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Abstract 
This paper investigates the factors affecting export diversification in Iran. As 
deducted from heterogeneous trade theory, the main variables of interest in 
this paper's baseline specification are entry and trade costs. For this purpose, 
Theil index is calculated for export diversification.  This index is obtained for 
ten selected two-digit commodity codes in the HS coordinate system.  Then 
the basic model is introduced and estimated by the generalized least squares 
(GLS) method. Estimated results show that diversification depends negatively 
on domestic and foreign market entry costs. Therefore, reducing the 
unnecessary rules for setting up enterprises, customs regulations, creating 
transportation and financial facilities can help to improve the Iran's export 
diversification. 
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 اثر بر یدتاک با: ایران صادرات پذیریتنوع بر موثر عوامل تحلیل  
 خارجی  و داخلی بازارهای به ورود هایهزینه

  ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه اقتصاد، دکتری رشته دانشجوی محمد متش ياراحمدي
  

 هان، ایران دانشگاه اصفهان، اصفاقتصاد،  دانشیار، گروه منیره رفعت 
  

 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران سید کمیل طیبی

 چکیده 
 قرار تحلیل و بحث مورد اقتصادی ادبیات در همواره آن پیشروی هایچالش همچنین و مزایا صادراتی، تنوع

 سازیمتنوع بر موثر عوامل ترینمهم از تجاری هایهزینه کاهش و هازیرساخا بهبود بنابراین،. اسا گرفته
 اثر بر یدتاک با تجاری شرکای و ایران صادراتی تنوع بر موثر عوامل شناسایی مقاله این هدف. اسا صادرات

 صادرات پذیریتنوع شاخص محاسبه از پس منظور بدین. اسا خارجی و داخلی بازار به ورود هایهزینه
 معرفی به HS کدگذاری هماهنگ نظام در رقمی دو منتخف کاالی کد 10 برای تایل شاخص براساس
 ورتص به مدل تخمین و تابلویی هایداده روش از استفاده با آن برآورد و پژوهش این مطالعه مورد الگوی
 و داخلی بازارهای به ورود هایهزینه اثر تحلیل برای Stata افزارنرم در( GLSك یافتهتعمیم مربعات حداقل

 بازار به ورود هزینه متریرهای که داد نشان پژوهش نتایج. شودمی پرداخته ادراتص پذیریتنوع بر خارجی
  ایران صادرات پذیریتنوع شاخص بر دارمعنی و منفی اثر دارای دو هر خارجی بازار به ورود هزینه و داخلی

 مالی و ونقلیحمل تسهیيت ایجاد و گمرکی مقررات و هابنگاه اندازیراه مقررات کاهش بنابراین،. اندبوده
  . کند کمک ایران صادراتی تنوع شاخص ارتقا به تواندمی

  بازار به ورود هایهزینه خارجی، بازار به ورود هایهزینه صااادرات، سااازیمتنوعها: کلیدواژه
 .موثر تعرفه نرخ حقیقی، موثر ارز نرخ داخلی،

 .JEL: D50 ، F12 ، F13 يبندطبقه
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 . مقدمه1
ی پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد هاچالش، مزایا و همچنین تنوع صادراتی

سازی صادرات افزایش تعداد کاالهای بحث و تحلیل قرار گرفته اسا. منظور از متنوع
صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی اسا. بسیاری بر این باورند که از آنجا 

اقتصادی كاشترال، تولید و درآمد( در بین ی هاایفعالکه ریسک مربوط به نوسانات 
 ترمتنوع، هر چه اقتصاد یک منطقه شودیمی گوناگون به صورت برابری تقسیم هاایفعال

. دهدیمباشد در برابر نوسانات ایجاد شده برای هر فعالیا خاص حساسیا کمتری نشان 
ی هادورانکه طی  شودیمی باعث اکارخانهسازی صادرات به ویژه در بخش صنایع متنوع

اد ی قوی به کمک اقتصهابخشی اقتصادی با آن، دیگر هابخشرکود و درگیری برخی 
ی اقتصادی متنوع باعث هابخشآمده و  آن را در مسیر رشد قبلی قرار دهند. در واقع حضور 

 ی در حال زوال پیشهابخشی ناشی از رکود که ممکن اسا برای اشترال هاانیزتا  شودیم
ی در حال رشد جبران شود. از این رو، برخی هابخشی اشترال در هافرصابا ایجاد آید 

 . دانندیمسازی را نوعی بیمه بیکاری متنوع اسایساقتصاددانان 
سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که در این مطالعه با توجه به اهمیا متنوع 

شورها سازی صادرات در این کمتنوعی متکی هستند و اینکه محصولتکبیشتر بر صادرات 
 وثرمگذاری قرار گرفته شود، سعی بر این اسا که به بررسی عوامل باید در اولویا سیاسا

 اش پرداخته شود. ترین شرکای تجاریسازی صادرات در ایران و مهمبر متنوع
ی امساله اصلی در پژوهش حاضر این اسا که کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بر 

رای رو هستند. بدین منظور بمتنوع ساختن سبد صادراتی خود با چه عوامل و یا موانعی روبه
 شود:به شرح زیر بررسی می تریجزئ اهدافدستیابی به این هدف کلی، 

ین ایران ی صادرات بپذیرتنوعی ورود به بازار داخلی بر شاخص هاهزینهتعیین تاثیر  -الف
 اشیتجارو شرکای عمده 

ن ایران ی صادرات بیپذیرتنوعی ورود به بازار خارجی بر شاخص هاهزینهتعیین تاثیر  -ب
 اشو شرکای عمده تجاری

تعیین تاثیر برخی عوامل اقتصاد کين موثر نظیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی سرانه،  -ج
ی پذیرتنوعهای خارجی، نرخ تعرفه و مخارج مصرفی نهایی دولا بر شاخص کمک

 اش.درات بین ایران و  شرکای عمده تجاریصا
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شود که در بخش دوم پیشینه به این ترتیف چارچوب مقاله به این صورت دنبال می 
شود. بخش سوم مقاله به بررسی مبانی پژوهش مبتنی بر مطالعات داخلی و خارجی ارائه می

چهارم روش نظری تنوع صادراتی و ارائه مدل تجارت ناهمگون اختصاص دارد. در بخش 
های مورد استفاده برای متریرهای مدل و شود و در آن به معرفی شاخصتحقیق بررسی می

آورد شود. بخش پنجم به  برها بر شاخص تنوع صادراتی پرداخته مینحوه تاثیر گذاری آن
 شود. یگیری ارائه ممدل و تحلیل نتایج اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز بحث و نتیجه

 نه پژوهش. پیشی2
های کين اقتصادی و نهادی بر تمرکز ( به بررسی اثرات متریر1394محمدی و فکاری ك

مد گذاری خالص، درآكتنوع(، صادرات ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه
های کیفیا قوانین و مقررات، انتقادات و پاسخگویی ناخالص سرانه و همچنین شاخص

اند. وجه تشابه این پژوهش با مطالعه وی تمرکز صادرات در ایران داشتهاثرات معناداری ر
 حاضر در بررسی تاثیر متریر درآمد كتولید(، ناخالص سرانه اسا.

