایران با تأ کید بر اثر جهانی شدن پرداختهاند .روش مورد استفاده در این تحقیق
الگوی خودتوضیحبرداری 1و دوره زمانی مورد بررسی در این مطالعه سالهای ۱۳۵۲-۱۳۸۷
است و برای جهانی شدن از معیار ادغام تجارت بینالمللی استفاده شده است .نتایج
)1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL
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حا کی از آن است که متغیرهای واردات کاالهای سرمایهای ،شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز
دارای تأثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند.
ملکی و مبارکیان موسوی ( ،)۱۳۹۱در مقالهای به «بررسی اثر الحاق ایران به سازمان
تجارت جهانی بر شاخصهای عمده بورس اوراق بهادار تهران» پرداختهاند .نمونه در این
تحقیق  ۱۵۰نفر از اساتید و دانشجویان رشته حسابداری و کارشناسان متخصص است و از
پرسشنامهای برای بررسی موضوع در دوره زمانی پاییز  1391استفاده شده است .براساس
نتایج تحقیق ،عضویت در سازمان تجارت جهانی بر شاخصهای عمده بورس اوراق بهادار
تأثیر مثبت دارد .بهگونهای که موجب افزایش قراردادهای آتی و اختیار خرید و فروش و
افزایش تقاضا برای خرید سهام شده و بنابراین قیمت سهام و شاخص قیمت بورس اوراق
بهادار تهران نیز افزایش مییابد و با کاهش دادن ریسک سرمایهگذاری ،افزایش بازدهی
سهام ،سودآوری و نقدینگی بیشتر ناشی از سرمایهگذاری و افزایش بازده نقدی ،شاخص
بازده نقدی بورس را افزایش میدهد و موجب کاهش بهای تمام شده و قیمت کاالها و
خدمات ،افزایش فروش و باال رفتن قیمت و بازده نقدی شده و درنتیجه شاخص قیمت و
بازده نقدی نیز افزایش مییابد.
لطفعلیپور و همکاران ( )۱۳88در پژوهش «بررسی تأثیر الحاق به سازمان تجارت
جهانی بر صادرات برق ایران» به کشورهای ترکمنستان ،آذربایجان و ارمنستان طی دوره
زمانی  ۱۳۷۳-۱۳۸۷با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پرداخته است .در این پژوهش
بهمنظور بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعت برق ،از معیار ادغام تجارت بینالمللی استفاده
شده است .براساس نتایج برآورد ،اثر بلندمدت ادغام در سازمان تجارت جهانی بر صادرات
برق منفی بهدست آمده است .نتایج الگوی کوتاهمدت نیز رابطهای منفی بین ادغام در
تجارت جهانی و صادرات برق را نشان میدهد.
شیروی و نظرنژاد ( ،)۱۳۹۰به بررسی «آثارحقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت
جهانی بر مقررات ناظر به یارانههای کشاورزی» پرداختهاند .نتایج حا کی از آن است که
انعطافهای موجود در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به محصوالت کشاورزی و
بهویژه درخصوص کشورهای در حال توسعه به ایران این امکان را میدهد که حتی پس از
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الحاق به سازمان ،بخش بزرگی از این یارانهها را برای مدت معینی حفظ کند .ولی بههرحال
ازآنجاکه الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش همه موافقتنامههای آن سازمان
ازجمله موافقتنامه کشاورزی است ،در درازمدت باید همگام با جامعه جهانی ،اعطای
یارانههای کشاورزی کاهش پیدا کند.
ابریشمی و همکاران ( ،)۱۳۸۸در پژوهش «اثرات جهانی شدن بر صادرات غیرنفتی
ایران» از روش شبکه عصبی با بررسی معیار ادغام تجارت بینالملل و شاخص باز بودن
تجاری بهعنوان شاخص جهانی شدن استفاده شده است .نتایج مطالعه نشان میدهد که
شاخصهای جهانی شدن ،رشد درآمد جهانی و رشد واردات کاالهای سرمایهای بهعنوان
متغیرهای برونسیستمی تأثیر بیشتری بر رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سایر متغیرها
دارند .ضمن اینکه رشد تولید حقیقی بهعنوان مهمترین عامل درونسیستمی ،نقش
تعیینکنندهای در رشد صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
 .1-2مطالعات خارجی
ساریکا و تینر ،)۲۰۱6( 1در مقالهای به بررسی آثار اقتصادی افزایش صادرات گاز در آمریکا
پرداختهاند .نتایج این بررسی حا کی از آن است که سطوح باالتری از صادرات گاز به کاهش
جزئی در تولید ناخالص داخلی آمریکا منجر میشود .همچنین افزایش در صادرات گاز آمریکا
موجب افزایش انتشار گازهای گلخانهای و نیز افزایش قیمت برق خواهد شد.
پالتسو ،)۲۰۱۴( 2درمقالهای به بررسی چشم انداز صادرات گاز روسیه تا افق ۲۰۵۰
پرداخته است .وی در این راستا سناریوی بلندمدتی را از صادرات گاز روسیه به اروپا وآسیا
پیشبینی کرده که براساس آن در  ۲۰-۴۰سال آینده گاز طبیعی همچنان نقش حیاتی
در صادرات روسیه ایفا میکند .همچنین براساس پیشبینی انجام شده در این سناریو،
صادرات گاز روسیه از  ۷تریلیون فوت مکعب در سال  ۲۰۱۴به  ۱۱-۱2تریلیون فوت مکعب در
سال  ۲۰۳۰و  ۱۳-۱۴تریلیون فوت مکعب در سال  ۲۰۵۰افزایش خواهد یافت.
1. Sarica and Tyner
2. Paltsev
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هوبرت و کوبانلی ،)2012( 1در مطالعهای از نظریه بازیهای همکارانه برای بررسی
تأثیرات سه پروژه خط لوله (نورد استریم ،سوث استریم و نابوکو) بر ساختار قدرت در
