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چکیﺪه
تجارت و سیاستهای توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی
کشورها دارد .طبق نظریههای جدید تجارت بینالملل ،صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و
غیر قیمتی است .از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار
گرفته است ،متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینههای مبادالتی در تجارت،
زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم میکنند .هدف این پژوهش تحلیل
تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب
الگوی جاذبه با استفاده از الگوی دادههای تلفیقی میباشد که در آن از دادههای شش رقمی
بر اساس طبقهبندی سیستم هماهنگ ( )HSطی سالهای  9002تا  9002استفاده شده
است .نتایج حاصل از مدلهای برآوردی نشان میدهد ،متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه
شاخصهای آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری
غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کاالیی هستند که این اثر در سطح باالی معنیداری تأیید
میشود .ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری ،انگیزه فعاالن اقتصادی برای ورود
به بازارهای جهانی را فراهم میکند و به عنوان یک عمل مهم پیشبرنده در توسعه صادرات
تلقی میشود.
واژههای کلیﺪی :نهادهای سیاسی ،صادرات ،مدل جاذبه ،الگوی دادههای تلفیقی.
طبقهبنﺪی .O43 ،F10 ،C29 ،C23 :JEL
 1مقاله حاضر مستخرج از رساله نویسنده اول تحت راهنمایی دکتر مجید مداح در دانشگاه سمنان است.
* نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقﺪمه
تجارت نقش مهمی در پویایی و رشد اقتصادی کشورها دارد .اغلب کشورها برای افزایش
رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کاال بر اساس مزیت نسبی
هستند .صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی،
نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا میکند .یکی از الزامات گسترش تجارت
خارجی ،بررسی الگوهای مدرن تجارت بینالملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت
کشورهاست .ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانمندیهای مختلف اقتصادی ،می-
بایست با شناسایی فرصتهای موجود ،حجم تجارت خود را افزایش داده و موجبات رشد
و رفاه اقتصادی را فراهم آورد .امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت
باالی تولید علم و فناوری اهمیّت بسیار و نقش بیبدیلی در توسعه اقتصادی دارند .در
نظریههای جدید تجارت بینالملل ،صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است
(هراتی و همکاران.)0322 ،0
گرچه دیدگاه سنتّی تجارت بینالملل بر وجود مزیّتهای نسبی به عنوان یک عامل مهم
در توسعه صادرات یک کشور تأکید دارد ،امّا ادبیات اخیر با تمرکز بر تجارت (تا حد زیادی
بر اساس مدلهای جاذبه) ،بر این موضوع اصرار دارد که نهادهای بهتر میتوانند به ارتقاء
و بهبود تجارت کمک نمایند .لوچنکو )9002( 2استدالل میکند که تفاوت در کیفیت
نهادی میتواند خود یک منبع مزیت نسبی باشد و بنابراین نشان داده است که تفاوتهای
نهادی در سراسر کشور از جمله عوامل مهم برای الگوهای تجارت میباشد .در این رابطه،
با استفاده از یک مدل جاذبه ،3اندرسون و مارکویلر )9009( 2دریافتند که حجم تجارت
دوجانبه رابطه مثبتی با کیفیت نهادی کشورهای تجاری دارد (فرانسیوس و مانچین،9
.)9003
در حوزه تجارت خارجی ،کشورهای غرب آسیا یکی از شرکای مهم تجاری ایران هستند
که بخشی از بازار صادراتی ایران را تشکیل میدهند .در سال  9002ارزش مجموع کاالهای
صادراتی به این کشورها  0909/102میلیون دالر بوده است که با توجه به بازار گسترده
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مصرف در این کشورها ،در سالهای آتی قابل افزایش است .0نمودار ( )0ارزش صادرات
ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا را نشان میدهد .طبق اطالعات این نمودار،
کشورهای امارات و ترکیه از مهمترین بازارهای صادراتی ایران در سال  9002به شمار
میآیند.
۶۰۰
صادرات فرش

۵۰۰

صادرات خرما

۴۰۰

صادرات انگور

۳۰۰

صادرات گردو

۲۰۰

صادرات پسته

۱۰۰

صادرات فرآورده های نفتی

۰

صادرات اتیلن گلیکول
صادرات پلی اتیلن

نمودار ( :)1صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در ( 4112میلیون دالر)
منبع :یافتههای پژوهش بر اساس دادههای مستخرج از WITS

عبارت «نهادهای سیاسی» به قواعد و اصولی اطالق میشود که سازمانها در چارچوب
آنها عمل میکنند .برخی از این نهادهای سیاسی عبارتند از :پاسخگویی ،9کارآمدی 3و
کنترل فساد .با تعبیر اخیر ،نهادهای سیاسی قواعد بازی در چرخه حیات سیاسی محسوب
و به این دلیل ایجاد میشوند که مشکلهای چرخه حیات سازمانهای سیاسی را حل
کنند (سبحانی و بیات .)0323 ،2ارتباط بین کیفیت نهادی ،حکمرانی و تجارت مسئلهای
است که نیاز به تحقیق بیشتر دارد .برخی از محققان به اهمیّت روزافزون کیفیت نهادی
برای تجارت و فرآیند یکپارچهسازی اقتصادی پی بردهاند .به عنوان مثال ،حفظ یک دولت
عادالنه و کارآمد در بخش عمومی ،فساد کم ،اجرای مؤثر قانون و مقررات میتواند به

)WITS (2014
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تجارت و فرآیندهای تجاری کمک نماید .در حالی که نقش نهادها و حاکمیت هنوز هم
به عنوان بخشی از یک نظریه اقتصادی منسجم و رشد یافته به رسمیت شناخته نشده
است .در مطالعه حاضر عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا را
تحت تأثیر قرار میدهند که در این بین ،به نظر میرسد شاخصهای نهادی پیشبرنده
که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی جهت گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند ،از
اهمیّت باالیی برخوردارند .هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات
ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی
دادههای تلفیقی میباشد که در آن از دادههای شش رقمی بر اساس طبقهبندی سیستم
هماهنگ ( 0)HSطی سالهای  9002تا  9002استفاده شده است .در این مطالعه پس از
مقدمه در بخش دوم به ادبیات موضوع در سه قسمت ارتباط نهادها و صادرات ،کانالهای
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
مدل و تحلیل تجربی اختصاص یافته است و در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادها در بخش
پنجم مطرح شده است.