( در پژوهشی به بررسی ترییرات تنوع صادراتی ایران 1392الهی و گرشاسبی كنعما 
تا قبل از  ی کل صادرات غیرنفتیپذیرتنوعپرداختند و به این نتایج دسا یافتند که روند 

وان تی جدید کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده اسا. بر این اساس میهامیتحراعيم 
های دسترسی به بازار خارجی در زمره متریرهای انتظار داشا وارد کردن متریر هزینه

تواند به نوعی د، میشوتاثیرگذار بر تنوع اقتصادی ایران که در مطالعه حاضر بدان پرداخته می
 دربرگیرنده اثرات تحریم اقتصادی بر تنوع اقتصادی ایران نیز باشد. 

های در حال پذیری صادرات بین اقتصاد( به بررسی عوامل موثر بر تنوع2012ك 1باالواک 
های داخلی و خارجی های ورود به بازاررسد که هزینهپردازد و به این نتیجه میگذار می

پذیری صادرات بین کشورهای مورد دار روی شاخص تنوعاری تاثیر منفی و معنیهردو د
کار رفته در مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه باالواک خواهد بود که مطالعه هستند. مدل به

 سازی خواهد شد.های اقتصاد ایران بومیاین مدل بر اساس ویژگی
 در حالجررافیایی صادرات کشورهای تنوع »ی تحا عنوان امقاله( در 2010ك 2شفرد 

توسعه  در حالکشور  117به بررسی تنوع جررافیایی صادرات در یک نمونه از « توسعه

                                                           
1- Balavac, M. 

2- Shepherd, B. 
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پرداخا و به این نتیجه رسید که تسهیل تجارت در داخل یک مکمل مهم برای دسترسی 
ه در مطالعه کهای ورود به بازار داخلی بهتر به بازار در خارج اسا. بررسی تاثیر متریر هزینه

شود، یکی از متریرهایی اسا که در صورت کاهش آن در کشور حاضر بدان پرداخته می
 زمینه تسهیل در تجارت و ورود به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.

توسعه مالی چندبعدی، رفتار صادرکننده و تنوع »ای با عنوان ( در مقاله2020ك 1نیمینن 
کشوری به بررسی این موضوع پرداخا که تنوع صادراتی بینبراساس یک تحلیل « صادراتی

شود. وسیله خصوصیات بخش صادرات در سطچ خرد تعیین میدر سطچ کين چگونه به
دهد دسترسی به خدمات مالی داخلی با افزایش تعداد صادرکنندگان نتایج مطالعه نشان می

ترسی به خدمات مالی و کند. دسصادراتی کمک میکوچک به طور موثری به تنوع
های موثر در هزینه ورود به بازار داخلی اسا که در مطالعه تسهیيت بانکی یکی از شاخص

 حاضر به بررسی تاثیر آن بر تنوع صادراتی ایران پرداخته خواهد شد.
وابستگی تجاری، »ای با عنوان ( در مقاله2018ك 2پائولینو و دوگاناساکوی، سانتوس 

به بررسی رابطه بین تجارت، « تنوع صادراتی در کشورهای در حال توسعهآزادسازی و 
 آزادسازی تجاری و تنوع صادراتی در کشورهای درحال توسعه و کشورهای جنوب آفریقا

ای که از لحاظ تجاری دهد کشورهای درحال توسعهپرداختند. تحلیل ناپارامتریک نشان می
تر  تمایل ر باز هستند به ساختارهای صادراتی متنوعبازتر هستند نسبا به کشورهایی که کمت

بیشتری دارند. در مطالعه حاضر برای بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تنوع صادراتی ایران از 
 متریر نرخ تعرفه موثر استفاده خواهد شد.

ی هاسازی را بر متریردر مطالعه حاضر بر خيف مطالعات داخلی قبلی که بیشتر اثر متنوع 
سازی صادرات پرداخته اند به بررسی عوامل موثر بر متنوعکين اقتصادی بررسی کرده

های ورود به بازار داخلی و الملل به هزینههای تجارت بینشود. همچنین تفکیک هزینهمی
سازی صادرات نسبا به مطالعات خارجی انجام خارجی یک نگرش جدید به موضوع متنوع

 سا.شده در این زمینه ا

  

                                                           
1- Nieminen, M. 

2- Osakwe, P. N., Santos-Paulino, A. U., & Dogan, B. 
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 . مباني نظري 3

اند: دسته اول روی ارزیابی ادبیات مربوط به تنوع صادراتی عمدتا روی دو جنبه متمرکز شده
اند. های مختلف متمرکز شدههای موجود در زمینه تنوع در حوزهرشد اقتصادی و پتانسیل

رکز  ی متمدسته دوم به طور ویژه روی شناسایی عوامل خاص هر کشور برای تنوع صادرات
 (.(Oliveira, Jegu & Santos, 2020شده اند 

 -پذیری افقی، بتنوع -پذیری در سه نوع مختلف قابل تعریف اسا: الفتنوع 
 پذیری اریف.تنوع -پذیری عمودی و جتنوع
های یکسان اقتصادی رخ دهد و پذیری در بخشپذیری افقی ممکن اسا تنوعدر تنوع 

های ات کشورها با اضافه کردن تولیدات جدید روی بستهمستلزم تنظیم ترکیف صادر
های صادراتی در میان گروه خاصی از صادراتی موجود باشد. به عبارت دیگر، بسط فعالیا

 تولیدات اسا. 
های اضافی کاالهای جدید و موجود از طریق پذیری عمودی  شامل کاربردتنوع 

های تواند فرصاپذیری عمودی میا. تنوعهای ارزش افزوده همچون بازاریابی اسفعالیا
های فرآوری بازار را برای مواد خام افزایش دهد و به رشد و پایداری کمک کند؛ زیرا کاال

 (. Salomon, 2010شده نسبا کاالهای اولیه ثبات قیما بیشتری دارند ك
شود که می ای نیز اشارهپذیری اریف یا گوشههمچنین گاهی در ادبیات نظری به تنوع 