تجارت گاز به اروپا از طریق اورآسیا استفاده کردند .این خط لوله ،برای انتقال گاز ،نیازی به
کشورهای اوکراین و بالروس ندارد .نابوکو با هدف متنوعسازی واردات اروپا شروع شده و در
نظر دارد تا قسمتی از گاز مورد نیاز اروپا را از طریق تولیدکنندگان گاز در خاورمیانه و آسیای
مرکزی تأمین کند .در این مدلها ،از مدل کمی شبکه اورآسیا برای گاز طبیعی استفاده
شده که شامل تولیدکنندههای اصلی ،کشورهای منتقلکننده و نواحی مصرف میشود
و تابع ارزش را محاسبه میکند تا ارتباطات متقابل بین بازیگران اصلی در خط لوله مورد
نظر را بررسی کند .سپس بازیهای در نظر گرفته شده حل شده و قدرت چانهزنی هرکدام
از بازیگران محاسبه میشود .همچنین ،ارزش هریک از خط لولههای یاد شده بر سایر
خطوط محاسبه میشود و به این شکل ،ارتباطات متقابل و استراتژیک پروژههای فوق را بر
ً
همدیگر محاسبه کردهاند .نهایتا مشخص میشود که ارزش استراتژیک نورد استریم بسیار
زیاد است درحالیکه ارزش استراتژیک سوث استریم چندان زیاد بهنظر نمیآید .پروژه سوم،
قدرت انحصاری روسیه را کم میکند ،اما منافع زیادی به کشورهای دیگر بهخصوص ترکیه
میرساند و منافعی که به اروپا میرساند در مقایسه با دو خط لوله دیگر ،چندان زیاد نیست.
زبا و لی ،)۲۰۰۶(2در مقاله «جهانیسازی بازار انرژی آسیا» به مطالعه روند بازار انرژی در
این قاره پرداختهاند .این مقاله بیان میکند که با سیاستهای صحیح ،جهانیسازی بازار
انرژی منافع بسیاری برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد داشت .با توجه به تجارب
مطرح شده از اروپا و آمریکای شمالی بیان شده است که برای دستیابی به منافع تجارت آزاد،
کشورهای یک ناحیه به هماهنگسازی دقیق سیاست بخش الکتریسیته ،توافقنامههای
عملیاتی و توسعه شبکه نیاز دارند .دراینراستا دستهبندی گزینههای توسعه بازار ،بازبینی
اصالحات ،ارزیابی موانع تجارت برق و بهطور خالصه تالش برای ترقی زیرساختهایی که
تجارت برق بینالمللی در ناحیه را حمایت کند مورد تأ کید قرار گرفته است.
1. Hubert and Cobanli
2. Zobaa and Lee
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 .2حقایق آشکار شده
 .2-1موقعیت ایران به لحاظ ذخایر گاز طبیعی و صادرات آن
ایران با دارا بودن  33/5تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان
و تولید سالیانه حدود  ۲۰۵میلیارد مترمکعب ،به جهت ذخایر و تولید گاز طبیعی،
بهترتیب رتبه اول و سوم جهانی را داراست .ازطرفدیگر موقعیت ژئوپلیتیک ایران
بهعنوان شاهراه ارتباطی بین شرق و غرب و دارا بودن مزیت «تنوع همسایگان» ،1
موقعیت ممتازی را برای تبلور موضوع صادرات گاز در کشور فراهم آورده است .با این
وجود بهدلیل مصرف بیرویه داخلی و عادت مسرفانه در همه زمینههای صنعتی،
خانگی و تجاری متأسفانه با وجود تولید بیش از  ۵۰۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی در
روز ،مقدار زیادی از آن بهدلیل باال بودن شدت انرژی هدرسوز میشود 2 .بهطوریکه
این ظرفیت عظیم بهرغم سرمایهگذاری و توسعه صنعت گاز طبیعی در کشورهای
اصلی رقیب ایران در این عرصه ،یعنی قطر و روسیه ،ایران اقدامی برای بهرهبرداری از
این مزیت اقتصادی انجام نداده است و با وجود قابلیتهای زیاد ،هنوز نقش فعالی در
بازار جهانی گاز ندارد (ترکان.)1391 ،
به بیان دیگر ایران بهرغم برخورداری از ذخایر باالی گاز طبیعی و سهم باال از
تولید این ثروت خدادادی در جهان ،بهعلت مصرف باالی گاز نهتنها صادرکننده گاز
نیست که تبدیل به واردکننده نیز شده است (روزنامه دنیای اقتصاد .)1392 ،این
در حالی است که گاز کشورهای همسایه همتراز ایران ،همچون روسیه و قطر با مازاد
صادرات مواجه است .بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که در پرتو توجه فزاینده به
حوزه نفت ،مسئله اقتصاد گاز ایران بهعنوان یکی دیگر از متغیرهای قدرتمند ایران
برای اثرگذاری بر عرضه انرژی جهانی و بنابراین اقتصاد جهانی ،مغفول مانده است و
بسط و گسترش آن بهعنوان منبع صادرات کشور در مقابل مصرف غیرمعقول داخلی
به فراموشی سپرده شده است .طبق آمارمنتشر شده بریتیش پترولیوم ،میزان کل
 .1ایران با داشتن  ۱۵همسایه در مرزهای خشکی و دریا مزیتی به نام تنوع همسایگان دارد.
 .2مطابق آخرین آمار ارائه شده بریتیش پترولیوم ایران پس از روسیه و آمریکا سومین مصرفکننده گاز در دنیاست.
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صادرات گاز طبیعی در جهان  ۱۱۲۳میلیارد مترمکعب است و سهم ایران در صادرات
ً
جهانی تنها حدود  0/8درصد است که اصال با جایگاه داراییهای گازی ایران همخوانی
ندارد .با توجه به نمودار  ۱مالحظه میشود که روسیه و قطر توانستهاند با استفاده از
ذخایر گازی خود و افزایش تولید ،جایگاه اول و دوم جهانی صادرات گاز را از آن خود
کنند .اما ایران با وجود موقعیت ویژه ذخایر و تولید گاز طبیعی ،جایگاه ویژهای به
لحاظ صادرات گاز در جهان ندارد.
نمودار  .1میزان صادرات گاز طبیعی درکشورهای جهان در سال۲۰۱۶
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Source: CIA World Factbook, 2017.

