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Abstract 
Countries' risk in choosing the type of finance products in international trade is 
important. Firms can buy special trade finance products from banks, the most 
common of which are letter of credit (LC), cash in advance (CA) and open account 
(OA). Based on import’s data of Iran from 79 countries during the years of 1393-
1396 And using the panel data econometric model, this paper explores the effect 
of rule of law in origin and destination as a measure of countries' risk on choice 
of finance products in international trade. The countries are divided into three 
groups: low risk, medium risk and high risk. The results in this study showed that. 
Letters of credit are employed the most for export to countries with intermediate 
rule of law(contract enforcement), and they are used for riskier destination than 
cash in advances. As countries' risk increases, the use of letter of credit increases, 
but this relationship is not linear, so firms use less letter of credit with high-risk 
countries and use more open account. In other words, the effect of countries' 
risk or the rule of law index on employed the "letter of credit" as one of the 
important finance products is "hill-shaped". 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Traders dealing with international trade, i.e. 
exports and imports, are always faced with a 
risk called business risk. This risk is due to 
the importer's lack of mutual knowledge of 
the exporter and vice versa in international 
trade. To reduce business risks, banks 
introduce financial tools and merchants 
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reduce their risks using them (Sherlock, 
2008). One of the most famous of these tools 
is letter of credit (Schelin, 2004). 
Documentary validity is an irreversible 
written commitment of a bank at the request 
of the buyer, which gives credit to the 
beneficiary within the deadline and in return 
for certain documents (Afshar & Mousavi, 
2018). For example, if the importer wants to 
import the goods, he or she cannot pay the 
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amount to the exporter and waits for the 
goods to be received by him. Because the 
seller may not send a portion of the goods or 
send the goods in lower quality than the 
original contract or not send the goods at all. 
The same risk exists for the exporter, if he 
first exports the goods and after receiving 
the goods by the importer waits to send the 
amount of the goods, then all risks will be 
taken to the exporter. To counter this risk, 
banks intervened as third in these 
transactions and provide tools through 
which they exchange safely and trade risks 
for merchants and eliminates (Mann, 2000). 
The question of this research is what criteria 
do merchants use letter of credit to trade 
with other countries? 

2. Research Methodology 
In this paper, the impact of the partner 
country's risk on the number of letter of 
credits is investigated using data related to 
Iran's imports from 79 countries which were 
conducted with the opening of letter of 
credits in 2014-2017. These data were 
obtained from The Customs Information 
Technology Office of the Islamic Republic of 
Iran. Also, the risk of countries synonymous 
with the rule of law index is introduced 
which is available in the World Bank portal. 
This research hypothesizes that the 
commercial risk of the countries of origin 
and destination has a nonlinear effect on the 
selection of the type of trading instrument 
between the two countries. In this research, 
using the econometric model of integrated 
data, the effect is estimated. Wherever there 
is talk of risk, the level of rule of law is low, 
which risks and concerns about not 
receiving funds for the exporter. It should be 
noted that the lower the risk of the exporting 
country, the higher the risk level of Iran. So, 
wherever the risk is greater, it means that 
Iran's risk is higher for the exporting 
country, which means that it has a higher 
rule of law than Iran.  

3. Research Findings 
With the increase in the rule of law index in 
Iran's trading partner country, merchants in 
those countries prefer to use financial 
instruments that cover the risk to export 
their goods. One of these tools that cover the 
risk is "the letter of credit". The results of this 
study showed that traders use less letter of 
credit tools and trade more than remittance 
tools to trade with low-risk countries. As 
countries' risk increases, the use of the letter 
of credit instruments increases, but this 
relationship is not linear so that traders use 
less letter of credit and use more open 
account tools in doing business with high-
risk countries. In other words, the effect of 
countries' risk or the rule of law index on the 
rate of use of "letter of credit instrument" as 
one of the important financial instruments in 
the form of "hill-shaped". In this paper, this 
graph is simulated using Iranian trade data. 

