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 چکیده
و تأمین منابع مالی  اقتصادی توسعه در زیادی اهمیّت صادرات توسعه هایسیاست و تجارت

 و قیمتی متغیرهای از تابعی صادرات الملل،بین تجارت جدید هاینظریه کشورها دارد. طبق

 قرار انهادگر اقتصاددانان توجه مورد اخیراً که غیر قیمتی جمله متغیرهای از. است تیغیر قیم

های مبادالتی در تجارت، نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه متغیرهای است، گرفته

 کنند. هدف این پژوهش تحلیلزمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می

در چارچوب  تجاری غرب آسیا مهم شرکای به ایران صادرات بر یسیاس تجربی اثر نهادهای

 میرق شش هایداده باشد که در آن ازتلفیقی می هایداده الگوی جاذبه با استفاده از الگوی

استفاده شده  9002تا  9002های ( طی سالHSبندی سیستم هماهنگ )اساس طبقه بر

متغیرهای نهادی )سیاسی( به همراه  دهد،می های برآوردی نشانحاصل از مدل است. نتایج

های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری شاخص

أیید داری تغرب آسیا در هشت الگوی مختلف کاالیی هستند که این اثر در سطح باالی معنی

فعاالن اقتصادی برای ورود  متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه شود. ارتقاءمی

برنده در توسعه صادرات عنوان یک عمل مهم پیش کند و بهبه بازارهای جهانی را فراهم می

 شود. تلقی می

 های تلفیقی.نهادهای سیاسی، صادرات، مدل جاذبه، الگوی داده های کلیدی:واژه

  JEL C23،C29 ،F10 ،.O43:بندی طبقه
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 مقدمه  -1

افزایش  برای کشورها دارد. اغلب کشورها اقتصادی رشد و پویایی در مهمی نقش تجارت

نسبی  مزیت بر اساس کاال تولید و کشورها سایر با توسعه تجارت دنبال به اقتصادی رشد

 بازارهای جهانی، در کشورها بقای رمز و اقتصاد رشد موتور عنوان به هستند. صادرات

 تجارت الزامات گسترش از یکی کند.می فاای جهانی اقتصاد عرصه در را کلیدی نقش

 تجارت بر مؤثر عوامل جهت شناسایی المللبین تجارت مدرن الگوهای بررسی خارجی،

-می مختلف اقتصادی، هایتوانمندی و نسبی مزایای بر تکیه با نیز کشورهاست. ایران

 رشد اتموجب و داده افزایش را خود حجم تجارت موجود، هایفرصت شناسایی با بایست

دلیل سرعت  صادرات به های توسعهآورد. امروزه تجارت و سیاست فراهم اقتصادی را رفاه و

. در اقتصادی دارند بدیلی در توسعهباالی تولید علم و فناوری اهمّیت بسیار و نقش بی

 الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی استهای جدید تجارت بیننظریه

 (. 0322، 0و همکاران )هراتی

عنوان یک عامل مهم  های نسبی بهالملل بر وجود مزیّتگرچه دیدگاه سنّتی تجارت بین

 زیادی حد تا) تجارت بر تمرکز با اخیر در توسعه صادرات یک کشور تأکید دارد، امّا ادبیات

به ارتقاء  دتواننمی بهتر نهادهای بر این موضوع اصرار دارد که ،(جاذبه هایمدل بر اساس

 کیفیت در تفاوت که کندمی استدالل( 9002) 2و بهبود تجارت کمک نمایند. لوچنکو

 هایاوتتف است که نسبی باشد و بنابراین نشان داده مزیت منبع یک خود تواندمی نهادی

در این رابطه، . باشدمی تجارت الگوهای برای مهم عوامل کشور از جمله سراسر در نهادی

 تجارت حجم که دریافتند( 9009) 2مارکویلر و اندرسون، 3جاذبه مدل یک از هاستفاد با

 ،9)فرانسیوس و مانچین تجاری دارد کشورهای نهادی کیفیت با رابطه مثبتی دوجانبه

9003).  

در حوزه تجارت خارجی، کشورهای غرب آسیا یکی از شرکای مهم تجاری ایران هستند 

ارزش مجموع کاالهای  9002دهند. در سال را تشکیل میکه بخشی از بازار صادراتی ایران 

میلیون دالر بوده است که با توجه به بازار گسترده  102/0909صادراتی به این کشورها 

                                                 
1 Harati et al. (2015) 
2 Levchenko 
3 Gravity Model 
4 Anderson and Marcouiller 
5 Francois and Manchin 
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( ارزش صادرات 0) . نمودار0های آتی قابل افزایش استمصرف در این کشورها، در سال

ق اطالعات این نمودار، دهد. طبایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا را نشان می

به شمار  9002ترین بازارهای صادراتی ایران در سال کشورهای امارات و ترکیه از مهم

 آیند.  می

 
 )میلیون دالر( 4112(: صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در 1) نمودار

 WITSهای مستخرج از های پژوهش بر اساس دادهمنبع: یافته

در چارچوب  هاشود که سازمانمیقواعد و اصولی اطالق  به« سیاسی نهادهای»عبارت 

و  3کارآمدی ،9ییسیاسی عبارتند از: پاسخگو کنند. برخی از این نهادهایها عمل میآن

 چرخه حیات سیاسی محسوب در اخیر، نهادهای سیاسی قواعد بازی کنترل فساد. با تعبیر

را حل  سیاسی هایچرخه حیات سازمان هایمشکل شوند کهو به این دلیل ایجاد می

 یامسئله تجارت و حکمرانی، نهادی کیفیت بین ارتباط .(0323، 2)سبحانی و بیات کنند

 هادین کیفیت روزافزون اهمّیت به محققان از برخی. دارد بیشتر تحقیق به نیاز که است

 دولت یک حفظ، مثال عنوانبه . اندپی برده اقتصادی سازییکپارچه فرآیند و تجارت برای

به  تواندمی مقررات و قانون مؤثر اجرای، کم فساد، عمومی کارآمد در بخش و عادالنه

                                                 
1 WITS (2014) 
2 Accountability 
3 Effectiveness 
4 Sobhani and Bayat (2014) 
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 هنوز هم حاکمیت و نهادها نقش که حالی در. تجارت و فرآیندهای تجاری کمک نماید

به رسمیت شناخته نشده  رشد یافته و منسجم اقتصادی نظریه یک از بخشی عنوان به

حاضر عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا را  عهاست. در مطال

برنده های نهادی پیشرسد شاخصدهند که در این بین، به نظر میتحت تأثیر قرار می

سازی شرایط مناسبی جهت گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از که قادر به فراهم

 ادراتص بر سیاسی تجربی اثر نهادهای ش تحلیلاهمیّت باالیی برخوردارند. هدف این پژوه

 در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی تجاری غرب آسیا مهم شرکای به ایران

 بندی سیستماساس طبقه بر رقمی شش هایداده باشد که در آن ازتلفیقی می هایداده

مطالعه پس از استفاده شده است. در این  9002تا  9002های طی سال 0(HS) هماهنگ

های مقدمه در بخش دوم به ادبیات موضوع در سه قسمت ارتباط نهادها و صادرات، کانال

اثرگذاری نهادها بر صادرات و پیشینه تحقیق پرداخته شده و در بخش سوم تصریح مدل 

تحقیق ارائه شده و پس از استخراج مدل و تعریف متغیرها، در بخش چهارم به برآورد 

 گیری و پیشنهادها در بخشجربی اختصاص یافته است و در نهایت نتیجهمدل و تحلیل ت

  پنجم مطرح شده است.

 ادبیات موضوع -4

های مرتبط با صادرات و نهادها به اختصار ارائه و ارتباط در این بخش ابتدا مفاهیم و نظریه

بر  های اثرگذاری عوامل نهادیشود. سپس در مورد کانالنهادها و صادرات بیان می

 شود. سیر تجارت در دنیا،شود و در ادامه به پیشینه تحقیق پرداخته میصادرات بحث می

های باز اقتصادی به صورت پویا، تغییر داده است. کشورهای با اقتصادی بسته را به نظام

میالدی یاد کرد  0221در سال  3آدام اسمیت 9توان از نظریه مزیت مطلقدر این مورد می

شدند که در آن مزیت مطلق داشته تولید و صادرات کاالهایی تشویق می که کشورها به

 را مطرح نمود که به نظریه 9مزیت نسبی نظریه 2باشند. پس از آدام اسمیت، ریکاردو

هزینه نسبی نیز معروف است. در این نظریه ریکاردو اثبات نمود که هر کشوری که در 

باشد، اگرچه مزیت مطلوب نداشته باشد،  تولید یک کاال یا خدمت مزیتی نسبی داشته

پردازند، موفق خواهد بود و عایدی و سود آن به تمامی کشورهایی که به این مبادله می

                                                 
1 HS-6 Digit Level 
2 Absolute Advantage Theory 
3 Adam Smith 
4 Ricardo 
5 Comparative Advantage Theory 
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وفور عوامل را مطرح نمودند و اقتصاددانان  نظریه 0اوهلین-تعلق خواهد گرفت. هکشر

کردند. بنابر این ، آن دو را کامل 9، ساموئلسن2، استالپر3، جونز9دیگری مانند جانسون

ها از منابع پر وفور خود نظریه، هر کشور کاالهایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آن

نسبتًا به مقدار زیاد استفاده کرده است و کاالهایی را وارد خواهد کرد که عوامل تولید 

مایش زآ اوهلین را به بوته-هکشر ها در کشور کمیاب هستند. نخستین کسی که نظریهآن

بود که برای آزمون فوق نسبت سرمایه به تولید و نیروی کار برای  1گذاشت، لئونتیف

تقسیم کار ناقص را مطرح کرد و  نظریه 2صادرات و واردات امریکا را محاسبه نمود. هاربلر

المللی به هر کشوری که وارد الملل و نیز تجارت بینعقیده داشت که تقسیم کار بین

بخشد تا قادر به تخصص در تولید کاالهایی های الزم را مید، تواناییاقتصاد جهانی شو

پذیر است. در نظر وی تقسیم تر امکانها به نحو بهتر و ارزانباشد که تولید و صدور آن

آوری بهزیستی اقتصادی و المللی و تجارت جهانی از جمله عوامل اساسی فراهمکار بین

تقد است هر آنچه برای سطح زندگی و درآمدهای ملی افزایش درآمد ملی است. هاربلر مع

، 8)اسپنسر یک کشور مناسب باشد، طبعاً برای جریان توسعه اقتصادی نیز مفید خواهد بود

0281.) 