 -4ادبیات موضوع
در این بخش ابتدا مفاهیم و نظریههای مرتبط با صادرات و نهادها به اختصار ارائه و ارتباط
نهادها و صادرات بیان میشود .سپس در مورد کانالهای اثرگذاری عوامل نهادی بر
صادرات بحث میشود و در ادامه به پیشینه تحقیق پرداخته میشود .سیر تجارت در دنیا،
کشورهای با اقتصادی بسته را به نظامهای باز اقتصادی به صورت پویا ،تغییر داده است.
در این مورد میتوان از نظریه مزیت مطلق 9آدام اسمیت 3در سال  0221میالدی یاد کرد
که کشورها به تولید و صادرات کاالهایی تشویق میشدند که در آن مزیت مطلق داشته
باشند .پس از آدام اسمیت ،ریکاردو 2نظریه مزیت نسبی 9را مطرح نمود که به نظریه
هزینه نسبی نیز معروف است .در این نظریه ریکاردو اثبات نمود که هر کشوری که در
تولید یک کاال یا خدمت مزیتی نسبی داشته باشد ،اگرچه مزیت مطلوب نداشته باشد،
موفق خواهد بود و عایدی و سود آن به تمامی کشورهایی که به این مبادله میپردازند،
1
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تعلق خواهد گرفت .هکشر-اوهلین 0نظریه وفور عوامل را مطرح نمودند و اقتصاددانان
دیگری مانند جانسون ،9جونز ،3استالپر ،2ساموئلسن ،9آن دو را کامل کردند .بنابر این
نظریه ،هر کشور کاالهایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آنها از منابع پر وفور خود
نسبت ًا به مقدار زیاد استفاده کرده است و کاالهایی را وارد خواهد کرد که عوامل تولید
آنها در کشور کمیاب هستند .نخستین کسی که نظریه هکشر-اوهلین را به بوته آزمایش
گذاشت ،لئونتیف 1بود که برای آزمون فوق نسبت سرمایه به تولید و نیروی کار برای
صادرات و واردات امریکا را محاسبه نمود .هاربلر 2نظریه تقسیم کار ناقص را مطرح کرد و
عقیده داشت که تقسیم کار بینالملل و نیز تجارت بینالمللی به هر کشوری که وارد
اقتصاد جهانی شود ،تواناییهای الزم را میبخشد تا قادر به تخصص در تولید کاالهایی
باشد که تولید و صدور آنها به نحو بهتر و ارزانتر امکانپذیر است .در نظر وی تقسیم
کار بینالمللی و تجارت جهانی از جمله عوامل اساسی فراهمآوری بهزیستی اقتصادی و
افزایش درآمد ملی است .هاربلر معتقد است هر آنچه برای سطح زندگی و درآمدهای ملی
یک کشور مناسب باشد ،طبع ًا برای جریان توسعه اقتصادی نیز مفید خواهد بود (اسپنسر،8
.)0281
اواخر دهه  0220و آغاز قرن  90تحوالت مربوط به مدیریت خوب و حکمرانی خوب به
عنوان پایههای اصالح رفتار کارگزاران بخش عمومی مورد تأکید قرار گرفت .به گونهای
که حتی بحث های اصالح نهادها و قوانین اساسی کشورها در دهه دوم قرن حاضر مورد
بازنگری مجددی واقع گردید .برخی مطالعهها نشان دادند که بایستی یک سری ابعاد
نهادی در کنار دولت مورد توجه قرار گیرد تا مقامات وظیفه رسمی خود نسبت به
شهروندان را بهبود بخشند .بوکانان و همکاران 2تکیه بیش از حد اقتصاددانان بر تخصیص
منابع و عدم توجه آن ها به امور نهادی را مورد پرسش جدی قرار دادند که به دنبال آن
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مطالعههای انتخاب اجتماعی شکل گرفت که میزان قابل توجهی از پایههای تئوریک دولت
بهینه را شکل میدهد (دادگر و همکاران.)0329 ،0
با توجه به اینکه طیفی از نظریه هایی وجود دارد که بر نقش مؤثر عوامل قیمتی تأکید
میکنند و اعتماد دارند که متغیرهای قیمتی این توانایی را دارند که عوامل و شرایط غیر
قیمتی را تأمین کنند ،در حالی که در واقعیت بررسیها نشان میدهد که متغیرهای
قیمتی موفق به توضیح تمام تغییرات الزم ایجاد شده در عملکرد صادرات نیستند ،بنابراین
نظریههای جدید اقتصادی مطرح میشوند که بر متغیرهای غیر قیمتی تأکید دارند .از این
نظریهها میتوان به نظریه پیشرفت فناوری در تجارت اشاره کرد که بر اساس آن فناوری
نقش اساسی در شکل دادن به فعالیتهای اقتصادی دارد .فناوری مرتبط با نهادهاست،
زیرا بر اساس نظر پوزنر )0210( 9و مودی و یلماز ،)9009( 3دانش فناوری را تولید میکند.
در صورتی که در اقتصاد نهادهای سیاسی و اجتماعی مناسب ایجاد شود ،دانش حالت
درونزا پیدا میکند ،کیفیت نهادینه شده و نوآوری و ابداع به طور خود افزا رشد میکند و
صادرات افزایش مییابد .لذا ،وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی مناسب منجر به ایجاد
شرایط و بسترهای الزم در جهت افزایش صادرات میشود (کو ،هلپمن و هافمستر،2
 .)9002بنابراین ،عوامل نهادی مکمل عوامل قیمتی است و میتوان گفت که عوامل
نهادی ،زمینه ساز کارکرد خوب متغیرهای قیمتی است .در بسیاری از مطالعهها محققان
عوامل نهادی را وارد تابع صادرات کردهاند ،از این دسته مطالعهها میتوان به گانی و
پراساد ،)9001( 9کو ،هلپمن و هافمستر ( ،)9002کرابه و بین )9002( 1و پرابیر)9000( 2
اشاره کرد که هر یک تعدادی از شاخصهای نهادی را وارد تابع صادرات کردهاند (شریفی
رنانی و مال اسمعیلی دهشیری.)0329 ،8
 -1-4نهادها
نهادها قیودی هستند که توسط انسان برای هدایت روابط متقابل انسانها با یکدیگر شکل
میگیرند .اقتصاددانان نهادگرا بر نقش نهادها در عملکرد اقتصادی تأکید فراوان دارند و
1

)Dadgar et al. (2013
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
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /3پاییز 0321

19

عملکرد اقتصادها را در طول زمان متأثر از تحولهای نهادی میدانند که قابل دیدن ،لمس
کردن و اندازهگیری نیستند و انعکاسی از وجود قراردادهایی در روابط اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی اشخاص با یکدیگر هستند و به طور قابل توجهی منجر به کاهش
هزینهها در فرآیند مبادلهها و همچنین افزایش کارایی در اقتصاد میشوند .نهادها با ایجاد
یک ساختار باثبات (نه لزوماًً کارا) برای کنش متقابل انسانها ،عدم نااطمینانی را در بازار
کاهش و موجب افزایش رقابت در بازار میشوند که بر این اساس ،کشورهای دارای
نهادهای بهتر ،دارای رشد سریعتری هستند .کس )0219( 0در مورد اهمیّت نهادها اظهار
میدارد که هر وقت مبادلهها هزینهبر باشند ،نهادها اهمیّت بیشتری پیدا میکنند .چون
نهادها میتوانند منجر به افزایش رقابت و کاهش هزینههای مبادالتی در بازار شوند
(نورث .)0389 ،9از جمله شاخصهای نهادی که در فراهم آوردن محیط مناسب اقتصادی
مؤثرند ،نهادهای سیاسی مثل کارکرد قوانین و مقررات و عملکرد دولت هستند .این نهادها
قادرند محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونهای کم هزینه ،مهیا
سازند و روند رشد اقتصادی را تسریع بخشند .بانک جهانی از میانگین شش شاخص تحـت
عنـوان شـاخص حکمرانی خوب برای اندازهگیری نهـادهای سیاسی در کشـورها استفاده
میکند (کافمن و همکاران .)9000 ،3شاخصهای حکمرانی خوب توسط کافمن و
همکاران و برای نخستین بار در سال  0221اندازهگیری شدهاند و از سال  9009به صورت
سالیانه محاسبه گردیدهاند .این شاخصها بر اساس دادههای ذهنی و اطالعاتی است که
از چندین مؤسسه غیر دولتی بدست آمده است .در هر یک از این شاخصها به کشورها
امتیازی در بازه  -9/9تا  9/9داده میشود و کشوری که دارای امتیاز بیشتری است ،دارای
وضعیت بهتری در شاخص مورد بررسی است 2.این شاخصها به صورت زیر طبقهبندی
میشوند.
الف) حق اظهارنظر و پاسخگویی 9به محاسبه و اندازهگیری این موضوع میپردازد که
مردم کدام کشورها می توانند حکومت خود را انتخاب کنند و از آزادی بیان ،تجمعها و
1

Cass
)North (1990
3
Kaufmann et al.
2

 2این تعاریف توسط بانک جهانی برای شاخصهای حکمرانی بیان شده است.
( )http://info.worldbank.org/governance/wgi/faq.htm
)Voice and Accountability (VA
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رسانه برخوردار گردند .ب) ثبات سیاسی و عدم خشونت 0عملکرد دولت را در زمینه
مستبد بودن (مثل خشونت سیاسی و تروریسم) ارزیابی میکند .ج) اثربخشی دولت 9به
اندازهگیری کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت خدمات اجتماعی و درجه استقالل آنها از
فشارهای سیاسی میپردازد و کیفیت وضع و اجرای قوانین و اعتبار و تعهدهای دولت
برای انجام این سیاستها را بررسی میکند .د) کیفیت قوانین و مقررات .3این شاخص،
توانایی دولت برای تنظیم و اجرای سیاستهای درست و قوانینی که به پیشرفت و توسعه
بخش خصوصی کمک مینماید را اندازهگیری میکند .ه) حاکمیت قانون .2کیفیت سیستم
ق ضایی قانونی و رسمی یک کشور توسط این شاخص ارزیابی میشود و در آن میزان
اطمینان و وفاداری کارگزاران به قوانین جامعه (به خصوص در مورد کیفیت پلیس ،دادگاه-
ها و الزام به اجرای قراردادها) اندازهگیری میشود .و) کنترل فساد 9به اندازهگیری استفاده
از قدرت دولتی به منظور کسب سود و نفع شخصی میپردازد (آذربایجانی و همکاران،1
.)0382
 -4-4ارتباط نهادها و صادرات
در ادبیات نظری اکثر مطالعه ها ،عامل نهادی با شش گروه شاخص جداگانه شامل حق
اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد ،کیفیت مقررات،
اثربخشی دولت ،و شاخص حکمرانی 2تبیین شده است.
شاخص حکمرانی به صورت میانگین ساده از شاخصهای مذکور است .دستیابی به
حکمرانی خوب از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است ،ولی آهنگ توسعه حکمرانی به
طور مشخص برای الحاق در اقتصاد جهانی تأثیر فزایندهای دارد .این موضوع در دیدگاه-
های کافمن و همکاران )9002( 8به وضوح پدیدار شده است .به گونهای که ،کشورهایی
که برای شکلگیری و بهبود حکمرانی خوب تالش میکنند ،ساختار تجاریشان نیز ارتقاء
مییابد و این به ویژه برای کشورهای با سطوح درآمدی پایین و متوسط اهمیّت بیشتری
دارد.
1

