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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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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي اقتصادي ايران---------

تحلیل عوامل موثر بر تنوعپذیری صادرات ایران :با تاکید بر اثر
هزینههای ورود به بازارهای داخلی و خارجی

منیره رفعت
سید کمیل طیبی
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چکیده

میتواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.

کلیدواژهها :متنوعسااازی صااادرات ،هزینههای ورود به بازار خارجی ،هزینههای ورود به بازار
داخلی ،نرخ ارز موثر حقیقی ،نرخ تعرفه موثر.
طبقهبندي .F13 ،F12 ،D50 :JEL
 مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد محمد متش یار احمدی در دانشگاه اصفهان اسا. نویسنده مسئولm.rafat@ase.ui.ac.ir :

تاریخ پذیرش1399/12/04 :

داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنیدار بر شاخص تنوعپذیری صادرات ایران
بودهاند .بنابراین ،کاهش مقررات راهاندازی بنگاهها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیيت حملونقلی و مالی
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تنوع صادراتی ،مزایا و همچنین چالشهای پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار
گرفته اسا .بنابراین ،بهبود زیرساخاها و کاهش هزینههای تجاری از مهمترین عوامل موثر بر متنوعسازی
صادرات اسا .هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر
هزینههای ورود به بازار داخلی و خارجی اسا .بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوعپذیری صادرات
براساس شاخص تایل برای  10کد کاالی منتخف دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری  HSبه معرفی
الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش دادههای تابلویی و تخمین مدل به صورت
حداقل مربعات تعمیمیافته ك )GLSدر نرمافزار  Stataبرای تحلیل اثر هزینههای ورود به بازارهای داخلی و
خارجی بر تنوعپذیری صادرات پرداخته میشود .نتایج پژوهش نشان داد که متریرهای هزینه ورود به بازار

تاریخ دریافت1398/05/13 :

محمد متش ياراحمدي

دانشجوی دکتری رشته اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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 .1مقدمه
تنوع صادراتی ،مزایا و همچنین چالشهای پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد
بحث و تحلیل قرار گرفته اسا .منظور از متنوعسازی صادرات افزایش تعداد کاالهای
صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی اسا .بسیاری بر این باورند که از آنجا
که ریسک مربوط به نوسانات فعالیاهای اقتصادی كاشترال ،تولید و درآمد) در بین
فعالیاهای گوناگون به صورت برابری تقسیم میشود ،هر چه اقتصاد یک منطقه متنوعتر
باشد در برابر نوسانات ایجاد شده برای هر فعالیا خاص حساسیا کمتری نشان میدهد.
متنوعسازی صادرات به ویژه در بخش صنایع کارخانهای باعث میشود که طی دورانهای
رکود و درگیری برخی بخشهای اقتصادی با آن ،دیگر بخشهای قوی به کمک اقتصاد
آمده و آن را در مسیر رشد قبلی قرار دهند .در واقع حضور بخشهای اقتصادی متنوع باعث
میشود تا زیانهای ناشی از رکود که ممکن اسا برای اشترال بخشهای در حال زوال پیش
آید با ایجاد فرصاهای اشترال در بخشهای در حال رشد جبران شود .از این رو ،برخی
اقتصاددانان سیاسا متنوعسازی را نوعی بیمه بیکاری میدانند.
در این مطالعه با توجه به اهمیا متنوعسازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که
بیشتر بر صادرات تکمحصولی متکی هستند و اینکه متنوعسازی صادرات در این کشورها
باید در اولویا سیاساگذاری قرار گرفته شود ،سعی بر این اسا که به بررسی عوامل موثر
بر متنوعسازی صادرات در ایران و مهمترین شرکای تجاریاش پرداخته شود.
مساله اصلی در پژوهش حاضر این اسا که کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش برای
متنوع ساختن سبد صادراتی خود با چه عوامل و یا موانعی روبهرو هستند .بدین منظور برای
دستیابی به این هدف کلی ،اهداف جزئیتر به شرح زیر بررسی میشود:
الف -تعیین تاثیر هزینههای ورود به بازار داخلی بر شاخص تنوعپذیری صادرات بین ایران
و شرکای عمده تجاریاش
ب -تعیین تاثیر هزینههای ورود به بازار خارجی بر شاخص تنوعپذیری صادرات بین ایران
و شرکای عمده تجاریاش
ج -تعیین تاثیر برخی عوامل اقتصاد کين موثر نظیر نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی سرانه،
کمکهای خارجی ،نرخ تعرفه و مخارج مصرفی نهایی دولا بر شاخص تنوعپذیری
صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاریاش.
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به این ترتیف چارچوب مقاله به این صورت دنبال میشود که در بخش دوم پیشینه
پژوهش مبتنی بر مطالعات داخلی و خارجی ارائه میشود .بخش سوم مقاله به بررسی مبانی
نظری تنوع صادراتی و ارائه مدل تجارت ناهمگون اختصاص دارد .در بخش چهارم روش
تحقیق بررسی میشود و در آن به معرفی شاخصهای مورد استفاده برای متریرهای مدل و
نحوه تاثیر گذاری آنها بر شاخص تنوع صادراتی پرداخته میشود .بخش پنجم به برآورد
مدل و تحلیل نتایج اختصاص دارد .در بخش پایانی نیز بحث و نتیجهگیری ارائه میشود.