تحوالت مربوط به مدیریت خوب و حکمرانی خوب به  90و آغاز قرن  0220اواخر دهه 

ی اد تأکید قرار گرفت. به گونههای اصالح رفتار کارگزاران بخش عمومی مورعنوان پایه

های اصالح نهادها و قوانین اساسی کشورها در دهه دوم قرن حاضر مورد که حتی بحث

ها نشان دادند که بایستی یک سری ابعاد بازنگری مجددی واقع گردید. برخی مطالعه

نهادی در کنار دولت مورد توجه قرار گیرد تا مقامات وظیفه رسمی خود نسبت به 

تکیه بیش از حد اقتصاددانان بر تخصیص  2ندان را بهبود بخشند. بوکانان و همکارانشهرو

ها به امور نهادی را مورد پرسش جدی قرار دادند که به دنبال آن منابع و عدم توجه آن

                                                 
1 Heckscher-Ohlin 
2 Johnson 
3 Jones 
4 Stolper 
5 Samuelson 
6 Leontief 
7 Harbeler 
8 Spencer 
9 Buchanan et al. 
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ت های تئوریک دولهای انتخاب اجتماعی شکل گرفت که میزان قابل توجهی از پایهمطالعه

 (.0329، 0دادگر و همکاراندهد )بهینه را شکل می

هایی وجود دارد که بر نقش مؤثر عوامل قیمتی تأکید با توجه به اینکه طیفی از نظریه

کنند و اعتماد دارند که متغیرهای قیمتی این توانایی را دارند که عوامل و شرایط غیر می

یرهای دهد که متغها نشان میقیمتی را تأمین کنند، در حالی که در واقعیت بررسی

قیمتی موفق به توضیح تمام تغییرات الزم ایجاد شده در عملکرد صادرات نیستند، بنابراین 

شوند که بر متغیرهای غیر قیمتی تأکید دارند. از این های جدید اقتصادی مطرح مینظریه

توان به نظریه پیشرفت فناوری در تجارت اشاره کرد که بر اساس آن فناوری ها مینظریه

های اقتصادی دارد. فناوری مرتبط با نهادهاست، سی در شکل دادن به فعالیتنقش اسا

کند. (، دانش فناوری را تولید می9009) 3( و مودی و یلماز0210) 9زیرا بر اساس نظر پوزنر

در صورتی که در اقتصاد نهادهای سیاسی و اجتماعی مناسب ایجاد شود، دانش حالت 

ند و کینه شده و نوآوری و ابداع به طور خود افزا رشد میکند، کیفیت نهاددرونزا پیدا می

یابد. لذا، وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی مناسب منجر به ایجاد صادرات افزایش می

، 2شود )کو، هلپمن و هافمسترشرایط و بسترهای الزم در جهت افزایش صادرات می

توان گفت که عوامل ی(. بنابراین، عوامل نهادی مکمل عوامل قیمتی است و م9002

ها محققان نهادی، زمینه ساز کارکرد خوب متغیرهای قیمتی است. در بسیاری از مطالعه

توان به گانی و ها میاند، از این دسته مطالعهعوامل نهادی را وارد تابع صادرات کرده

( 0009) 2( و پرابیر9002) 1(، کرابه و بین9002(، کو، هلپمن و هافمستر )9001) 9پراساد

اند )شریفی های نهادی را وارد تابع صادرات کردهاشاره کرد که هر یک تعدادی از شاخص

 (.0329، 8رنانی و مال اسمعیلی دهشیری

 نهادها -4-1

 شکل ریکدیگ با هاانسان متقابل روابط هدایت برای انسان توسط که هستند قیودی نهادها

 و ارندد فراوان تأکید اقتصادی عملکرد در نهادها بر نقش نهادگرا اقتصاددانان. گیرندمی

                                                 
1 Dadgar et al. (2013)   
2 Posner 
3 Mody and Yilmaz 
4 Coe, Helpman and Hoffmaister 
5 Gani and Prasad 
6 Crabbe and Beine 
7 Prabir 
8 Sharifi Renani and Mollaesmaeili Dehshiri (2013) 
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 لمس دیدن، که قابل دانندمی نهادی هایتحول از متأثر زمان طول در را اقتصادها عملکرد

 اعی،اجتم اقتصادی، روابط در قراردادهایی وجود از انعکاسی و نیستند گیریاندازه و کردن

 کاهش به منجر توجهی قابل طور به و هستند یکدیگر با سیاسی اشخاص و فرهنگی

 جادای با نهادها. شوندمی در اقتصاد کارایی افزایش همچنین و هامبادله فرآیند در هاهزینه

 ارباز در را نااطمینانی عدم ها،انسان متقابل کنش برای ًً کارا( )نه لزوما باثبات ساختار یک

دارای  هایکشور شوند که بر این اساس،می بازار در رقابت افزایش موجب و کاهش

نهادها اظهار  اهمیّت( در مورد 0219) 0تری هستند. کسسریع دارای رشد بهتر، نهادهای

 کنند. چونپیدا می بیشتری اهمیّت نهادها باشند، برهزینه هامبادله وقت که هر داردمی

 شوند بازار در مبادالتی هایهزینه کاهش و رقابت افزایش به توانند منجرمی نهادها

های نهادی که در فراهم آوردن محیط مناسب اقتصادی از جمله شاخص (.0389 ،9)نورث

نهادهای سیاسی مثل کارکرد قوانین و مقررات و عملکرد دولت هستند. این نهادها  مؤثرند،

 مهیا ،هزینه کم ایگونه به جامعه ادفرا دیقتصاا بطروا تنظیم ایبر بیمناس محیطقادرند 

 تـتح شاخص شش میانگین از جهانی بانک دی را تسریع بخشند.روند رشد اقتصا و زندسا

 دهستفاا هاروـکش در دهای سیاسیاـنه یگیرازهندا ایبر بخو نیااخص حکمرـش انوـعن

های حکمرانی خوب توسط کافمن و (. شاخص9000، 3رانهمکا و )کافمن کندمی

به صورت  9009از سال  اند وگیری شدهاندازه 0221همکاران و برای نخستین بار در سال 

های ذهنی و اطالعاتی است که ها بر اساس دادهاند. این شاخصسالیانه محاسبه گردیده

ها به کشورها از چندین مؤسسه غیر دولتی بدست آمده است. در هر یک از این شاخص

شود و کشوری که دارای امتیاز بیشتری است، دارای داده می 9/9تا  -9/9امتیازی در بازه 

بندی صورت زیر طبقهها به این شاخص 2وضعیت بهتری در شاخص مورد بررسی است.

 شوند.می

پردازد که گیری این موضوع میبه محاسبه و اندازه 9الف( حق اظهارنظر و پاسخگویی 

ها و توانند حکومت خود را انتخاب کنند و از آزادی بیان، تجمعمردم کدام کشورها می

                                                 
1 Cass 
2 North (1990) 
3 Kaufmann et al. 

 های حکمرانی بیان شده است.نی برای شاخصاین تعاریف توسط بانک جها 2
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/faq.htm ) 

5 Voice and Accountability (VA) 
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عملکرد دولت را در زمینه  0د. ب( ثبات سیاسی و عدم خشونترسانه برخوردار گردن

به  9کند. ج( اثربخشی دولت)مثل خشونت سیاسی و تروریسم( ارزیابی می مستبد بودن

ها از گیری کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات اجتماعی و درجه استقالل آناندازه

اعتبار و تعهدهای دولت  پردازد و کیفیت وضع و اجرای قوانین وفشارهای سیاسی می

. این شاخص، 3کند. د( کیفیت قوانین و مقرراتها را بررسی میبرای انجام این سیاست

های درست و قوانینی که به پیشرفت و توسعه توانایی دولت برای تنظیم و اجرای سیاست

. کیفیت سیستم 2کند. ه( حاکمیت قانونگیری مینماید را اندازهبخش خصوصی کمک می

شود و در آن میزان ضایی قانونی و رسمی یک کشور توسط این شاخص ارزیابی میق

-خصوص در مورد کیفیت پلیس، دادگاه )به اطمینان و وفاداری کارگزاران به قوانین جامعه

گیری استفاده به اندازه 9شود. و( کنترل فسادگیری میها و الزام به اجرای قراردادها( اندازه

، 1)آذربایجانی و همکاران پردازدمنظور کسب سود و نفع شخصی می از قدرت دولتی به

0382 .) 

 ارتباط نهادها و صادرات  -4-4

ها، عامل نهادی با شش گروه شاخص جداگانه شامل حق در ادبیات نظری اکثر مطالعه

اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت مقررات، 

 است. تبیین شده  2، و شاخص حکمرانیاثربخشی دولت

های مذکور است. دستیابی به صورت میانگین ساده از شاخص شاخص حکمرانی به

 حکمرانی خوب از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، ولی آهنگ توسعه حکمرانی به

-های دارد. این موضوع در دیدگاطور مشخص برای الحاق در اقتصاد جهانی تأثیر فزاینده

که، کشورهایی  ایگونه است. به وضوح پدیدار شده ( به9002) 8های کافمن و همکاران

رتقاء شان نیز اکنند، ساختار تجاریگیری و بهبود حکمرانی خوب تالش میکه برای شکل

تری بیش اهمیّتویژه برای کشورهای با سطوح درآمدی پایین و متوسط  یابد و این بهمی

 دارد. 