همچنین مطابق نمودار  ،2مالحظه میشود که تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران
ً
تقریبا یکسان است و در مواردی مثل سال  ۲۰۰۱مصرف گاز طبیعی از کل تولید آن نیز
بیشترمیشود.
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نمودار  .2مقایسه روند تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران طی سالهای 1995-2016
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Source: BP Statistical Review of World Energy, 2017.

بنابراین با توجه به اینکه در ایران رشد تولید با مصرف بیرویه همراه بوده است ،سهم
صادرات از تولید این کشور در مقایسه با صادرکنندگان برتر گاز طبیعی در جهان مقداری
ناچیز و تنها حدود  ۳درصد است .آمار مذکور در جدول  ۱ارائه شده است.
جدول  .۱مقایسه سهم صادرات گاز طبیعی از تولید آن در چهار کشور برتر صادرکننده گاز با ایران در سال ۲۰۱۶
کشور

سهم صادرات از تولید (درصد)

روسیه

31/85

قطر

66/05

نروژ

98/11

کانادا

51/3

ایران

3/06
Source: CIA World Factbook, 2017.
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ازاینرو با توجه به اقبال جهانی بهسمت گاز طبیعی ،رشد فزاینده تقاضای گاز در
جهان و نقش تعیینکننده تجارت گاز در عرصه بینالمللی ،باید با پشتوانه ذخایر عظیم
گاز کشور برای ایفای نقش تعیینکننده در بازار جهانی گاز ،تدابیر آیندهنگر و سنجیدهای
اندیشیده شود .مصرف فزاینده و رو به رشد گاز در ایران ،مهمترین تهدید آینده ماست
که باید با بهرهگیری از سیاستهای مناسب و کارآمد قیمتی و غیرقیمتی آن را از پیش رو
برداشت.

 .3نتایج تجربی
در این قسمت با استفاده از رابطه ( )۱در مبانی نظری به تخمین روابط ( )7و ()8
با استفاده از روش دادههای ترکیبی و نرمافزار  Eviews7و با استفاده از دادههای
ماهیانه طی دوره  ۱۳8۵-۱۳95میپردازیم .کشورهای مورد مطالعه در این زمینه،
مقاصد صادراتی گاز طبیعی ایران یعنی ترکیه ،ارمنستان و نخجوان هستند.