 پذیری یکی. تنوعاساهای دومین یا سومین تولید های وارداتی به بخشمستلزم انتقال نهاده
 -( آن را به وسیله ماتریس بازار1957ك 1از چهار استراتژی اصلی رشد اسا که آنسوف

 دهد.محصول توضیچ می

 : ماتريس بازار محصول1جدول
 محصوالت

 
 موجود جدید

 موجود ورود به بازار گسترش محصول
 بازارها

 جدید گسترش بازار پذیریتنوع

 Ansoff, 1957: ماخذ

                                                           
1- Ansoff, H. I. 
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ری پذیگذارانی که به دنبال یک سیاسا مناسف برای تنوعبه طور کلی برای سیاسا 
جانبه و جامع باشد که شامل رفع محدودیاصادرات هستند، بسته سیاستی مورد نظر باید چند

در مرزها، محدودیا در پشا مرزها كطرف عرضه( و محدودیا هایی نظیر: محدودیا 
فرامرزی كمساله دسترسی به بازار( باشد. بنابراین، یک رهیافا چندجانبه برای استراتژی 

 آمیز توسعه و تنوع صادراتی ضروری اسا. موفقیا
رای واردات ای بای و غیرتعرفهدهنده تمرکز روی موانع تعرفهها در مرزها: نشانمحدودیا -

و صادرات اسا. همچنین بهتر شدن تسهیيت گمرکی در ازای یک چارچوب اقتصاد کين 
های های مالی و خارجی کم(، سیاسامناسف كشامل تورم پایین، نرخ ارز واقعی، کمبود

ضدصادراتی و اقدامات الزم برای کاهش عواقف ناخوشایند اجتماعی ناشی از اصيحات 
 المللی.ردن شرایط داخل با قیما بینالزم برای سازگارک

های طرف عرضه كزیرساخا، دهنده محدودیاها در پشا مرزها: نشانمحدودیا -
های سیاستی، از جمله چارچوب تجارت قانونی کافی و رژیم موسسات تجاری، محدودیا

ا و تحویل به بندی، کیفیها، بستههای رقابتی كاستانداردگذاری(، محدودیاسیاسی سرمایه
پذیری صادرات ازجمله تاکید بر تحقیق و های حمایتی مورد نیازبرای تنوعموقع( و انگیزه

 ها.توسعه برای گسترش محصوالت بهبودیافته یا افزایش ارزش صادراتی آن
دهنده موانع دسترسی بازار به رشد صادراتی اسا. ها: نشانها در فراتر از مرزمحدودیا -

ای، نیازمند های جهانی و منطقهادرات برای پاسخگویی به افزایش تقاضاهای بازارتوسعه ص
ها كکشاورزی، صنعا، خدمات( افزایش تولید كعرضه( کاالها و خدمات در بسیاری از بخش

کند. های کافی كتلفن، خدمات، برق، آب( بسنده نمیساخااسا. در واقع فقط وجود زیر
های مناسف و توانایی برای تحویل سسات تجاری کافی، سیاساعيوه بر این، به مو

 محصوالت با کیفیا در مقدار مورد نیاز و سر وقا نیز احتیاج اسا. 
کنند که دسترسی به مواد اولیه خارجی باعث افزایش زا فرض میهای رشد درونمدل 
 واع محصوالت تولیدهای نوآوری و در نتیجه تعداد بیشتری از انو کاهش هزینهوری بهره

های تجاری مهم م ل تجارت توانند جریانهای تجارت سنتی نمیشود. چون تئوریشده می
امل رسد با در نظر گرفتن عوصنعتی را توضیچ دهند تئوری تجارت جدید به نظر میدرون

چرخه  کنندگان وهای به مقیاس، تقاضا و سلیقه مصرفمختلف م ل اثرات خارجی و صرفه
(. درون یک صنعا، این مساله 1397تر باشد كعزیزی و همکاران، لید در این زمینه موفقتو
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تر و مولدتر برای صادرات خودگزین كخود انتخاب( های بزرگوجود دارد که فقط بنگاه
های ورود به بازار خارجی غلبه کنند. در توانند بر هزینهها میترین بنگاهباشند، چون مولد

های تجربی را توضیچ دهند، مدل های تجارت موجود نتوانستند این واقعیائوریکه تحالی
( گسترش یافته اسا، بهترین 2003ك 1( که به وسیله ملیتزHTهای تجارت بنگاه ناهمگن كمدل

های تجارت دهد كخود گزینشی(. در حالی که مدلتوضیچ را در مورد چنین انتخابی ارائه می
، هر بنگاهی در هر اقتصادی HTهای یک بنگاه نوعی هستند در مدل جدید متکی به تحلیل

وری بهرههای تعادل صنعا را با (،مدل2003وری وجود دارد. ملیتز كو با سطوح مختلف بهره
 کند. های ناهمگن و مدل رقابا انحصاری کروگمن ترکیف میبنگاه
(، مفاهیم مهمی برای 2003ل ملیتز كشبیه مد HTهای ها، مدلبا تاکید بر ناهمگنی بنگاه 

آورند. در ادامه به بررسی پذیری صادرات به دسا میهای توسعه م ل تنوعتوضیچ سیاسا
 سما تقاضا و عرضه های ورود به بازار از دوپذیری صادرات و هزینهرابطه نظری تنوع

 2شود.پرداخته می HTاقتصاد با استفاده از مدل 

 . طرف تقاضا 3-1
کشور به صورت بالقوه متقارن كداخلی و صادراتی( اسا و دارای صنایعی  Nجهان شامل 

ها به طور قابل ميحظه ای متفاوت اسا. وری و کاالهای تولید شده آناسا که سطچ بهره
 –کند. طبق مدل رقابا انحصاری دیکیسا هر بنگاه در بازار محصوالت مختلفی تولید می

کنندگان (، هدف مصرفCESکشش جانشینی ثابا ترجیحات كبا فرض 3استیکلیتز
 ((.  1ماکزیمم کردن مطلوبیا اسا كرابطه ك

 (1ك
U = (∫ x(w)

σ−1
σ dw)

σ−1
σ      

یک مجموعه از انواع تولیدات قابل دسترس در کشور  Ωمقدار تولید اسا،   xکه در آن، 
 جانشینی بین انواع تولیدات اسا. کشش σیک نوع کاالی تولیدی اسا و  wداخلی اسا، 

 ( بیان 3( و ك2( با رابطه كwبرای یک تولیدکننده انواع محصول ك xتابع تقاضای تولید 
 شود.می

                                                           
1- Melitz, M. J. 