                                                 
1 Political Stability and Absence of Violence (PV) 
2 Government Effectiveness (GE) 
3 Regulatory Quality (RQ) 
4 Rule of Law (RL)   
5 Control of Corruption (CC)  
6 Azarbayjani et al. (2011) 
7 Governence Index 
8 Kaufmann et al. 
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کارگیری مدل جاذبه اثر نهادها بر ( با به 9003) 0تباط، دی گروت و همکاراندر این ار

های مقطعی در های تجاری بین کشورهای منتخب جهان را با استفاده از دادهروی جریان

ها رسیدند. در مدل جاذبه، صادرات بررسی کردند و به رابطه مثبتی بین آن 0228سال 

 رهای اندازه اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکنندهکشورها به یکدیگر به وسیله متغی

)درآمد ناخالص ملی یا درآمد ناخالص داخلی(، جمعیت کشورها، فاصله جغرافیایی کشورها 

-های نهادها توضیح داده میای از متغیرهای مجازی به منظور بررسی ویژگیو مجموعه

های مبیّن عنوان شاخص های حکمرانی بانک جهانی بهشود. در این پژوهش از شاخص

 کیفیت نهادها استفاده شد. در این تحقیق، در ابتدا اثر هر یک از شش شاخص حکمرانی

های تجاری کشورها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با صورت منفرد( بر روی جریان )به

وارد کردن میانگین ساده شش شاخص حکمرانی، اثر آن بر جریان تجاری بین کشورها از 

های این پژوهش، بهبود عملکرد نهادها تجربی مورد آزمون قرار گرفت. طبق یافته لحاظ

گردد و در درصد می 22تا  30در کشورهای مورد بررسی باعث افزایش تجارت به میزان 

درصد  03کشورهایی که دارای نهادهایی شبیه به یکدیگر هستند، حجم تجارت به میزان 

 یابد.نهادهایی متفاوت هستند، افزایش می در مقایسه با کشورهایی که دارای

ارتباط میان کیفیت نهادی،  (، ادبیات موضوع در حوزه9001) نظر گانی و پراسادبه 

رو به افزایش کیفیت نهادی  اهمیّتحکمرانی و تجارت اندک است. برخی از اندیشمندان 

 اند.ردهسازی کهای اقتصادی را مستندبرای تجارت و همچنین فرآیند همگرایی

در خصوص مکانیسم این روند باید اشاره کرد که ممکن است نهادها به صورت غیر مستقیم 

 ، تجارت کشورها را تحت تأثیر قرارکنندهو از طریق تأثیرشان بر متغیرهای دیگر تعیین

صورت غیر مستقیم بر تجارت تأثیرگذارند که به این وری به گذاری و بهرهدهند. سرمایه

( تأکید شده است. از 0229) 3( و ناک و کیفر0222) 9های رودریکر مطالعهموضوع د

وری و رشد اقتصادی را به طور مثبت تحت تأثیر قرار نظر این محققان، نهادهای کارا، بهره

 مبادله و افزایش تواند به کاهش هزینهگیری نهادهای کارا در یک کشور میدهند. شکلمی

( مورد تأکید قرار گرفته است. 0232) 2های کوزامر در دیدگاهشود که این صادرات منجر 

 های مطرح در زمینه تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و نهادی در توسعهبندی دیدگاهجمع

                                                 
1 De Groot et al. 
2 Rodrik 
3 Knack and Keefer 
4 Coase 
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صادرات بر این امر داللت دارد که اگر در اقتصاد کشوری، نهادهای سیاسی و اجتماعی 

صورت خودافزا ا پیدا کنند، نوآوری به زوری حالت درونمناسب ایجاد شوند، دانش و بهره

ها و موانع های فردی و انحصاری اقتصادی مهار و محدود شوند، اخاللرشد کند، قدرت

 ها از میان برداشته شوند، در آن صورت تخصیص بهتر منابع با هزینهتعامل پویای بخش

 (.0329، 0و همکاران )احمدزاده تجارت و صادرات همراه خواهد بود کمتر در توسعه مبادله

 های اثرگذاری نهادها بر صادرات  کانال -4-3

گذاری قابل اثر نهادهای خوب بر تولید و سرمایه کارایی و اثربخشی دولت: -4-3-1

یی شود. کاراافزایش کارایی دولت موجب توسعه خدمات دولتی می. تحلیل و بررسی است

تی در استفاده از خدمات دولتی را کاهش و دولت، هزینه اجرای قراردادها و هزینه مبادال

کند. نهادهای دولتی کارا های بخش خصوصی فراهم میزمینه سودآوری را برای فعالیت

نند که کبه ثبات اقتصادی بیشتر و کاهش خطر و نااطمینانی در فضای تولیدی کمک می

 شود. از این طریق روند رشد و توسعه اقتصادی کشور تسریع می

ترین قوانین و مقررات کارآمد از جمله مهم یفیت قوانین و مقررات:ک -4-3-4

ین دهند. کیفیت قواننهادهایی هستند که عملکرد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می

های خصوصی مثل قانون کار، تجارت کاال، مالیات و های بنگاهو مقررات ناظر بر فعالیت

واند تگذاری در جامعه اثر دارد و میهای تولید و سرمایهقوانین بازار پول و سرمایه بر انگیزه

 موجب افزایش تولید و صادرات شود.

شفافیت و حق اظهارنظر و پاسخگویی  حق اظهارنظر و پاسخگویی: -4-3-3

های بهینه از سوی عوامل گیریشهروندان، امکان انتخاب درست توسط مردم و تصمیم

تواند عملکرد تولید و صادرات کشور را بهبود ر نهایت میآورد که دوجود میاقتصادی را به 

 بخشد.  

نظمی موجب هرج و مرج در جامعه شده فقدان قانون و بی حاکمیت قانون: -4-3-2

ای هآورد که در این شرایط، هزینهو فضای نااطمینانی را برای فعاالن اقتصادی به وجود می

ود. شمیت قانون موجب بهبود عملکرد بازار مییابد. حاکگذاری و تولید افزایش میسرمایه

تعریف حقوق مالکیت یکی از مصادیق حاکمیت قانون در بازار است که با وجود آن انگیزه 

 شود. واحدهای اقتصادی برای مشارکت در تولید تقویت می

                                                 
1 Ahmadzadeh et al. (2013) 
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ثبات سیاسی یکی دیگر از عواملی است که  ثبات سیاسی و عدم خشونت: -4-3-5

ریزی بلندمدت در دهد و امکان برنامهها در سطح کالن را کاهش مییگیرهزینه تصمیم

 رد. آوگذاری و تولید را برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی به وجود میهای سرمایهزمینه

ید و های تولفساد اقتصادی، شرایط برابر در استفاده از فرصت کنترل فساد: -4-3-6

های بخش خصوصی را در فضای کسب و کار هزینهبرد و گذاری را از بین میسرمایه

-گذاری و تولید به درستی آشکار میهای سرمایهدهد. با کنترل فساد، مزیتافزایش می

آید. در جویانه به وجود میهای رانتهای بیشتری برای ظهور فرصتشوند و محدودیت

  قویت خواهد شد.این شرایط، انگیزه واحدهای اقتصادی برای تولید و صادرات بیشتر ت

 پیشینه تحقیق   -4-2

 مطالعات خارجی -4-2-1

تأمین مالی، رشد، و نهادها در آمریکای التین: »ای با عنوان ( در مطالعه9003) 0بالنکو

کشور  01، با استفاده از یک نمونه پانلی متشکل از «ها وجود دارد؟چه ارتباطی بین آن

ا تر بیشتر باز بودن مالی و ریسک پاییننشان داد، درجه ب 9000-0210های طی سال

های خارجی کمتر و شرایط داری دارد. همچنین بدهیتوسعه مالی باالتر رابطه معنی

 اقتصادی بهتر، با توسعه مالی رابطه مستقیم دارد.  –اجتماعی

 001رابطه بین عواید خارجی، کیفیت نهادی و رشد را در سطح  (9002) 9یانگ و شیهن

بررسی کردند و نتیجه گرفتند عواید خارجی با سیستم  9000-0220های کشور طی سال

 داری دارد. با کنترلقانونی و حقوق مالکیت و همچنین درجه باز بودن تجاری رابطه معنی

 داری ندارد. شاخص کیفیت نهادی، عواید خارجی با رشد رابطه معنی

گرایی صادرات در تنوع نهادی ( در پژوهش خود نقش اصالح9009) 3شنگ و همکاران

های این تحقیق، کشورهای در حال توسعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. طبق یافته

 اجرای بهبود، خارجی مستقیم گذاریسرمایه بر هایی راتواند محدودیتمالکیت می

ها تحمیل کند و آن چند ملیتی هایشرکت در های برونسپاریهزینه کاهش و، قراردادها

 شواهد. توسعه نماید حال میزبان و در در کشورهای های جدیدمحصول تولید به وادار را

                                                 
1 Blanco 
2 Young and Sheehan 
3 Sheng et al. 
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-هزینه رد کاهش و قضایی کیفیت با، مالکیت دهند که آزادسازیتجربی تحقیق نشان می