1

همچنین اطالعات و دادههای مورد استفاده در این پژوهش از منابعی همچون
مرکز آمار ایران ،ترازنامه انرژی ،سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شبکه
اطالعرسانی طال ،سکه و ارز تهران ،مرکز اطالعات انرژی آمریکا ،آژانس بینالمللی
انرژی ،گزارشهای بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی و بریتیش پترولیوم
جمعآوری شده است.
قبل از برآورد مدل ابتدا الزم است متغیرها به لحاظ پایایی مورد بررسی قرار گیرند.
نتایج آزمون پایایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو )۲۰۰۲( 2در
جدول  2آمده است.

 .1در حال حاضر مطابق با آخرین آمار ترازنامه انرژی (سال  ،)1395عمده صادرات گاز ایران به سه کشور مذکور است و تنها آمار همین
سه کشور نیز در دسترس است که با توجه به آمار موجود این سه کشور انتخاب شدند.
)2. Levin,Lin,Chu (LCC
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جدول  .2نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرمافزار Eviews7
نماد متغیر

مقدار آماره

احتمال

وضعیت

نام متغیر
لگاریتم صادرات گاز طبیعی ایران

LnXGas

-6/87154

0/0000

پایا با یک بار تفاضل گیری

لگاریتم میزان تولید گاز طبیعی در ایران

LnQGas

-2/7840

0/0000

پایا در سطح

LnYT

-۶.۶08۵۲

0/0000

پایا با یک بار تفاضل گیری

LnR

-7/3251

0/0000

پایا با یک بار تفاضل گیری

LnPxGas

-5/3845

0/0000

پایا با یک بار تفاضل گیری

لگاریتم قیمت داخلی گازطبیعیدرایران LnPdGas

-0/04415

0/0204

پایا با یک بار تفاضل گیری

لگاریتمشاخصسطحتجارتبینالملل

LnLIT

-7/00229

0/0000

پایا با یک بار تفاضل گیری

لگاریتم شاخص ادغام تجارت بینالملل

LnIIT

-۶.۵۷۶75

0/0000

پایا با یک بار تفاضل گیری

لگاریتم شاخص جذب داخلی
لگاریتم نرخ ارز رسمی
لگاریتم قیمت گاز طبیعی ایران در بازار
جهانی هنریهاب

مأخذ :یافتههای تحقیق.

در مرحله بعد الزم است آزمون وجود رابطه همجمعی بلندمدت بین
متغیرهای موجود صورت گیرد .بدینمنظور از آزمون همجمعی کائو  1استفاده
شده است .نتایج این مرحله به تفکیک هریک از مدلها در جداول  3و  4ارائه
شده است.

1. Kao Cointegration Test
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جدول  .3نتایج آزمون همجمعی کائو برای مدل با شاخص جهانی شدن سطح تجارت بینالملل
احتمال

t-Statistics

آماره آزمون

0/0002

-2/5841

ADF

مأخذ :همان.

جدول  .4نتایج آزمون همجمعی کائو برای مدل با شاخص جهانی شدن ادغام تجارت بینالملل
احتمال

t-Statistics

آماره آزمون

0/0001

-3/7165

ADF

مأخذ :همان.

با توجه به نتایج جداول  3و  4متغیرهای مدل با استفاده از آمارههای مختلف در
سطح  ۵درصد معنادار هستند و فرضیه صفر مبنیبر نبود همجمعی بین متغیرها در هر دو
مدل رد شده و همجمعی میان متغیرها در بلندمدت تأیید میشود.
برای شروع برآورد مدل ،اولین مرحله بررسی ترکیبی بودن یا نبودن مدل است .ازاینرو
با استفاده از آزمون  Fلیمر به بررسی این موضوع میپردازیم .نتایج مربوط به این آزمون در
قالب جداول زیر قابل مشاهده است.
جدول  .5نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل با شاخص جهانی شدن سطح تجارت بینالملل
مقدار بحرانی  Fدر سطح ٪۹۵

مقدار آماره F

سطح احتمال

0/0000

24566/5

F

0/0000

1528/8

Chi-Square

مأخذ :همان.
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جدول  .6نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل با شاخص جهانی شدن ادغام تجارت بینالملل
مقدار بحرانی  Fدر سطح ٪۹۵

مقدار آماره F

سطح احتمال

0/0000

25525/48

F

0/0000

12336/26

Chi-Square

مأخذ :همان.

نتایج بهدست آمده از آزمون  Fلیمر برای هر دو مدل بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم
استفاده از روش دادههای ترکیبی از نوع آثار ثابت برای برآورد مدل است .در مرحله دوم با
استفاده از آزمون هاسمن 1به بررسی روش برآورد پرداخته میشود .نتایج آزمون هاسمن در
جداول  7و  8ارائه شده است.
جدول  .7نتایج آزمون هاسمن برای مدل با شاخص جهانی شدن سطح تجارت بینالملل
مقدار آماره

احتمال آماره

آماره بهکار گرفته شده

6/452

0/0000

Chi-Square

مأخذ :همان.

