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ABSTRACT
Nowadays, institutions and institutional quality of countries have become one of the most
important issues in the international trade literature which based on the empirical findings of
various studies have been considered as one of the main trade barriers in countries and have led to a
change in the country's trade model. Therefore, the purpose of this article is evaluation of the effect
of Iran’s institutional quality and her major trading partners on Iranian agricultural products
exports. To achieve this goal, Iran's agricultural exports to 45 major trading partners’ data were
analyzed using the gravity model over the period of 2002-2014. The results showed variables of
trade partners GDP, trade agreements and common border have had positive and significant effects
and distance and economic similarity have had negative and significant effect on Iranian
agricultural exports. Also, the institutional quality of Iran and her trading partners have had
negative and positive effects on agricultural exports of Iran, respectively. In other words, the low
institutional quality of Iran has been recognized as one of the barriers of Iran’s agricultural exports.
Therefore, since improving the quality of domestic institutions through reducing risk and
transaction costs can play a decisive role in increasing agricultural exports, it is suggested that more
investment be made in improving the domestic institutions infrastructures in order to be benefited
by the global trade environment.
Keywords: Agricultural Exports, Trade Partners, Institutional Quality Index, Gravity Model, Iran.
Objectives
Nowadays, institutions and institutional quality of countries have become one of the most
important issues in the international trade literature which based on the empirical findings of
various studies have been considered as one of the main trade barriers in countries and have led to a
change in the country's trade model. Since, underdeveloped and inefficient institutions impose high
trade costs by reducing the volume of trade. While powerful and supportive institutions have an
undeniable role in reducing transaction costs and uncertainty that results in increased trade. The
reason for the low level of trade in developing countries is the poor institutional quality of these
countries. Because countries prefer higher institutional quality business partners thorough lower
transaction costs and greater ease of trade. Therefore, the purpose of this article is evaluation of the
effect of Iran’s institutional quality and her major trading partners on Iranian agricultural products
exports.
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Methods
To achieve the goal of the article, Iran's agricultural exports to 45 major trading partners’ data were
analyzed using the gravity model over the period of 2002-2014. In the estimated model, in addition
to the institutional quality indices of Iran and her trading partners, the effect of the income and
population of the trading partners, the distance between Iran and the trading partners, economic
similarity, trade agreement and joint border were investigated. In this paper, Poisson pseudomaximum likelihood estimation method were used which is more efficient than traditional methods
of gravity model estimation. Finally, two models were estimated which in the first model only the
effect of institutional quality variables of Iran and her trading partners and in the latter model the
effect of these two variables along with other variables were investigated.
Results
The results of this article can be classified into two major groups: the first, the institutional quality
of Iran and her trading partners have had negative and positive effects on agricultural exports of
Iran, respectively. In other words, the low institutional quality of Iran has been recognized as one
of the barriers of Iran’s agricultural exports. Poor quality of regulation, high corruption, weak rule
of law and lack of high policy stability in Iran have had a declining role in agricultural exports.
While, Iran's exports have mostly been with countries that have a good institutional quality. The
second, the variables of trade partners GDP, trade agreements and common border have had
positive and significant effects and distance and economic similarity have had negative and
significant effect on Iranian agricultural exports. Since the most of exported agricultural products
of Iran are inessential products in the food security of countries, therefore, population growth has
not had a significant effect on Iran's agricultural exports. While improving the per capita income of
trading partners, with the increase in the share of inessential goods in their import basket, has
played an increasing role in Iranian agricultural exports. Consistent with the theory of gravity, the
results indicate that the gap has a negative and significant role on Iran's agricultural export to
trading partners. That is, assuming the conditions of the trading partners are the same, closer
countries are selected to export agricultural products. The most important reason for this is the
nature of corruption and the conditions of transportation of agricultural products. The negative sign
of the economic similarity coefficient indicates that Iran's agricultural exports to countries with
different economic structure is higher. One of the main reasons for this has been Iran's special
export basket, which mainly includes products with the capability to produce under certain climatic
conditions and high prices. This has led the high-income European and Asian countries, which
have a large economic difference with Iran, to import these product groups. Also, joint membership
of Iran and its trading partners in an agreement has helped to boost exports of Iranian agricultural
products by reducing trade barriers and improving facilitating conditions.
Discussion
Since improving the quality of domestic institutions through reducing risk and transaction costs can
play a decisive role in increasing agricultural exports, it is suggested that more investment be made
in improving the domestic institutions infrastructures in order to be benefited by the global trade
environment. As well as, paying attention to the stability of agricultural trade laws and guidelines is
one of the most important components of institutional quality improvement, which reduces
business risk, enhances the incentive for local traders, and increases the willingness of trading
partners. It is also recommended that by establishing legal requirements in line with world
standards, a suitable path will be taken to increase trade and generate sustainable export earnings.
Given the significance of the trade agreement variable, it is suggested that by joining trade
agreements, it would provide a secure and large market without tariff barriers to export.

امینیزاده و همکاران :ارزيابی نقش کیفیت نهادي ايران و شرکاي تجاري...

ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران
4

میالد امینی زاده ،1حامد رفیعی ،*2اندیشه ریاحی ،3الهام مهرپرور حسینی
 ،1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 ،2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،3کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ، 4دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -97/3/5 :تاریخ تصویب)98/6/20 :

چکیده

امروزه ،نهادها و کیفیت نهادی کشورها به یکی از مهمترین مباحث در ادبیات تجارت
بینالملل تبدیل شده است که براساس یافتههای تجربی پژوهشهای مختلف ،یکی از موانع
تجاری اصلی کشورها بهشمار رفته و موجب تغییر در الگوی تجاری کشورها میشود .از
اینرو ،هدف مقاله پیش رو ،ارزیابی اثر کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری عمده آن بر
صادرات بخش کشاورزی ایران است .برای دستیابی به این هدف ،دادههای صادرات
کشاورزی ایران به  45شریک تجاری عمده در دوره زمانی  2014-2002با استفاده از الگوی
جاذبه مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج ،متغیرهای درآمد شرکای تجاری،
موافقتنامههای تجاری و مرز مشترک اثری مثبت و معنیدار و متغیرهای فاصله و شباهت
اقتصادی اثری منفی و معنیدار بر صادرات کشاورزی ایران داشته است .همچنین ،کیفیت
نهادی ایران و شرکای تجاری ایران بهترتیب اثر منفی و مثبت بر صادرات کشاورزی ایران
داشته است .بهعبارت دیگر ،کیفیت نهادی پایین ایران یکی از موانع صادرات بخش کشاورزی
ایران به شمار می رود .بنابراین ،از آنجا که بهبود کیفیت نهادهای داخلی با کاهش ریسک و
هزینه مبادله میتواند نقشی تعیینکننده در افزایش صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشد،
پیشنهاد میشود ،بهمنظور بهرهمندی بیشتر از فضای تجارت جهانی ،سرمایهگذاری بیشتری در
بهبود زیرساختهای نهادهای داخلی انجام پذیرد.
واژههاي کليدي :صادرات کشاورزی ،شرکای تجاری ،شاخص کیفیت نهادی ،مدل جاذبه،
ایران
مقدمه
تعامل با اقتصاد جهانی از طريق تجارت بینالملل
نقش مهمی در رشد ،توسعه و فقرزدايی دارد
( .)Pishbahar et al., 2015از اينرو ،افزايش تجارت
براي همه کشورها اهمیت چشمگیري پیدا کرده است
( .)Vijayasri, 2013با وجود اين ،سیاستگذاران و

اقتصاددانان بهدنبال پاسخگويی به اين پرسش هستند
که چرا حجم تجارت تحققيافته کمتر از حجم تجارت
پیشبینی شده است که ( Trefler (1995اين پرسش را
"راز تجارت گمشده" 1نامیده است ( & De Jong
1. mystery of missing trade
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 .)Bogmans, 2011با وجود آن که نظريههاي تجارت
بیانگر شکلگیري الگوي تجارت بینالملل براساس
تفاوت در موجودي عوامل تولید ،مزيتهاي نسبی،
شرايط فناوري ،ترجیحات فردي و درجه رقابتپذيري در
محیط تجارت جهانی است ( ;Broll & Gilory, 1986
;2007

Lee,

&

Ranjan

Aswathappa,

;2005

،)Keuschnigg, 2012; Gani & Scrimageour, 2016
اقتصاددانان نهادگرا بر اين باورند که کیفیت نهادهاي
کشورها (نظام قانونی ،کیفیت قوانین ،حقوق مالکیت و
اجراي قراردادها) نقش مهم و تعیینکنندهاي بر عملکرد
تجاري اقتصادهاي مبتنی بر بازار دارد ( ;North, 1990
 )Williamson, 2002و بدون وجود نهادهاي مناسب و
کارا ،اقتصادهاي مبتنی بر بازار عملکرد موفقی در
تجارت نخواهند داشت (.)Rodrik, 2007
براي کشورهايی که در بازار جهانی حضور داشته و
بهدنبال کسب منفعت بیشتر از اين بازار هستند ،عملکرد
و کیفیت نهادها در شکلدهی الگوي تجارت میان
کشورها نقش مهمی دارد ( )Ranjan & Lee, 2007و
ساختار نهادها و کیفیت آنها اثر چشمگیري بر تجارت
میان کشورها دارد و ضعف نهادها مانعی براي تجارت
میان کشورها بهشمار میرود ()Olson, 1996؛ زيرا
نهادهاي توسعه نیافته و ناکارآمد با تحمیل هزينههاي
مبادله باال موجب کاهش حجم تجارت میشود ( De
 .)Jong & Bogmans, 2011در حالیکه نهادهاي
قدرتمند و حمايتکننده نقش انکارناپذيري بر کاهش
هزينههاي مبادله و عدم اطمینان دارند که افزايش
تجارت را در پی دارد ( Anderson & van Wincoop,
Gani