 .2پیشینه پژوهش
محمدی و فکاری ك )1394به بررسی اثرات متریرهای کين اقتصادی و نهادی بر تمرکز
كتنوع) ،صادرات ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری خالص ،درآمد
ناخالص سرانه و همچنین شاخصهای کیفیا قوانین و مقررات ،انتقادات و پاسخگویی
اثرات معناداری روی تمرکز صادرات در ایران داشتهاند .وجه تشابه این پژوهش با مطالعه
حاضر در بررسی تاثیر متریر درآمد كتولید) ،ناخالص سرانه اسا.
نعماالهی و گرشاسبی ك )1392در پژوهشی به بررسی ترییرات تنوع صادراتی ایران
پرداختند و به این نتایج دسا یافتند که روند تنوعپذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از
اعيم تحریمهای جدید کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده اسا .بر این اساس میتوان
انتظار داشا وارد کردن متریر هزینههای دسترسی به بازار خارجی در زمره متریرهای
تاثیرگذار بر تنوع اقتصادی ایران که در مطالعه حاضر بدان پرداخته میشود ،میتواند به نوعی
دربرگیرنده اثرات تحریم اقتصادی بر تنوع اقتصادی ایران نیز باشد.
باالواک 1ك )2012به بررسی عوامل موثر بر تنوعپذیری صادرات بین اقتصادهای در حال
گذار میپردازد و به این نتیجه میرسد که هزینههای ورود به بازارهای داخلی و خارجی
هردو داری تاثیر منفی و معنیدار روی شاخص تنوعپذیری صادرات بین کشورهای مورد
مطالعه هستند .مدل به کار رفته در مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه باالواک خواهد بود که
این مدل بر اساس ویژگیهای اقتصاد ایران بومیسازی خواهد شد.
شفرد 2ك )2010در مقالهای تحا عنوان «تنوع جررافیایی صادرات کشورهای در حال
توسعه» به بررسی تنوع جررافیایی صادرات در یک نمونه از  117کشور در حال 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
بهتر به بازار در خارج اسا .بررسی تاثیر متریر هزینههای ورود به بازار داخلی که در مطالعه
حاضر بدان پرداخته می شود ،یکی از متریرهایی اسا که در صورت کاهش آن در کشور
زمینه تسهیل در تجارت و ورود به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.
نیمینن 1ك )2020در مقالهای با عنوان «توسعه مالی چندبعدی ،رفتار صادرکننده و تنوع
صادراتی» براساس یک تحلیل بینکشوری به بررسی این موضوع پرداخا که تنوع صادراتی
در سطچ کين چگونه بهوسیله خصوصیات بخش صادرات در سطچ خرد تعیین میشود.
نتایج مطالعه نشان میدهد دسترسی به خدمات مالی داخلی با افزایش تعداد صادرکنندگان
کوچک به طور موثری به تنوعصادراتی کمک میکند .دسترسی به خدمات مالی و
تسهیيت بانکی یکی از شاخصهای موثر در هزینه ورود به بازار داخلی اسا که در مطالعه
حاضر به بررسی تاثیر آن بر تنوع صادراتی ایران پرداخته خواهد شد.
اساکوی ،سانتوسپائولینو و دوگان 2ك )2018در مقالهای با عنوان «وابستگی تجاری،
آزادسازی و تنوع صادراتی در کشورهای در حال توسعه» به بررسی رابطه بین تجارت،
آزادسازی تجاری و تنوع صادراتی در کشورهای درحال توسعه و کشورهای جنوب آفریقا
پرداختند .تحلیل ناپارامتریک نشان میدهد کشورهای درحال توسعهای که از لحاظ تجاری
بازتر هستند نسبا به کشورهایی که کمتر باز هستند به ساختارهای صادراتی متنوعتر تمایل
بیشتری دارند .در مطالعه حاضر برای بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تنوع صادراتی ایران از
متریر نرخ تعرفه موثر استفاده خواهد شد.
در مطالعه حاضر بر خيف مطالعات داخلی قبلی که بیشتر اثر متنوعسازی را بر متریرهای
کين اقتصادی بررسی کردهاند به بررسی عوامل موثر بر متنوعسازی صادرات پرداخته
میشود .همچنین تفکیک هزینههای تجارت بینالملل به هزینههای ورود به بازار داخلی و
خارجی یک نگرش جدید به موضوع متنوعسازی صادرات نسبا به مطالعات خارجی انجام
شده در این زمینه اسا.

1- Nieminen, M.
2- Osakwe, P. N., Santos-Paulino, A. U., & Dogan, B.
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 .3مباني نظري
ادبیات مربوط به تنوع صادراتی عمدتا روی دو جنبه متمرکز شدهاند :دسته اول روی ارزیابی
رشد اقتصادی و پتانسیلهای موجود در زمینه تنوع در حوزههای مختلف متمرکز شدهاند.
دسته دوم به طور ویژه روی شناسایی عوامل خاص هر کشور برای تنوع صادراتی متمرکز
شده اند ).)Oliveira, Jegu & Santos, 2020
تنوعپذیری در سه نوع مختلف قابل تعریف اسا :الف -تنوعپذیری افقی ،ب-
تنوعپذیری عمودی و ج -تنوعپذیری اریف.
در تنوعپذیری افقی ممکن اسا تنوعپذیری در بخشهای یکسان اقتصادی رخ دهد و
مستلزم تنظیم ترکیف صادر ات کشورها با اضافه کردن تولیدات جدید روی بستههای
صادراتی موجود باشد .به عبارت دیگر ،بسط فعالیاهای صادراتی در میان گروه خاصی از
تولیدات اسا.
تنوعپذیری عمودی شامل کاربردهای اضافی کاالهای جدید و موجود از طریق
فعالیاهای ارزش افزوده همچون بازاریابی اسا .تنوعپذیری عمودی میتواند فرصاهای
بازار را برای مواد خام افزایش دهد و به رشد و پایداری کمک کند؛ زیرا کاالهای فرآوری
شده نسبا کاالهای اولیه ثبات قیما بیشتری دارند ك.)Salomon, 2010
همچنین گاهی در ادبیات نظری به تنوعپذیری اریف یا گوشهای نیز اشاره میشود که
مستلزم انتقال نهادههای وارداتی به بخشهای دومین یا سومین تولید اسا .تنوعپذیری یکی
از چهار استراتژی اصلی رشد اسا که آنسوف 1ك )1957آن را به وسیله ماتریس بازار-
محصول توضیچ میدهد.
جدول :1ماتريس بازار محصول
محصوالت
جدید

موجود

گسترش محصول

ورود به بازار

موجود

تنوعپذیری

گسترش بازار

جدید

بازارها

ماخذAnsoff, 1957 :

1- Ansoff, H. I.