جدول  .8نتایج آزمون هاسمن برای مدل با شاخص جهانی شدن ادغام تجارت بینالملل
مقدار آماره

احتمال آماره

آماره بهکار گرفته شده

5/24180

0/0000

Chi-Square

مأخذ :همان.

در ادامه به تخمین مدل با استفاده از روش دادههای ترکیبی از نوع آثار ثابت
میپردازیم .در جداول  9و  10نتایج برآورد دو مدل آورده شده است.
1. Hausman Test

بررسی اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ( )WTOبر وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 293

جدول  .9نتایج برآورد مدل تابع عرضه صادرات گاز ایران (با شاخص سطح تجارت بینالملل)
به روش دادههای ترکیبی
متغیر

ضرایب برآورد شده

آماره t

احتمال

C

-6/98

-19/5896

0/0000

LnQGas

1/43

10/485

0/0000

LnYt

2/31

8/3251

0/0000

LnR

-0/065

-3/1574

0/0000

LnPxGas

-0/025

-1/37843

0/082

LnPdGas

-0/0734

-4/7352

0/0000

LnLIT

0/2348

9/288

0/0000
0/84=R

2

مأخذ :همان.

جدول  .10نتایج برآورد مدل تابع تقاضای صادرات گاز ایران (با شاخص ادغام تجارت بینالملل) به روش دادههای ترکیبی
متغیر

ضرایب برآورد شده

آماره t

احتمال

C

-3/46

-10/871

0/0000

LnQGas

1/22

7/251

0/0000

LnYT

2/35

6/992

0/0000

LnR

-0/130

-5/741

0/0000

LnPxGas

-0/027

-1/682

0/081

LnPdGas

-0/055

-3/514

0/0004

LnIIT

0/15

6/765

0/0000

DUM

-0/11

-5/172

0/0000

0/81=R2
مأخذ :همان.

یکی از مهمترین فروض مدل کالسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخالل
که در تابع رگرسیون ظاهر میشوند ،دارای واریانس همسان باشند لذا از آزمون واریانس
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ناهمسانی استفاده شده و نتایج وجود همسانی واریانس در دو رابطه را تأیید میکند.
یکی دیگر از مفروضات مورد نظر در رگرسیون ،استقالل خطاها از یکدیگر است ،برای بررسی
این فرض از آزمون ولدریج استفاده شده است ،با پذیرش فرض صفر مبنیبر عدم وجود
خودهمبستگی ،نبود خودهمبستگی در دو رابطه تأیید میشود .نتایج آزمونهای مذکور
در جدول زیر درج شده است.
جدول  .11نتایج آزمون خودهمستگی و واریانس ناهمسانی در دو مدل
آماره آزمون

مقدار احتمال

نتیجه

آزمون
( LRکای دو) برای مدل با سطح تجارت بینالملل

4/521

0/525

همسانی واریانس

( LRکای دو) برای مدل با ادغام تجارت بینالملل

4/366

0/231

همسانی واریانس

ولدریج (آماره  )Fبرای مدل با سطح تجارت بینالملل

1/142

0/192

عدم خودهمبستگی

ولدریج (آماره  )Fبرای مدل با ادغام تجارت بینالملل

1/552

0/185

عدم خودهمبستگی

مأخذ :همان.