4. Conclusion 
It is suggested that after the opening of Swift 
and access to all Swift information, the 
model of this research be re-estimated for 
future research, taking into account Iran's 
export statistics and the amount of credit 
opening. The most important policy 
proposal is to make efforts to improve the 
rule of law index to reduce transaction costs 
in international trade. Meanwhile, the 
ranking of the rule of law index in Iran in 
2020 is 109 out of 128. 
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 میعل

 المللبین  تجارت  برای  مالی ابزار  انتخاب  در  کشورها  ریسک  تأثیر
  ٣موسوی میرحسین ، *٢قویدل صالح ، ١گورابی  صادقی فرزانه

 
 ایران. تهران، ، فیروزکوه، واحد اسالمی آزاد  دانشگاه اقتصاد دکتری دانشجوی ١
 . ایران  ، تهران  فیروزکوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده دانشیار ٢
 ایران. تهران، الزهرا، دانشگاه اقتصاد، و اجتماعی  علوم دانشکده اقتصاد، گروه دانشیار ٣
 

10.22080/iejm.2021.19723.1797  

 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٩شهریور  ١٦ 

 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩بهمن  ٤ 

 : انتشار تاریخ
 ١٣٩٩اسفند  ٢٧ 
 

 چکیده
  پرکاربردترین   که  کنند،می   استفاده  مالی  مختلف  ابزارهای  از   الملل¬بین  تجارت  انجام  برای   بازرگانان 

 توسط   ابزارها  این  از   یک  هر  انتخاب .  باز  حساب  و   نقدی  حواله  اسنادی،   اعتبار  از  عبارتند  هاآن
 برای  معیارها  ترینمهم  از  یکی.  دارد  بستگی  مقصد  و  مبدأ  کشورهای  ریسک  میزان  به  بازرگانان
  به  قانون  حاکمیت  تأثیر   تحقیق  این  در .  است  قانون   حاکمیت  شاخص   کشورها،  ریسک  سنجش

 المللبین  تجارت  در   استفاده  مورد   مالی  ابزار   نوع  بر  کشورها  ریسک  سنجش  برای  معیاری  عنوان
  ١٣٩٣-١٣٩٦  هایسال  طی  کشور  ٧٩  از  ایران  واردات   هایداده   از  منظور  این  برای.  استشده  برآورد

. استشده  برآورد  مذکور  اثر  تلفیقی  هایداده   سنجیاقتصاد  مدل  از  گیریبهره  با  و  شده  استفاده
 از  هستند  پایین  ریسک  دارای  که  کشورهایی  با  تجارت   برای  بازرگانان  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج
  اسنادی  اعتبار  ابزار  از  استفاده  کشورها،  ریسک  افزایش  با.  کنندمی  استفاده  کمتر  اسنادی  اعتبار  ابزار

  با   تجارت  انجام  در  بازرگانان  که  طوری  به  نیست،  خطی  صورت  به  رابطه  این  اما  یابدمی  افزایش
 . کنندمی  استفاده کمتر اسنادی اعتبار  از نیز دارند باال ریسک که کشورهایی

 کلیدواژه ها: 
حاکمیت قانون،   اعتبار اسنادی، 

 تجاری ، ریسک المللتجارت بین
 

 :بندیطبقه
 F1, F14, F19 

 مقدمه ١
و شرکت بینبازرگانان  تجارت  با  که  یعنی  هایی  الملل 

ریسکی   با  همواره  دارند  سروکار  واردات  و  صادرات 
گویند. این  مواجه هستند که به آن ریسک تجاری می

متقابل شناخت  عدم  دلیل  به  از   ریسک  واردکننده 

 
 قویدل لحصا نویسنده مسئول:* 

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکدهآدرس: 
 ایران  ، تهران   فیروزکوه

 Ghavidel@iaufb.ac.ir  ایمیل:
 44439593-021  تلفن:

 
1 Sherlock 
2 Letter of credit (LC) 
3 Schelin 

 الملل وجود دارد.صادرکننده و برعکس در تجارت بین
ریسک کاهش  بانکهای  برای  ابزارهایی تجاری،  ها 