متش ياراحمدي و همکاران | 137

به طور کلی برای سیاساگذارانی که به دنبال یک سیاسا مناسف برای تنوعپذیری
صادرات هستند ،بسته سیاستی مورد نظر باید چندجانبه و جامع باشد که شامل رفع محدودیا
هایی نظیر :محدودیا در مرزها ،محدودیا در پشا مرزها كطرف عرضه) و محدودیا
فرامرزی كمساله دسترسی به بازار) باشد .بنابراین ،یک رهیافا چندجانبه برای استراتژی
موفقیاآمیز توسعه و تنوع صادراتی ضروری اسا.
 محدودیاها در مرزها :نشاندهنده تمرکز روی موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای وارداتو صادرات اسا .همچنین بهتر شدن تسهیيت گمرکی در ازای یک چارچوب اقتصاد کين
مناسف كشامل تورم پایین ،نرخ ارز واقعی ،کمبودهای مالی و خارجی کم) ،سیاساهای
ضدصادراتی و اقدامات الزم برای کاهش عواقف ناخوشایند اجتماعی ناشی از اصيحات
الزم برای سازگارکردن شرایط داخل با قیما بینالمللی.
 محدودیاها در پشا مرزها :نشاندهنده محدودیاهای طرف عرضه كزیرساخا،موسسات تجاری ،محدودیاهای سیاستی ،از جمله چارچوب تجارت قانونی کافی و رژیم
سیاسی سرمایهگذاری) ،محدودیاهای رقابتی كاستانداردها ،بستهبندی ،کیفیا و تحویل به
موقع) و انگیزههای حمایتی مورد نیازبرای تنوعپذیری صادرات ازجمله تاکید بر تحقیق و
توسعه برای گسترش محصوالت بهبودیافته یا افزایش ارزش صادراتی آنها.
 محدودیاها در فراتر از مرزها :نشاندهنده موانع دسترسی بازار به رشد صادراتی اسا.توسعه صادرات برای پاسخگویی به افزایش تقاضاهای بازارهای جهانی و منطقهای ،نیازمند
افزایش تولید كعرضه) کاالها و خدمات در بسیاری از بخشها كکشاورزی ،صنعا ،خدمات)
اسا .در واقع فقط وجود زیرساخاهای کافی كتلفن ،خدمات ،برق ،آب) بسنده نمیکند.
عيوه بر این ،به موسسات تجاری کافی ،سیاساهای مناسف و توانایی برای تحویل
محصوالت با کیفیا در مقدار مورد نیاز و سر وقا نیز احتیاج اسا.
مدلهای رشد درونزا فرض میکنند که دسترسی به مواد اولیه خارجی باعث افزایش
بهرهوری و کاهش هزینههای نوآوری و در نتیجه تعداد بیشتری از انواع محصوالت تولید
شده میشود .چون تئوریهای تجارت سنتی نمیتوانند جریانهای تجاری مهم م ل تجارت
درونصنعتی را توضیچ دهند تئوری تجارت جدید به نظر میرسد با در نظر گرفتن عوامل
مختلف م ل اثرات خارجی و صرفههای به مقیاس ،تقاضا و سلیقه مصرفکنندگان و چرخه
تولید در این زمینه موفقتر باشد كعزیزی و همکاران .)1397 ،درون یک صنعا ،این مساله
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وجود دارد که فقط بنگاههای بزرگتر و مولدتر برای صادرات خودگزین كخود انتخاب)
باشند ،چون مولدترین بنگاهها میتوانند بر هزینههای ورود به بازار خارجی غلبه کنند .در
حالیکه تئوریهای تجارت موجود نتوانستند این واقعیاهای تجربی را توضیچ دهند ،مدل
تجارت بنگاه ناهمگن كمدلهای  )HTکه به وسیله ملیتز 1ك )2003گسترش یافته اسا ،بهترین
توضیچ را در مورد چنین انتخابی ارائه میدهد كخود گزینشی) .در حالی که مدلهای تجارت
جدید متکی به تحلیل یک بنگاه نوعی هستند در مدلهای  ،HTهر بنگاهی در هر اقتصادی
و با سطوح مختلف بهرهوری وجود دارد .ملیتز ك،)2003مدلهای تعادل صنعا را با بهرهوری
بنگاههای ناهمگن و مدل رقابا انحصاری کروگمن ترکیف میکند.
با تاکید بر ناهمگنی بنگاهها ،مدلهای  HTشبیه مدل ملیتز ك ،)2003مفاهیم مهمی برای
توضیچ سیاساهای توسعه م ل تنوعپذیری صادرات به دسا میآورند .در ادامه به بررسی
رابطه نظری تنوعپذیری صادرات و هزینههای ورود به بازار از دو سما تقاضا و عرضه
اقتصاد با استفاده از مدل  HTپرداخته میشود.

2

 .1-3طرف تقاضا
جهان شامل  Nکشور به صورت بالقوه متقارن كداخلی و صادراتی) اسا و دارای صنایعی
اسا که سطچ بهرهوری و کاالهای تولید شده آنها به طور قابل ميحظه ای متفاوت اسا.
هر بنگاه در بازار محصوالت مختلفی تولید میکند .طبق مدل رقابا انحصاری دیکیسا –
استیکلیتز 3با فرضکشش جانشینی ثابا ترجیحات ك ،)CESهدف مصرفکنندگان
ماکزیمم کردن مطلوبیا اسا كرابطه ك.))1
ك)1

σ−1
σ−1
(∫ x(w) σ dw) σ

=U

که در آن x ،مقدار تولید اسا Ω ،یک مجموعه از انواع تولیدات قابل دسترس در کشور
داخلی اسا w ،یک نوع کاالی تولیدی اسا و  σکشش جانشینی بین انواع تولیدات اسا.
تابع تقاضای تولید  xبرای یک تولیدکننده انواع محصول ك )wبا رابطه ك )2و ك )3بیان
میشود.
1- Melitz, M. J.
 -2برای مطالعه ی بیشتر مراجعه شود به باالواک ك.)2012
3- Dixit- Stiglitz
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ك) 2
ك)3

X(w) = Dp(w)−σ
R
∫ P(w)1−σ dw

=D

در هر دو رابطه ك )2و ك p(w) ،)3قیما D ،سطچ تقاضا و  Rنشاندهنده مخارج مصرفکننده
اسا.