در جداول  9و  10نتایج برآورد مدل با استفاده از شاخصهای جهانی شدن سطح
تجارت بینالملل و ادغام تجارت بینالملل بهعنوان اثر عضویت ایران در سازمان تجارت
جهانی آورده شده است .با توجه به نتایج برآورد در هر دو مدل ،مالحظه میشود که همه
ضرایب بهجز ضریب قیمت صادراتی گاز ایران در بازار هنریهاب ،به لحاظ آماری در سطح
 ۹۵درصد معنادار بوده و از عالئم مورد انتظار برخوردارند.
همانطور که انتظار میرفت و مطابق با مبنای نظری پژوهش ،متغیر تولید گاز طبیعی
در ایران براساس هر دو مدل ،تأثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات گاز ایران به مقاصد
صادراتی دارد؛ بهطوریکه یک درصد افزایش در تولید گاز طبیعی در ایران در مدل اول و
دوم بهترتیب  1/43و  1/22درصد افزایش در میزان صادرات گاز طبیعی به مقاصد صادراتی
منجر میشود .درواقع بیانگر این واقعیت است که با افزایش میزان تولید گاز طبیعی،
توانایی پاسخگویی به نیاز داخلی کشور افزایش یافته و با افزایش میزان مازاد تولید ،امکان
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صادرات بیشتر برای کشور فراهم میشود .همچنین متغیر شاخص جذب داخلی در هر
دو مدل تأثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات گاز ایران دارد .بهطوریکه یک درصد
افزایش در شاخص جذب داخلی در مدل اول و دوم بهترتیب  2/31و  2/35درصد افزایش
در صادرات گاز طبیعی منجر میشود.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد در مبانی نظری مربوط به اثر تقاضای داخلی
محصول بر میزان صادرات آن محصول دو نگرش متفاوت وجود دارد .نگرش اول بیانگر این
است که برای صنعتی همچون گاز که براساس مصرف داخلی شکل میگیرد و مازاد این
مصرف به صادرات اختصاص مییابد ،تقاضای داخلی یک جانشین قوی برای تقاضای
خارجی بوده و اثر منفی بر تابع صادرات دارد .اما در نگرش دوم ،گفته میشود که با افزایش
تقاضای داخلی از طریق باال بردن مقیاس تولید ،هزینه متوسط تولید کاهش یافته و به
پیشرفت تکنیکی و بهبود کارایی منجر میشود و از این طریق رقابت با محصوالت خارجی
تسهیل خواهد شد و صادرات افزایش مییابد.
بهعبارتدیگر کشور ایران با اولین رتبه ذخایر گازی جهان و پتانسیل باالیی که برای
تولید گاز طبیعی دارد ،افزایش تقاضای داخلی میتواند مشوقی قوی برای بهرهبرداری از
منابع موجود و باال بردن مقیاس تولید گاز در کشور باشد و درنتیجه صادرات گاز را نیز
تسهیل کند .همچنین براساس نتایج هر دو مدل متغیر نرخ ارز رسمی اثر منفی و معناداری
بر میزان صادرات گاز ایران دارد؛ ازاینرو یک درصد افزایش در نرخ ارز  0/06درصد کاهش
در میزان صادرات گاز طبیعی در مدل اول و  0/13درصد کاهش در مدل دوم را سبب
میشود .مطالعات اقتصادسنجی در راستای نظریههای اقتصادی نشان داده است که
افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم موجب افزایش میزان صادرات یک کشور میشود ،اما با
توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما این موضوع متفاوت است .بهعبارتدیگر کاهش
در نرخ ارز رسمی ،منعکسکننده افزایش تورم و بهدنبال آن افزایش هزینه تولید کاالهای
تجاری در کشور است 1و ا گر تغییری در قیمتهای نسبی دیگر کشورها بهوجود نیاید ،این
 .1در ایران چون تکنولوژی و حتی لولههای گاز وارداتی است ،افزایش نرخ ارز به افزایش هزینههای تولید و کاهش صادرات گاز منجر
خواهد شد.
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کاهش در نرخ ارز نشاندهنده تضعیف توان رقابت بینالمللی کاالهای ساخت کشور است.
درواقع در این حالت کشور کاالهای تجاری را در مقایسه با بقیه جهان با کارایی کمتری
از گذشته تولید میکند که به تضعیف موقعیت خارجی کشور منجر خواهد شد و این از آثار
غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر میزان صادرات است که متأسفانه در برخی تحلیلها نادیده
گرفته میشود .بنابراین میتوان در پژوهش حاضر بر این اساس نتیجه گرفت که با افزایش
نرخ ارز ،میزان صادرات گاز کشور کاهش مییابد.
درخصوص متغیر قیمت داخلی گاز در ایران مالحظه میشود که این متغیر در هر دو
مدل تأثیر معنادار و منفی بر میزان صادرات گاز ایران به مقاصد صادراتی دارد .بهطوریکه
با یک درصد افزایش در این متغیر ،صادرات گاز ایران در مدل اول و دوم بهترتیب  0/07و
 0/05درصد کاهش مییابد .بهاینترتیب که با کاهش قیمت داخلی محصول ،درصورتیکه
قیمت صادراتی محصول بیشتر از قیمت داخلی باشد ،تمایل برای صادرات محصول نسبت
به عرضه آن در کشور افزایش یافته و صادرات محصول افزایش مییابد .همچنین مالحظه
میشود که اثرگذاری متغیر قیمت گاز ایران در بازار هنریهاب در مدل تخمین زده شده