 هایطی سال چین در کشور صادراتی هایحاشیه افزایش در مهمی نقش برونسپاری، های

 است. ایفا کرده  0222-9002

-المللی، بیهای استانداردهای بینگواهینامه»( موضوع 9001) 0وهایس و اسلویگنگ

، را بررسی «های واقع در کشورهای در حال توسعهاعتباری نهادی و صادرات از شرکت

رای تر باحتمال صادرات در مقیاس وسیع که داد تجربی این تحقیق نشان کردند. نتایج

 لیالملبین استانداردهای است. تأثیر استاندارد بیشترهای های دارای گواهینامهشرکت

 در. وریکانال است: کاهش هزینه معامالتی و افزایش بهره دو طریق از هاگواهینامه صدور

 هایهزینه آوردن پایین در مهمی نقش هاگواهینامه صدور که داده شد نشان این تحقیق

ز وری نیبهره ارتقاء و حفظ همچنین به کند ومی ایفا المللیبین بازارهای در معامالتی

  .نمایدکمک می

 مطالعات داخلی -4-2-4

 عملکرد و نهادها کیفیت اثر بررسی»( در پژوهشی با عنوان 0329) 9قندیمداح و دل

 اوپک و 8 گروه جی کشورهای در خارجی مستقیم گذاریسرمایه اقتصادی بر هایسیاست

 گذاریاظهار داشتند که سرمایه« (تابلویی هایهداد در برداری رگرسیون خود رهیافت)

-عکس توابع از حاصل نتایج. کشورهاست اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل از یکی خارجی

 تنسب خارجی مستقیم گذاریسرمایه که واکنش داد ها نشانمدل تخمین از منتج العمل

 هایاستسی کارایی همچنین است، مثبت 8 جی عضو کشورهای در نهادها کیفیت به

 جذب در واقعی بهره کاهش نرخ و نقدینگی افزایش تجاری، سازیآزاد مثل اقتصادی

 لمث نهادی مناسب شرایط وجود با کشورها گروه دو هر در خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 .یابدمی افزایش مقررات و قوانین حاکمیت و دولت کارایی سیاسی، ثبات

 قراردادی نهادهای و مالکیت حقوق نهادهای تأثیر( در پژوهشی 0323) 3دادگر و ندیری

مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که در بین عوامل نهادی مختلف،  اقتصادی رشد را بر

نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر کشورهای مورد بررسی اثر 

 بر رشد اقتصادی کشورها اثر ندارند. دارند. این در حالی است که نهادهای اجرای قراردادها 

                                                 
1 Goedhuys and Sleuwaegen 
2 Maddah and Delghandi (2013) 
3 Dadgar and Nadiri (2014) 
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 رشد و نهادی متغیرهای بین ارتباط»( در پژوهشی با عنوان 0323) 0شاکری و همکاران

 دند،دا نشان« آفریقا شمال و خاورمیانه برای منطقه جدید نهادی شاخص معرفی: اقتصادی

فساد  ترلکن و سیاسی ثبات. دارد رشد با داریمعنی و مثبت رابطه کیفیت بروکراسی

 ثبتم رابطه حاکمیت قانون و گوییپاسخ و اظهارنظر حق دولت، بخشی اثر و منفی رابطه

 بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است.  معنیبی امّا

 منابع رانت نهادی، محیط کیفیت ( رابطه0322) 9رضازاده کارساالری و رحیمیان بوگر

 رویکرد از استفاده با توسعه را حال در ورهایکش از منتخبی در رشد صادرات و طبیعی

مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار دادند. نتایج این  9003-0221های دیتا طی سال پانل

 ادراتص رشد و نهادی محیط کیفیت بهبود دار بینو معنی مثبت تحقیق نشان داد، رابطه

 مندی ازبهره دار بیننیو مع مثبت کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین رابطه در

غیر  یهامؤلفه نقش اهمیّت نتایج مبین شود. اینتأیید می صادرات رشد و طبیعی منابع

 هالفهمؤ این به توجه ضرورت و توسعه حال در کشورهای صادراتی رفتار توضیح قیمتی در

 .است سیاستی اهداف تعیین و های اقتصادیبرنامه ریزیطرح هنگام به

اثر  نییدر تبمطالعات پیشین، نوآوری این مطالعه آن است که برای اولین بار با توجه به 

 ایغرب آس یمهم تجار یو شرکا رانیا یبر صادرات از اطالعات تجار یاسیس ینهادها

 هایداده یجاذبه با استفاده از الگو یدر چارچوب الگو 9002تا  9002 هایسال یط

طبقه بر اساس یبا کد شش رقم یسطح کاالها در. این موضوع شده است استفاده یقیتلف

 شمار به قیتحق نیا ینوآور هایکه از اهم جنبه انجام شده (HSهماهنگ ) ستمیس بندی

که  یمختلف اقتصاد هایصادرات در بخش یشش رقم هایاساس از داده نی. بر ارودمی

نظر گرفته شده در  یو نوع کاالها کندیداشته است، استفاده م ایغرب آس یبه کشورها

 صادرات به آن کشورها است. زانیم تیّدر هر بخش با توجه به اهم

 تصریح مدل  -3

( نخستین افرادی بودند که از مدل جاذبه به 0213) 2هانن( و پوی0219) 3برگنتین

های تجاری استفاده کردند. پس از آن مدل جاذبه به یک ابزار قوی منظور بررسی جریان

خارجی تبدیل شد. بر اساس این مدل، صادرات کشورها به یکدیگر  برای بررسی تجارت

                                                 
1 Shakeri et al. (2015) 
2 Rezazadeh Karsalari and Rahimian Bouger (2016) 
3 Tinbergen 
4 Poyhonen 
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)درآمد ناخالص ملی یا درآمد  به وسیله اندازه اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده

ای از متغیرهای ناخالص داخلی(، جمعیت کشورها، فاصله جغرافیایی کشورها و مجموعه

(. 9003، 0)زارزسو و لهمن شودیح داده میهای نهادها توضمجازی به منظور بررسی ویژگی

 شود که مقدار تجارت بین دو کشور با افزایش اندازه اقتصادیدر مدل جاذبه فرض می

 های حمل و نقلای داشته و با افزایش هزینهها نسبت فزاینده)تولید ناخالص داخلی( آن

. ا رابطه معکوس داردهها یعنی افزایش فاصله جغرافیایی بین مراکز اقتصادی آنبین آن

 امّاهای تجاری از قابلیت باالیی برخوردار است، اگرچه مدل جاذبه در توضیح جریان

های کمی به منظور بررسی زیربنای تئوریکی آن صورت گرفته است. هلپمن و مطالعه

های جدید تجارت از اند که هم تئوری( نشان داده0228) 3( و دیردورف0289) 9کروگمن

ی توانند یک منطق تئوریکاوهلین از مزیت نسبی می-ید و هم تئوری هکشرتفکیک تول

(. به 0382)آذربایجانی و همکاران،  برای مدل جاذبه از تجارت دوجانبه را فراهم کنند

 مورد به کشورهای مربوط انفرادی و ثابت اثرات کهاین برای و جاذبه مدل برآورد منظور

 هایروش داده از بیشتر برود، میان از ناهمگنی اریب و گیرد قرار توجه مورد بررسی

  .شودمی تلفیقی استفاده

 و برآورد هایتکنیک گسترش برای را اطالعات از غنی بسیار محیطی تلفیقی هایداده

چند  یا یک مقدار زمانی سری هایداده در دهند.قرار می محققان اختیار در نتایج نظری

 یا یک مقادیر مقطعی هایداده در شود.می هدهمشا زمانی دوره یک طول در متغیر

 روشی تلفیقی هایشود. دادهمی آوریزمان مشخص جمع یک در اقتصادی متغیر چندین

 مقطعی هایداده به مربوط اطالعات است که زمانی سری و مقطعی هایداده ترکیب برای

 نه مقطعی هایهبا آمار زمانی سری هایآماره ترکیب کند.می بررسی زمان طول در را

 بلکه کند، فراهم اقتصادسنجی الگوهای تخمین برای را سودمندی اطالعات تواندمی تنها

 ریزی قابلبرنامه و گذاریسیاست هایاستنباط تواندمی آمده نتایج بدست مبنای بر

 الگوهای بر تلفیقی هایداده الگوهای (. برتری9003، 2)گجراتی سازد نیز فراهم را توجهی

 پذیریانعطاف تواندمی محقق الگوها این در که است این محض، مقطعی هایبرش با

 ترینمهم از یکی باشد. داشته زمان طول در هاپدیده فردی رفتار تبیین در بیشتری

                                                 
1 Zarzoso and Lehmann 
2 Helpman and Krugman 
3 Deardorff 
4 Gujarati 
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 گرفتن نظر در و ناهمگن خواص نمودن کنترل تلفیقی، هایداده روش هایمزیت

 و های مقطعیهای دادهکه روش حالی در ت،اس کشورها و هاشرکت ها،بنگاه خانوارها،

 در اریب بیم ها،روش به این الگو تخمین با و نکرده کنترل را ناهمگنی این زمانی سری

 (.9000، 0)بالتاجی رودمی نتایج

)سیاسی( بر صادرات ایران به  آزمون تجربی اثر متغیرهای نهادی در این تحقیق به منظور

ر چارچوب ادبیات تحقیق و پژوهش دی گروت و شرکای مهم تجاری غرب آسیا د

 شود:  ( مدل جاذبه تعمیم یافته زیر معرفی می9003) همکاران
EXijt = 𝛽0 + 𝛽1GDPjt + 𝛽2RERijt + 𝛽3TRADEijt + 𝛽4SIZEGjt  + 𝛽5FDIijt  +

𝛽6Rjt + 𝛽7FFjt + 𝛽8FEjt + 𝛽9GGOVjt + 𝛽10INFjt + 𝛽11GINVjt + 𝜀ijt   (0       )  