می ابزارها  معرفی  این  از  استفاده  با  بازرگانان  و  کنند 
می کم  را  خود  (شرلوکریسک  از  ٢٠٠٨،  ١کنند  یکی   .(

است    ٢سی) (ال مشهورترین این ابزارها اعتبار اسنادی  
اسناد).  ۲۰۰۴،  ٣(شلین قابل   تعهد  ی،اعتبار  غیر 
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یکتب  ١برگشت خ  کی  درخواست  به  بنا   داریربانک 
معکه    است مبلغ  پرداخت  مورد  مهلت   ظرف  ،نیدر 

می   اعتبار  نفعی مشخص به ذ  یمقرر و در مقابل اسناد 
). برای مثال اگر واردکننده ١٣٩٧(افشار و موسوی،   هدد

کشور   از  کاال  یورو  میلیون  یک  واردات  خواهان  ایرانی 
نمی باشد،  یعنی آلمان  فروشنده  به  را  مبلغ  تواند 

ی پرداخت کند و منتظر دریافت کاال  صادرکننده آلمان
توسط وی باشد. زیرا ممکن است فروشنده بخشی از  

تر از آنچه  کاال را ارسال نکند یا کاال را با کیفیتی پایین
در قرارداد اولیه بوده ارسال کند و یا اصالً کاال را ارسال  
نکند. همین ریسک برای صادرکننده هم وجود دارد، اگر  

صا را  کاال  توسط  ابتدا  کاال  دریافت  از  بعد  و  کند  در 
واردکننده منتظر ارسال مبلغ کاال باشد در این حالت  

بود. برای مقابله  تمام ریسک متوجه صادرکننده خواهد
بانک ریسک،  این  این  با  در  سوم  نفر  عنوان  به  ها 

معامالت دخالت کرده و ابزارهایی را ارائه نمودند که از 
کنند و  یکدیگر مبادله میها با خیال راحت با طریق آن

کاال   تغییر کیفیت  ارسال،  پرداخت، عدم  ریسک عدم 
شرکت و  بازرگانان  برای  می و...  بین  از  (منها  ، ٢رود 

پرسش این تحقیق این است که بازرگانان برای    ).٢٠٠٠
تجارت با سایر کشورها بر اساس چه معیاری از اعتبار  

 کنند؟ اسنادی استفاده می

داده از  استفاده  با  مقاله  این  به  در  مربوط  های 
کشور که با گشایش اعتبار اسنادی    ۷۹واردات ایران از  

سال شده  ۱۳۹۶-۱۳۹۳های  در  تأثیر  انجام  است، 
اعتبارات    ریسک از  استفاده  میزان  بر  شریک  کشور 

می بررسی  دادهاسنادی  این  سالشود.  در  های  ها 
از دفتر فناوری اطالعات گمرک جمهوری    ۱۳۹۳-۱۳۹۶

اخذ شده ایران  کار  اسالمی  مقاله مشابه  این  کار  اند. 
) ایزنلور  های  ها داده) است. آن۲۰۱۷نیپمن و اشمیت 

و به جای مطالعه برروی  اند  را تحلیل کرده  ٣سوئیفت
های سوئیفت  های پرداخت بین کشورها، از دادهگزینه

کشورها  بین  تجارت  برای  ابزار  نوع  دادن  نشان  برای 
 

کلیه اعتبارات اسنادی که افتتاح  UCP 600طبق مقررات  4
باشند، به این معنی که شوند به صورت برگشت ناپذیر میمی

تواند  گشاینده پس از گشایش اعتبار تا سررسید آن نمیبانک 
 ). Toth, 2006, 22شرایط اعتبار اسنادی را تغییر دهد (

2 Mann 
3 Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) 

-اند. با توجه به عدم دسترسی به دادهاستفاده نموده
نمی ایران،  سوئیفت  داده های  این  از  این توان  در  ها 