)Political Stability and Absence of Violence (PV
)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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در این ارتباط ،دی گروت و همکاران )9003( 0با به کارگیری مدل جاذبه اثر نهادها بر
روی جریانهای تجاری بین کشورهای منتخب جهان را با استفاده از دادههای مقطعی در
سال  0228بررسی کردند و به رابطه مثبتی بین آنها رسیدند .در مدل جاذبه ،صادرات
کشورها به یکدیگر به وسیله متغیرهای اندازه اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده
(درآمد ناخالص ملی یا درآمد ناخالص داخلی) ،جمعیت کشورها ،فاصله جغرافیایی کشورها
و مجموعهای از متغیرهای مجازی به منظور بررسی ویژگیهای نهادها توضیح داده می-
شود .در این پژوهش از شاخصهای حکمرانی بانک جهانی به عنوان شاخصهای مبیّن
کیفیت نهادها استفاده شد .در این تحقیق ،در ابتدا اثر هر یک از شش شاخص حکمرانی
(به صورت منفرد) بر روی جریانهای تجاری کشورها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با
وارد کردن میانگین ساده شش شاخص حکمرانی ،اثر آن بر جریان تجاری بین کشورها از
لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفت .طبق یافتههای این پژوهش ،بهبود عملکرد نهادها
در کشورهای مورد بررسی باعث افزایش تجارت به میزان  30تا  22درصد میگردد و در
کشورهایی که دارای نهادهایی شبیه به یکدیگر هستند ،حجم تجارت به میزان  03درصد
در مقایسه با کشورهایی که دارای نهادهایی متفاوت هستند ،افزایش مییابد.
به نظر گانی و پراساد ( ،)9001ادبیات موضوع در حوزه ارتباط میان کیفیت نهادی،
حکمرانی و تجارت اندک است .برخی از اندیشمندان اهمیّت رو به افزایش کیفیت نهادی
برای تجارت و همچنین فرآیند همگراییهای اقتصادی را مستندسازی کردهاند.
در خصوص مکانیسم این روند باید اشاره کرد که ممکن است نهادها به صورت غیر مستقیم
و از طریق تأثیرشان بر متغیرهای دیگر تعیینکننده ،تجارت کشورها را تحت تأثیر قرار
دهند .سرمایهگذاری و بهرهوری به صورت غیر مستقیم بر تجارت تأثیرگذارند که به این
موضوع در مطالعههای رودریک )0222( 9و ناک و کیفر )0229( 3تأکید شده است .از
نظر این محققان ،نهادهای کارا ،بهرهوری و رشد اقتصادی را به طور مثبت تحت تأثیر قرار
میدهند .شکلگیری نهادهای کارا در یک کشور میتواند به کاهش هزینه مبادله و افزایش
صادرات منجر شود که این امر در دیدگاههای کوز )0232( 2مورد تأکید قرار گرفته است.
جمعبندی دیدگاه های مطرح در زمینه تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و نهادی در توسعه
1

De Groot et al.
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3
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Coase
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صادرات بر این امر داللت دارد که اگر در اقتصاد کشوری ،نهادهای سیاسی و اجتماعی
مناسب ایجاد شوند ،دانش و بهرهوری حالت درونزا پیدا کنند ،نوآوری به صورت خودافزا
رشد کند ،قدرت های فردی و انحصاری اقتصادی مهار و محدود شوند ،اخاللها و موانع
تعامل پویای بخشها از میان برداشته شوند ،در آن صورت تخصیص بهتر منابع با هزینه
مبادله کمتر در توسعه تجارت و صادرات همراه خواهد بود (احمدزاده و همکاران.)0329 ،0
 -3-4کانالهای اثرگذاری نهادها بر صادرات
 -1-3-4کارایی و اثربخشی دولت :اثر نهادهای خوب بر تولید و سرمایهگذاری قابل
تحلیل و بررسی است .افزایش کارایی دولت موجب توسعه خدمات دولتی میشود .کارایی
دولت ،هزینه اجرای قراردادها و هزینه مبادالتی در استفاده از خدمات دولتی را کاهش و
زمینه سودآوری را برای فعالیتهای بخش خصوصی فراهم میکند .نهادهای دولتی کارا
به ثبات اقتصادی بیشتر و کاهش خطر و نااطمینانی در فضای تولیدی کمک میکنند که
از این طریق روند رشد و توسعه اقتصادی کشور تسریع میشود.
 -4-3-4کیفیت قوانین و مقررات :قوانین و مقررات کارآمد از جمله مهمترین
نهادهایی هستند که عملکرد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند .کیفیت قوانین
و مقررات ناظر بر فعالیتهای بنگاههای خصوصی مثل قانون کار ،تجارت کاال ،مالیات و
قوانین بازار پول و سرمایه بر انگیزههای تولید و سرمایهگذاری در جامعه اثر دارد و میتواند
موجب افزایش تولید و صادرات شود.
 -3-3-4حق اظهارنظر و پاسخگویی :شفافیت و حق اظهارنظر و پاسخگویی
شهروندان ،امکان انتخاب درست توسط مردم و تصمیمگیریهای بهینه از سوی عوامل
اقتصادی را به وجود میآورد که در نهایت میتواند عملکرد تولید و صادرات کشور را بهبود
بخشد.
 -2-3-4حاکمیت قانون :فقدان قانون و بینظمی موجب هرج و مرج در جامعه شده
و فضای نااطمینانی را برای فعاالن اقتصادی به وجود میآورد که در این شرایط ،هزینههای
سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد .حاکمیت قانون موجب بهبود عملکرد بازار میشود.
تعریف حقوق مالکیت یکی از مصادیق حاکمیت قانون در بازار است که با وجود آن انگیزه
واحدهای اقتصادی برای مشارکت در تولید تقویت میشود.

)Ahmadzadeh et al. (2013
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 -5-3-4ثبات سیاسی و عﺪم خشونت :ثبات سیاسی یکی دیگر از عواملی است که
هزینه تصمیمگیریها در سطح کالن را کاهش میدهد و امکان برنامهریزی بلندمدت در
زمینههای سرمایهگذاری و تولید را برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی به وجود میآورد.
 -6-3-4کنترل فساد :فساد اقتصادی ،شرایط برابر در استفاده از فرصتهای تولید و
سرمایهگذاری را از بین میبرد و هزینههای بخش خصوصی را در فضای کسب و کار
افزایش میدهد .با کنترل فساد ،مزیتهای سرمایهگذاری و تولید به درستی آشکار می-
شوند و محدودیتهای بیشتری برای ظهور فرصتهای رانتجویانه به وجود میآید .در
این شرایط ،انگیزه واحدهای اقتصادی برای تولید و صادرات بیشتر تقویت خواهد شد.
 -2-4پیشینه تحقیق
 -1-2-4مطالعات خارجی
بالنکو )9003( 0در مطالعهای با عنوان «تأمین مالی ،رشد ،و نهادها در آمریکای التین:
چه ارتباطی بین آنها وجود دارد؟» ،با استفاده از یک نمونه پانلی متشکل از  01کشور
طی سالهای  9000-0210نشان داد ،درجه بیشتر باز بودن مالی و ریسک پایینتر با
توسعه مالی باالتر رابطه معنیداری دارد .همچنین بدهیهای خارجی کمتر و شرایط
اجتماعی– اقتصادی بهتر ،با توسعه مالی رابطه مستقیم دارد.
یانگ و شیهن )9002( 9رابطه بین عواید خارجی ،کیفیت نهادی و رشد را در سطح 001
کشور طی سالهای  9000-0220بررسی کردند و نتیجه گرفتند عواید خارجی با سیستم
قانونی و حقوق مالکیت و همچنین درجه باز بودن تجاری رابطه معنیداری دارد .با کنترل
شاخص کیفیت نهادی ،عواید خارجی با رشد رابطه معنیداری ندارد.
شنگ و همکاران )9009( 3در پژوهش خود نقش اصالح نهادی در تنوعگرایی صادرات
کشورهای در حال توسعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .طبق یافتههای این تحقیق،
مالکیت میتواند محدودیتهایی را بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بهبود اجرای
قراردادها ،و کاهش هزینههای برونسپاری در شرکتهای چند ملیتی تحمیل کند و آنها
را وادار به تولید محصولهای جدید در کشورهای میزبان و در حال توسعه نماید .شواهد
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تجربی تحقیق نشان میدهند که آزادسازی مالکیت ،با کیفیت قضایی و کاهش در هزینه-
های برونسپاری ،نقش مهمی در افزایش حاشیههای صادراتی در کشور چین طی سالهای
 9002-0222ایفا کرده است.
گوهایس و اسلویگن )9001( 0موضوع «گواهینامههای استانداردهای بینالمللی ،بی-
اعتباری نهادی و صادرات از شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه» ،را بررسی
کردند .نتایج تجربی این تحقیق نشان داد که احتمال صادرات در مقیاس وسیعتر برای
شرکتهای دارای گواهینامههای استاندارد بیشتر است .تأثیر استانداردهای بینالمللی
صدور گواهینامهها از طریق دو کانال است :کاهش هزینه معامالتی و افزایش بهرهوری .در
این تحقیق نشان داده شد که صدور گواهینامهها نقش مهمی در پایین آوردن هزینههای
معامالتی در بازارهای بینالمللی ایفا میکند و همچنین به حفظ و ارتقاء بهرهوری نیز
کمک مینماید.
 -4-2-4مطالعات داخلی
مداح و دلقندی )0329( 9در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر کیفیت نهادها و عملکرد
سیاستهای اقتصادی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی  8و اوپک
(رهیافت خود رگرسیون برداری در دادههای تابلویی)» اظهار داشتند که سرمایهگذاری
خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست .نتایج حاصل از توابع عکس-
العمل منتج از تخمین مدلها نشان داد که واکنش سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت
به کیفیت نهادها در کشورهای عضو جی  8مثبت است ،همچنین کارایی سیاستهای
اقتصادی مثل آزادسازی تجاری ،افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل
ثبات سیاسی ،کارایی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش مییابد.
دادگر و ندیری )0323( 3در پژوهشی تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی
را بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که در بین عوامل نهادی مختلف،
نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر کشورهای مورد بررسی اثر
دارند .این در حالی است که نهادهای اجرای قراردادها بر رشد اقتصادی کشورها اثر ندارند.