 .2-3طرف عرضه
نیروی کار تنها عامل تولید اسا و ورود به صنعا آزاد اسا .بنگاهها به منظور تولید مقدار
1

) q(θبا هزینههای ثابا تولید  fواحد نیروی کار و هزینههای ثابا تولید نهایی ك ،)θمواجه
هستند:
ك )4

)q(θ

L (θ) = F +

θ
در واقع رابطه ك )4مقدار تولید توسط نیروی کار را نشان میدهد .بدون توجه به وضعیا
صادرات ،فرض میشود بنگاهها با هزینههای ثابا تولید یکسان  fمواجه باشند ،اما هزینههای
نهایی بین بنگاهها بسته به بهرهوری بنگاهها ترییر کند .به عبارت دیگر ،بهرهوری بنگاه كك،)θ)i
عامل ایجاد کننده تفاوت بین بنگاهها باشد ك .)Balavac, 2012قبل از ورود به بازار ،شرایط
بنگاهها یکسان اسا و توزیع بهرهوری بین آنها معلوم اسا.
تصمیم ورود به بازار به بهرهوری بنگاهها ربطی ندارد ،چون بهرهوری بعد از پرداخا
هزینه ورود به بازار توسط بنگاه كیا هزینههای خارجی ك ))Feمشخص میشود .این هزینهها
عبارتند از :هزینه ورود به بازار داخلی ك )Fedبه عيوه هزینههای ورود به بازار صادراتی
ك )Feeکه برای هر بازار صادراتی جداگانه اسا.
طبق مدل ملیتز ك ،)2003وقتی یک بنگاه با ظرفیا بهرهوری خودش آشناسا ،آنگاه
تصمیم خواهد گرفا در بازار بماند یا بازار را ترک کند .عيوه بر این ،بنگاهها با هزینههای
اضافی و متریر صادرات مواجه هستند ك .)τدر مدل پایهای ملیتز ،هزینههای متریر برای هر
بنگاه هزینههای نامعلوم تجارت به حساب میآیند τ .بزرگتر از واحد اسا که نشاندهنده
این اسا که در ازای بهدسا آوردن یک واحد محصول در کشور خارجی باید بیشتر از
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یک واحد از هر محصول در کشور داخلی صادر شود .برای باقی ماندن در بازار ،بنگاه احتیاج
به سود عملیاتی کافی برای حداقل پوشاندن هزینههای ورود دارد.
ك)5

q
π(w) = P(w) x(w) − . x(w) − fe
θ
q

در رابطه ك x(w)p(w) ،)5درآمد اسا  θ . x(w) ،هزینههای متریر و  feهزینههای ثابا
ورود به بازار اسا.

 .4روش پژوهش
این مطالعه به دنبال بررسی عوامل موثر بر تنوعپذیری صادرات با تاکید بر تحلیل اثر
هزینههای ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوعپذیری صادرات کاالیی بین ایران و
شرکای عمده تجاری طی دوره زمانی  2020-2004با استفاده از دادههای تابلویی اسا .برای
تحلیل اثر هزینههای ورود به بازار داخلی و خارجی بر تنوعپذیری صادرات بین ایران و
شرکای عمده تجاری ،ابتدا باید شاخص تنوعپذیری صادرات برای ایران و شرکای تجاری
انتخاب شده محاسبه شود و سپس تاثیر متریرهای مورد مطالعه روی این شاخص تحلیل شود.
با توجه به مبانی نظری ومطالعات تجربی انجام شده درخصوص رابطه هزینههای ورود به
بازارهای داخلی و خارجی با تنوعپذیری صادرات که البته در حوزه داخلی مطالعات زیادی
انجام نشده اسا ،مدل تعدیل شده پژوهش به پیروی از الگوی تجارت ناهمگن میلتز جها
تحلیل اثر عوامل موثر بر تنوع پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری به شرح
رابطه ك )6اسا.
ك )6

𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 (𝑙𝑠𝑏𝑐𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑡 + 𝛽3 (𝑙𝑒𝑥𝑐𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑒 𝛽4 (𝑙𝑡𝑎𝑟)𝑖𝑡 + 𝛽5 (𝑙𝑠𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐)𝑖𝑡 + 𝛽6 (𝑙𝑒𝑒𝑥)𝑖𝑡 +

در جدول ك )2متریرها و دادههای آماری آنها معرفی شدهاند ك iنماد شریک تجاری
ایران t ،نماد زمان و  eitجزء خطای مدل اسا).

متش ياراحمدي و همکاران | 141

جدول  .2منبع دادههاي آماري
نماد

نام متغیر

DIV

شاخص تنوعپذیری

lsbcost
lexcost

ltar

lgdppc

lreex

صادرات
لگاریتم هزینههای
ورود به بازار داخلی
لگاریتم هزینههای
ورود به بازار خارجی
لگاریتم نرخ تعرفه
موثر وارداتی
لگاریتم تولید
ناخالص داخلی سرانه
لگاریتم نرخ ارز موثر
حقیقی

معرفی متغیر
محاسبه شاخص تایل

پایگاه داده آماری
1

cost to business
start-up procedure
)(us $
cost to export
)( us$
MFN simple average

Gdp Per Capita
)(current us$
real effective
exchange rate

www.unctad.org
www.trade map.org
www.doingbusiness.org
www.doingbusiness.org

wits.worldbank.org

wdi.worldbank.org

wdi.worldbank.org

 .1-4متنوعسازي صادرات
برای محاسبه شاخص تنوعپذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری از شاخص تایل
که به آن شاخص آنتروپی هم گفته میشود ،استفاده شده اسا ك .)Theil, 1972شاخص
تایل به صورت رابطه ك )7اسا.
1

ك)7

)DIVitT = ∑ni=1 (si . log (si)) = − ∑(si . log si
Xit
∑i Xit

= Si

در رابطه ك Xit ،)7صادرات بخش iام در دوره  n ، tتعداد بخشها Si ،سهم صادرات
بخش iام اسا .چنانچه بخش iام تنها بخش صادراتی کشور باشد ،شاخص تایل صفر میشود
که به معنای حداک ر تمرکز و حداقل تنوعپذیری اسا .حداک ر مقدار شاخص تایل وقتی
بهدسا میآید که سهم تمام بخشها ازصادرات کل برابر باشد که به معنای دستیابی به
حداک ر ظرفیا تنوعپذیری اسا .برای م ال ،برای محاسبه شاخص تنوعپذیری صادرات
1- Theil
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ایران در کدکاالیی  aدر این پژوهش در سال  tطبق الگوی زیر عمل شده اسا .ابتدا در
سال مفروض جمع صادرات ایران به شرکای تجاری منتخف در این کد کاال به دسا آمده،
سپس با تقسیم عدد به دسا آمده بر کل صادرات ایران به جهان در کد مورد نظر نسبا Si