داده از  اجبار  به  و  کرد  استفاده  وتحقیق  اطالعات   ها 
شد. در ضمن به دلیل   گمرک جمهوری اسالمی استفاده

تجار   دیگر،  کشورهای  به  ایران  صادرات  برای  آنکه 
انجام   را  اعتبار  واردکننده در کشور خودشان گشایش 

اعتبار  می گشایش  طریق  از  که  صادرات  آمار  دهند 
و   از جمله گمرک  آماری  انجام شده در مراکز  اسنادی 

ایران   مرکزی  به  بانک  ندارد  وجود  منسجم  به صورت 
این  در  گرفت.  قرار  نظر  مد  واردات  تنها  دلیل  همین 
حاکمیت  شاخص  با  مترادف  کشورها  ریسک  مقاله 

معرفی شده که در درگاه بانک جهانی موجود    ٤قانون 
 است. 

در تنظیم شده  ۵مقاله حاضر  است. بخش بخش 
است که نقشه راه مقاله است. بخش دوم  اول مقدمه  

روشادبی انواع  که  است  موضوع  را ات  پرداخت  های 
کند.  کند و علت استفاد از هریک را بیان میمعرفی می

است. بخش بخش سوم روش تحقیق و توصیف داده
چهارم برآورد مدل و تفسیر نتایج است و بخش پنجم 

 گیری است.نتیجه 

 پژوهش پیشینه ٢
الزم  قبل از اینکه به پرسش اصلی تحقیق پرداخته شود  

روش انواع  پرداختاست  بین  های  تجارت  الملل  در 
الملل چهار روش پرداخت بررسی شوند. در تجارت بین

آن  آز  یک  هر  زیر  در  که  است  تأکید  توضیح  مورد  ها 
  شده است.داده

-واردروش    نیدر ا  :  (وصولی ساده)٥یپرداخت نقد 
بعد  وی  کند و  یکننده ارسال م صادر  یننده مبلغ را براک
با استفاده از این  کند.  یکاال را ارسال م  ،مبلغ  افتیدر  از

پرداخت است   سکیر  ابزار  واردکننده  متوجه  مبادله 
نکند    رایز ارسال  را  کاال  صادرکننده  است  با    ایممکن 

4 Rule of law: Reflects perceptions of the extent to 
which agents have confidence in and abide by the 
rules of society, and in particular the quality of 
contract enforcement, property rights, the police, 
and the courts, as well as the likelihood of crime 
and violence. (According to the definition of the 
World Bank) 
5 Cash-in-Advance 
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. این روش در زمانی که کشور  کند  ارسال  ن ییپا  تیفیک
کشور   به  نسبت  کمتری  بسیار  ریسک  از  صادرکننده 

می استفاده  است  برخوردار  ارومیه   شودواردکننده   )
 ).  ۱۳۸۹چی، 

باز  روش    :١  حساب  اين  اعتبار به    صادرکنندهدر 
ارسال  کاال را  نخست  ،  دارد  ی که به اواعتمادو    واردکننده

ً و معمو الو واردكننده بعد از دريافت كانموده  پس از   ال
ارسال به  اقدام  آن  آن می  فروش  ر نماید. خریداوجه 

برای اینکه بتواند کاال را در اختیار بگیرد باید یکسری  
باشد که بر اساس توافق طرفین اسناد در دست داشته

و    ٤بندی ، لیست بسته٣، بارنامه ٢باشد مثل سیاهه می
نقشی ندارد و به همین   غیره. بانک در این بین اصالً 

های این روش بسیار پایین است. حساب  دلیل هزینه
در   صادرباز  کشور  ریسک  که  کشورهایی  کننده  زوج 

می استفاده  است  واردکننده  کشور  از  بیشتر  -بسیار 
ها و ریسک تجاری تنها متوجه فروشنده شود و هزینه

 است.