1

Goedhuys and Sleuwaegen
)Maddah and Delghandi (2013
3
)Dadgar and Nadiri (2014
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /3پاییز 0321

20

شاکری و همکاران )0323( 0در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد
اقتصادی :معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» نشان دادند،
کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنیداری با رشد دارد .ثبات سیاسی و کنترل فساد
رابطه منفی و اثر بخشی دولت ،حق اظهارنظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت
امّا بیمعنی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است.
رضازاده کارساالری و رحیمیان بوگر )0322( 9رابطه کیفیت محیط نهادی ،رانت منابع
طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه را با استفاده از رویکرد
پانل دیتا طی سالهای  9003-0221مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار دادند .نتایج این
تحقیق نشان داد ،رابطه مثبت و معنیدار بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات
در کشورهای مورد بررسی وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معنیدار بین بهرهمندی از
منابع طبیعی و رشد صادرات تأیید میشود .این نتایج مبین اهمیّت نقش مؤلفههای غیر
قیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفهها
به هنگام طرحریزی برنامههای اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.
با توجه به مطالعات پیشین ،نوآوری این مطالعه آن است که برای اولین بار در تبیین اثر
نهادهای سیاسی بر صادرات از اطالعات تجاری ایران و شرکای مهم تجاری غرب آسیا
طی سالهای  9002تا  9002در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی دادههای
تلفیقی استفاده شده است .این موضوع در سطح کاالهای با کد شش رقمی بر اساس طبقه
بندی سیستم هماهنگ ( )HSانجام شده که از اهم جنبههای نوآوری این تحقیق به شمار
میرود .بر این اساس از دادههای شش رقمی صادرات در بخشهای مختلف اقتصادی که
به کشورهای غرب آسیا داشته است ،استفاده میکند و نوع کاالهای در نظر گرفته شده
در هر بخش با توجه به اهمیّت میزان صادرات به آن کشورها است.

 -3تصریح مﺪل
تینبرگن )0219( 3و پویهانن )0213( 2نخستین افرادی بودند که از مدل جاذبه به
منظور بررسی جریان های تجاری استفاده کردند .پس از آن مدل جاذبه به یک ابزار قوی
برای بررسی تجارت خارجی تبدیل شد .بر اساس این مدل ،صادرات کشورها به یکدیگر
1
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به وسیله اندازه اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده (درآمد ناخالص ملی یا درآمد
ناخالص داخلی) ،جمعیت کشورها ،فاصله جغرافیایی کشورها و مجموعهای از متغیرهای
مجازی به منظور بررسی ویژگیهای نهادها توضیح داده میشود (زارزسو و لهمن.)9003 ،0
در مدل جاذبه فرض می شود که مقدار تجارت بین دو کشور با افزایش اندازه اقتصادی
(تولید ناخالص داخلی) آنها نسبت فزایندهای داشته و با افزایش هزینههای حمل و نقل
بین آنها یعنی افزایش فاصله جغرافیایی بین مراکز اقتصادی آنها رابطه معکوس دارد.
اگرچه مدل جاذبه در توضیح جریانهای تجاری از قابلیت باالیی برخوردار است ،امّا
مطالعه های کمی به منظور بررسی زیربنای تئوریکی آن صورت گرفته است .هلپمن و
کروگمن )0289( 9و دیردورف )0228( 3نشان دادهاند که هم تئوریهای جدید تجارت از
تفکیک تولید و هم تئوری هکشر-اوهلین از مزیت نسبی میتوانند یک منطق تئوریکی
برای مدل جاذبه از تجارت دوجانبه را فراهم کنند (آذربایجانی و همکاران .)0382 ،به
منظور برآورد مدل جاذبه و برای اینکه اثرات ثابت و انفرادی مربوط به کشورهای مورد
بررسی مورد توجه قرار گیرد و اریب ناهمگنی از میان برود ،بیشتر از روش دادههای
تلفیقی استفاده میشود.
دادههای تلفیقی محیطی بسیار غنی از اطالعات را برای گسترش تکنیکهای برآورد و
نتایج نظری در اختیار محققان قرار میدهند .در دادههای سری زمانی مقدار یک یا چند
متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده میشود .در دادههای مقطعی مقادیر یک یا
چندین متغیر اقتصادی در یک زمان مشخص جمعآوری میشود .دادههای تلفیقی روشی
برای ترکیب دادههای مقطعی و سری زمانی است که اطالعات مربوط به دادههای مقطعی
را در طول زمان بررسی میکند .ترکیب آمارههای سری زمانی با آمارههای مقطعی نه
تنها میتواند اطالعات سودمندی را برای تخمین الگوهای اقتصادسنجی فراهم کند ،بلکه
بر مبنای نتایج بدست آمده میتواند استنباطهای سیاستگذاری و برنامهریزی قابل
توجهی را نیز فراهم سازد (گجراتی .)9003 ،2برتری الگوهای دادههای تلفیقی بر الگوهای
با برشهای مقطعی محض ،این است که در این الگوها محقق میتواند انعطافپذیری
بیشتری در تبیین رفتار فردی پدیدهها در طول زمان داشته باشد .یکی از مهمترین
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مزیتهای روش دادههای تلفیقی ،کنترل نمودن خواص ناهمگن و در نظر گرفتن
خانوارها ،بنگاهها ،شرکتها و کشورها است ،در حالی که روشهای دادههای مقطعی و
سری زمانی این ناهمگنی را کنترل نکرده و با تخمین الگو به این روشها ،بیم اریب در
نتایج میرود (بالتاجی.)9000 ،0
در این تحقیق به منظور آزمون تجربی اثر متغیرهای نهادی (سیاسی) بر صادرات ایران به
شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب ادبیات تحقیق و پژوهش دی گروت و
همکاران ( )9003مدل جاذبه تعمیم یافته زیر معرفی میشود:

EX ijt = 𝛽0 + 𝛽1 GDPjt + 𝛽2 RER ijt + 𝛽3 TRADEijt + 𝛽4 SIZEGjt + 𝛽5 FDIijt +
𝛽6 R jt + 𝛽7 FFjt + 𝛽8 FEjt + 𝛽9 GGOVjt + 𝛽10 INFjt + 𝛽11 GINVjt + 𝜀ijt

()0
که در آن:
 :Exijtصادرات (ارزش صادرات ایران به شرکای تجاری در زمان  tدر گروههای مختلف
کاالیی) (برحسب هزار دالر)
 :GDPjtتولید ناخالص داخلی سرانه کشور  jدر زمان ( tبرحسب پول ملی کشورها بر
مبنای سال پایه )9000
 :RER ijtنرخ ارز دوجانبه بین دو کشور  iو  jدر زمان ( tبرحسب میانگین دوره به دالر)
است که به صورت زیر محاسبه میشود.
𝑃