   :که در آن

Exijt :تجاری در زمان  شرکای به ایران )ارزش صادرات صادراتt های مختلف در گروه

 )برحسب هزار دالر(  (کاالیی

GDPjt: سرانه کشور  تولید ناخالص داخلیj در زمان t برحسب پول ملی کشورها بر( 

 (9000ل پایه مبنای سا

RERijtبین دو کشور  : نرخ ارز دوجانبهi  وj در زمان t  )برحسب میانگین دوره به دالر(

 شود. است که به صورت زیر محاسبه می

(9                                                                             )𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 =
𝑅𝐸𝑅𝑖𝑈𝑆𝑡

𝑅𝐸𝑅𝑗𝑈𝑆𝑡
∙

𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑗𝑡
 

𝑅𝐸𝑅𝑖𝑈𝑆𝑡  نرخ ارز اسمی کشورi  با دالر امریکا در زمانt  است و𝑅𝐸𝑅𝑗𝑈𝑆𝑡  نرخ ارز اسمی

𝑃𝑖𝑡است.  tبا دالر امریکا در زمان  jکشور 

𝑃𝑗𝑡
 باشد.می jبه کشور  iنسبت سطح قیمت کشور  

TRADEijt: ین دو کشور ب تراز تجاریi  وj  در زمانt )برحسب هزار دالر( 

SIZEGjt:  کشور اندازه دولتj در زمانt  )نسبتی از تولید ناخالص داخلی برحسب درصد( 

FDIijt: کشور  خارجی مستقیم گذاریسرمایهj  در کشورi  نسبتی از تولید ناخالص داخلی(

 برحسب درصد(

Rjt: کشور  نرخ بهرهj  در زمانt )درصد( 

FFjt:  کشور آزادی مالیj  در زمانt )درصد( 

FEjt:  کشور آزادی اقتصادیj  در زمانt  )درصد( 

                                                 
1 Baltagi 
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GGOVjt: کشور حکمرانی  شاخصj  در زمانt (حق اظهارنظر  شاخص ششساده  میانگین

و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، 

قرار دارد. مقدار باالتر آن بهبود  9/9تا  -9/9که در بازه نون و کنترل فساد حاکمیت قا

 (دهد.تر آن وضعیت نامناسب را نشان میوضعیت و مقدار پایین

INFjt:  کشور تورمj  در زمانt )درصد ساالنه( 

GINVjt: کشور دولتی  گذاریسرمایه حجمj  در زمانt  )برحسب دالر( 

i:  ،کشور ایرانj: کویت)کشورهای  شرکای تجاری ایران شامل هفت کشور غرب آسیا، 

 دهد. زمان را نشان می :t و است (قطر و ارمنستان ،امارات ،ترکیه ،پاکستان ،اردن

ای هفرآورده ،پسته ،گردو ،انگور ،خرما، فرشهای کاالیی مدل تحقیق برای هر یک از گروه

 شود. میبرآورد  اتیلن گلیکول و پلی اتیلن، نفتی

تولید ناخالص داخلی سرانه کشور واردکننده به (، GDPjtسرانه ) تولید ناخالص داخلی

رود که تأثیر مثبت بر ای برای مقیاس و ابعاد اقتصادی است، انتظار میعنوان نماینده

صادرات ایران به شرکای تجاری داشته باشد. بر این اساس، جریان تجاری ایران به سمت 

تر و درآمد سرانه باالتری داشته باشند. یابد که ابعاد اقتصادی بزرگسوق میکشورهایی 

تر کشورهای طرف تجاری به دلیل داشتن مزیت نسبی در تولید مقیاس اقتصادی بزرگ

تر به داخل منجر خواهد شد. از طرف دیگر، کاالها به ورود کاالها با قیمت تمام شده پایین

تجاری به مثابه وجود بازارهای با پتانسیل باال در جذب های درآمد سرانه باالتر طرف

شود. عالمت مثبت ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه کاالهای تولید داخل محسوب می

دهد که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری و شرکای تجاری نشان می

 یابد. لذا با افزایشا افزایش میهدر نتیجه افزایش درآمد این کشورها، صادرات ایران به آن

اندازه اقتصادی کشورهای مذکور و توان خرید مردم، تقاضا برای کاالهای صادراتی ایران 

 یابد.افزایش می

نرخ ارز بر صادرات ایران به شرکای تجاری مثبت  اثررود که (، انتظار میRERijtنرخ ارز )

ات تواند بر صادرتجاری ایران، نرخ ارز میباشد. البته با توجه به شرایط متفاوت شرکای 

توان متفاوت بودن ساختار بازارها و نیز را میاین امر دار نباشد. علت برخی از کاالها معنی

ها در کشورهای مختلف دانست. نوع اثر نرخ ارز بر صادرات تحت تأثیر منبع تأمین نهاده

اهمیت بودن این متغیر در راین بیهای تولیدی است. بنابنوع بازار و منبع تأمین نهاده

 المللی دور از انتظار نیست.های بینتعیین میزان صادرات کاالها در مطالعه
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(، کشورهای با موانع تجاری کمتر سطح تجارت باالتری دارند. TRADEijt) تراز تجاری

ر دتری جهت حضور زیرا هر چه کشور از اقتصاد بازتری برخوردار باشد، موقعیت مناسب

المللی دارد. با توجه به در نظر گرفتن تراز تجاری بین ایران و شرکای های بینفعالیت

رود که تأثیر تراز تجاری بر صادرات ها انتظار میهای فعالیتی گسترده آنتجاری و زمینه

 ایران به شرکای تجاری مثبت باشد.

(، هر چه کشورها به سمت GINVjtدولتی ) گذاریسرمایه ( و حجمSIZEGjtاندازه دولت )

اصله های دولتی فخصوصی سازی پیش روند و از سیستم دولتی و وابسته بودن به بودجه

ارت یابد. به عبهای مختلف اقتصادی افزایش میها در زمینهبگیرند، روند رشد و توسعه آن

ود شیاز اقتصاد م یو خروج بخش خصوص یبزرگ شدن دولت باعث اثرات برون راندیگر، 

رود که اندازه دولت و و لذا انتظار می و تجارت خواهد بود دیتولباعث کاهش  آن که اثر

 تأثیر منفی داشته باشد. صادرات ایران به شرکای تجاری بر دولتی  گذاریسرمایه حجم

که  یدانش و تکنولوژ یزهایبا توجه به سرر(، FDIijt) خارجی مستقیم گذاریسرمایه

ذاری گسرمایه رود که تأثیر، انتظار میو صادرات خواهد شد تجارت د،یتول شیافزا همنجر ب

 مثبت باشد. شرکای تجاریبه  رانیا بر صادرات مستقیم خارجی

ود ش(، افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه تمام شده برای تولیدکننده میRjt) نرخ بهره

تر رود و آن کشور بیششور باال میو بر این اساس قیمت نهایی کاالی تولید شده در آن ک

تر فهتر و مقرون به صرتمایل به افزایش واردات کاال از کشورهایی را دارد که با قیمت پایین

بتواند وارد نماید. با توجه به شرایط کشور ایران از نظر ارزش پول نسبت به سایر شرکای 

ه شرکای تجاری مثبت باشد و رود که تأثیر نرخ بهره بر صادرات ایران بتجاری انتظار می

ها بیشتر شود. با افزایش نرخ بهره در کشورهای شرکای تجاری حجم صادرات ایران به آن

 یهاهنیهز شینرخ بهره منجر به افزا شیافزا دیتول یهایبر اساس تئوربه عبارت دیگر، 

 و یگذارهیاهش سرماکمنجر به  ،یسه بخش یکالن اقتصاد یهااساس مدل و بر دیتول

 شود.یم واردات کشورهای شریک تجاری از ایران افزایش جهیو در نت دیتول

 یو آزادی مال یآزاد رود که تأثیر(، انتظار میFEjt( و آزادی اقتصادی )FFjtآزادی مالی )

 یهایبر تئور یاثر مبتن نی. اباشدمثبت  شرکای تجاریبه  رانیبر صادرات ای اقتصاد

 تواندیم تیباشد که در نهایدر کشور م دیو تول یوررت بر بهرهو تجا یاقتصاد یآزاد

 دهد. شیات را افزادرحجم تجارت و صا
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عنوان شاخص  شاخص حکمرانی بهرود که انتظار می(، GGOVjtحکمرانی ) شاخص

ین شرکای تجاری داشته باشد. ابه نمایانگر نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر صادرات ایران 

ر نهادهای سیاسی شامل حق اظهارنظ کیفیّتگر تأثیر عوامل غیر اقتصادی مثل موضوع بیان

و  اجرای قوانین کیفیّتو پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی دولت، 

مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر میزان صادرات ایران به شرکای تجاری است که 

توجه واقع شده است. نهادها، هزینه مبادالتی در الملل مورد در ادبیات جدید تجارت بین

کنند. نهادهای کشور را کاهش و شرایط صدور کاال از ایران به بازارهای هدف را تسهیل می

برنده در فضای تولید و صادرات مطرح هستند که با وجود خوب به عنوان یک عامل پیش

 ود.شهای اقتصادی تقویت میمشارکت در فعالیت ها انگیزهآن

-های تولید بر قیمت تمام شده کاال تأثیر می(، افزایش تورم از کانال هزینهINFjt) تورم

گذارد و تورم عاملی است که اکثر کشورها هر ساله با آن مواجه هستند. اگر نسبت رشد 

باشد، باعث کاهش صادرات ایران به  تورم در ایران بیشتر از کشورهای شریک تجاری

 صادرات ایران به شرکای تجاریرود که تورم بر شود. در کل انتظار میشرکای تجاری می

 تواند تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد. گذار باشد، ولی میتأثیر