اسناد   روش :  ی اعتبار  میان  به در  پرداخت،  های 
-ترین، مطمئنطور قطع روش اعتبار اسنادی مطلوب

برای بسیاری از  ترین روش  ترین و در عین حال پیچیده
). روش اعتبار اسنادی  ۱۳۹۴بازرگانان است (آقامیری،  

گردد، که در فرایند تبادل اسناد  بدین شکل استفاده می
ی  های طرفین وارد چرخهمربوط به کاال و وجه آن، بانک 

بازرگانی و اعتمادسازی شده و روند تبادل اسناد و وجه  
وش به نوعی  گیرند. درواقع در این ر آن را به عهده می

، کل  ٥های مربوطه و به خصوص بانک واردکننده  بانک
می ترسیم  و  را مشخص  بایستی  فرایند  خریدار  کنند. 

فروشنده  به  را  الزم  شرایط  و  درخواست  مورد  اسناد 
اعالم کند تا با توجه به آن نسبت به تهیه و ارسال کاال  

  ی اسناد مربوطه اقدام نماید. و متعاقب آن تهیه و ارائه 
و   تهیه  به  حاضر  زمانی  صرفاً  فروشنده  است  بدیهی 

 
1 Open account 
2 Invoice 
3 B/L 
4 Packing List   
5 Buyers or importers bank 
6 Collier 

توان اینگونه تعریف کرد که  طور اجمالی می ورس ماژور را بهف ٧
اي غیرقابل پیش بینـی و غیرقابل کنترل که اجراي یک  هث حاد

ی اسناد به خریدار خواهدبود که از دریافت وجه  ارائه
). بدین ترتیب  ۲۰۱۴،  ٦اسناد یا کاال مطمئن باشد (کولیر 

ی نقش اصلی در فرایند اعتبار بانک خریدار ایفا کننده
صحنه در  خریدار  جای  به  و  شد  خواهد  ی  اسنادی 

بین می ابازرگانی  قرار  فروشنده  مقابل  در  گیرد.  لملل 
عنوان   به  بانک خریدار  دلیل حضور  به  نیز  فروشنده 

المللی، حاضر به ارسال کاال  یک شخصیت متعهد بین
شود.(رضائی و محترم،  و تهیه و ارائه اسناد مربوطه می

ها  ) در این روش پرداخت برخی هزینه۸۷  -۹۱،  ۱۳۸۶
فروشنده است و  متوجه خریدار و برخی دیگر متوجه  

اعتبار اسنادی   همانطور که در توضیح روش گشایش 
سیاسی عادی  شرایط  در  روش   -آمد،  این  اقتصادی 

دهد و ریسکی  ریسک تجاری هر دو طرف را پوشش می
تعهد  این  اما  نیست.  فروشنده  و  خریدار  متوجه 
غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار  

می ایجاد  فروشنده  به کو  گاه  فورس  ند،  ایجاد  دلیل 
بین می  ٧ماژور ماژور  از  میان مصادیق فورس  در  رود، 

های بانکی  اقتصادی و به طور خاص تحریم  ٨های تحریم
در سال کشورکه  برخی  علیه  اخیر  از جمله های  و  ها 

اند از اهمیت فراوانی برخوردار است  ایران اعمال شده
 ). ۱۲۴، ۱۳۹۴(ضیایی و تلبا ، 

در این روش فروشنده کاال را برای    :٩مجموعه اسناد 
فرستد و یکسری اسناد به نام خریدار صادر خریدار می

بانک خودش می به  به همراه دستورالعمل  و  -نموده 
دهد. سپس بانک فروشنده اسناد و دستورالعمل را که  

می مشخص  را  اسناد  آزادسازی  بانک  شرایط  به  کند 
را طبق دستور نحوه تحویل، خریدار ارسال و وی اسناد  

کند. در این روش به دلیل اینکه بانک در ارائه کنترل می
اسناد مشارکت دارد و کارمزد بیشتری بابت این ابزار  

ها برای فروشنده بیشتر  کند هزینهپرداخت دریافت می
تجاری،   ریسک  مورد  در  و  است  باز  حساب  روش  از 