𝑅𝐸𝑅

𝑡𝑖𝑃 ∙ 𝑡𝑆𝑈𝑖 𝑅𝐸𝑅 = 𝑡𝑗𝑖𝑅𝐸𝑅

() 9

𝑡𝑗

𝑡𝑆𝑈𝑗

𝑡𝑆𝑈𝑖𝑅𝐸𝑅 نرخ ارز اسمی کشور  iبا دالر امریکا در زمان  tاست و 𝑡𝑆𝑈𝑗𝑅𝐸𝑅 نرخ ارز اسمی

کشور  jبا دالر امریکا در زمان  tاست 𝑃𝑃𝑖𝑡 .نسبت سطح قیمت کشور  iبه کشور  jمیباشد.
𝑡𝑗

 :TRADEijtتراز تجاری بین دو کشور  iو  jدر زمان ( tبرحسب هزار دالر)
 :SIZEGjtاندازه دولت کشور  jدر زمان ( tنسبتی از تولید ناخالص داخلی برحسب درصد)
 :FDIijtسرمایهگذاری مستقیم خارجی کشور  jدر کشور ( iنسبتی از تولید ناخالص داخلی
برحسب درصد)
 :R jtنرخ بهره کشور  jدر زمان ( tدرصد)
 :FFjtآزادی مالی کشور  jدر زمان ( tدرصد)
 :FEjtآزادی اقتصادی کشور  jدر زمان ( tدرصد)

Baltagi
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 :GGOVjtشاخص حکمرانی کشور  jدر زمان ( tمیانگین ساده شش شاخص حق اظهارنظر
و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات،
حاکمیت قانون و کنترل فساد که در بازه  -9/9تا  9/9قرار دارد .مقدار باالتر آن بهبود
وضعیت و مقدار پایینتر آن وضعیت نامناسب را نشان میدهد).
 :INFjtتورم کشور  jدر زمان ( tدرصد ساالنه)
 :GINVjtحجم سرمایهگذاری دولتی کشور  jدر زمان ( tبرحسب دالر)
 :iکشور ایران :j ،شرکای تجاری ایران شامل هفت کشور غرب آسیا (کشورهای کویت،
اردن ،پاکستان ،ترکیه ،امارات ،قطر و ارمنستان) است و  :tزمان را نشان میدهد.
مدل تحقیق برای هر یک از گروههای کاالیی فرش ،خرما ،انگور ،گردو ،پسته ،فرآوردههای
نفتی ،اتیلن گلیکول و پلی اتیلن برآورد میشود.
تولید ناخالص داخلی سرانه ( ،)GDPjtتولید ناخالص داخلی سرانه کشور واردکننده به
عنوان نمایندهای برای مقیاس و ابعاد اقتصادی است ،انتظار میرود که تأثیر مثبت بر
صادرات ایران به شرکای تجاری داشته باشد .بر این اساس ،جریان تجاری ایران به سمت
کشورهایی سوق مییابد که ابعاد اقتصادی بزرگتر و درآمد سرانه باالتری داشته باشند.
مقیاس اقتصادی بزرگتر کشورهای طرف تجاری به دلیل داشتن مزیت نسبی در تولید
کاالها به ورود کاالها با قیمت تمام شده پایینتر به داخل منجر خواهد شد .از طرف دیگر،
درآمد سرانه باالتر طرفهای تجاری به مثابه وجود بازارهای با پتانسیل باال در جذب
کاالهای تولید داخل محسوب می شود .عالمت مثبت ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه
شرکای تجاری نشان میدهد که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری و
در نتیجه افزایش درآمد این کشورها ،صادرات ایران به آنها افزایش مییابد .لذا با افزایش
اندازه اقتصادی کشورهای مذکور و توان خرید مردم ،تقاضا برای کاالهای صادراتی ایران
افزایش مییابد.
نرخ ارز ( ،)RER ijtانتظار میرود که اثر نرخ ارز بر صادرات ایران به شرکای تجاری مثبت
باشد .البته با توجه به شرایط متفاوت شرکای تجاری ایران ،نرخ ارز میتواند بر صادرات
برخی از کاالها معنیدار نباشد .علت این امر را میتوان متفاوت بودن ساختار بازارها و نیز
منبع تأمین نهاده ها در کشورهای مختلف دانست .نوع اثر نرخ ارز بر صادرات تحت تأثیر
نوع بازار و منبع تأمین نهادههای تولیدی است .بنابراین بیاهمیت بودن این متغیر در
تعیین میزان صادرات کاالها در مطالعههای بینالمللی دور از انتظار نیست.
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تراز تجاری ( ،)TRADEijtکشورهای با موانع تجاری کمتر سطح تجارت باالتری دارند.
زیرا هر چه کشور از اقتصاد بازتری برخوردار باشد ،موقعیت مناسبتری جهت حضور در
فعالیتهای بین المللی دارد .با توجه به در نظر گرفتن تراز تجاری بین ایران و شرکای
تجاری و زمینههای فعالیتی گسترده آنها انتظار میرود که تأثیر تراز تجاری بر صادرات
ایران به شرکای تجاری مثبت باشد.
اندازه دولت ( )SIZEGjtو حجم سرمایهگذاری دولتی ( ،)GINVjtهر چه کشورها به سمت
خصوصی سازی پیش روند و از سیستم دولتی و وابسته بودن به بودجههای دولتی فاصله
بگیرند ،روند رشد و توسعه آنها در زمینههای مختلف اقتصادی افزایش مییابد .به عبارت
دیگر ،بزرگ شدن دولت باعث اثرات برون رانی و خروج بخش خصوصی از اقتصاد میشود
که اثر آن باعث کاهش تولید و تجارت خواهد بود و لذا انتظار میرود که اندازه دولت و
حجم سرمایهگذاری دولتی بر صادرات ایران به شرکای تجاری تأثیر منفی داشته باشد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( ،)FDIijtبا توجه به سرریزهای دانش و تکنولوژی که
منجر به افزایش تولید ،تجارت و صادرات خواهد شد ،انتظار میرود که تأثیر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر صادرات ایران به شرکای تجاری مثبت باشد.
نرخ بهره ( ،)R jtافزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه تمام شده برای تولیدکننده میشود
و بر این اساس قیمت نهایی کاالی تولید شده در آن کشور باال میرود و آن کشور بیشتر
تمایل به افزایش واردات کاال از کشورهایی را دارد که با قیمت پایینتر و مقرون به صرفهتر
بتواند وارد نماید .با توجه به شرایط کشور ایران از نظر ارزش پول نسبت به سایر شرکای
تجاری انتظار میرود که تأثیر نرخ بهره بر صادرات ایران به شرکای تجاری مثبت باشد و
با افزایش نرخ بهره در کشورهای شرکای تجاری حجم صادرات ایران به آنها بیشتر شود.
به عبارت دیگر ،بر اساس تئوریهای تولید افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینههای
تولید و بر اساس مدلهای کالن اقتصادی سه بخشی ،منجر به کاهش سرمایهگذاری و
تولید و در نتیجه افزایش واردات کشورهای شریک تجاری از ایران میشود.
آزادی مالی (  )FFjtو آزادی اقتصادی (  ،)FEjtانتظار میرود که تأثیر آزادی مالی و آزادی
اقتصادی بر صادرات ایران به شرکای تجاری مثبت باشد .این اثر مبتنی بر تئوریهای
آزادی اقتصادی و تجارت بر بهرهوری و تولید در کشور میباشد که در نهایت میتواند
حجم تجارت و صادرات را افزایش دهد.
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شاخص حکمرانی ( ،)GGOVjtانتظار میرود که شاخص حکمرانی به عنوان شاخص
نمایانگر نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری داشته باشد .این
موضوع بیانگر تأثیر عوامل غیر اقتصادی مثل کیفیّت نهادهای سیاسی شامل حق اظهارنظر
و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،اثر بخشی دولت ،کیفیّت اجرای قوانین و
مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد بر میزان صادرات ایران به شرکای تجاری است که
در ادبیات جدید تجارت بینالملل مورد توجه واقع شده است .نهادها ،هزینه مبادالتی در
کشور را کاهش و شرایط صدور کاال از ایران به بازارهای هدف را تسهیل میکنند .نهادهای
خوب به عنوان یک عامل پیشبرنده در فضای تولید و صادرات مطرح هستند که با وجود
آنها انگیزه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی تقویت میشود.
تورم ( ،)INFjtافزایش تورم از کانال هزینههای تولید بر قیمت تمام شده کاال تأثیر می-
گذارد و تورم عاملی است که اکثر کشورها هر ساله با آن مواجه هستند .اگر نسبت رشد
تورم در ایران بیشتر از کشورهای شریک تجاری باشد ،باعث کاهش صادرات ایران به
شرکای تجاری میشود .در کل انتظار میرود که تورم بر صادرات ایران به شرکای تجاری
تأثیرگذار باشد ،ولی میتواند تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.
در مرحله برآورد مدل از اطالعات تجاری ایران و شرکای تجاری آن طی سالهای (-9002
 )9002در سطح کاالهای با کد  1رقمی بر اساس طبقهبندی سیستم هماهنگ ()HS
استفاده شده است .منبع گردآوری دادهها ،مرکز  WITSبانک جهانی ،0سایت هریتیچ 9و
سایت بانک جهانی 3است .شرکای تجاری ایران شامل هفت کشور غرب آسیا (کویت،
اردن ،پاکستان ،ترکیه ،امارات ،قطر و ارمنستان) است .کاالهای صادراتی مورد بررسی
فرش ،خرما ،انگور ،گردو ،پسته ،فرآوردههای نفتی ،اتیلن گلیکول و پلی اتیلن میباشند
که باالترین میزان حجم صادراتی به کشورهای غرب آسیا را تشکیل میدهند.