&
Scrimageour,
;2016
.)Bandyopadhyay & Roy, 2016

;2004

بهگونهاي که

 )2013( Francoise & Manchinدلیل سطح پايین
تجارت در کشورهاي در حال توسعه را کیفیت نهادي
پايین در اين کشورها دانستهاند .زيرا کشورها ،شرکاي
تجاري با کیفیت نهادي باالتر را بهدلیل کاهش هزينه
مبادله و سهولت بیشتر در تجارت انتخاب میکنند.
بخش کشاورزي از مهمترين محورهاي پیشرفت و
توسعه اقتصادي در بسیاري از کشورهاي جهان بهشمار
میرود .در ايران نیز به دلیل وجود تنوع اقلیمی و آب و
هوايی و زمینهاي مستعد کشاورزي ،اين بخش از
بخشهاي پويا و مولد اقتصاد است .تقويت اين بخش از
يک سو با تأمین استقالل سیاسی ،اقتصادي و امنیت
غذايی و از سوي ديگر ،با کاهش واردات و اجراي
سیاستهاي گسترش صادرات غیرنفتی براي کسب
بخشی از منابع ارزي مورد نیاز کشور ،ضروري است
( & Mehrparvar Hosseini et al., 2013; Mortazavi
 .)Mojtahedi, 2016بهگونهاي که در برنامههاي توسعۀ
اقتصادي ،تأکید بسیاري بر صادرات غیرنفتی به ويژه
صادرات محصوالت کشاورزي شده است ( Aminizadeh
.)et al., 2015
بررسی صادرات بخش کشاورزي ايران در دور زمانی
 2016-2001بیانگر روند صعودي است که در سالها و
دورههايی با افت و خیزهاي شديدي همراه بوده است.
گروه میوه و سبزيجات بهطور میانیگن با  1598میلیون
دالر بیشترين سهم صادرات ايران را با  61درصد به خود
اختصاص داده که محصول پسته بهعنوان مهمترين
محصول صادراتی ايران و با  735میلیون دالر سهم
صادراتی  31درصد را به خود اختصاص داده است.
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نمودار  -1روند صادرات بخش کشاورزي در دوره زمانی ( 2016-2001سازمان خواربار و کشاورزي)2019 ،

امروزه ،با توجه به شرايط رقابتی عرضۀ کاالها در
بازارهاي خارجی ،شناخت مؤلفههاي تقويت و تضعیف-
کنندة صادرات به بازارهاي هدف از اهمیت چشمگیري
برخوردار است .برندگان اين بازار رقابتی ،کشورهايی
هستند که بتوانند بهخوبی اين مؤلفهها را شناسايی و با
يک برنامۀ راهبردي و هدفمند در راستاي تقويت عوامل
پیشبرنده و تضعیف عوامل تحلیلبرنده عمل کنند
(.)Salami & Pishbahar, 2001
همانطور که بیان شد ،يکی از مولفههاي مورد بحث
در ادبیات تجارت ،نهادها و کیفیت آنها بوده است که با
توجه به اهمیت اين موضوع در شکلدهی جريان تجاري
میان کشورها ،پژوهشهايی به ارزيابی اثر اين مولفه بر
تجارت و صادرات محصوالت کشاورزي پرداختهاند.
مونیوس و برکويیتز ()Moenius & Berkowitz, 2011
معتقدند که با وجود نهادهاي ضعیف و ناکارآمد در
کشورهاي در حال توسعه ،دلیل حضور اين کشورها در
بازارهاي جهانی وجود مزيت در صادرات کاالهايی خاص
است که کشورهاي اندکی در بازار جهانی آنها حضور
دارند .در حالیکه افزايش رقابتپذيري در صادرات اين
کاالها ،سهم اين کشورها از بازار جهانی را کاهش داده و
موجب کاهش حجم صادرات آن میشود .اين کشورها
نیز با اصالح نهادها و تقويت کیفیت نهادي میتوانند
حجم و تنوع صادرات خود را افزايش دهند .براي مثال
صادرات پسته ايران در سالهاي اخیر با چالشهاي
بسیاري بهويژه در اتحاديه اروپا روبهرو شده است که
میتوان حضور آمريکا با ساختارهاي نهادي مشابه با

بازارهاي هدف اروپايی را در کنار داليلی همچون
تحريمهاي تجاري ،از مهمترين داليل کاهش قدرت
ايران در بازار جهانی اين محصول دانست.
شاخص کیفیت نهادي از سال  1996توسط بانک
جهانی ارايه میشود که مشتمل بر  6شاخص )1 :کنترل
فساد؛  )2اثربخشی دولت؛  )3ثبات سیاسی؛  )4کیفیت
مقررات؛  )5قانونگذاري و  )6پاسخگويی به اعتراضات
است که در بازه ( -2/5به عنوان پايینترين کیفیت
نهادي) تا ( 2/5به عنوان باالترين کیفیت نهادي)
اندازهگیري میشود .شاخصهاي کیفیت نهادي شرکاي
تجاري اصلی ايران در حوزه صادرات محصوالت
کشاورزي در جدول ( )1نشان داده شده است .ايران در
سال  2014با شاخص کیفیت نهادي برابر با  -1/003در
میان  211کشور جهان در رتبه  184قرار دارد ( World
 .)Bank, 2018بر اساس اين شاخص ،از  45شريک
تجاري اصلی ايران که بیش از  95درصد صادرات ايران
را در بر داشتهاند ،تنها  7کشور (ازبکستان ،افغانستان،
پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،سوريه و عراق)
کیفیت نهادي پايینتري در مقايسه با ايران دارند .در
حالیکه بخش عمدهاي از شرکاي تجاري ايران را
کشورهايی با کیفیت نهادي باال (نیوزيلند ،سوئیس،
هلند ،کانادا ،استرالیا ،آلمان) تشکیل میدهند.