-9002) هایدر مرحله برآورد مدل از اطالعات تجاری ایران و شرکای تجاری آن طی سال

( HS) ی سیستم هماهنگبندرقمی بر اساس طبقه 1( در سطح کاالهای با کد 9002

و  9سایت هریتیچ ،0بانک جهانی WITSها، مرکز استفاده شده است. منبع گردآوری داده

 ،کویتاست. شرکای تجاری ایران شامل هفت کشور غرب آسیا ) 3سایت بانک جهانی

است. کاالهای صادراتی مورد بررسی  (قطر و ارمنستان ،امارات ،ترکیه ،پاکستان ،اردن

 باشندیم اتیلن گلیکول و پلی اتیلن، های نفتیفرآورده ،پسته ،گردو ،انگور ،خرما، فرش

  دهند. که باالترین میزان حجم صادراتی به کشورهای غرب آسیا را تشکیل می

 برآورد مدل و تحلیل تجربی -2

ـــت با توجه به ماهیت الگوی داده ـــیه تحقیق، نخس ها الزم به منظور آزمون تجربی فرض

اظهارنظر شود که بدین منظور از  9هایا ترکیبی بودن داده 2وص تلفیقیاسـت تا در خصـ

                                                 
1 WITS, World Integrate Trade Solution, Worldbank. 
2 www.Heritage.org 
3 www.worldbank.org 
4 Panel Data 
5 Pooling Data 
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 یکسان بودن عرض از مبدأها 0Hشود. در این آزمون، فرضیه اسـتفاده می 0لیمر Fآماره 

)روش  ، ناهمسـانی عرض از مبدأها1Hهای ترکیبی( در مقابل فرضـیه مخالف )روش داده

 گیرد:های تلفیقی( قرار میداده
𝐻0 ∶  𝛼1 =  𝛼2 = ⋯ =  𝛼 
𝐻1 ∶  حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است

)برابری عرض مبدأ( رد شده و  0Hجدول بزرگتر باشد، فرضیه  Fمحاسباتی از  Fچنانچه 

لیمر در  Fنتایج حاصل از محاسبه آماره شود. های تلفیقی تأیید میاستفاده از روش داده

 کند. های تلفیقی را برای الگوهای مختلف تأیید میروش داده (، استفاده از0) جدول

 لیمر در الگوهای مختلف F(: نتایج حاصل از محاسبه 1) جدول
 نتیجه احتمال آماره گروه کاالیی الگوها

 های تلفیقیتأیید روش داده 0021/0 222321/03 فرش 0
 های تلفیقیتأیید روش داده 0092/0 029909/08 خرما 9
 های تلفیقیتأیید روش داده 0000/0 288230/99 نگورا 3
 های تلفیقیتأیید روش داده 0039/0 220232/02 گردو 2
 های تلفیقیتأیید روش داده 0039/0 208829/02 پسته 9
 های تلفیقیتأیید روش داده 0091/0 280320/01 های نفتیفرآورده 1
 های تلفیقیدادهتأیید روش  0000/0 202129/98 اتیلن گلیکول 2
 های تلفیقیتأیید روش داده 0020/0 100299/02 پلی اتیلن 8

 های تحقیقمنبع: یافته

یا اثرات  9های برآورد اثرات ثابتها، الزم است در مورد روشپس از تعیین نوع الگوی داده

ن شود. در آزمواستفاده می 2گیری شود که در این مورد از آزمون هاسمنتصمیم 3تصادفی

گیرد اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی مورد آزمون قرار می 9هاسمن، ناهمبسته بودن

را در این آزمون نتوان رد کرد، روش برآورد، اثرات تصادفی  0Hکه اگر فرضیه به نحوی 

( نتایج حاصل از آزمون هاسمن را در الگوهای 9) (. جدول9009، 1خواهد بود )بالتاجی

ه با توجه به مقدار آماره برآوردی، استفاده از روش اثرات ثابت در دهد کمختلف نشان می

 شود.برآورد الگوهای رگرسیون تأیید می

  

                                                 
1 FLimer 
2 Fixed Effect 
3 Random Effect 
4 Hausman Test 
5 Uncorrelated 
6 Baltagi 
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 (: نتایج حاصل از آزمون هاسمن در الگوهای مختلف4) جدول
 احتمال آماره نتیجه گروه کاالیی الگو

 0000/0 211311/92 اثرات ثابت فرش 0
 0002/0 829288/90 اثرات ثابت خرما 9
 0000/0 012882/90 اثرات ثابت انگور 3
 0000/0 281001/30 اثرات ثابت گردو 2
 0000/0 121901/39 اثرات ثابت پسته 9
 0003/0 193092/93 اثرات ثابت نفتی هایفرآورده 1
 0002/0 003999/93 اثرات ثابت گلیکول اتیلن 2
 0009/0 092901/90 اثرات ثابت اتیلن پلی 8

 های تحقیقافتهمنبع: ی

مدل فوق با استفاده  ،لیمر و هاسمن Fهای در مرحله بعد با توجه به نتایج حاصل از آزمون

 0های مختلف کاالیی که شامل الگوی تصریح شده در گروههای تلفیقی دادهاز روش 

باشد، به صورت اثرات )گردو( می 2 )انگور( و الگوی 3)خرما(، الگوی  9)فرش(، الگوی 

 ( ارایه شده است.3) شود که نتایج آن در جدولبرآورد میثابت 

دهند، اثر متغیر ( نشان می3) نتایج حاصل از تخمین چهار الگوی برآوردی در جدول

رش، فعنوان شاخص نمایانگر نهادهای سیاسی بر صادرات کاالهای توضیحی حکمرانی به 

دار به دست آمده است. و معنی کشورهای غرب آسیا مثبتبه ایران از  خرما، انگور و گردو

این یافته بیانگر تأثیر عوامل غیر اقتصادی مانند نهادهای سیاسی شامل حق اظهارنظر و 

پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت اجرای قوانین و 

 مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر میزان صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی

است. نهادها، هزینه مبادالتی در کشور را کاهش و شرایط صدور کاال از ایران به بازارهای 

های تحقیق، ضریب تولید کنند. طبق نتایج حاصل از برآورد مدلهدف را تسهیل می

ناخالص داخلی سرانه کشور واردکننده بر صادرات کاالهای فرش، خرما، انگور و گردو از 

داری دارد و اثر نرخ ارز نیز بر صادرات کاالهای خرما، انگور و گردو یمعناثر مثبت و ایران 

دار است. بر این اساس، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش درآمد صادرکنندگان مثبت و معنی

های مطالعه شده است. های صادراتی کاالهای مورد بررسی در سالموجب افزایش انگیزه

ثر تراز تجاری بر صادرات کاالهای فرش، خرما، انگور و گردد، اطور که مالحظه میهمان

دار به دست آمده است. این موضوع حکایت از آن دارد که افزایش گردو مثبت و معنی

آالت و دانش الزم برای توسعه آوری و ماشینتجارت که همراه افزایش ورود تکنولوژی، فن

ات این کاالها را افزایش داده باشد، میزان سطح صادرهای تولیدی و صادرات میظرفیت
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دار بین متغیرهای آزادی اقتصادی و نتایج الگوهای برآوردی، رابطه مثبت و معنیاست. 

 دهنده اثر مثبتکند که نشانآزادی مالی با صادرات ایران به شرکای تجاری را تأیید می

دار معنی همچنین رابطه مثبت و نهادهای حاکم بر بازارهای اقتصادی بر صادرات است.

 ،های برآوردیبین نرخ بهره با صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی در اغلب مدل

و اندازه دولت با صادرات از جمله دیگر  گذاری دولتیحجم سرمایهرابطه منفی بین تورم، 

 .  استهای اقتصادی بر صادرات کشور نتایج است که انعکاسی از اثر سیاست

به شرکای تجاری غرب  ایران بر صادراتد اثر نهادهای سیاسی (: نتایج برآور3) جدول

 الگوهای اول تا چهارمدر  4112-4112های آسیا طی سال
 2الگوی  3الگوی  9الگوی  0الگوی  متغیر
-920023/2 (Cعرض از مبدأ )  

(022933/0-)  
992039/9-  

(182281/0-)  
308009/9 ** 

 (039212/9)  
202391/3- *** 

 (999329/3-)  
لید ناخالص داخلی تو

 مهمانکشور سرانه 
(jtGDP) 

000320/0 ** 
 (202832/9)  

939329/0 *** 
(299220/3)  

930029/0 * 
 (228022/0)  

992209/0 *** 
 (222991/3)  

نرخ ارز دوجانبه 
(ijtRER) 

083220/0  
 (229823/0)  

028023/0 * 
 (893092/0)  

202331/0 *** 
 (192222/3)  

302009/0 ** 
 (080892/9)  

تجاری تراز 
(ijtTRADE) 

322922/0 ** 
 (222022/9)  

929291/0 *** 
 (822099/9)  

839228/0 *** 
(192313/9)  

181023/0 ** 
 (028103/9)  

اندازه دولت کشور 
 (jtSIZEG) مهمان

903293/0-  
 (090222/0-)  

199902/0- *** 
 (208921/3-)  

813000/0-  
 (192008/0-)  

200039/0- *** 
 (030929/3-)  

مستقیم گذاری سرمایه
 (ijtFDIخارجی )

002921/0  
(098220/0)  

003198/0  
 (908290/0)  

020299/0  
 (299912/0)  

321920/0 *** 
 (103229/9)  

نرخ بهره کشور مهمان 
(jtR) 

290018/0 *** 
(212022/9)  

103039/0 *** 
 (290129/9)  

283981/0  
 (283008/0)  

189228/0 ** 
 (201289/9)  

آزادی مالی کشور 
 (jtFFمهمان )

029923/0 ** 
(098283/9)  

229910/0 ** 
 (922931/9)  

210332/0 ** 
 (000231/9)  

229282/0 *** 
 (801032/9)  

آزادی اقتصادی کشور 
 (jtFEمهمان )

082030/0 *** 
 (199902/9)  