 -2برآورد مﺪل و تحلیل تجربی
به منظور آزمون تجربی فرضـــیه تحقیق ،نخســـت با توجه به ماهیت الگوی دادهها الزم
اسـت تا در خصـوص تلفیقی 2یا ترکیبی بودن دادهها 9اظهارنظر شود که بدین منظور از

1

WITS, World Integrate Trade Solution, Worldbank.
www.Heritage.org
3
www.worldbank.org
4
Panel Data
5
Pooling Data
2
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آماره  Fلیمر 0اسـتفاده میشود .در این آزمون ،فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبدأها
(روش دادههای ترکیبی) در مقابل فرضـیه مخالف  ،H1ناهمسـانی عرض از مبدأها (روش
دادههای تلفیقی) قرار میگیرد:

𝛼 = ⋯ = 𝐻0 ∶ 𝛼1 = 𝛼2
حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است ∶ 𝐻1

چنانچه  Fمحاسباتی از  Fجدول بزرگتر باشد ،فرضیه ( H0برابری عرض مبدأ) رد شده و
استفاده از روش دادههای تلفیقی تأیید میشود .نتایج حاصل از محاسبه آماره  Fلیمر در
جدول ( ،)0استفاده از روش دادههای تلفیقی را برای الگوهای مختلف تأیید میکند.
جﺪول ( :)1نتایج حاصل از محاسبه  Fلیمر در الگوهای مختلف
الگوها
0
9
3
2
9
1
2
8

گروه کاالیی
فرش
خرما
انگور
گردو
پسته
فرآوردههای نفتی
اتیلن گلیکول
پلی اتیلن

آماره
03/222321
08/029909
99/288230
02/220232
02/208829
01/280320
98/202129
02/100299

احتمال
0/0021
0/0092
0/0000
0/0039
0/0039
0/0091
0/0000
0/0020

نتیجه
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی
تأیید روش دادههای تلفیقی

منبع :یافتههای تحقیق
ثابت9

یا اثرات
پس از تعیین نوع الگوی دادهها ،الزم است در مورد روشهای برآورد اثرات
تصادفی 3تصمیمگیری شود که در این مورد از آزمون هاسمن 2استفاده میشود .در آزمون
هاسمن ،ناهمبسته بودن 9اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی مورد آزمون قرار میگیرد
به نحوی که اگر فرضیه  H0را در این آزمون نتوان رد کرد ،روش برآورد ،اثرات تصادفی
خواهد بود (بالتاجی .)9009 ،1جدول ( )9نتایج حاصل از آزمون هاسمن را در الگوهای
مختلف نشان میدهد ک ه با توجه به مقدار آماره برآوردی ،استفاده از روش اثرات ثابت در
برآورد الگوهای رگرسیون تأیید میشود.

1

FLimer
Fixed Effect
3
Random Effect
4
Hausman Test
5
Uncorrelated
6
Baltagi
2
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جﺪول ( :)4نتایج حاصل از آزمون هاسمن در الگوهای مختلف
الگو
0
9
3
2
9
1
2
8

گروه کاالیی
فرش
خرما
انگور
گردو
پسته
فرآوردههای نفتی
اتیلن گلیکول
پلی اتیلن

نتیجه
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت

آماره
92/211311
90/829288
90/012882
30/281001
39/121901
93/193092
93/003999
90/092901

احتمال
0/0000
0/0002
0/0000
0/0000
0/0000
0/0003
0/0002
0/0009

منبع :یافتههای تحقیق

در مرحله بعد با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن ،مدل فوق با استفاده
از روش دادههای تلفیقی تصریح شده در گروههای مختلف کاالیی که شامل الگوی 0
(فرش) ،الگوی ( 9خرما) ،الگوی ( 3انگور) و الگوی ( 2گردو) میباشد ،به صورت اثرات
ثابت برآورد میشود که نتایج آن در جدول ( )3ارایه شده است.
نتایج حاصل از تخمین چهار الگوی برآوردی در جدول ( )3نشان میدهند ،اثر متغیر
توضیحی حکمرانی به عنوان شاخص نمایانگر نهادهای سیاسی بر صادرات کاالهای فرش،
خرما ،انگور و گردو از ایران به کشورهای غرب آسیا مثبت و معنیدار به دست آمده است.
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
هدف را تسهیل میکنند .طبق نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق ،ضریب تولید
ناخالص داخلی سرانه کشور واردکننده بر صادرات کاالهای فرش ،خرما ،انگور و گردو از
ایران اثر مثبت و معنیداری دارد و اثر نرخ ارز نیز بر صادرات کاالهای خرما ،انگور و گردو
مثبت و معنیدار است .بر این اساس ،افزایش نرخ ارز از کانال افزایش درآمد صادرکنندگان
موجب افزایش انگیزههای صادراتی کاالهای مورد بررسی در سالهای مطالعه شده است.
همانطور که مالحظه میگردد ،اثر تراز تجاری بر صادرات کاالهای فرش ،خرما ،انگور و
گردو مثبت و معنیدار به دست آمده است .این موضوع حکایت از آن دارد که افزایش
تجارت که همراه افزایش ورود تکنولوژی ،فنآوری و ماشینآالت و دانش الزم برای توسعه
ظرفیتهای تولیدی و صادرات میباشد ،میزان سطح صادرات این کاالها را افزایش داده
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است .نتایج الگوهای برآوردی ،رابطه مثبت و معنیدار بین متغیرهای آزادی اقتصادی و
آزادی مالی با صادرات ایران به شرکای تجاری را تأیید میکند که نشاندهنده اثر مثبت
نهادهای حاکم بر بازارهای اقتصادی بر صادرات است .همچنین رابطه مثبت و معنیدار
بین نرخ بهره با صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی در اغلب مدلهای برآوردی،
رابطه منفی بین تورم ،حجم سرمایهگذاری دولتی و اندازه دولت با صادرات از جمله دیگر
نتایج است که انعکاسی از اثر سیاستهای اقتصادی بر صادرات کشور است.
جﺪول ( :)3نتایج برآورد اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب
آسیا طی سالهای  4112-4112در الگوهای اول تا چهارم
متغیر
عرض از مبدأ ()C