کمتر از  ریسک در روش مجموعه اسناد برای فروشنده 

سازد و ممکن اسـت منجـر بـه تعلیـق یـا  قرارداد را ناممکن می
 ).  Amon and Wanlton, 1976, 86(فسـخ معامله گردد 

در رابطه با تحریم تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در   ٨
جایی در تعریف این واژه آمده است که تحریم اقدامات 

  طریـقتنبیهی، سیاسی، اقتصادي یـا نظـامی هسـتند کـه از  
دسـته جمعی بر علیه ناقضین حقوق بین  سیسـتم امنیـت

 ). ۸۵، ۲۰۱۰(درگاهی،  الملل اعمال مـی گـردد
9 Documentary collection 
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روش حساب باز است. پرسش این تحقیق این است  
که بازرگانان برای تجارت با سایر کشورها بر اساس چه  

 کنند؟  معیاری از اعتبار اسنادی استفاده می

ایزن نیپمن  مورد  ۲۰۱۷(ور  لواشمیت  این  در   (
آن ساختند.  آشکار  را  که  حقایقی  دادند  نشان  ها 

تجا شریک  که  کشورهایی  از  یکدیگر  بسیاری  ری 
هستند به هیچ عنوان از گشایش اعتبار اسنادی برای  

زوج کشوری که در    ۱۹۵۶۳کنند. از  استفاده نمی  تجارت 
زوج   ۷۴۴۶اند، فقط  با یکدیگر تجارت داشته  ۲۰۱۰سال  

درصد این تبادالت حداقل با انتقال یک    ۳۸یا معادل  
ال بودهپیام  آنسی  دادهاست.  از  را  مهم  این  های  ها 

-هایی که هیچ پیام الاند. آنیفت استخراج کردهسوئ
نکرده سی منتقل  جفتای  به  مربوط  اغلب  های اند 

به آفریقا  صحرای  جنوب  کشورهای  با  عنوان  تجاری 
بوده صادرکننده  یا  میواردکننده  نشان  که  دهد  است 

بازرگانان در این کشورها به دلیل مشکالت استفاده از  
ای برای استفاده از  زینهابزارهای پرداخت ممکن است گ

آنال باشند.  نداشته  این سی  نمودن  روشن  برای  ها 
راال  از  استفاده  مسأله،  نظر  در  مناطق  براساس  سی 
  پنج   بانک جهانی به   بندیپیرو طبقه  را  کشورها  گرفته و
نمودند  منطقه تقسیم    به   واردات  در   سی ال.  درآمدی 

از بقیه رایج است    درآمد  کم  کشورهای   ۳/۲۷(بیشتر 
  درآمد   با  کشورهای  به  که برای وارداتحالی  در  ،)درصد

 . درصد است  ۹/۴باال به ندرت انجام می شود و حدود  
و   مطالعه  همچنین تأئید  )  ۲۰۰۸(   ١همکاران  هلپمن  در 

کشور    جفت  زیادی  دهد، تعدادمی   این موضوع نشان
منتقلی س ال  پیام    هیچ  هاآن  بین  که   دارند  وجود  ای 
آن.  استنشده از  حاکی  تحقیق  این  که  نتایج  است 
 ً کشورهایی  ۵۵  تقریبا با  درصد    آسیای  کشورهای  که 
 یک   واردکننده جفت هستند و حداقل  عنوان  به  جنوبی

  ٪۷۰  از  اند بیشتر کرده  ثبت  ۲۰۱۰  سال   در  را   سیال  پیام
جنوب صحرای آفریقا    کشورهای  کشورهایی است که با 

که    صادرکننده  یا   واردکننده  عنوان  به هستند  جفت 
پیامجابه میآن   سیال  جایی  صفر  در    .باشدها 

 
1 Helpman 

چهارمین بانک  ) Lehman Brothers (بانک برادران لمان ٢
گذاری در ایاالت متحده امریکا (پس از گلدمن ساکس، سرمایه

در زمینه مدیریت سرمایه  مورگان استنلی و مریل لینچ) بود که 
کرد و در پی بحران گذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت می

 ً -هزینه  دلیل وجود  به  کشورهای صحرای آفریقا احتماال
  تجارت برای   مالی  خدمات تأمین  توجه  قابل  ثابت  های

کشورهای    کارآمد بین  بانکی  ها و کمبود یک شبکهبانک
از    برنههزی   بودن و  بر زمان   مقصد و  مبدأ و آنها  بودن 

 گشایش اعتبار (ال سی) کمتر استفاده می شود. 