 .1اين شاخص از سال  1996تا سال  2002به صورت دو سال يکبار ارائه
شده و از سال  2002به بعد به صورت ساالنه ارائه شده است.
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جدول  -1شاخص کیفیت نهادي ايران و شرکاي تجاري اصلی محصوالت کشاورزي در سال 2014
کشور

شاخص

کشور

رتبه

کشور

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

-0/475

138

-0/476

139

نیوزيلند

1/856

1

کره جنوبی

0/768

54

ويتنام

سويیس

1/838

2

امارات متحده عربی

0/665

59

چین

140

هلند

1/692

8

مالزي

0/476

69

قزاقستان

-0/478

کانادا

1/653

9

ايتالیا

0/470

70

روسیه

-0/691

164

استرالیا

1/607

11

برزيل

-0/034

99

آذربايجان

-0/729

167

آلمان

1/582

12

ترکیه

-0/134

109

لبنان

-0/758

168

سنگاپور

1/567

13

کويت

-0/170

110

اوکراين

-0/832

176

اتريش

1/525

14

فیلیپین

-0/192

112

مصر

-0/947

181

ايرلند

1/519

15

اندونزي

-0/219

117

تاجیکستان

-1/021

186

هنگکنگ

1/510

16

سريالنکا

-0/260

123

پاکستان

-1/025

187

انگلستان

1/462

18

هند

-0/288

126

ازبکستان

-1/140

190

بلژيک

1/284

23

ارمنستان

-0/289

127

ترکمنستان

-1/294

195

اياالت متحده آمريکا

1/232

24

عربستان سعودي

-0/291

128

عراق

-1/443

200

فرانسه

1/132

27

تايلند

-0/302

129

افغانستان

-1/466

201

اسپانیا

0/788

53

آرژانتین

-0/387

136

سوريه

-1/771

209

ايران

-1/003

184

منبع :بانک جهانی ()2018

همانطور که بیان شد ،کیفیت نهادي يکی از
متغیرهاي تأثیرگذار بر جريان تجاري کشورهاست که
پژوهشهاي متعددي در اين زمینه انجام پذيرفته که
تمرکز اصلی آنها بر اثرگذاري اين متغیر بر تجارت کل
بوده است ( Co, 2010; Gani, 2010; Berden et al.,
 .)2014; Gani & Scrimgeour, 2016با وجود اين ،در
سالهاي اخیر پژوهشهاي اندکی در حوزه اثرگذاري
کیفیت نهادي کشورها بر جريان کشاورزي انجام شده
که در ادامه به آن اشاره میشود.
 )2009( Bojnec & Fertoدر پژوهشی با استفاده از
الگوي جاذبه به ارزيابی اثر نهادها بر صادرات کشورهاي
 OECDپرداختند .نتايج که با استفاده از الگوي جاذبه
برآورد شد ،بیانگر آن بود که کیفیت نهادهاي کشورهاي
 OECDو شرکاي تجاري آنها اثر مثبتی براي تجارت
کشورهاي واردکننده دارد )2014( Bojnec et al. .به
ارزيابی اثر کیفیت نهادها بر صادرات کشاورزي گروه
کشورهاي ( BRICبرزيل ،روسیه ،هند و چین)
پرداختند .نتايج پژوهش که با استفاده از الگوي جاذبه و
استفاده از دادههاي تابلويی در دوره زمانی 2009-1998
برآورد شد؛ نشان داد ،کیفیت نهادي کشورهاي

صادرکننده و واردکننده اثري مثبت و فزاينده بر
صادرات بخش کشاورزي اين گروه کشورها دارد.
همچنین ،آنها کشورهاي واردکننده را براساس میزان
واردات به چهار گروه تقسیم کرده و بیان کردند ،کیفیت
نهادي کشورهاي صادرکننده و واردکننده بر صادرات
محصوالت کشاورزي کشورهاي  BRICاثري مثبت و
فزاينده دارد .بوژنس و فرتو ()Bojnec & Ferto, 2015
در پژوهشی به ارزيابی اثر کیفیت نهادي و تفاوت نهادي
بر صادرات محصوالت کشاورزي میان  29کشور OECD
در دوره زمانی  2003-1995پرداختند .نتايج پژوهش
نشان داد ،کیفیت نهادي میان کشورهاي عضو OECD
اثرات متفاوتی بر صادرات محصوالت کشاورزي میان
آنها دارد و کیفیت نهادها میتواند اثر منفی فاصله را
کاهش دهد .بهعبارت ديگر ،کشورها صادرات به
کشورهاي دورتر با کیفیت نهادي بهتر را به کشورهاي
نزديکتر با کیفیت نهادي کمتر را ترجیح میدهند.
با وجود اهمیت نهادها بر تجارت میان کشورها،
تاکنون پژوهشی به ارزيابی اين عامل در حوزه تجارت
محصوالت کشاورزي در ايران نپرداخته است .از اينرو،
هدف مقاله پیش رو ،بررسی اثر نهادها و کیفیت نهادي
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ايران و شرکاي تجاري آن بر صادرات بخش کشاورزي
ايران است .با توجه به پیشینه پژوهشها ،براي دستیابی
به هدف موردنظر از الگوي جاذبه استفاده شده است که
در بخش مواد و روشها اين روش معرفی میشود.
مواد و روشها
الگوي تجربی مورد استفاده در اين مقاله ،الگوي
جاذبه است که براي نخستین بار توسط Tinbergen
( )1962براي تحلیل جريانهاي تجاري بینالمللی به کار
گرفته شد .الگوي جاذبه معرفی شده توسط تینبرگن به-
صورت رابطه ( )1تعريف میشود:

()1
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Tij   0Yi1 Y j 2 Dij3
Yi ،j

که در آن Tij ،سطح تجارت بین دو کشور  iو
تولید ناخالص داخلی کشور  Yj ،iتولید ناخالص داخلی
کشور  jو  Dijفاصله جغرافیايی بین دو کشور است .اين
الگو امروزه به ابزاري مهم در پژوهشهاي مرتبط با
جريانهاي تجاري تبديل شده است که محققین
بسیاري از جمله  ،)2015( Bojnec & Fertoنا Natale et
 )2014( Fracasso ،)2015( al.و Shepherd & Wilson
( )2013براي ارزيابی مؤلفههاي تجارت بخش کشاورزي
میان کشورها از آن بهره بردهاند .الگوي تجربی مورد
استفاده در اين مقاله به شکل رابطه ( )2است:

) ln Exportijt  C   1 Instit   2 Inst jt   3 ln( Incomejt )   4 ln( Pop jt
  5 ln( Distij )   6 ln( SimSizeijt )  D1 ln( RTAij )  D2 ln( Bordij )   ij

()2

که در آن Exportijt ،بیانگر ارزش صادرات محصوالت
کشاورزي ايران به شرکاي تجاري و  Institو  Instjtبه
ترتیب معرف کیفیت نهادي ايران و شرکاي تجاري
است  .متغیرهاي  Incomejtو 1 Popjtبه ترتیب
 .1از آنجا که مقدار عددي بدست آمده براي کیفیت نهادي ايران و تعداد
قابل مالحظهاي از شرکاي تجاري عدد منفی بوده که قابل لگاريتمگیري
نیستند ،در اين پژوهش اين دو متغیر علیرغم پیوسته بودن به صورت
بدون لگاريتم در الگو وارد شدهاند .محققینی که با اين مشکل روبهرو بوده-
اند نیز از همین روش استفاده کردهاند که میتوان به بانديوپادهیاي و روي
( ،)Bandyopadhyay & Roy, 2016بردن و همکاران ( Berden et
 )al., 2014و دي يانگ و بوگمنس ()De Jong & Bogmans, 2011
اشاره کرد که شاخصهاي نهادي را در سطح و بدون لگاريتمگیري در الگو
وارد کردهاند.

()3

نشاندهنده درآمد و جمعیت شرکاي تجاري ايران،
متغیر  Distijبیانگر فاصله جغرافیايی ايران و شريک
تجاري و متغیر  SimSizeijtمعرف شاخص شباهت
اقتصادي میان ايران و شرکاي تجاري است که از طريق
رابطه ( )3محاسبه شده است ( & Antonucci
:)Manzocchi, 2006; Ulengin et al., 2015

GDPjt
GDPit
( )2 
)2
GDPit  GDPjt
GDPit  GDPjt

اين شاخص در بازه منفی بینهايت (عدم شباهت
کامل) و ( -0/69شباهت کامل) قرار دارد .بهعبارتی،
مقدار بزرگتر اين شاخص بیانگر اين است که اندازه بازار
دو کشور شباهت بیشتري دارد (.)Ulengin et al., 2015
متغیر  RTAijبیانگر عضويت در موافقتنامه تجاري است
که به صورت متغیر مجازي در الگو وارد شده است .به-
طوريکه عدد يک بیانگر حضور ايران و شريک تجاري

( DisSize  1 

در يک توافقنامه تجاري و عدد صفر به منزله نبودن در
يک توافقنامه مشترک است .متغیر  Bordijنشاندهنده
مرز مشترک میان ايران و شريک تجاري است که به-
صورت متغیر مجازي در الگو وارد شده که درصورت هم-
مرز بودن ايران با شريک تجاري عدد يک و در غیر اين-
صورت ،عدد صفر به آن اختصاص داده میشود .در
جدول ( )2عالمت مورد انتظار و منابع اطالعاتی براي
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متغیرهاي توضیحی نشان داده شده است .صادرات
بخش کشاورزي ايران به شرکاي تجاري از گمرک
جمهوري اسالمی ايران استخراج شده است .متغیرهاي
کیفیت نهادي و درآمد از بانک جهانی ،متغیرهاي فاصله
جغرافیايی و مرز مشترک از مرکز مطالعات آيندهنگر و

اطالعات بینالمللی و کشورهاي عضو توافقنامه تجاري
از سازمان تجارت جهانی استخراج شده است .متغیر
شباهت ساختاري نیز براساس اطالعات تولید ناخالص
داخلی که از بانک جهانی استخراج شده است ،توسط
محققان محاسبه شده است.
*

جدول  -2عالمت مورد انتظاراثر متغیرهاي توضیحی بر تجارت دوجانبه ايران و شرکاي تجاري
متغیرهاي توضیحی

عالمت موردانتظار

کیفیت نهادي ايران
کیفیت نهادي شرکاي تجاري
درآمد شرکاي تجاري
جمعیت شرکاي تجاري
فاصله بین ايران و شرکاي تجاري
شباهت اقتصادي
توافقنامه تجاري
مرز مشترک

-/+
-/+
+
+
-/+
-/+
+

منابع اطالعاتی
بانک جهانی ()World Bank
بانک جهانی ()World Bank
بانک جهانی ()World Bank
بانک جهانی ()World Bank
مرکز مطالعات آيندهنگر و اطالعات بینالمللی ()CEPII
محاسبات تحقیق
سازمان تجارت جهانی ()WTO
مرکز مطالعات آيندهنگر و اطالعات بینالمللی ()CEPII

* داده هاي صادرات کشاورزي ايران به شرکاي تجاري (متغیر وابسته) از سازمان گمرک جمهوري اسالمی ايران استخراج شده است.