222083/0 *** 
 (929288/9)  

998280/0 *** 
 (128908/9)  

919990/0 *** 
 (209012/9)  

شاخص حکمرانی کشور 
 (jtGGOVمهمان )

021000/0 *** 
(829399/9)  

939030/0 *** 
 (229022/9)  

098028/0 ** 
 (028023/9)  

122992/0 ** 
 (990212/9)  

تورم کشور مهمان 
(jtINF) 

332390/0- ** 
 (919222/9-)  

092120/0-  
 (280922/0-)  

183183/0- *** 
 (289129/3-)  

900082/0- *** 
 (222299/9-)  

گذاری دولتی سرمایه
کشور مهمان 

(jtGINV) 

120029/0-  
 (191913/0-)  

222229/0- *** 
 (223928/3-)  

222120/0- *** 
 (292992/9-)  

282889/0- ** 
 (232821/9-)  

229921/0 (2R) ضریب تعیین  229023/0  212891/0  212229/0  
 F آماره

  F  معناداری آماره
9080/093  

000000/0  
0339/992  

000000/0  
2810/021  

000000/0  
0229/022  

000000/0  
 درصد است. 0و  9، 00دهنده معنادار بودن ضرایب در سطوح به ترتیب نشان ***و  **، *های المتع

 دهد.را نشان می tهای تحقیق، اعداد داخل پرانتز آماره منبع: یافته
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مدل فوق با استفاده  ،لیمر و هاسمن Fهای در مرحله بعد با توجه به نتایج حاصل از آزمون

 9الگوی های مختلف کاالیی که شامل تصریح شده در گروهقی های تلفیدادهاز روش 

اتیلن(  پلی) 8الگوی گلیکول( و  اتیلن) 2الگوی نفتی(،  هایفرآورده) 1الگوی پسته(، )

 ( ارایه شده است.2) شود که نتایج آن در جدولباشد، به صورت اثرات ثابت برآورد میمی

ی به عنوان شاخص بیانگر نهادهای ( متغیر توضیحی حکمران2) طبق اطالعات جدول

 لننفتی، اتی هایپسته، فرآوردهداری بر صادرات کاالهای سیاسی، دارای اثر مثبت و معنی

از ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در تمامی الگوهای برآوردی اتیلن  گلیکول و پلی

سی و یااست. بهبود کیفیت نهادهای سیاسی شامل حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات س

عدم خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت اجرای قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل 

فساد، شرایط حاکم بر فضای تولید و معامالت را به سمت رقابت اقتصادی بیشتر و کاهش 

گرایی ارتقاء سطح کارایی دهد که در این شرایط به دلیل تخصصانحصارات سوق می

شود. همچنین ی برای ورود کشور به بازارهای جهانی فراهم میاقتصادی، امکانات بیشتر

با وجود نهادهای سیاسی بهتر، کیفیت عرضه کاالها و خدمات عمومی به واحدهای 

ی در گذاریابد که در این شرایط انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهاقتصادی ارتقاء می

 کمیت قانون، کنترل فساد و اجرایشود. حاامور تولید با تمرکز بر صادرات بیشتر فراهم می

های برابر اقتصادی، جلوگیری از بهتر قانون و مقررات نیز موجب فراهم شدن فرصت

های دولتی ارایه دهنده خدمات به فعاالن جویی، عملکرد بهتر سازمانهای رانتفرصت

 هایهای مبادالتی در معاملهاقتصادی، حذف مراحل اداری غیر ضروری و کاهش هزینه

اقتصادی خواهد شد که در این شرایط هزینه صادرات کاهش و انگیزه فعاالن اقتصادی در 

 شود.   ورود به بازارهای جهانی تقویت می

دار بین متغیرهای آزادی اقتصادی و آزادی نتایج الگوهای برآوردی، رابطه مثبت و معنی

ز ایران به ا اتیلن ول و پلیگلیک نفتی، اتیلن هایپسته، فرآوردهمالی با صادرات کاالهای 

دهنده اثر مثبت نهادهای حاکم بر کند که این یافته نیز نشانشرکای تجاری را تأیید می

دار تولید ناخالص داخلی سرانه و بازارهای اقتصادی بر صادرات است. اثر مثبت و معنی

دار تراز معنی های صادراتی، اثر مثبت وعنوان علّت و محرک فعالیت نرخ ارز به ترتیب به

های برآوردی و اثر نرخ بهره بر صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی در مدل تجاری و

و تورم بر صادرات از جمله دیگر نتایج است  گذاری دولتیحجم سرمایهمنفی اندازه دولت، 

 باشد. های اقتصادی بر صادرات کشور میکه انعکاسی از اثر سیاست
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ایران به شرکای تجاری غرب  ورد اثر نهادهای سیاسی بر صادرات(: نتایج برآ2) جدول

 در الگوهای پنجم تا هشتم 4112-4112های آسیا طی سال
 8الگوی  2الگوی    1الگوی  9الگوی  متغیر

229221/9 (Cعرض از مبدأ ) *** 
(912392/3)  

398292/3- ** 
 (932093/9-)  

912209/9  
 (092803/0)  

082221/9  
 (029988/0)  

ولید ناخالص ت
کشور داخلی سرانه 

 (jtGDP) مهمان

899392/0 *** 
 (032220/3)  

221222/0 *** 
(130292/9)  

802292/0 *** 
 (932029/9)  

022299/0 *** 
 (183283/3)  

نرخ ارز دوجانبه 
(ijtRER) 

313022/0 *** 
 (922990/3)  

929023/0 ** 
 (022291/9)  

913290/0  
 (290298/0)  

181912/0 *** 
 (398082/3)  

تراز تجاری 
(ijtTRADE) 

823218/0 *** 
 (991039/3)  

922908/0 *** 
 (192082/9)  

302323/0 *** 
 (992999/9)  

280990/0 *** 
 (229290/3)  

اندازه دولت کشور 
 مهمان

(jtSIZEG) 

011232/0- ** 
 (021919/9-)  

090291/0-  
 (918091/0-)  

993990/0-  
 (911299/0-)  

912319/0-
*** 

 (989202/3-)  

گذاری هسرمای
مستقیم خارجی 

(ijtFDI) 

000120/0  
 (002299/0)  

030193/0 *** 
 (932930/9)  

023020/0 *** 
 (990200/9)  

099139/0 *** 
 (239002/9)  

نرخ بهره کشور 
 (jtRمهمان )

202022/0 *** 
 (223902/9)  

301229/0 *** 
 (902092/3)  

239131/0 *** 
 (023009/3)  

033223/0 *** 
 (919932/3)  

ی کشور آزادی مال
 (jtFFمهمان )

320288/0 *** 
 (200922/3)  

212290/0 ** 
 (092800/9)  

822292/0 ** 
 (983329/9)  

932012/0 *** 
 (212099/3)  

آزادی اقتصادی 
 کشور مهمان

(jtFE) 

390892/0 ** 
 (092020/9)  

922309/0 * 
 (289230/0)  

222990/0 * 
 (823299/0)  

883901/0 *** 
 (102899/9)  

شاخص حکمرانی 
مهمان  کشور

(jtGGOV) 

310328/0 *** 
 (312289/3)  

120993/0 * 
 (822109/0)  

220029/0 *** 
 (102903/9)  

999930/0 *** 
 (912120/3)  

تورم کشور مهمان 
(jtINF) 

008283/0-  
 (299389/0-)  

383920/0-  
 (020292/0-)  

199229/0- * 
 (899882/0-)  

029208/0-  
 (228222/0-)  

گذاری حجم سرمایه
مهمان  دولتی کشور

(jtGINV) 

929909/0-
*** 

 (899281/3-)  

129209/0- ** 
(992203/9-)  

022221/0-  
 (002199/0-)  

239002/0-
*** 

 (282328/3-)  

228982/0  (2R) ضریب تعیین  212202/0  292200/0  222998/0  
 F آماره

  F  معناداری آماره
0022/920  

000000/0  
8292/008  

000000/0  
9899/092  

000000/0  
0029/022  

000000/0  
 درصد است.  0و  9، 00دهنده معنادار بودن ضرایب در سطوح به ترتیب نشان ***و  **، *های عالمت

 دهد.را نشان می tهای تحقیق، اعداد داخل پرانتز آماره منبع: یافته
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( نشان 2( و )3الگوی برآوردی که در جداول ) هشتبر اساس نتایج حاصل از تخمین 

های برآوردی در سطح باالیی قرار دارد که بیانگر درجه ضریب تعیین مدلاند، داده شده

های برآوردی، در مدل Fها است. همچنین مقدار باالی آماره دهندگی مدلباالی توضیح

 کند.  ها را تأیید میداری کلی آنمعنی

یران اعنوان شاخص نمایانگر نهادهای سیاسی بر صادرات  اثر متغیر توضیحی حکمرانی به

دار به دست آمده است. این یافته بیانگر تأثیر شرکای تجاری غرب آسیا مثبت و معنیبه 

نهادهای سیاسی شامل حق اظهارنظر و پاسخگویی،  کیفّیتعوامل غیر اقتصادی مثل 

اجرای قوانین و مقررات، حاکمیت  کیفیّتثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی دولت، 

بررسی است که این  موردمیزان صادرات ایران به کشورهای قانون و کنترل فساد بر 

الملل مورد توجه واقع شده است. نهادها، هزینه موضوع در ادبیات جدید تجارت بین

مبادالتی در کشور را کاهش و شرایط صدور کاال از ایران به بازارهای هدف را تسهیل 

ضای تولید و صادرات مطرح برنده در فکنند. نهادهای خوب به عنوان یک عامل پیشمی

یر شود. تأثهای اقتصادی تقویت میمشارکت در فعالیت ها انگیزههستند که با وجود آن

(، فرانسیوس 9001) 0های آراجو و همکارانمثبت شاخص حکمرانی بر صادرات در مطالعه

دی گروت و  ،(9009)مارکویلر  و اندرسون(، 9001گانی و پراساد )(، 9003و مانچین )

( 0382( و آذربایجانی و همکاران )0329) 9(، کیمیایی و ارباب افضلی9003همکاران )

 نیز به نحوی مورد تأیید قرار گرفته است. 