الگوی 0
-2/920023
()-0/022933
**0/000320
()9/202832

الگوی 9
-9/992039
()-0/182281
***0/939329
()3/299220

الگوی 3
**9/308009
()9/039212
*0/930029
()0/228022

الگوی 2
***-3/202391
()-3/999329
***0/992209
()3/222991

تولید ناخالص داخلی
سرانه کشور مهمان
()GDPjt
**0/302009
***0/202331
*0/028023
0/083220
نرخ ارز دوجانبه
()9/080892
()3/192222
()0/893092
()0/229823
()RERijt
**0/181023
***0/839228
***0/929291
**0/322922
تراز تجاری
()9/028103
()9/192313
()9/822099
()9/222022
()TRADEijt
***-0/200039
-0/813000
***-0/199902
-0/903293
اندازه دولت کشور
()-3/030929
()-0/192008
()-3/208921
()-0/090222
مهمان ()SIZEGjt
***0/321920
0/020299
0/003198
0/002921
سرمایهگذاری مستقیم
()9/103229
()0/299912
()0/908290
()0/098220
خارجی ()FDIijt
**0/189228
0/283981
***0/103039*** 0/290018
نرخ بهره کشور مهمان
()9/201289
()0/283008
()9/290129
()9/212022
()Rjt
***0/229282
**0/210332
**0/229910
**0/029923
آزادی مالی کشور
()9/801032
()9/000231
()9/922931
()9/098283
مهمان ()FFjt
***0/919990
***0/998280
***0/222083*** 0/082030
آزادی اقتصادی کشور
()9/209012
()9/128908
()9/929288
()9/199902
مهمان ()FEjt
**0/122992
**0/098028
شاخص حکمرانی کشور ***0/939030*** 0/002100
()9/990212
()9/028023
()9/229022
()9/829399
مهمان ()GGOVjt
***-0/900082*** -0/183183
-0/092120
**-0/332390
تورم کشور مهمان
()-9/222299
()-3/289129
()-0/280922
()-9/919222
()INFjt
***-0/282889** -0/222120*** -0/222229
-0/120029
سرمایهگذاری دولتی
()-9/232821
()-9/292992
()-3/223928
()-0/191913
کشور مهمان
()GINVjt
0/212229
0/212891
0/229023
0/229921
ضریب تعیین ()R2
022/0229
021/2810
992/0339
093/9080
آماره F
0/000000
0/000000
0/000000
0/000000
معناداری آماره F
عالمتهای * ** ،و *** به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن ضرایب در سطوح  9 ،00و  0درصد است.
منبع :یافتههای تحقیق ،اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهد.
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در مرحله بعد با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن ،مدل فوق با استفاده
از روش دادههای تلفیقی تصریح شده در گروههای مختلف کاالیی که شامل الگوی 9
(پسته) ،الگوی ( 1فرآوردههای نفتی) ،الگوی ( 2اتیلن گلیکول) و الگوی ( 8پلی اتیلن)
میباشد ،به صورت اثرات ثابت برآورد میشود که نتایج آن در جدول ( )2ارایه شده است.
طبق اطالعات جدول ( )2متغیر توضیحی حکمرانی به عنوان شاخص بیانگر نهادهای
سیاسی ،دارای اثر مثبت و معنیداری بر صادرات کاالهای پسته ،فرآوردههای نفتی ،اتیلن
گلیکول و پلی اتیلن از ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در تمامی الگوهای برآوردی
است .بهبود کیفیت 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 ،شرایط حاکم بر فضای تولید و معامالت را به سمت رقابت اقتصادی بیشتر و کاهش
انحصارات سوق میدهد که در این شرایط به دلیل تخصصگرایی ارتقاء سطح کارایی
اقتصادی ،امکانات بیشتری برای ورود کشور به بازارهای جهانی فراهم میشود .همچنین
با وجود نهادهای سیاسی بهتر ،کیفیت عرضه کاالها و خدمات عمومی به واحدهای
اقتصادی ارتقاء مییابد که در این شرایط انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در
امور تولید با تمرکز بر صادرات بیشتر فراهم میشود .حاکمیت قانون ،کنترل فساد و اجرای
بهتر قانون و مقررات نیز موجب فراهم شدن فرصتهای برابر اقتصادی ،جلوگیری از
فرصتهای رانتجویی ،عملکرد بهتر سازمانهای دولتی ارایه دهنده خدمات به فعاالن
اقتصادی ،حذف مراحل اداری غیر ضروری و کاهش هزینههای مبادالتی در معاملههای
اقتصادی خواهد شد که در این شرایط هزینه صادرات کاهش و انگیزه فعاالن اقتصادی در
ورود به بازارهای جهانی تقویت میشود.
نتایج الگوهای برآوردی ،رابطه مثبت و معنیدار بین متغیرهای آزادی اقتصادی و آزادی
مالی با صادرات کاالهای پسته ،فرآوردههای نفتی ،اتیلن گلیکول و پلی اتیلن از ایران به
شرکای تجاری را تأیید میکند که این یافته نیز نشاندهنده اثر مثبت نهادهای حاکم بر
بازارهای اقتصادی بر صادرات است .اثر مثبت و معنیدار تولید ناخالص داخلی سرانه و
نرخ ارز به ترتیب به عنوان علّت و محرک فعالیتهای صادراتی ،اثر مثبت و معنیدار تراز
تجاری و نرخ بهره بر صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی در مدلهای برآوردی و اثر
منفی اندازه دولت ،حجم سرمایهگذاری دولتی و تورم بر صادرات از جمله دیگر نتایج است
که انعکاسی از اثر سیاستهای اقتصادی بر صادرات کشور میباشد.
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جﺪول ( :)2نتایج برآورد اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب
آسیا طی سالهای  4112-4112در الگوهای پنجم تا هشتم
متغیر
عرض از مبدأ ()C
تولید ناخالص
داخلی سرانه کشور
مهمان ()GDPjt
نرخ ارز دوجانبه
()RERijt
تراز تجاری
()TRADEijt
اندازه دولت کشور
مهمان
()SIZEGjt
سرمایهگذاری
مستقیم خارجی
()FDIijt
نرخ بهره کشور
مهمان ()Rjt
آزادی مالی کشور
مهمان ()FFjt
آزادی اقتصادی
کشور مهمان
()FEjt
شاخص حکمرانی
کشور مهمان
()GGOVjt
تورم کشور مهمان
()INFjt
حجم سرمایهگذاری
دولتی کشور مهمان
()GINVjt
2
ضریب تعیین ( )R
آماره F
معناداری آماره F

الگوی 9
***9/229221
()3/912392
***0/899392
()3/032220

الگوی 2
الگوی 1
9/912209
**-3/398292
()0/092803
()-9/932093
***0/802292*** 0/221222
()9/932029
()9/130292

الگوی 8
9/082221
()0/029988
***0/022299
()3/183283

***0/313022
()3/922990
***0/823218
()3/991039
**-0/011232
()-9/021919

0/913290
**0/929023
()0/290298
()9/022291
***0/302323*** 0/922908
()9/992999
()9/192082
-0/993990
-0/090291
()-0/911299
()-0/918091