به دسا آمده اسا که نشاندهنده سهم صادراتی کد  aاسا .بعد از به دسا آوردن ،Si

نسبا

1

𝑖𝑆
1

نیز به دسا میآید .برای به دسا آوردن  Wiکه نشاندهنده وزن کد iام اسا ،از

نسبا 𝑆 لگاریتم گرفته شده اسا و درنهایا برای محاسبه شاخص تنوعپذیری در کد
𝑖

1

کاالی مورد نظر از فرمول ) 𝑆( 𝑆𝑖 . logاستفاده شده اسا که نشاندهنده شاخص
𝑖

تنوعپذیری ك )DIVکد کاالی  aبرای ایران در سال tام اسا .اگر همین مراحل برای سایر
1

کد کاالها انجام شود با استفاده از فرمول )) DIVit = ∑ni=1 (si . log (siشاخص
تنوعپذیری صادرات ایران در سال  tبا توجه به کدهای کاالیی معرفیشده به دسا میآید.

 .2-4هزينههاي ورود به بازار داخلي ()sbcost
هزینههای انباشته شدهای هستند که شامل هزینههای اولیه ،زمان و فرآیندهای اداری برای
شروع و راهاندازی یک شرکا یا بنگاه در بازار داخلی اسا ك .)Balavac, 2012رابطه
هزینههای ورود به بازارداخلی و تنوعپذیری صادرات منفی اسا؛ یعنی هرچه هزینههای
ورود به بازار داخلی افزایش یابد میزان تنوعپذیری صادرات کاهش مییابد .به عبارت دیگر،
تمرکز صادراتی افزایش مییابد .سطچ پایینتر هزینههای ورود به بازار داخلی بنگاههای با
سود عملیاتی بیشتر را در بازار داخلی نگه میدارد ،هرچند این کار آستانه بهرهوری را کاهش
میدهد و بنگاههای داخلی را قادر میسازد که سودآورتر شوند و وارد بازارهای خارجی
شوند.
دادههای این متریر توسط بانک جهانی در بخش انجام کسف و کار بر اساس یک
نظرسنجی استاندارد جمعآوری شده اسا .نظرسنجیها از طریق بیش از  9000کارشناس
ملی از جمله وکي ،مشاوران بازرگانی ،حسابداران ،مسئوالن بخش حملونقل کاال ،مقامات
دولتی و سایر متخصصانی که موارد قانونی و نظارتی را اداره یا مشاوره میکنند ،انجام
میشود .این شاخص زمان ،هزینه و حداقل سرمایه پرداخا شده مورد نیاز برای شروع و
فعالیا رسمی یک شرکا را اندازه گیری میکند.
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 .3-4هزينههاي ورود به بازار خارجي ()excost
هزینههای ورود به بازار خارجی یا هزینههای صادرات شامل هزینههای ثابا و متریر تجارت
هستند .طبق ادبیات تجربی رابطه هزینههای ورود به بازار خارجی و تنوعپذیری صادرات
همانند هزینههای ورود به بازار داخلی منفی اسا؛ یعنی افزایش این هزینهها نشاندهنده میزان
کمتر تنوعپذیری صادرات خواهد بود.
دادههای این متریر توسط بانک جهانی در بخش انجام کسف و کار و از طریق نظرسنجی
گردآوری میشود .برای محاسبه این متریر از مشارکا کنندگان در نظر سنجی خواسته می
شود که کل زمان و هزینه ترخیص و بازرسی توسط گمرک و سایر سازمانهای دولتی را
برای کاالی مشخص شده تخمین بزنند .این تخمین شامل هزینه و زمان محاسبه عوارض
گمرکی ،بازرسیهای اسنادی و فیزیکی ،بررسی صحا سایر اطيعات در گمرک ،بررسی
مربوط به موارد بهداشتی ،ایمنی ،استانداردهای گیاه پزشکی و  ...میشود.

 .4-4نرخ تعرفه موثر )(ltar
وضع محدودیاهای تعرفهای برواردات کاالها ،یکی از رایجترین سیاساهای تجاری
دولاها محسوب میشود .خالص اثرات ایجاد موانع تعرفهای در مورد کشورکوچک در
تجارت متفاوت از یک اقتصاد بزرگ اسا .در کشور کوچک در تجارت درمقایسه با حالا
تجارت آزاد وضع تعرفه بر واردات منجر به افزایش قیماها شده و مقدار تقاضای داخلی را
کاهش میدهد .با توجه به افزایش قیماها مقدارتولید كعرضه) داخلی نیز افزایش مییابد.
همچنین وضع تعرفه باعث توزیع مجدد درآمد از مصرفکنندگان داخلی به تولیدکنندگان
داخلی ،میشود .همانطور که ميحظه میشود ،موانع تعرفهای در عین حال که درآمدی را
نصیف دولا میکند و تولیدات داخلی را مورد حمایا قرار میدهد ،هزینههایی را نیز برای
مصرفکنندگان داخلی دربر دارد به طوری که مصرفکنندگان مجبورند قیما باالتری را
به کاالهای وارداتی بپردازند .همچنین این امر هزینههایی را نیز بر کل اقتصاد تحمیل میکند؛
زیرا منجر به تخصیص غیر بهینه منابع میشود .در مجموع وقتی که یک کشور کوچک اقدام
به وضع تعرفه وارداتی میکند ،حجم تجارت کاهش مییابد ،اما رابطه مبادله آن بدون ترییر
باقی میماند و در نتیجه رفاه کشور کوچک همیشه کاهش مییابد.
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در این پژوهش دادههای نرخ تعرفه شرکای تجاری ایران از پایگاه  WITSو
 TRADEMAPدریافا شده اسا ،اما از آنجا که این پایگاهها و سایر منابع اطيعاتی این
داده را حداک ر تا سال  2011برای ایران منتشر کردهاند بنابراین تنها گزینه استفاده از منابع
داخلی برای اخذ نرخهای تعرفه بود ،اما به دلیل موجود نبودن نرخ تعرفه ایران به صورت
کامل در منابع و پایگاههای داخلی در این مطالعه از نرخ تعرفه موثر که براساس ارزش افزوده
داخلی یا فرآیند تولید در داخل یک کشور محاسبه میشود برای ایران استفاده شده اسا.
ارزش افزوده داخلی برابر اسا با قیما کاالی نهایی منهای هزینه نهادههای وارداتی که در
تولید کاال بهکار رفته اسا .نرخ تعرفه موثر معموال با استفاده از رابطه ك )8محاسبه میشود.
𝑖𝑡 𝑡 − 𝑎𝑖.
𝑖𝑎 1 −