 (.2012برای مطالعه ی بیشتر مراجعه شود به باالواک ك -2

3- Dixit- Stiglitz 
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X(w)                                 (                                                    2ك = Dp(w)−σ 
 

D                                                             (                            3ك =
R

∫ P(w)1−σdw
            

 
کننده دهنده مخارج مصرفنشان Rسطچ تقاضا و  Dقیما،  p(w)(، 3( و ك2در هر دو رابطه ك

 اسا.

 . طرف عرضه 3-2
مقدار  ها به منظور تولیدهنیروی کار تنها عامل تولید اسا و ورود به صنعا آزاد اسا. بنگا

q(θ) های ثابا تولید با هزینهf 1كهای ثابا تولید نهایی واحد نیروی کار و هزینه

θ
، مواجه (

 هستند:

L (θ) (4ك    =  F +
q(θ)

θ
 

دهد. بدون توجه به وضعیا ( مقدار تولید توسط نیروی کار را نشان می4در واقع رابطه ك 
های مواجه باشند، اما هزینه fهای ثابا تولید یکسان ها با هزینهشود بنگاهصادرات، فرض می

، (i)θككوری بنگاه کند. به عبارت دیگر، بهرهها ترییر وری بنگاهها بسته به بهرهنهایی بین بنگاه
(. قبل از ورود به بازار، شرایط Balavac, 2012ها باشد كعامل ایجاد کننده تفاوت بین بنگاه

 ها معلوم اسا.وری بین آنها یکسان اسا و توزیع بهرهبنگاه
 وری بعد از پرداخاها ربطی ندارد، چون بهرهوری بنگاهتصمیم ورود به بازار به بهره 

ها شود. این هزینه( مشخص می(Feكهای خارجی هزینه ورود به بازار توسط بنگاه كیا هزینه
های ورود به بازار صادراتی (  به عيوه هزینهFedخلی كعبارتند از: هزینه ورود به بازار دا

 ( که برای هر بازار صادراتی جداگانه اسا. Feeك
وری خودش آشناسا، آنگاه (، وقتی یک بنگاه با ظرفیا بهره2003طبق مدل ملیتز ك 

های ا هزینهها بتصمیم خواهد گرفا در بازار بماند یا بازار را ترک کند. عيوه بر این، بنگاه

های متریر برای هر ای ملیتز، هزینه. در مدل پایه(τكاضافی و متریر صادرات مواجه هستند 

دهنده تر از واحد اسا که نشانبزرگ τآیند. های نامعلوم تجارت به حساب میبنگاه هزینه
دسا آوردن یک واحد محصول در کشور خارجی باید بیشتر از این اسا که در ازای به
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از هر محصول در کشور داخلی صادر شود. برای باقی ماندن در بازار، بنگاه احتیاج یک واحد 
 های ورود دارد. به سود عملیاتی کافی برای حداقل پوشاندن هزینه

 (5ك
π(w) = P(w) x(w) −

q

θ
. x(w) − fe 

qدرآمد اسا ،  x(w)p(w)(، 5در رابطه ك 

θ
. x(w)  های متریر و هزینهef های ثابا هزینه

 ورود به بازار اسا.

 . روش پژوهش4
ر ی صادرات با تاکید بر تحلیل اثپذیرتنوعبر  موثراین مطالعه به دنبال بررسی عوامل 

پذیری صادرات کاالیی بین ایران و های داخلی و خارجی بر تنوعهای ورود به بازارهزینه
ای تابلویی اسا. برای هبا استفاده از داده 2020-2004شرکای عمده تجاری طی دوره زمانی 

پذیری صادرات بین ایران و های ورود به بازار داخلی و خارجی بر تنوعتحلیل اثر هزینه
پذیری صادرات برای ایران و شرکای تجاری شرکای عمده تجاری، ابتدا باید شاخص تنوع

 ود. های مورد مطالعه روی این شاخص تحلیل شانتخاب شده محاسبه شود و سپس تاثیر متریر
به  های ورودبا توجه به مبانی نظری ومطالعات تجربی انجام شده درخصوص رابطه هزینه

پذیری صادرات که البته در حوزه داخلی مطالعات زیادی های داخلی و خارجی با تنوعبازار
تجارت ناهمگن میلتز جها   انجام نشده اسا، مدل تعدیل شده پژوهش به پیروی از الگوی

پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری به شرح امل موثر بر تنوعتحلیل اثر عو
 ( اسا.6رابطه ك

 
𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡           (           6ك = 𝛽1 + 𝛽2(𝑙𝑠𝑏𝑐𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑙𝑒𝑥𝑐𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑡 + 

𝛽4(𝑙𝑡𝑎𝑟)𝑖𝑡 + 𝛽5(𝑙𝑠𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐)𝑖𝑡 + 𝛽6(𝑙𝑒𝑒𝑥)𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  

 
نماد شریک تجاری  iاند كها معرفی شدههای آماری آن( متریرها و داده2در جدول ك 

 (.جزء خطای مدل اسا eit ونماد زمان  t ،ایران
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 هاي آماري. منبع داده2جدول 

 پایگاه داده آماری معرفی متغیر نام متغیر نماد

DIV 
پذیری شاخص تنوع

 صادرات
 www.unctad.org 1تایلمحاسبه شاخص 

www.trade map.org 

lsbcost 
های لگاریتم هزینه

 ورود به بازار داخلی

cost to business 
start-up procedure 

(us $) 

www.doingbusiness.org 
 

lexcost 
های ینهلگاریتم هز

 ورود به بازار خارجی
cost to export 

( us$) 
www.doingbusiness.org 

 

ltar 
لگاریتم نرخ تعرفه 

 MFN simple average موثر وارداتی
 

wits.worldbank.org 
 

lgdppc 
لگاریتم تولید 

 ناخالص داخلی سرانه
Gdp Per Capita 

(current us$) 

 
wdi.worldbank.org 

 

lreex 
لگاریتم نرخ ارز موثر 

 حقیقی
real effective 
exchange rate 

wdi.worldbank.org 
 

 سازي صادرات. متنوع4-1
پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری از شاخص تایل برای محاسبه شاخص تنوع

(. شاخص Theil, 1972شود، استفاده شده اسا كکه به آن شاخص آنتروپی هم گفته می
 ( اسا.7تایل به صورت رابطه ك

 