0/000120
()0/002299

***0/023020*** 0/030193
()9/990200
()9/932930

***0/181912
()3/398082
***0/280990
()3/229290
-0/912319
***
()-3/989202
***0/099139
()9/239002

***0/202022
()9/223902
***0/320288
()3/200922
**0/390892
()9/092020

***0/301229
()3/902092
**0/212290
()9/092800
*0/922309
()0/289230

***0/239131
()3/023009
**0/822292
()9/983329
*0/222990
()0/823299

***0/033223
()3/919932
***0/932012
()3/212099
***0/883901
()9/102899

***0/310328
()3/312289

*0/120993
()0/822109

***0/220029
()9/102903

***0/999930
()3/912120

-0/008283
()-0/299389
-0/929909
***
()-3/899281
0/228982
920/0022
0/000000

-0/383920
()-0/020292
**-0/129209
()-9/992203

*-0/199229
()-0/899882
-0/022221
()-0/002199

0/212202
008/8292
0/000000

0/292200
092/9899
0/000000

-0/029208
()-0/228222
-0/239002
***
()-3/282328
0/222998
022/0029
0/000000

عالمتهای * ** ،و *** به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن ضرایب در سطوح  9 ،00و  0درصد است.
منبع :یافتههای تحقیق ،اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهد.
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بر اساس نتایج حاصل از تخمین هشت الگوی برآوردی که در جداول ( )3و ( )2نشان
داده شدهاند ،ضریب تعیین مدلهای برآوردی در سطح باالیی قرار دارد که بیانگر درجه
باالی توضیحدهندگی مدلها است .همچنین مقدار باالی آماره  Fدر مدلهای برآوردی،
معنیداری کلی آنها را تأیید میکند.
اثر متغیر توضیحی حکمرانی به عنوان شاخص نمایانگر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران
به شرکای تجاری غرب آسیا مثبت و معنیدار به دست آمده است .این یافته بیانگر تأثیر
عوامل غیر اقتصادی مثل کیفیّت نهادهای سیاسی شامل حق اظهارنظر و پاسخگویی،
ثبات سیاسی و عدم خشونت ،اثر بخشی دولت ،کیفیّت اجرای قوانین و مقررات ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد بر میزان صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی است که این
موضوع در ادبیات جدید تجارت بینالملل مورد توجه واقع شده است .نهادها ،هزینه
مبادالتی در کشور را کاهش و شرایط صدور کاال از ایران به بازارهای هدف را تسهیل
میکنند .نهادهای خوب به عنوان یک عامل پیشبرنده در فضای تولید و صادرات مطرح
هستند که با وجود آنها انگیزه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی تقویت میشود .تأثیر
مثبت شاخص حکمرانی بر صادرات در مطالعههای آراجو و همکاران ،)9001( 0فرانسیوس
و مانچین ( ،)9003گانی و پراساد ( ،)9001اندرسون و مارکویلر ( ،)9009دی گروت و
همکاران ( ،)9003کیمیایی و ارباب افضلی )0329( 9و آذربایجانی و همکاران ()0382
نیز به نحوی مورد تأیید قرار گرفته است.
ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه کشور واردکننده به عنوان نمایندهای برای مقیاس و
ابعاد اقتصادی بر صادرات کاالها از ایران اثر مثبت و معنیداری دارد .بر این اساس ،جریان
تجاری ایران به سمت کشورهایی سوق مییابد که ابعاد اقتصادی بزرگتر و درآمد سرانه
باالتری داشته باشند .مقیاس اقتصادی بزرگتر کشورهای طرف تجاری به دلیل داشتن
مزیت نسبی در تولید کاالها به ورود کاالها با قیمت تمام شده پایینتر به داخل منجر
خواهد شد .از طرف دیگر ،درآمد سرانه باالتر طرفهای تجاری به مثابه وجود بازارهای با
پتانسیل باال در جذب کاالهای تولید داخل محسوب میشود .عالمت مثبت ضریب تولید
ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری غرب آسیا نشان میدهد که با افزایش تولید ناخالص
داخلی سرانه شرکای ت جاری و در نتیجه افزایش درآمد این کشورها ،صادرات ایران به
آنها افزایش می یابد .لذا با افزایش اندازه اقتصادی کشورهای مذکور و توان خرید مردم،
Araujo et al.
)Kimiaei and Arbab Afzali (2016
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تقاضا برای کاالهای صادراتی ایران افزایش مییابد .این یافته بر نتایج مطالعههای
( )9009و گروسمن و هلپمن )9009( 9منطبق است که بر اساس آن تولید کاالهای با
توان رقابتی بیشتر اثر مثبتی بر تجارت دوجانبه دارد.
طبق نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق ،اثر نرخ ارز بر صادرات کاالهای خرما ،انگور،
گردو ،پسته ،فرآوردههای نفتی و پلی اتیلن مثبت و معنیدار و اثر تورم بر صادرات کاالهای
فرش ،انگور ،گردو و اتیلن گلیکول منفی و معنیدار به دست آمده است .وقتی متغیر نرخ
ارز حقیقی یک درصد افزایش یابد ،میزان تقاضای صادرات ایران افزایش مییابد و از طرفی
هر قدر نرخ ارز حقیقی بیشتر شود ،کاالهای ایرانی برای مصرف کننده خارجی ارزانتر
شده و لذا تقاضا برای کاالهای ایرانی افزایش مییابد .با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز از
کانال افزایش درآمد صادرکنندگان موجب افزایش انگیزههای صادراتی و افزایش تورم از
کانال هزینههای تولید موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان کاالهای مورد بررسی در سال-
های مطالعه شده است ،این یافته با نتایج مطالعههای کیمیایی و ارباب افضلی ( )0329و
پیرایی و همکاران )0322( 3مطابقت دارد.
همانطور که مالحظه میگردد اثر تراز تجاری بر صادرات کاالهای فرش ،خرما ،انگور،
گردو ،پسته ،فرآوردههای نفتی ،اتیلن گلیکول و پلی اتیلن مثبت و معنیدار به دست آمده
است .این موضوع حکایت از آن دارد که افزایش تجارت که همراه افزایش ورود تکنولوژی،
فنآوری و ماشینآالت و دانش الزم برای توسعه ظرفیتهای تولیدی و صادرات میباشد،
میزان سطح صادرات این کاالها را افزایش داده است.
بر اساس نتایج برآوردی ،اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات کاالهای گردو،
فرآوردههای نفتی ،اتیلن گلیکول و پلی اتیلن طبق انتظار مثبت و معنیدار به دست آمده
است .این نتیجه نشاندهنده جهتگیری سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سمت صادرات
در ایران است و بیانگر این مطلب است که این نوع سرمایهگذاریها میتواند صادرات ایران
را افزایش دهد .این یافته با نتایج مطالعههای انجام شده توسط سکابیک و ارلیک)9002( 2

1

Egger
Grossman and Helpman
3
)Piraee et al. (2015
4
Skabic and Orlic
2
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و لیتائو و فوستینو )9000( 0که در آنها بر ارتباط مثبت بین سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و تجارت اشاره شده است ،سازگاری دارد.
همچنین رابطه مثبت و معنیدار بین نرخ بهره با صادرات ایران به کشورهای مورد بررسی
در اغلب مدلهای برآوردی و رابطه منفی بین اندازه دولت و حجم سرمایهگذاری دولتی
با صادرات از جمله دیگر نتایج مدلهای برآوردی است که انعکاسی از اثر سیاستهای
اقتصادی بر صادرات کشور میباشد.
نتایج الگوهای برآوردی ،رابطه مثبت و معنیدار بین متغیرهای آزادی اقتصادی و آزادی
مالی با صادرات ایران به شرکای تجاری را تأیید میکند که این یافته نیز نشاندهنده اثر
مثبت نهادهای حاکم بر بازارهای اقتصادی بر صادرات است .در واقع آزادی اقتصادی به
عنوان نهاد کلیدی مؤثر بر تحریک انگیزشهای مردم به تولید ،نوآوری و خالقیت در امور
اقتصادی و فعالیتهای تجاری ،میتواند موجب صادرات بیشتر شود .آزادی مالی ،قیود و
مقرارت بازارهای مالی که تأمینکننده منابع مالی الزم جهت فعالیتهای اقتصادی هستند
را در سطح پایینتری قرار میدهد که این مسأله میتواند موجب تولید و صادرات بیشتر
شود .این یافته با نتایج مطالعه رضازاده کارساالری و رحیمیان بوگر ( )0322مطابقت دارد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
نهادها شرایط الزم در انجام فعالیتهای سودآور اقتصادی را فراهم میکنند و میتوانند
انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را تقویت کنند .در این تحقیق اثر
نهادهای سیاسی شامل شاخصهای کیفیت نهادی ،به همراه آزادی اقتصادی و مالی و
دیگر عوامل اقتصادی بر صادرات ایران به هفت شریک تجاری حوزه غرب آسیا (کویت،
اردن ،پاکستان ،ترکیه ،امارات ،قطر و ارمنستان) در سطح کاالهای با کد شش رقمی بر
اساس طبقهبندی سیستم هماهنگ ( )HSدر چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی
دادههای تلفیقی طی سالهای  9002تا  9002مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفت.
بر اساس نتایج تحقیق ،عوامل اقتصادی بر گسترش صادرات دارای اثرات معنیداری
هستند به نحوی که برنامه دولت در زمینه کاهش تورم و نرخ بهره ،افزایش تولید و بهبود
تراز تجاری کشور موجب افزایش صادرات میشود.
همچنین نتایج حاصل از تخمین هشت الگوی برآوردی نشان داد ،کیفیت نهادهای
سیاسی ،شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به
Leitao and Faustino
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کشور های مورد بررسی هستند که این اثر در سطح باالی معنیداری تأیید میشود .در
واقع ،بهبود کیفیت نهادها همراه با آزادی اقتصادی و آزادی مالی بیشتر ،هزینههای تجاری
برای فعاالن اقتصادی را کاهش میدهد و موجب افزایش صادرات و ورود بیشتر آنها به
بازارهای جهانی میشود .بیان دیگر این یافته آن است که اگر صادرات کاالیی به عنوان
منبع مهم درآمدهای ارزی در استراتژیهای بازرگانی کشور تلقی میشود ،تسهیل
فعالیتهای اقتصادی و فراهمسازی شرایط مناسب نهادی و سیاسی یکی از عوامل مهم
در تحقق این هدف است که غفلت از آن امکانات صادراتی کشور را کاهش خواهد داد.
کاهش صادرات نیز منجر به کاهش منابع ارزی کشور و محدویتهای مالی در اجرای
سیاستهای تخصیصی ،تثبیتی و توزیعی دولت خواهد شد.
بر اساس نتایج میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
 با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه میتوانند بازار مناسبی جهتفروش و عرضه صادرات ایران باشند ،صادرکنندگان بایستی با رعایت اصول بازاریابی و
شناخت کافی از بازارهای جهانی محصول خود را صادر کنند.
 یکی از ابزارهای مهم در تحقق استراتژیهای توسعه صادرات ،تقویت نهادهای اقتصادیو سیاسی کشور میباشد .با نزدیکتر شدن عملکرد دولتها به شاخصهای حکمرانی
خوب که در نتیجه آن کیفیت قانونگذاریها و پایبندی به قوانین ،میزان شفافیت و
پاسخگویی در بخشهای حاکمیتی و سطح مبارزه با فساد اقتصادی ارتقاء مییابند و ثبات
سیاسی در جامعه حاکم میشود ،توان تولیدی و صادراتی کشور افزایش خواهد یافت.
 تالش در جهت اصالح ساختار سازمانهای دولتی ،رفع بوروکراسی ،سیاستزدایی ازنظام اداری و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمانهای غیر دولتی جامعه مدنی،
شرایط کنترل فساد در جامعه را فراهم میآورد.
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