ك)8

=𝑔

که در آن  gنرخ تعرفه موثر مربوط به تولیدکنندگان کاالی نهایی t ،نرخ تعرفه اسمی مربوط
به مصرفکنندگان کاالی نهایی ai ،نسبا هزینه نهاده وارداتی به قیما کاالی نهایی در
غیاب تعرفه و  tiنرخ تعرفه اسمی بر نهاده وارداتی اسا.
در پژوهش حاضر از میانگین ساده نرخ تعرفه ارزشی برای شرکای تجاری ایران و نرخ
تعرفه موثر برای ایران استفاده شده اسا.
 .5-4تولید ناخالص داخلي سرانه )(lgdppc
مطابق ادبیات نظری هرچقدر تولید ناخالص داخلی سرانه افراد جامعه افزایش داشته باشد،
میزان صادرات تک محصولی کاهش خواهد یافا و از طرف مقابل تنوع صادراتی افزایش
مییابد .با افزایش درآمد ناخالص سرانه ،میزان پسانداز افراد نیز افزایش یافته و باعث
افزایش سرمایهگذاری شده که درنهایا منجر به افزایش تولید کشور میشود.

 .6-4نرخ ارز موثر حقیقي )(lreex
در این مطالعه از نرخ ارز موثرحقیقی 1برای تحلیل اثر ترییرات نرخ ارز بر تنوعپذیری
صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری استفاده شده اسا .نرخ ارز موثر ،نرخی اسا که
ارزش پول داخلی یک کشور را در مقابل پول چند کشور خارجی و بر حسف یک نرخ بیان
1- Real Effective Exchange Rate
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میکند .این نرخ میانگین وزنی نرخهای ارز بین پول داخلی و پول کشورهای عمده طرف
معامله با کشور اسا به گونهای که وزنهای بکار برده شده ،در ارزش برابری پول به وسیله
اهمیا نسبی تجارت کشور با هر کشور طرف معامله محاسبه میشود .نرخ ارز موثر حقیقی
از تقسیم یک میانگین وزنی از قیما سبد کاالیی در کشورهای طرف تجاری بر حسف پول
داخلی نسبا به قیما آن در کشور داخلی به دسا میآید.
ك)9

⋯ W1(e1. p1f) + W2(e2. p2f) + W3(e3. p3f) +
p

= REER

که در آن Wiها نشاندهنده سهم تجاری کشورهای مورد نظر با ایرانei ،ها نرخ ارز اسمی و
pifها نشاندهنده قیما سبد کاالیی در کشورهای مورد نظر بر حسف پول داخلی اسا.
همچنین  pنشاندهنده قیما سبد کاالیی در داخل اسا.
اگر شرط مارشال -لرنر 1برقرار باشد و چسبندگیهای اسمی وجود نداشته باشد ،این
انتظار وجود دارد که 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 .این مساله زمانی صادق
اسا که تاثیرات منفی کاهش ارزش پول داخلی نسبا به اثرات م با آن سلطه نداشته باشد.
عوامل انقباضی بودن افزایش نرخ ارز عبارتند از :کاهش میزان جذب داخلی ،افزایش هزینه
واردات مواد و نهادههای اولیه ،مشکيت موجود در طرف عرضه و نبود زیرساخاها و
ظرفیا های الزم در بخش صادرات ،ترییر توزیع درآمد كبه نفع صاحبان عوامل تولید) و
دیگر اثرات انقباضی مالی همچون تاثیرات وارد بر تراز پرداخاها ،مشکيت مربوط به
حساب سرمایه ،کاهش اعتماد تجاری .بنا بر آنچه گفته شد و براساس ادبیات نظری موجود،
ترییر نرخ ارز هم میتواند به تنوع صادرات کمک کند و هم مانع تنوع صادراتی شود البته
در بلندمدت بیشتر اثر م با دارد تا منفی.
برای تحلیل اثر هزینههای ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوعپذیری صادرات
بین ایران و عمده شرکای تجاریش ،تعداد  14کشور به صورت منتخف و برحسف میزان
صادرات و در دسترس بودن آمار مورد نیاز از شرکای عمده تجاری ایران در این پژوهش

1- Marshall–Lerner Condition
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مورد استفاده قرار گرفتهاند که عبارتند از :آذربایجان ،افرانستان ،چین ،هند ،اندونزی ،ژاپن،
کره ،عمان ،پاکستان ،روسیه ،تایلند ،ترکیه ،امارات و ویتنام.
آمار مربوط به هزینه ورود به بازار داخلی و خارجی تنها براساس قیماهای جاری به
نرخ دالر موجود هستند .بنابراین ،برای محاسبه سایر شاخصها نیز از آمار متریرها به نرخ
جاری ا ستفاده شد و متریر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بر حسف قیما جاری وارد مدل
شد .سپس از همه متریرها لگاریتمگیری شد تا تصریچ بهتری از مدل ایجاد شود.

 .5يافتههاي و تحلیل نتايج
پیش از برآورد مدل الزم اسا مانایی تمام متریرهای مورد استفاده در تخمین ،مورد آزمون
قرار گیرد .نتایج این آزمون در جدول ك )3آمده اسا.
جدول  .3نتیجه آزمون ريشه واحد
آزمون لوین ،لوین و چاو
value
prob
-5/4240
0/0000

متغیر ماناست.