 (7ك
DIVitT = ∑ (si . log (

1

si
)) = − ∑(si . log si)  n

i=1    
                    Si =  

Xit

∑ Xiti
  

 
سهم صادرات   Siها، تعداد بخش t  ،nام در دوره iصادرات بخش  Xit(، 7در رابطه ك      

شود یفر مام تنها بخش صادراتی کشور باشد، شاخص تایل صiام اسا. چنانچه بخش iبخش 
پذیری اسا. حداک ر مقدار شاخص تایل وقتی که به معنای حداک ر تمرکز و حداقل تنوع

ها ازصادرات کل برابر باشد که به معنای دستیابی به آید که سهم تمام بخشدسا میبه
صادرات  پذیریپذیری اسا. برای م ال، برای محاسبه شاخص تنوعحداک ر ظرفیا تنوع

                                                           
1- Theil 
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طبق الگوی زیر عمل شده اسا. ابتدا در  tدر این پژوهش در سال  aکاالیی ایران در کد
به دسا آمده،  سال مفروض جمع صادرات ایران به شرکای تجاری منتخف در این کد کاال

 iSدسا آمده بر کل صادرات ایران به جهان در کد مورد نظر نسبا سپس با تقسیم عدد به
، iSاسا. بعد از به دسا آوردن  aصادراتی کد  دهنده سهمبه دسا آمده اسا که نشان

1نسبا 

𝑆𝑖
ام اسا، از iدهنده وزن کد که نشان iWآید. برای به دسا آوردن نیز به دسا می  

1نسبا  

𝑆𝑖
کد  پذیری درلگاریتم گرفته شده اسا و درنهایا برای محاسبه شاخص تنوع 

𝑆𝑖کاالی مورد نظر از فرمول  . log (
1

𝑆𝑖
دهنده شاخص استفاده شده اسا که نشان (

ام اسا. اگر همین مراحل برای سایر tبرای ایران در سال  a( کد کاالی DIVپذیری كتنوع

DIVitکد کاالها انجام شود با استفاده از فرمول  = ∑ (si . log (
1

si
))n

i=1  شاخص
 آید.شده به دسا میهای کاالیی معرفیدبا توجه به ک tپذیری صادرات ایران در سال تنوع

 (sbcostهاي ورود به بازار داخلي ). هزينه4-2
های اداری برای های اولیه، زمان و فرآیندای هستند که شامل هزینههای انباشته شدههزینه

(. رابطه Balavac, 2012اندازی یک شرکا یا بنگاه در بازار داخلی اسا كشروع و راه
های پذیری صادرات منفی اسا؛ یعنی هرچه هزینههای ورود به بازارداخلی و تنوعهزینه

یابد. به عبارت دیگر، پذیری صادرات کاهش میورود به بازار داخلی افزایش یابد میزان تنوع
های با های ورود به بازار داخلی بنگاهتر هزینهیابد. سطچ پایینتمرکز صادراتی افزایش می

وری را کاهش دارد، هرچند این کار آستانه بهرهاتی بیشتر را در بازار داخلی نگه میسود عملی
های خارجی آورتر شوند و وارد بازارسازد که سودهای داخلی را قادر میدهد و بنگاهمی

 شوند. 
 یک بر اساس کار و کسف انجام بخش در جهانی بانک توسط متریر اینهای داده 

 کارشناس 9000 از بیش طریق ازها نظرسنجی. اسا شده آوریجمع اندارداست نظرسنجی
 اماتمق کاال، ونقلحمل بخش مسئوالن حسابداران، بازرگانی، مشاوران وکي، جمله از ملی

  انجام کنند،می مشاوره یا اداره را نظارتی و قانونی موارد که متخصصانی سایر و دولتی
 و شروع برای نیاز مورد شده پرداخا سرمایه حداقل و هزینه شاخص زمان، این. شودمی

 .کندمی گیری اندازه را شرکا یک رسمی فعالیا
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 (excostهاي ورود به بازار خارجي ). هزينه4-3
های ثابا و متریر تجارت های صادرات شامل هزینههای ورود به بازار خارجی یا هزینههزینه

ادرات پذیری صای ورود به بازار خارجی و تنوعههستند. طبق ادبیات تجربی رابطه هزینه
دهنده میزان ها نشانهای ورود به بازار داخلی منفی اسا؛ یعنی افزایش این هزینههمانند هزینه

 پذیری صادرات خواهد بود.کمتر تنوع
 سنجینظر طریق از و کار و کسف انجام بخش در جهانی بانک توسط متریر اینهای داده 

می تهخواس سنجی نظر در کنندگان مشارکا از متریر این محاسبه برای. ودشمی گردآوری
 را دولتیهای سازمان سایر و گمرک توسط بازرسی و ترخیص هزینه و زمان کل که شود
 عوارض محاسبه زمان و هزینه شامل تخمین این. بزنند تخمین شده مشخص کاالی برای

 ررسیب  گمرک، در اطيعات سایر صحا بررسی فیزیکی، و اسنادیهای بازرسی گمرکی،
 .شود... می و پزشکی گیاه استانداردهای ایمنی، بهداشتی، موارد به مربوط

 (ltar). نرخ تعرفه موثر 4-4
های تجاری ترین سیاساها، یکی از رایجای برواردات کاالهای تعرفهوضع محدودیا

ای در مورد کشورکوچک در تعرفه شود. خالص اثرات ایجاد موانعها محسوب میدولا
تجارت متفاوت از یک اقتصاد بزرگ اسا. در کشور کوچک در تجارت درمقایسه با حالا 

ها شده و مقدار تقاضای داخلی را تجارت آزاد وضع تعرفه بر واردات منجر به افزایش قیما
یابد. ز افزایش میها مقدارتولید كعرضه( داخلی نیدهد. با توجه به افزایش قیماکاهش می

کنندگان کنندگان داخلی  به تولیدهمچنین وضع تعرفه باعث توزیع مجدد درآمد از مصرف
ای در عین حال که درآمدی را شود، موانع تعرفهشود. همانطور که ميحظه میداخلی، می

را نیز برای هایی دهد، هزینهکند و تولیدات داخلی را مورد حمایا قرار مینصیف دولا می
کنندگان مجبورند قیما باالتری را کنندگان داخلی دربر دارد به طوری که مصرفمصرف
کند؛ هایی را نیز بر کل اقتصاد تحمیل میهای وارداتی بپردازند. همچنین این امر هزینهبه کاال

اقدام  شود. در مجموع وقتی که یک کشور کوچکزیرا منجر به تخصیص غیر بهینه منابع می
یابد، اما رابطه مبادله آن بدون ترییر کند، حجم تجارت کاهش میبه وضع تعرفه وارداتی می