و  ای برای مقیاسضریب تولید ناخالص داخلی سرانه کشور واردکننده به عنوان نماینده

ارد. بر این اساس، جریان داری دابعاد اقتصادی بر صادرات کاالها از ایران اثر مثبت و معنی

ه تر و درآمد سرانیابد که ابعاد اقتصادی بزرگتجاری ایران به سمت کشورهایی سوق می

تر کشورهای طرف تجاری به دلیل داشتن باالتری داشته باشند. مقیاس اقتصادی بزرگ

 رتر به داخل منجمزیت نسبی در تولید کاالها به ورود کاالها با قیمت تمام شده پایین

های تجاری به مثابه وجود بازارهای با خواهد شد. از طرف دیگر، درآمد سرانه باالتر طرف

شود. عالمت مثبت ضریب تولید پتانسیل باال در جذب کاالهای تولید داخل محسوب می

دهد که با افزایش تولید ناخالص ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری غرب آسیا نشان می

جاری و در نتیجه افزایش درآمد این کشورها، صادرات ایران به داخلی سرانه شرکای ت

یابد. لذا با افزایش اندازه اقتصادی کشورهای مذکور و توان خرید مردم، ها افزایش میآن
                                                 

1 Araujo et al. 
2 Kimiaei and Arbab Afzali (2016) 
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 0اگر هاییابد. این یافته بر نتایج مطالعهتقاضا برای کاالهای صادراتی ایران افزایش می

منطبق است که بر اساس آن تولید کاالهای با ( 9009) 9( و گروسمن و هلپمن9009)

 توان رقابتی بیشتر اثر مثبتی بر تجارت دوجانبه دارد.

های تحقیق، اثر نرخ ارز بر صادرات کاالهای خرما، انگور، طبق نتایج حاصل از برآورد مدل

های دار و اثر تورم بر صادرات کاالاتیلن مثبت و معنی نفتی و پلی هایگردو، پسته، فرآورده

دار به دست آمده است. وقتی متغیر نرخ گلیکول منفی و معنی فرش، انگور، گردو و اتیلن

رفی یابد و از طارز حقیقی یک درصد افزایش یابد، میزان تقاضای صادرات ایران افزایش می

ر تهر قدر نرخ ارز حقیقی بیشتر شود، کاالهای ایرانی برای مصرف کننده خارجی ارزان

یابد. با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز از قاضا برای کاالهای ایرانی افزایش میشده و لذا ت

های صادراتی و افزایش تورم از کانال افزایش درآمد صادرکنندگان موجب افزایش انگیزه

-های تولید موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان کاالهای مورد بررسی در سالکانال هزینه

 و (0329های کیمیایی و ارباب افضلی )یافته با نتایج مطالعههای مطالعه شده است، این 

 ( مطابقت دارد. 0322) 3و همکاران پیرایی

گردد اثر تراز تجاری بر صادرات کاالهای فرش، خرما، انگور، طور که مالحظه میهمان

 ه دست آمدهدار باتیلن مثبت و معنی گلیکول و پلی نفتی، اتیلن هایگردو، پسته، فرآورده

است. این موضوع حکایت از آن دارد که افزایش تجارت که همراه افزایش ورود تکنولوژی، 

، باشدهای تولیدی و صادرات میآالت و دانش الزم برای توسعه ظرفیتآوری و ماشینفن

 میزان سطح صادرات این کاالها را افزایش داده است. 

ارجی بر صادرات کاالهای گردو، گذاری مستقیم خبر اساس نتایج برآوردی، اثر سرمایه

ست آمده ددار به اتیلن طبق انتظار مثبت و معنی گلیکول و پلی نفتی، اتیلن هایفرآورده

گذاری مستقیم خارجی به سمت صادرات گیری سرمایهدهنده جهتاست. این نتیجه نشان

ران د صادرات ایتوانها میگذاریدر ایران است و بیانگر این مطلب است که این نوع سرمایه

( 9002) 2های انجام شده توسط سکابیک و ارلیکرا افزایش دهد. این یافته با نتایج مطالعه

                                                 
1 Egger 
2 Grossman and Helpman 
3 Piraee et al. (2015) 
4 Skabic and Orlic 
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گذاری مستقیم ها بر ارتباط مثبت بین سرمایه( که در آن9000) 0و لیتائو و فوستینو

 خارجی و تجارت اشاره شده است، سازگاری دارد.

بهره با صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی دار بین نرخ همچنین رابطه مثبت و معنی

 گذاری دولتیحجم سرمایه های برآوردی و رابطه منفی بین اندازه دولت ودر اغلب مدل

 هایهای برآوردی است که انعکاسی از اثر سیاستبا صادرات از جمله دیگر نتایج مدل

 باشد.  اقتصادی بر صادرات کشور می

دار بین متغیرهای آزادی اقتصادی و آزادی ابطه مثبت و معنینتایج الگوهای برآوردی، ر

هنده اثر دکند که این یافته نیز نشانمالی با صادرات ایران به شرکای تجاری را تأیید می

مثبت نهادهای حاکم بر بازارهای اقتصادی بر صادرات است. در واقع آزادی اقتصادی به 

های مردم به تولید، نوآوری و خالقیت در امور عنوان نهاد کلیدی مؤثر بر تحریک انگیزش

تواند موجب صادرات بیشتر شود. آزادی مالی، قیود و های تجاری، میاقتصادی و فعالیت

د های اقتصادی هستنکننده منابع مالی الزم جهت فعالیتمقرارت بازارهای مالی که تأمین

موجب تولید و صادرات بیشتر  توانددهد که این مسأله میتری قرار میرا در سطح پایین

 ( مطابقت دارد. 0322شود. این یافته با نتایج مطالعه رضازاده کارساالری و رحیمیان بوگر )

 گیری و پیشنهادها نتیجه -5

توانند کنند و میهای سودآور اقتصادی را فراهم مینهادها شرایط الزم در انجام فعالیت

ای اقتصادی را تقویت کنند. در این تحقیق اثر هانگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت

های کیفیت نهادی، به همراه آزادی اقتصادی و مالی و نهادهای سیاسی شامل شاخص

 ،کویت) دیگر عوامل اقتصادی بر صادرات ایران به هفت شریک تجاری حوزه غرب آسیا

شش رقمی بر  ( در سطح کاالهای با کدقطر و ارمنستان ،امارات ،ترکیه ،پاکستان ،اردن

 ( در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگویHS) بندی سیستم هماهنگاساس طبقه

مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفت.  9002تا  9002های تلفیقی طی سال هایداده

داری بر اساس نتایج تحقیق، عوامل اقتصادی بر گسترش صادرات دارای اثرات معنی

نامه دولت در زمینه کاهش تورم و نرخ بهره، افزایش تولید و بهبود که بر هستند به نحوی

 شود. تراز تجاری کشور موجب افزایش صادرات می

همچنین نتایج حاصل از تخمین هشت الگوی برآوردی نشان داد، کیفیت نهادهای 

های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به سیاسی، شاخص

                                                 
1 Leitao and Faustino 
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 شود. درداری تأیید میهای مورد بررسی هستند که این اثر در سطح باالی معنیکشور

اری های تجواقع، بهبود کیفیت نهادها همراه با آزادی اقتصادی و آزادی مالی بیشتر، هزینه

ها به دهد و موجب افزایش صادرات و ورود بیشتر آنبرای فعاالن اقتصادی را کاهش می

بیان دیگر این یافته آن است که اگر صادرات کاالیی به عنوان  شود.بازارهای جهانی می

شود، تسهیل های بازرگانی کشور تلقی میمنبع مهم درآمدهای ارزی در استراتژی

سازی شرایط مناسب نهادی و سیاسی یکی از عوامل مهم های اقتصادی و فراهمفعالیت

شور را کاهش خواهد داد. در تحقق این هدف است که غفلت از آن امکانات صادراتی ک

های مالی در اجرای کاهش صادرات نیز منجر به کاهش منابع ارزی کشور و محدویت

 های تخصیصی، تثبیتی و توزیعی دولت خواهد شد. سیاست

 توان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:بر اساس نتایج می

 جهت مناسبی بازار توانندمی توسعه حال در کشورهای از بسیاری اینکه به توجه با -

 و بازاریابی اصول رعایت با بایستی صادرکنندگان باشند، ایران صادرات عرضه و فروش

 .کنند صادر را خود محصول جهانی بازارهای از یفکا شناخت

تقویت نهادهای اقتصادی ، های توسعه صادراتاستراتژییکی از ابزارهای مهم در تحقق  -

های حکمرانی ها به شاخصتر شدن عملکرد دولتباشد. با نزدیکمیو سیاسی کشور 

ها و پایبندی به قوانین، میزان شفافیت و گذاریخوب که در نتیجه آن کیفیت قانون

و ثبات  یابندهای حاکمیتی و سطح مبارزه با فساد اقتصادی ارتقاء میپاسخگویی در بخش

 زایش خواهد یافت.شود، توان تولیدی و صادراتی کشور افسیاسی در جامعه حاکم می

 از زداییسیاست بوروکراسی، رفع دولتی، هایسازمان ساختار اصالح جهت در تالش -

 مدنی، جامعه غیر دولتی هایسازمان فعال مشارکت زمینه کردن فراهم و اداری نظام

 .آوردمی فراهم را جامعه در فساد شرایط کنترل
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