0/0467

-1/6775

متغیر ماناست.

ltar

0/0000

-6/8954

متغیر ماناست.

lgdppc

0/0000

-7/8556

متغیر ماناست.

lreex

0/0000

-8/63221

متغیر ماناست.

0/0016

-2/9460

متغیر ماناست.

نام متغیر
DIV
lexcost

نتیجه آزمون

lsbcost
 تمامی متغیرها ابتدا لگاریتم گیری شدند و سپس مانایی آنها مورد بررسی قرار گرفت.ماخذ :یافتههای پژوهش

برای انجام آزمون مانایی از آزمون لوین ،لین و چاو 1در محیط دادههای تابلویی استفاده
شده اسا .فرضیه صفر این آزمون بیانگر نامانایی متریرهاسا و چنانچه مقدار آماره محاسبه
شده بزرگتر از مقدار مربوط به سطچ اطمینان رایج باشد ،فرضیه صفر مبتنی بر نامانایی رد
خواهد شد .بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده برای متریرهای مدل و احتمال پذیرش آن
ها نشان میدهد که تمامی متریرها در سطچ مانا هستند.

1- Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. S. J.
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برای انتخاب بین روش دادههای تابلویی و تلفیقی از آزمون  -Fلیمر 1استفاده شده اسا.
فرض صفر این آزمون بیانگر انتخاب روش دادههای تلفیقی اسا .نتایج این آزمون در جدول
ك )4آمده اسا.
جدول  .4نتیجه آزمون  Fلیمر
آزمون  Fلیمر

معادله تخمین
prob
0/0000

رابطه ()6

value
21/52

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه مقدار آماره آزمون ،فرض صفر پذیرفته نمیشود در نتیجه مدل مورد مطالعه
پژوهش به صورت دادههای تابلویی اسا.
پس از اطمینان یافتن از برآورد الگو به روش دادههای تابلویی ،مهمترین موضوعی که
مطرح می شود این اسا که اثرات مقطعی به صورت ثابا اسا یا تصادفی .آزمونی که در
این پژوهش جها انتخاب اثرات ثابا یا تصادفی مورد استفاده قرار گرفته اسا ،آزمون
2

هاسمن 2با آماره  χاسا که فرضیه صفر آن نشاندهنده وجود اثرات تصادفی در مدل اسا.
جدول  .5نتیجه آزمون هاسمن
معادله تخمین
رابطه()6

آزمون هاسمن
prob
0/018

value
16/21

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به مقدار آماره هاسمن و سطچ معنیداری آن ،فرض صفر پذیرفته نمیشود در
نتیجه مدل پژوهش حاضر دارای اثرات ثابا اسا.
با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایف و همچنین مساله
استنباط آماری ،الزم اسا در مورد وجود یا عدم وجود واریانسناهمسانی تحقیق شود .در

1- F-Leamer Test
2- Hausman Test
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صورت وجود واریانسناهمسانی ،تخمینزنندههای 1OLSهمچنان بدون تورش هستند ،اما
دیگر حداقل واریانس را ندارند ،بنابراین کارا نیستند .به عبارت دیگر؛ در وضعیا واریانس
ناهمسانی ،واریانس ضرایف تخمینزنندهها تورشدار محاسبه شده و درنتیجه آزمونهای F

و  tنتایج غلطی میدهند.
جدول ك )6نتایج آزمون واریانسناهمسانی پسماندهای اثر متریرهای معرفی شده بر
تنوعپذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاریش نشان میدهد .در این پژوهش برای
آزمون همسانی واریانس در مورد دادههای تابلویی ،آزمون نسبا درستنمائی با استفاده از
نرم افزار استاتا انجام شده اسا.
جدول  .6نتیجه آزمون واريانسناهمساني
آزمون نسبت درستنمائی

معادله تخمین
prob
0/0000

رابطه ()6

value
3258/62

ماخذ :یافتههای پژوهش
2

بررسی مقادیر آماره  χدر این مدل نشان میدهد که فرضیه صفر مبتنی بر برابری
واریانس رد میشود .بنابراین ،مشکل ناهمسانی واریانس در مدل مشهود اسا .برای رفع
مشکل ناهمسانی واریانس از روش تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته ك 2)GLSاستفاده
میشود.
در داده های تابلویی نیز مانند سری زمانی بحث خودهمبستگی مطرح اسا .وولدریج

3

ك ،)2002آزمون خودهمبستگی سادهای را در مورد دادههای تابلویی پیشنهاد میکند که در
آن جميت اخيل از فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول ) ar(1تبعیا میکنند .فرض صفر
این آزمون بیان میکند که خودهمبستگی بین جميت اخيل وجود ندارد.

1- Ordinary Least Squares
2- Generalized Least Squares
3- Wooldridge, J. M.
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جدول  .7نتیجه آزمون خودهمبستگي
معادله تخمین
رابطه ()6

آزمون وولدریج
prob
0/1425

value
3/614

ماخذ :یافتههای پژوهش
بررسی مقدار آماره آزمون وولدریج در این مطالعه نشان میدهد که فرض صفر پذیرفته
نمیشود كبه عبارت دیگر ،فرض مقابل رد نمیشود) در نتیجه بین جميت اخيل
خودهمبستگی وجود ندارد.
اکنون با توجه به آزمونهای شناختی مدل ،میتوان رابطه ك )6را براساس مدلGLS