بیمعناست .هرچند براساس مبانی نظری طرف عرضه تابع صادرات ،قیمت صادراتی یک
محصول اثر مستقیم بر عرضه صادرات آن محصول دارد؛ اما باید توجه داشت که محصول
مورد بررسی در این پژوهش گاز است که کاالیی استراتژیک بوده و قیمتگذاری آن در
وضعیت فعلی کشور دولتی و براساس روابط سیاسی دو کشور صادرکننده و واردکننده و
منافع دو طرف انجام میگیرد و نه براساس سازوکار بازار 1.ازاینرو با توجه به ماهیت خاص
قراردادهای گازی و شرایط فعلی کشور ،نتیجه ارائه شده در مدل منطقی بهنظر میرسد.
و درنهایت اینکه براساس نتایج تخمین مدل اثر عضویت ایران در سازمان تجارت
جهانی هم براساس شاخص سطح تجارت بینالملل و هم براساس شاخص ادغام تجارت
 .1سازمان بینالمللی اپک مرجعی برای قیمتگذاری نفت کشورهای عضو است که با توجه به سیاستهای افزایشی یا کاهشی آن،
سبد نفت اپک قیمتگذاری میشود .اما در مورد گاز بهدلیل نداشتن بازار بینالمللی که خود معلول نبود راههای آسان و ممکن
ً
ً
برای انتقال آن در فواصل دور خصوصا بینقارهای است و نبود یک مرجع جهانی قیمتگذاری ،غالبا گاز به همسایگان فروخته
میشود و قیمتها توافقی بوده و همچنین مالحظات سیاسی و شرایط بینالمللی نقشی تأثیرگذار و تعیینکننده در قیمتگذاری
دارد.
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ً
بینالملل مثبت بوده و اثرگذاری مشابه و تقریبا یکسان هر دو شاخص بر میزان صادرات گاز
ایران به مقاصد صادراتی ترکیه ،ارمنستان و نخجوان ،طی دوره  ،۱۳9۵-۱۳85فرضیهاصلی
این پژوهش مبنیبر بهبود صادرات گاز ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی را
قوت میبخشد .آنچه در تحلیل این اثرگذاری میتوان بیان کرد این است که چون سازمان
تجارت جهانی  ۹۵درصد تجارت جهان را تنظیم میکند عضویت در این سازمان به کشور
ایران اعتبار بینالمللی داده و این اعتبار میتواند همکاریهای اقتصادی (اعم از صادرات
گاز) ایران را با سایر کشورهای جهان افزایش دهد .همچنین میتواند بستر مناسبی برای
افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در کشور ایجاد کند.
بنابراین میتوان گفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و فراهم شدن
آزادسازی تجاری ،زمینه تخصص و مزیت نسبی کاالهای اقتصادی برای کشور فراهم
میشود و کشور سعی میکند تنها به تولید کاالهایی که تخصص دارد (دارای مزیت نسبی
است) پرداخته و مازاد آن را صادر کند .در این راستا ،پیرو نظریههای تجارت بینالملل
درخصوص مزیت نسبی ،برای کشور ایران که در زمینه انرژی (نفت و گاز) دارای مزیت است،
عضویت در این سازمان باعث بهبود در روند استخراج و تولید گاز طبیعی شده و درنتیجه
با افزایش تولید (در کنار صرفهجویی در مصرف) ،مازاد تولید بیشتری برای صادرات به
مشتریان بالقوه خود داشته باشد .ازطرفدیگر ورود به سازمان تجارت جهانی بهمعنای
پذیرش رقابت آزاد در بازار بینالمللی است .درواقع میتوان گفت با ورود کشور ایران به
ً
سازمان تجارت جهانی ،قوانین حا کم بر این سازمان اوال باعث رانتزدایی و فسادزدایی در
اقتصاد شده و در ثانی مانع از مواردی چون تعرفه و سوبسید صادراتی میشود و کشور را
ملزم میکند که بهرهوری را در همه بخشها و صنایع افزایش داده و مطابق با استانداردهای
سازمان تجارت بینالمللی عمل کند.
برقراری استانداردها و افزایش بهرهوری در صنعت کلیدی همچون صنعت گاز ،در کنار
آثار مثبتی که بر این صنعت میگذارد ،آثار جانبی مثبت بسیاری نیز بر سایر صنایع کشور
خواهد گذاشت .همچنین ورود به سازمان تجارت جهانی صنعت گاز را از نوسانهای دولتی
و تصمیمگیریهای سیاسی خارج کرده و سازوکار اقتصادی بازار را بر آن حا کم میکند.
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بهعبارتدیگر با عضویت در سازمان تجارت جهانی ،فا کتورهای اقتصادی بهجای فا کتورها
و منافع سیاسی ،قدرت و اولویت پیدا کرده و صنعت را اقتصادی کرده و بهبود میبخشد.
نکته دیگر اینکه ورود به سازمان تجارت جهانی این امکان را فراهم میکند که
سیاستهای تجاری در محیطی باثبات و با قابلیت پیشبینی و به دور از منافع سیاسی و
تصمیمگیریهای دولتی اتخاذ شود و درنتیجه راهبرد ملی بلندمدت توسعهای مورد نظر
برای کشور را محقق میسازد .بهعالوه عضویت در این سازمان ،بهمعنای تضمین ثبات رفتار
تجاری طرفهای تجاری در بازارهای صادراتی بوده و برای کشوری مثل ایران که در صنعت
گاز به جهت ذخایر باال مزیت صادراتی دارد ،صادرات را بهبود بخشیده و بهتبع آن میتواند
نقش مهمی در سیاست توسعه ملی آنها ایفا کند .همچنین در فضای سازمان تجارت
جهانی ،امنیت و قابلیت پیشبینیپذیری بازارهای پیش روی صادراتی افزایش مییابد و
ابزارهای حقوقی الزم برای برخورد با رفتارهای تبعیضآمیز و غیرمنصفانه فراهم میشود.