در اين مقاله ،از روش برآورد درستنمايی شبه
بیشینه پوآسن ( )PPMLارايه شده توسط

Silva &1

 )2006( Tenreyroکه در مقايسه با روشهاي سنتی از
کارايی بیشتري برخوردار است ،استفاده شد 2.به منظور
دستیابی به اهداف مقاله ،صادرات محصوالت کشاورزي
ايران به  45شريک اصلی تجاري که بیش از  95درصد
صادرات کشاورزي ايران را در دوره زمانی  2002تا
 2014در بر داشتهاند ،مورد بررسی قرار گرفته که
اسامی آنها در جدول ( )1ارائه شده است .شايان ذکر
است ،برآورد نتايج الگوي جاذبه با بسته نرمافزاري
 Stata14انجام شده است.

)1. Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML
ش سیلوا و
) PMLبه پژوه
(
ش برآورد
ی
 .2بریا مطالعه بیشتر رو
تنریرو () Silva & Tenreyro, 2006مراجعه شود .

نتایج و بحث
آزمون ايستايی براي اجتناب از برآورد رگرسیون
کاذب و برآورد ضرايب قابل اعتماد ضروري است .در اين
مقاله ،براي بررسی ايستايی متغیرها از آزمون لوين ،لین
و چو ( )LLCاستفاده شد که نتايج آن در جدول ()3
ارايه شده است .با توجه به بیشتر بودن مقدار محاسباتی
آمارة آزمونها از مقدار بحرانی ،همۀ متغیرها در سطح
ايستا هستند و فرضیۀ صفر مبنی بر وجود ريشۀ واحد
رد میشود.
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جدول  -3نتايج آزمون ريشه واحد متغیرهاي الگو براساس آزمون لوين ،لین و چو ()LLC
متغیر
متغیر وابسته
متغیرهاي توضیحی

صادرات کشاورزي ايران
کیفیت نهادي ايران
کیفیت نهادي شرکاي تجاري
درآمد شرکاي تجاري
جمعیت شرکاي تجاري
شباهت اقتصادي

آماره

سطح معنیداري

نتیجه

-4/332
-4/220
-8/403
-9/660
-1/754
-6/797

0/000
0/000
0/000
0/000
0/039
0/000

ايستا در سطح
ايستا در سطح
ايستا در سطح
ايستا در سطح
ايستا در سطح
ايستا در سطح

منبع :يافتههاي پژوهش

پس از بررسی ايستايی متغیرها ،آزمونهاي چاو و
هاسمن بهمنظور تشخیص نوع الگو انجام شد .با توجه به
اينکه در جدول ( )4مقدار آمارة محاسباتی آزمون چاو
بیشتر از مقدار  Fجدول است ،فرض صفر مبنی بر
يکسان بودن عرض از مبدأها رد میشود .بهعبارت ديگر،
عرض از مبدأها متفاوت بوده و استفاده از روش Pool
ناسازگار و ناکارآمد است .از آزمـون هاسمن براي تعیین
روش تخمین مدل (اثرات ثابت يا اثرات تصـادفی)
استفاده میشود .برخی محققان از جمله Ulengin et al.
( )2015معتقدند ،در برآوردهاي بین کشوري با توجه به
اثرگذاري تفاوتهاي کشوري ،نیاز است که الگوها فارغ
از نتیجه آزمون هاسمن بهصورت اثرات ثابت برآورد
گردند .اين در حالی است که عدهاي از محققین بر
اهمیت اين آزمون تأکید دارند .از اينرو ،در اين مقاله
آزمون هاسمن انجام شد و نتیجه آن گوياي برتري روش
اثرات ثابت در هر دو الگو در مقايسه با روش اثرات
تصادفی است .بنابراين ،هر دو الگو بهصورت روش اثرات
ثابت برآورد شدند که نتايج آنها در جدول ( )4ارايه شده
است.
براساس نتايج الگوي ( ،)1متغیر کیفیت نهادي ايران
اثري منفی بر صادرات محصوالت کشاورزي ايران به
شرکاي تجاري دارد که اين اثر در سطح  1درصد
معنیدار است .بهعبارت ديگر ،نتايج گوياي آن است که
کیفیت پايین مقررات ،فساد باال ،حاکمیت ضعیف قانون