برآود کرد .نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول ك )8آمده اسا.
نتایج برآورد الگو نشان میدهد که هزینههای ورود به بازار خارجی تاثیر منفی و
معناداری بر تنوعپذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری در گروه کاالهای مورد
مطالعه دارد .بدین معنی که با افزایش هزینههای ورود به بازار خارجی ،میزان تنوعپذیری
صادرات بین ایران و شرکای تجاری کاهش مییابد به طوری که با افزایش هزینه ورود به
بازار خارجی به میزان یک درصد ،شاخص تنوعپذیری به میزان  0/0013واحد کاهش یافته
اسا .هزینههای صادرات شامل هزینههای تهیه اسناد ،پرداخاهای اداری برای ترخیص
گمرک و کنترل فنی ،عوارض پایانهها و حملونقل داخلی و همچنین هزینههایی م ل
حملونقل ،تعرفه و مالیات گمرکی اسا.
با توجه به منفی بودن اثر این متریر در این مطالعه میتوان نتیجه گرفا باال بودن هزینههای
ورود به بازارهای خارجی منجر به تمرکز تجاری بین ایران و عمده شرکای تجاری در همین
گروه کاالیی و همان شرکای تجاری مورد بررسی شده اسا .این نتیجه مشابه نتیجهای اسا
که باالواک ك )2012در مطالعه خود برای کشورهای در حال گذار به آن دسا یافا و
عنوان کرد که هزینههای ورود به بازارهای خارجی تاثیر منفی بر شاخص تنوعپذیری
صادرات دارد.
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جدول :8نتايج برآورد الگوي تنوعپذيري صادرات ايران به روشGLS
متغیرهای مستقل

ضریب

آمارهی z

عرض از مبدأ

2/625

3/02

p-value
0/000

lexcost

-0/0013

-4/12

0/000

lsbcost

-0/0028

-4/44

0/000

lgdppc

0/0865

2/21

0/000

lreex

0/0326

1/98

0/002

Ltar

-0/0741

-3/62

0/000

)Prob>chi2=0/000

(Wald chi2(8)= 521

ماخذ :یافتههای پژوهش

اثر هزینههای ورود به بازار داخلی بر تنوعپذیری صادرات نیز منفی و معنادار اسا که
نشان میدهد کاهش هزینههای ورود به بازار داخلی میتواند منجر به بهبود ساختار صادراتی
این کشورها در راستای متنوعسازی باشد .بدین لحاظ ،هزینههای مبادله تجاری ،قوانین دسا
و پاگیر و بوروکراسی در روابط تجاری که منجر به افزایش هزینههای ورود به بازار داخلی
میشود تنوع صادرات را در روابط تجاری کاهش میدهد.
اثر متریر تولید ناخالصداخلیسرانه نیز م با و معنادار اسا به گونهای که اگر تولید
ناخالص داخلی سرانه یک درصد افزایش یابد ،تنوعپذیری صادرات بین ایران و شرکای
تجاری به مقدار  0/0865درصد افزایش مییابد که نشاندهنده این اسا که هرچه ساختار
تولید کشور بهتر باشد و از ظرفیاهای تولیدی بهتر استفاده شود و تولیدناخالص داخلی
سرانه افزایش یابد به دنبال آن پس انداز افراد نیزافزایش یافته و زمینه برای سرمایهگذاری
های بیشتر و متنوع تر فراهم میشود و در صورت انتخاب شرکای تجاری مناسف بخش
صادرات نیز فعالتر شده و میتواند توسعه بیشتری را به دنبال داشته باشد .نتیجه به دسا
آمده با نتایج مطالعه محمدی و فکاری ك )1394در خصوص اثر م با درآمد ملی بر شاخص
تنوعپذیری صادرات مطابقا دارد.
تاثیر نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص تنوعپذیری در مدل تخمینزده شده به صورت
م با و معنادار به دسا آمده اسا .طبق ضریف برآورد شده با افزایش نرخ ارز موثر واقعی
به میزان یک درصد ،شاخص تنوعپذیری صادرات به مقدار  0/0326درصد افزایش مییابد.
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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؛
به گونه ای که با افزایش نرخ تعرفه به میزان یک درصد ،شاخص تنوعپذیری به مقدار
 0/0741درصد کاهش مییابد .از آنجا که صادرات کاالهای صنعتی به طور قابل توجهی به
واردات وابسته اسا و تعرفه معموال بر کاالهای وارداتی وضع میشودو بین واردات و تعرفه
رابطه عکس برقرار اسا پس میتوان گفا افزایش تعرفه موجف کاهش صادرات خواهد
شد که این امر میتواند منجر به کاهش تنوع صادراتی شود .نتیجه به دسا آمده با نتایج
مطالعه اساکوی ،سانتوسپائولینو و دوگان1ك ،)2018مبنی بر تاثیر م با شاخص آزادسازی
تجاری بر تنوع صادراتی کامي مطابقا دارد.

 .6جمعبندي و نتیجهگیري
با توجه به نتایج تجربی به دسا آمده و منفی بودن اثر متریر هزینهی ورود به بازار خارجی
بر تنوع پذیری صادرات ایران با شرکای عمده تجاری و از آنجا که این نوع هزینهها شامل
هزینههای حملونقل ،هزینه آمادهسازی اسناد گمرکی و ترخیص کاال در گمرک اسا،
پیشنهاد میشود اقدامهای موثری توسط دولا صورت پذیرد تا موجبات تنوعپذیری
صادرات از طریق رقابا کاالهای صادراتی مزیادار در یک بازار شفاف فراهم شود .دولا
از طریق تدابیری همچون تسهیيت گمرکی مرزی ،توسعه زیرساخاهای حملونقل برای
کاهش هزینههای مربوط به حملونقل ،کاهش هزینهها و زمان انجام تشریفات اداری برای
صدور مجوزهای مورد نیاز برای شروع و راهاندازی یک کسف وکار تجاری که خود نوعی
از هزینههای ورود به بازار اسا ،سعی در کاهش هزینههای ورود به بازار خارجی داشته
باشند تا روند تنوع صادراتی کشور بهبود یابد.
نتایج نشان داد که اثر هزینههای ورود به بازار داخلی بر تنوعپذیری صادرات ایران با
شرکای تجاری عمده نیز منفی اسا که نشان میدهد کاهش هزینههای ورود به بازار داخلی
می تواند منجر به تنوع صادراتی کشور با شرکای تجاری اش شود .از آنجا که این شاخص
شامل زمان ،هزینه و حداقل سرمایه پرداخا شده مورد نیاز برای شروع و فعالیا رسمی یک
1- Osakwe, Santos-Paulino and Dogan
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شرکا در داخل کشور را اندازهگیری میکند ،تسهیيت مالی و اعتباری دولا و تسهیل
امور اداری راهاندازی شرکاها با هدف تولید برای صادرات میتواند در این راستا راهگشا
باشد.
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