 یابد.ماند و در نتیجه رفاه کشور کوچک همیشه کاهش میباقی می
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و  WITSهای نرخ تعرفه شرکای تجاری ایران از پایگاه در این پژوهش داده 
TRADEMAP ها و سایر منابع اطيعاتی این جا که این پایگاهدریافا شده اسا، اما از آن

اند بنابراین تنها گزینه استفاده از منابع برای ایران منتشر کرده 2011داده را حداک ر تا سال 
های تعرفه بود، اما به دلیل موجود نبودن نرخ تعرفه ایران به صورت داخلی برای اخذ نرخ
ر این مطالعه از نرخ تعرفه موثر که براساس ارزش افزوده های داخلی دکامل در منابع و پایگاه

شود برای ایران استفاده شده اسا. داخلی یا فرآیند تولید در داخل یک کشور محاسبه می
های وارداتی که در ارزش افزوده داخلی برابر اسا با قیما کاالی نهایی منهای هزینه نهاده

 شود.( محاسبه می8موثر معموال با استفاده از رابطه ك کار رفته اسا. نرخ تعرفهتولید کاال به

𝑔 (8ك =
𝑡 − 𝑎𝑖. 𝑡𝑖

1 − 𝑎𝑖
 

نرخ تعرفه اسمی مربوط  tنرخ تعرفه موثر مربوط به تولیدکنندگان کاالی نهایی،  gکه در آن 
نسبا هزینه نهاده وارداتی به قیما کاالی نهایی در   aiکنندگان کاالی نهایی، به مصرف

 نرخ تعرفه اسمی بر نهاده وارداتی اسا. ti رفه و غیاب تع
در پژوهش حاضر از میانگین ساده نرخ تعرفه ارزشی برای شرکای تجاری ایران و نرخ  

 تعرفه موثر برای ایران استفاده شده اسا. 

 (lgdppc). تولید ناخالص داخلي سرانه 4-5
د، د جامعه افزایش داشته باشمطابق ادبیات نظری هرچقدر تولید ناخالص داخلی سرانه افرا

میزان صادرات تک محصولی کاهش خواهد یافا و از طرف مقابل تنوع صادراتی افزایش 
انداز افراد نیز افزایش یافته و باعث یابد. با افزایش درآمد ناخالص سرانه، میزان پسمی

 شود.گذاری شده که درنهایا منجر به افزایش تولید کشور میافزایش سرمایه

 (lreex). نرخ ارز موثر حقیقي 4-6
پذیری برای تحلیل اثر ترییرات نرخ ارز بر تنوع 1در این مطالعه از نرخ ارز موثرحقیقی

صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری استفاده شده اسا. نرخ ارز موثر، نرخی اسا که 
یان یک نرخ بارزش پول داخلی یک کشور را در مقابل پول چند کشور خارجی و بر حسف 

                                                           
1- Real Effective Exchange Rate 
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های عمده طرف های ارز بین پول داخلی و پول کشورکند. این نرخ میانگین وزنی نرخمی
های بکار برده شده، در ارزش برابری پول به وسیله ای که وزنمعامله با کشور اسا به گونه

قی شود. نرخ ارز موثر حقیاهمیا نسبی تجارت کشور با هر کشور طرف معامله محاسبه می
های طرف تجاری بر حسف پول از تقسیم یک میانگین وزنی از قیما سبد کاالیی در کشور

 آید. داخلی نسبا به قیما آن در کشور داخلی به دسا می

REER (9ك =
W1(e1. p1f) + W2(e2. p2f) + W3(e3. p3f) + ⋯

p
 

 
رخ ارز اسمی و ها نieهای مورد نظر با ایران، دهنده سهم تجاری کشورنشان هاiWکه در آن 

fpiهای مورد نظر بر حسف پول داخلی اسا. دهنده قیما سبد کاالیی در کشورنشان ها
 دهنده قیما سبد کاالیی در داخل اسا.نشان pهمچنین 

های اسمی وجود نداشته باشد، این برقرار باشد و چسبندگی 1لرنر -اگر شرط مارشال 
خلی منجر به رونق خالص صادرات شده و از این انتظار وجود دارد که کاهش ارزش پول دا

طریق تولید را افزایش دهد و در نتیجه منجر به اثرات انبساطی شود. این مساله زمانی صادق 
اسا که تاثیرات منفی کاهش ارزش پول داخلی نسبا به اثرات م با آن سلطه نداشته باشد. 

میزان جذب داخلی، افزایش هزینه  عوامل انقباضی بودن افزایش نرخ ارز عبارتند از: کاهش
ها و ساخاهای اولیه، مشکيت موجود در طرف عرضه و نبود زیرواردات مواد و نهاده

های الزم در بخش صادرات، ترییر توزیع درآمد كبه نفع صاحبان عوامل تولید( و ظرفیا
يت مربوط به ها، مشکدیگر اثرات انقباضی مالی همچون تاثیرات وارد بر تراز پرداخا

حساب سرمایه، کاهش اعتماد تجاری. بنا بر آنچه گفته شد و براساس ادبیات نظری موجود، 
تواند به تنوع صادرات کمک کند و هم مانع تنوع صادراتی شود البته ترییر نرخ ارز هم می

 مدت بیشتر اثر م با دارد تا منفی. در بلند
پذیری صادرات های داخلی و خارجی بر تنوعارهای ورود به بازبرای تحلیل اثر هزینه 

کشور به صورت منتخف و برحسف میزان  14بین ایران و عمده شرکای تجاریش، تعداد 
صادرات و در دسترس بودن آمار مورد نیاز از شرکای عمده تجاری ایران در این پژوهش 

                                                           
1- Marshall–Lerner Condition 
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ن، چین، هند، اندونزی، ژاپن، اند که عبارتند از: آذربایجان، افرانستامورد استفاده قرار گرفته
 کره، عمان، پاکستان، روسیه، تایلند، ترکیه، امارات و ویتنام.