و نبود ثبات سیاسی باال در ايران نقش کاهندهاي بر
صادرات بخش کشاورزي داشته است .از آنجا که
واردکنندگان و صادرکنندگان در هر کشوري بهمنظور
انجام مبادالت تجاري بايد قوانین کشور خود و کشور
هدف را رعايت کنند .لذا ،کیفیت نهادي پايین ايران
موجب میشود ،واردکنندگان بهمنظور سهولت هر چه
بیشتر تجارت خود و کاهش هزينههاي مبادله
کشورهايی را براي تجارت برگزينند که از نهادهاي با
کیفیت و ثبات و انضباط ساختار قوانین در مقايسه با
ديگر کشورها برخوردار باشند .در نهايت ،میتوان بیان
داشت که کیفیت نهادي نامناسب ايران موجب افزايش
هزينههاي مبادله و کاهش تمايل به تجارت میشود .در
حالیکه متغیر کیفیت نهادي شرکاي تجاري ايران اثري
مثبت و معنیدار بر صادرات کشاورزي ايران دارد .به اين
معنی که صادرات ايران بیشتر با کشورهايی صورت
گرفته است که از کیفیت نهادي مناسبی برخوردار
بودهاند .نتايج بهدست آمده همسو با نتايج Bojnec et al.
( )2014است که بیان داشتند که کیفیت نهادي
بازارهاي هدف نقش معنیداري بر صادرات داشته است.
اين نتیجه را میتوان به اين دلیل دانست که کیفیت
نهادي مناسب از جمله الزامات قانونی مناسب ،کیفیت
قوانین باالتر ،فساد کمتر و ثبات سیاسی بیشتر موجب
ايجاد فضايی امن و قابل برنامهريزي براي صادرگنندگان
ايرانی میشود.
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جدول  -4نتايج الگوي جاذبه
متغیر
کیفیت نهادهاي ايران
کیفیت نهادهاي شرکاي تجاري
درآمد شرکاي تجاري
جمعیت شرکاي تجاري
فاصله جغرافیايی
شباهت اقتصادي
توافقنامه تجاري
مرز مشترک
جزء ثابت
ضريب تعیین
آزمون چاو ( Fلیمر)
آزمون هاسمن

الگو 2

الگو 1
ضريب

انحراف معیار

سطح معنیداري

ضريب

انحراف معیار

سطح معنیداري

-0/149
0/050
2/873

0/011
0/017
0/030
0/883
79/59
()0/000
14/47
()0/001

0/000
0/002
0/000

-0/064
0/033
0/043
0/025
-0/068
-0/036
0/249
0/099
2/292

0/018
0/015
0/007
0/018
0/031
0/011
0/040
0/030
0/207
0/894
79/11
()0/000
12/02
()0/035

0/000
0/028
0/000
0/173
0/028
0/001
0/000
0/001
0/000

منبع :يافتههاي پژوهش

بهمنظور بررسی ديگر متغیرهاي اثرگذار بر صادرات
بخش کشاورزي ايران الگوي ( )2برآورد شده است که
نتايج آن نشان میدهد ،درآمد سرانه و جمعیت شرکاي
تجاري اثري فزاينده بر صادرات محصوالت کشاورزي
ايران داشته است که اين اثر براي درآمد سرانه معنیدار
و براي جمعیت بیمعنی است .اصلیترين هدف واردات
محصوالت کشاورزي ،تامین رفاه اقتصادي و امنیت
غذايی مردم از طريق واردات محصوالت کشاورزي با
کفیت باال و قیمت پايین است .با وجود آنکه افزايش
جمعیت موجب تقاضاي بیشتر واردات میشود ،ولی
بخش عمده محصوالت کشاورزي ايران محصوالتی
غیرضروري در تامین امنیت غذايی کشورها بوده و به-
همین دلیل ،افزايش جمعیت اثري معنیدار بر صادرات
ايران نداشته است .در حالیکه بهبود درآمد سرانه
شرکاي تجاري ،با افزايش سهم کاالهاي غیراساسی در
سبد وارداتی آنها ،نقشی فزاينده بر صادرات کشاورزي
ايران داشته است .نتايج بهدست آمده براي اين متغیرها
سازگار با نتايج  )2010( Toossi et al.و Shamseddini
 )2010( et al.است.
نتايج بیانگر آن است که فاصله نقشی منفی و
معنیدار بر صادرات بخش کشاورزي ايران به شرکاي