 .4جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
طی سالهای اخیر گاز هم بهصورت کاال و هم یکی از عوامل تولید در عرصه تجارت
بهصورت فعالتری ظاهر شده است .ازاینرو تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عضویت ایران در
سازمان تجارت جهانی بر تجارت صنعت گاز ایران در ارتباط با سه کشور ترکیه ،ارمنستان و
نخجوان پرداخته است .نتایج برآورد مدل به روش دادههای ترکیبی حا کی از آن است که
اثر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هم براساس شاخص سطح تجارت بینالملل و
ً
هم براساس شاخص ادغام تجارت بینالملل مثبت بوده و اثرگذاری مشابه و تقریبا یکسان
هر دو شاخص بر میزان صادرات گاز ایران ،بیانگر بهبود صادرات گاز طبیعی ایران در صورت
الحاق به سازمان تجارت جهانی است .با توجه به نتایج نهایی ،مدل برخی توصیههای
سیاستی این پژوهش بهشرح زیر است:
 .1با توجه به اثر مثبت میزان تولید گاز در ایران بر صادرات کشور ،توصیه میشود
سرمایهگذاری در راستای افزایش ظرفیت تولید گاز برود .این کار را میتوان با جذب سرمایه
یا انعقاد قراردادهای نفتی برای افزایش فعالیتهای تولیدی انجام داد.
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 .2یکی دیگر از توصیههای پیشنهادی در راستای افزایش حجم تولید گاز طبیعی
در ایران ،ضرورت استفاده از تکنولوژی پیشرفته در صنایع گازی با هدف پایین آوردن
هزینههای تأسیساتی است.
 .3با توجه به اثرگذاری منفی نرخ ارز بر تولید و صادرات گاز و وابستگی تأسیسات گازی
کشور به تکنولوژی غربی و بهتبع تأثیرپذیری آنها از تغییرات نرخ ارز ،پیشنهاد میشود در
چارچوب اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تالش شود تا تأسیسات مرتبط با پروسه
تولید گاز در اولویت سیاستهای بومیسازی قرار گیرد.
 .4با توجه به تفاوت نرخ تسعیر ارز در بانک مرکزی و بازار آزاد و تأثیر منفی تبدیل ارز
در بازار آزاد بر تأسیسات گازی کشور و باال رفتن هزینههای تولید ،پیشنهاد میشود که تا
زمان بومیسازی این تأسیسات ،مبنای تأمین اعتبارات مورد نیاز برای راهاندازی تأسیسات
مذکور براساس نرخ ارز ترجیحی (ارز دولتی) باشد.
 .5با توجه به اثرگذاری منفی قیمتهای داخلی گاز در ایران ،تفاوت قیمتهای انرژی
در ایران و کشورهای همسایه به گسترش صادرات گاز کمک خواهد کرد.
همچنین با توجه به مشکالت کشور و نیز موانع موجود بر سر راه الحاق کشور به سازمان
تجارت جهانی ،برخی راهکارهای پیشنهادی بهشرح زیر است:
 .1یکی از راهکارهای تسریع و تسهیل روند پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی
تالش برای ایجاد ساختارهای مناسب فرابخشی بهصورت مرجع ملی و با اعطای اختیارات
الزم است .به این معنا که اطالعات و آمار صحیح و قابلاتکا با شاخصها و استانداردهای
بینالمللی ،ایجاد شده و در دسترس قرار گیرد.
 .2از دیگر راهکارهای مفید در این زمینه آمادهسازی کشور برای حضور در عرصه
بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی است .ازجمله انعقاد موافقتنامههای
تجاری دوجانبه و چندجانبه (بهویژه با کشورهای همسایه که میتوانیم بیشترین منافع را
با آنها تعریف کنیم) است .چراکه از طریق ورود به اینگونه موافقتنامهها شرایط جدید ایجاد
ً
شده ،زمینه سیاسی را برای همگراییهای بیشتر و گستردهتر با سایر مناطق جهانی و توأما
با سازمان تجارت جهانی بهوجود میآورد.
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 .3برای تسریع در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و بهره بردن از مزایای
موجود ،پیش از هرچیز باید اجماع نظری در کشور ایجاد شود.
 .4کشور ایران باید پیش از عضویت ،قابلیت مذا کراتی کشور و تطبیق با شرایط حا کم
بر سازمان تجارت جهانی را بهدست آورده و بسترسازی مناسب اقتصادی برای رسیدن
به استانداردهای موجود در سازمان تجارت جهانی را ایجاد کند و اصالحات الزم در
زیرساختهای اقتصادی ،تجاری ،کشاورزی و صنعتی کشور صورت گیرد تا آسیبپذیری و
چالشهای ممکن در صورت عضویت را به حداقل برساند.
 .5بسترسازی قانونی باید برای تسریع الحاق به سازمان تجارت جهانی از طریق
هماهنگ کردن قوانین کشور نظیر قانون اساسی ،کار ،سرمایهگذاری خارجی ،بیمه ،گمرک
و مالیات یا قواعد سازمان تجارت جهانی انجام شود.
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