های جاری به آمار مربوط به هزینه ورود به بازار داخلی و خارجی تنها براساس قیما 
خ ها  نیز از آمار متریرها به نرنرخ دالر موجود هستند. بنابراین، برای محاسبه سایر شاخص

ستفاده شد و متریر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بر حسف قیما جاری وارد مدل جاری ا
 گیری شد تا  تصریچ بهتری از مدل ایجاد شود.  شد. سپس از همه متریرها لگاریتم

 هاي و تحلیل نتايج. يافته5

ون های مورد استفاده در تخمین، مورد آزمپیش از برآورد مدل الزم اسا مانایی تمام متریر
 ( آمده اسا.3قرار گیرد. نتایج این آزمون در جدول ك

 . نتیجه آزمون ريشه واحد3جدول 

 ها مورد بررسی قرار گرفت.تمامی متغیرها ابتدا لگاریتم گیری شدند و سپس مانایی آن -

 های پژوهشماخذ: یافته

  
های تابلویی استفاده در محیط داده 1چاوبرای انجام آزمون مانایی از آزمون لوین، لین و  

هاسا و چنانچه مقدار آماره محاسبه شده اسا. فرضیه صفر این آزمون بیانگر نامانایی متریر
تر از مقدار مربوط به سطچ اطمینان رایج باشد، فرضیه صفر مبتنی بر نامانایی رد شده بزرگ

های مدل و احتمال پذیرش آنمتریر های محاسبه شده برایخواهد شد. بررسی مقادیر آماره
 دهد که تمامی متریرها در سطچ مانا هستند. ها نشان می

                                                           
1- Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. S. J. 

 نتیجه آزمون آزمون لوین، لوین و چاو نام متغیر
prob value 

DIV 0000/0 4240/5- .متغیر ماناست 

lexcost 0467/0 6775/1- .متغیر ماناست 

ltar 0000/0 8954/6- .متغیر ماناست 

lgdppc 0000/0 8556/7- .متغیر ماناست 

lreex 0000/0 63221/8- .متغیر ماناست 

lsbcost 0016/0 9460/2- .متغیر ماناست 
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استفاده شده اسا.  1لیمر -Fهای تابلویی و تلفیقی از آزمون برای انتخاب بین روش داده  
 های تلفیقی اسا. نتایج این آزمون در جدولفرض صفر این آزمون بیانگر انتخاب روش داده

 آمده اسا.         ( 4ك

 لیمر F.  نتیجه آزمون 4 جدول
 لیمر Fآزمون  معادله تخمین

prob value 
 52/21 0000/0 (6رابطه )

 های پژوهشماخذ: یافته

  
شود در نتیجه مدل مورد مطالعه با توجه مقدار آماره آزمون، فرض صفر پذیرفته نمی 

 های تابلویی اسا.پژوهش به صورت داده
که  ترین موضوعیهای تابلویی، مهماطمینان یافتن از برآورد الگو به روش دادهپس از  

شود این اسا که اثرات مقطعی به صورت ثابا اسا یا تصادفی. آزمونی که در مطرح می
این پژوهش جها انتخاب اثرات ثابا یا تصادفی مورد استفاده قرار گرفته اسا، آزمون 

χبا آماره  2هاسمن
2

 دهنده وجود اثرات تصادفی در مدل اسا.فرضیه صفر آن نشاناسا که  

 نتیجه آزمون هاسمن . 5 جدول

 های پژوهشماخذ: یافته

 
شود در داری آن، فرض صفر پذیرفته نمیبا توجه به مقدار آماره هاسمن و سطچ معنی 

 وهش حاضر دارای اثرات ثابا اسا.نتیجه مدل پژ
با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایف و همچنین مساله  

ناهمسانی تحقیق شود. در استنباط آماری، الزم اسا در مورد وجود یا عدم وجود واریانس

                                                           
1- F-Leamer Test 

2- Hausman Test 

 آزمون هاسمن معادله تخمین
prob value 

 21/16 018/0 (6رابطه)
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ن تورش هستند، اما همچنان بدوOLS1های زنندهناهمسانی، تخمینصورت وجود واریانس
دیگر حداقل واریانس را ندارند، بنابراین کارا نیستند. به عبارت دیگر؛ در وضعیا واریانس 

 Fهای دار محاسبه شده و درنتیجه آزمونها تورشزنندهناهمسانی، واریانس ضرایف تخمین
 دهند. نتایج غلطی می tو 

های معرفی شده بر های اثر متریراندناهمسانی پسم( نتایج آزمون واریانس6جدول ك 
دهد. در این پژوهش برای پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاریش نشان میتنوع

های تابلویی، آزمون نسبا درستنمائی با استفاده از آزمون همسانی واریانس در مورد داده
 نرم افزار استاتا انجام شده اسا.

 ناهمسانينسنتیجه آزمون واريا .6جدول 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

χبررسی مقادیر آماره  
2

دهد که فرضیه صفر مبتنی بر برابری در این مدل نشان می 
ا. برای رفع شود. بنابراین، مشکل ناهمسانی واریانس در مدل مشهود اسواریانس رد می

استفاده  GLS)2كیافته مشکل ناهمسانی واریانس از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم
 شود.می
 3های تابلویی نیز مانند سری زمانی بحث خودهمبستگی مطرح اسا. وولدریجدر داده 

کند که در های تابلویی پیشنهاد میای را در مورد داده(، آزمون خودهمبستگی ساده2002ك
کنند. فرض صفر تبعیا می ar(1)ن جميت اخيل از فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول آ

 کند که خودهمبستگی بین جميت اخيل وجود ندارد.این آزمون بیان می

 

 

                                                           
1- Ordinary Least Squares 

2- Generalized Least Squares 

3- Wooldridge, J. M. 

 آزمون نسبت درستنمائی معادله تخمین
prob value 

 62/3258 0000/0 (6رابطه )
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 .  نتیجه آزمون خودهمبستگي7ل جدو

 پژوهشهای ماخذ: یافته
 

دهد که فرض صفر پذیرفته بررسی مقدار آماره آزمون وولدریج در این مطالعه نشان می 
شود( در نتیجه بین جميت اخيل شود كبه عبارت دیگر، فرض مقابل رد نمینمی

 خودهمبستگی وجود ندارد.
 GLS( را براساس مدل6توان رابطه كهای شناختی مدل، میاکنون با توجه به آزمون 

 ( آمده اسا.8برآود کرد. نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول ك
های ورود به بازار خارجی تاثیر منفی و دهد که هزینهنتایج برآورد الگو نشان می 

پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری در گروه کاالهای مورد معناداری بر تنوع
ذیری پهای ورود به بازار خارجی، میزان تنوعنهمطالعه دارد. بدین معنی که با افزایش هزی

یابد به طوری که با افزایش هزینه ورود به صادرات بین ایران و شرکای تجاری کاهش می
واحد کاهش یافته  0013/0پذیری به میزان بازار خارجی به میزان یک درصد، شاخص تنوع

های اداری برای ترخیص خاهای تهیه اسناد، پرداهای صادرات شامل هزینهاسا. هزینه
هایی م ل ونقل داخلی و همچنین هزینهها و حملگمرک و  کنترل فنی، عوارض پایانه

 ونقل، تعرفه و مالیات گمرکی اسا. حمل
های ن هزینهتوان نتیجه گرفا باال بودبا توجه به منفی بودن اثر این متریر در این مطالعه می 

به تمرکز تجاری بین ایران و عمده شرکای تجاری در همین ورود به بازارهای خارجی منجر 
ای اسا گروه کاالیی و همان شرکای تجاری مورد بررسی شده اسا. این نتیجه مشابه نتیجه

های در حال گذار به آن دسا یافا و ( در مطالعه خود برای کشور2012که باالواک ك
پذیری تاثیر منفی بر شاخص تنوع های خارجیهای ورود به بازارعنوان کرد که هزینه

 صادرات دارد.
 