تجاري دارد .يعنی با فرض يکسان بودن شرايط شرکاي
تجاري ،کشورهاي نزديکتر براي صادرات محصوالت
کشاورزي انتخاب میشوند که مهمترين دلیل اين
موضوع ،ماهیت فسادپذيري و شرايط حمل و نقل
محصوالت کشاورزي است .نتايج اين پژوهش سازگار با
تئوري الگوي جاذبه و پژوهشهاي داخلی همچون
 )2010( Shamseddini et al. ،)2010( Toossi et al.و
 )2012( Moghaddasi & Rahimiاست که بیان کردند
فاصله میان ايران و شرکاي تجاري نقشی اثرگذار بر
کاهش صادرات بخش کشاورزي ايران دارد .براساس
نتايج ،شباهت اقتصادي اثري منفی و معنیدار بر
صادرات بخش کشاورزي ايران دارد .بهعبارتی ،صادرات
کشاورزي ايران به کشورهايی با ساختار اقتصادي
متفاوت بیشتر است .يکی از داليل اصلی اين موضوع
سبد صادراتی ويژه ايران بوده که عمدتا محصوالت با
امکان متفات تولیدي از لحاظ آب و هوايی و قیمت باال
را در بر داشته است .اين موضوع موجب شده است که
کشورهاي پردرآمد اروپايی و آسیايی که تفاوت اقتصادي
بااليی با ايران دارند ،به واردات اين گروه محصوالت
بپردازند .اين نتیجه ،همسو با نتايج Ulengin et al.
( )2015است که بیان کردند ،تفاوت اقتصادي میان
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کشورها موجب صادرات بیشتر میشود .همچنین سازگار
با نتايج پژوهشهاي داخلی از جمله & Koochakzadeh
 )2015( Karbasiدر صادرات زعفران و & Karbasi
 )2019( Aminizadehدر صادرات پسته است.
همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،متغیر
موافقتنامههاي تجاري مشترک اثري مثبت و معنیدار
بر صادرات بخش کشاورزي ايران دارد .به عبارت ديگر،
عضويت مشترک ايران و شرکاي تجاري در يک
توافقنامه با کاهش موانع تجاري و بهبود شرايط
تسهیلکننده موجب تقويت صادرات محصوالت
کشاورزي ايران شده است .نتايج بدست آمده سازگار با
نتايج  )2010( Toossi et al.و Moghaddasi & Rahimi
( )2012است که نشان دادند توافقنامه تجاري اثري
مثبت بر صادرات بخش کشاورزي ايران دارد .متغیر مرز
مشترک اثري مثبت و معنیدار بر صادرات بخش
کشاورزي ايران دارد .چرا که به دلیل نبود کشورهاي
ديگر در مسیر صادرات ايران ،هزينههاي کمتري به
صادرکننده تحمیل میشود که موجب جذابیت بیشتر
کشورهاي هم مرز براي صادرات کشاورزي شده است .از
سوي ديگر با ت وجه به اينکه کشورهاي هم مرز از
شباهتهاي فرهنگی و غذايی بااليی برخوردار هستند،
نقش موثري در افزايش صادرات کشاورزي دارد .نتايج
بهدست امده همسو با انتظارات و مطالعه Toossi et al.
( )2010است.
نتيجهگيري و پيشنهادها

نهادها و کیفیت نهادي کشورها امروزه به يکی از
مهمترين مباحث در ادبیات تجارت تبديل شده است که
يافتههاي تجربی پژوهشهاي مختلف گوياي آن است
که ضعف کیفیت نهادي کشورها در کنار ديگر موانع
موجود ،از اصلیترين موانع تجاري کشورها بهشمار رفته
و موجب تغییر در الگوي تجاري کشورها میشود .از
اينرو ،هدف اين مقاله ،ارزيابی اثر کیفیت نهادي ايران و
شرکاي تجاري اصلی آن بر صادرات بخش کشاورزي
ايران بود .براي دستیابی به اين هدف ،دادههاي صادرات
کشاورزي ايران به  45شريک تجاري اصلی که بیش از
 95درصد صادرات ايران را به خود اختصاص دادهاند با
استفاده از الگوي جاذبه در دوره زمانی 2002-2014
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مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن را میتوان در سه
گروه عمده طبقهبندي کرد .اول ،کیفیت نهادي پايین
ايران اثري منفی و معنیدار بر صادرات کشاورزي ايران
داشته و از مهمترين موانع صادراتی ايران بهشمار میرود.
دوم ،کیفیت نهادي شرکاي تجاري ايران اثري مثبت و
معنیدار داشته و بهبود کیفیت نهادي شرکاي تجاري
ايران موجب افزايش صادرات ايران شده است .سوم،
متغیرهاي درآمد شرکاي تجاري ،موافقتنامههاي تجاري
و مرز مشترک اثري مثبت و معنیدار و متغیرهاي فاصله
و شباهت اقتصادي اثري منفی و معنی دار بر صادرات
کشاورزي ايران داشتهاند .براساس نتايج بهدست آمده،
میتوان بیان داشت که بهبود و ارتقاء کیفیت نهادهاي
داخلی میتواند نقشی تعیینکننده در افزايش صادرات
محصوالت کشاورزي ايران داشته باشد .از اينرو،
پیشنهاد میشود منابع بیشتري بهمنظور سرمايهگذاري
براي ارتقاء زيرساختهاي نهادي و بهبود کیفیت نهادي
ايران در راستاي بهرهمندي بیشتر از فضاي تجارت
جهانی با کاهش هزينههاي مبادله براي تجار ايرانی و
شرکاي تجاري اختصاص داده شود .توجه به ثبات قوانین
و دستورالعملهاي مرتبط با تجارت محصوالت کشاورزي
نیز از مهمترين مولفههاي بهبود کیفیت نهادي است که
با کاهش ريسک تجاري ،تقويت انگیزه بازرگانان داخلی
و افزايش تمايل شرکاي تجاري را در پی دارد .همچنین،
توصیه میشود با ايجاد الزامات قانونی همسو با
استانداردهاي جهانی مسیر مناسبی براي افزايش تجارت
و کسب درآمدهاي صادراتی پايدار فراهم شود.
با توجه به معنیدار متغیر توافقنامه تجاري،
پیشنهاد میشود که با عضويت در موافقتنامههاي
تجاري ،بازاري امن و بزرگ را بدون موانع تعرفهاي جهت
صادرات بیشتر فراهم نمود .پیشنهاد میشود که با توجه
به معنیداري مرز مشترک ،بازارهاي کشورهاي همسايه
که از شباهت و نزديکی بیشتري برخوردارند ،بهمنظور
صادرات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند .همچنین،
پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آينده ،اثرگذاري هر
يک از مؤلفههاي نهادي بر تجارت بخش کشاورزي مورد
بررسی قرار گیرد.

1399 ،1  شماره،51-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره
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