 
 

 آزمون وولدریج معادله تخمین
prob value 

 614/3 1425/0 (6رابطه )
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 GLSپذيري صادرات ايران به روش: نتايج برآورد الگوي تنوع8لجدو

                                  (Wald chi2(8)= 521    Prob>chi2=0/000) 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
پذیری صادرات نیز منفی و معنادار اسا که های ورود به بازار داخلی بر تنوعاثر هزینه 

تواند منجر به بهبود ساختار صادراتی های ورود به بازار داخلی میینهدهد کاهش هزنشان می
های مبادله تجاری، قوانین دسا سازی باشد. بدین لحاظ، هزینهاین کشورها در راستای متنوع

خلی های ورود به بازار داو پاگیر و بوروکراسی در روابط تجاری که منجر به افزایش هزینه
 دهد.ا در روابط تجاری کاهش میشود تنوع صادرات رمی
ای که اگر تولید سرانه نیز م با و معنادار اسا به گونهداخلیاثر متریر تولید ناخالص 

پذیری صادرات بین ایران و شرکای ناخالص داخلی سرانه یک درصد افزایش یابد، تنوع
ا که هرچه ساختار دهنده این اسیابد که نشاندرصد افزایش می 0865/0تجاری به مقدار 

های تولیدی بهتر استفاده شود و تولیدناخالص داخلی تولید کشور بهتر باشد و از ظرفیا
گذاریسرانه افزایش یابد به دنبال آن پس انداز افراد نیزافزایش یافته و زمینه برای سرمایه

بخش  شود و در صورت انتخاب شرکای تجاری مناسفهای بیشتر و متنوع تر فراهم می
تواند توسعه بیشتری را به دنبال داشته باشد. نتیجه به دسا تر شده و میصادرات نیز فعال

( در خصوص اثر م با درآمد ملی بر شاخص 1394آمده با نتایج مطالعه محمدی و فکاری ك
 پذیری صادرات مطابقا دارد.تنوع
ت زده شده به صورپذیری در مدل تخمینتاثیر نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص تنوع 

م با و معنادار به دسا آمده اسا. طبق ضریف برآورد شده با افزایش نرخ ارز موثر واقعی 
یابد. درصد افزایش می 0326/0پذیری صادرات به مقدار به میزان یک درصد، شاخص تنوع

 z p-valueی آماره ضریب های مستقلمتغیر
 000/0 02/3 625/2 عرض از مبدأ

lexcost 0013/0- 12/4- 000/0 

lsbcost 0028/0- 44/4- 000/0 

lgdppc 0865/0 21/2 000/0 

lreex 0326/0 98/1 002/0 

Ltar 0741/0- 62/3- 000/0 
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بنابراین، کاهش ارزش پول داخلی منجر به رونق خالص صادرات شده و از این طریق تولید 
 را افزایش دهد و در نتیجه منجر به اثرات انبساطی شود 

 در نهایا اثر متریر لگاریتم نرخ تعرفه موثر به صورت منفی و معنادار برآورد شده اسا؛  
قدار پذیری به مای که با افزایش نرخ تعرفه به میزان یک درصد، شاخص تنوعبه گونه

کاالهای صنعتی به طور قابل توجهی به  یابد. از آنجا که صادراتدرصد کاهش می 0741/0
رفه شودو بین واردات و تعواردات وابسته اسا و تعرفه معموال بر کاالهای وارداتی وضع می

توان گفا افزایش تعرفه موجف کاهش صادرات خواهد رابطه عکس برقرار اسا پس می
تایج ا آمده با نتواند منجر به کاهش تنوع صادراتی شود. نتیجه به دسشد که این امر می

سازی (، مبنی بر تاثیر م با شاخص آزاد2018ك1پائولینو و دوگانمطالعه اساکوی، سانتوس
 تجاری بر تنوع صادراتی کامي مطابقا دارد.

 گیريبندي و نتیجهجمع. 6
ی ورود به بازار خارجی با توجه به نتایج تجربی به دسا آمده و منفی بودن اثر متریر هزینه

امل ها شپذیری صادرات ایران با شرکای عمده تجاری و از آنجا که این نوع هزینهعبر تنو
سازی اسناد گمرکی و ترخیص کاال در گمرک اسا، ونقل، هزینه آمادههای حملهزینه

پذیری های موثری توسط دولا صورت پذیرد تا موجبات تنوعشود اقدامپیشنهاد می
دار در یک بازار شفاف فراهم شود. دولا صادراتی مزیا صادرات از طریق رقابا کاالهای

ونقل برای های حملاز طریق تدابیری همچون تسهیيت گمرکی مرزی، توسعه زیرساخا
ها و زمان انجام تشریفات اداری برای ونقل، کاهش هزینههای مربوط به حملکاهش هزینه

یک کسف وکار تجاری که خود نوعی اندازی صدور مجوزهای مورد نیاز برای شروع و راه
های ورود به بازار خارجی داشته های ورود به بازار اسا، سعی در کاهش هزینهاز هزینه

 باشند تا روند تنوع صادراتی کشور بهبود یابد.
ا پذیری صادرات ایران بهای ورود به بازار داخلی بر تنوعنتایج نشان داد که اثر هزینه 

های ورود به بازار داخلی دهد کاهش هزینهنیز منفی اسا که نشان میشرکای تجاری عمده 
تواند منجر به تنوع صادراتی کشور با شرکای  تجاری اش شود. از آنجا که این شاخص می

 کی رسمی فعالیا و شروع برای نیاز مورد شده پرداخا سرمایه حداقل و هزینه شامل زمان،

                                                           
1- Osakwe, Santos-Paulino and Dogan 
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کند، تسهیيت مالی و اعتباری دولا و تسهیل می گیریاندازه در داخل کشور را شرکا
تواند در این راستا راهگشا ها با هدف تولید برای صادرات میاندازی شرکاامور اداری راه

 باشد. 
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