بر   اقتصادی و سیاسی در جهان  اتفاقات  از  برخی 
میزان استفاده از ابزار گشایش اعتبار تاثیر گذار بوده  

مالی سال بر چگونگی    ۲۰۰۸  -۲۰۰۷های  است. بحران 
بین تجاری  معامالت  انتقاالت  تأثیر  تسویه  المللی 

،  ۲۰۰۸در سپتامبر    ٢گذاشت. در زمان ورشکستگی لمان
توجهی   قابل  به طور  اعتبار  ابزار گشایش  از  استفاده 

می نشان  ابزار  این  افزایش  یافت.  که  افزایش  دهد 
بازرگانان این ابزار را در شرایط عدم اطمینان به ابزارهای 

می ترجیح  که  دیگر  نتایجی  با  یافته  این  البته  دهند. 
می۹۲۰۰(٣ملوچ عنوان  که )  چرا  است.  تضاد  در  کند 

دهد که پس از ورشکستگی  نتایج تحقیق او نشان می
اسنادی  اعتبار  گشایش  از  استفاده  مجموعه   لمان  و 

 است.اسناد افزایش نداشته

مطالعه   در  رگرسیون  تحلیل  و   نیپمنتجزیه 
ایزن بین  ) نشان می۲۰۱۷(ور  لواشمیت  رابطه  دهد که 

و ری تپهاعتبارات اسنادی  ای شکل  سک کشور مقصد 
بین تجارت  برای  بازرگانان  که  ترتیب  این  به  -است. 

المللی ریسک کشور مقابل را در انتخاب روش پرداخت 
می قرار  ریسک  مدنظر  بودن  پایین  صورت  در  دهند. 

کنند،  کشور مقصد از ابزار اعتبار اسنادی استفاده نمی
دخالت  توان بدون  زیرا نیازی به این ابزار نیست و می 

ها مبادالت تجاری را با ریسک پایین انجام داد و  بانک
اگر کشور مقابل   اعتبار دوری کرد.  از هزینه گشایش 

بین ریسک  به  دارای  حتی  بازرگانان  باشد  باال  المللی 
اعتماد   مذکور  کشور  بانکی  و سیستم  اعتبار  گشایش 

کنند، چرا که با وجود مزایای مهم و قابل توجه آن،  نمی
ش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله  این رو

برد (کریمی، مهرپور و  الملل را از بین نمیدر تجارت بین
). بنابراین بازرگانان برای مبادالت  ۱۳۹۸توسلی نائینی،  

اعالم ورشکستگی   ۲۰۰۸سپتامبر  ۱۵در تاریخ   ۲۰۰۷ -۲۰۱۲مالی 
نمود که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایاالت متحده به شمار  

 آید.می
3Malouch,2009. 



 

155  

 . ۱۶۷تا  ۱۴۹  صفحات .۱۳۹۹ زمستان و پاییز . ۳۰ شماره .۱۵ دوره

 

 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  
Macroeconomics Research Letter 

 الملل تأثیر ریسک کشورها در انتخاب ابزار مالی برای تجارت بین. موسوی  میرحسینو  قویدل  صالح، گورابی صادقی  فرزانه

المللی متوسط  تجاری خود با کشورهایی که ریسک بین
کنند. این محققان  دارند از اعتبار اسنادی استفاده می

یت قانون کشورها به عنوان جایگزین از شاخص حاکم
 اند.المللی کشورها استفاده کردهریسک بین

در این تحقیق یک طرف کشور ایران و طرف دیگر  
است. ایران به عنوان  سایر کشورها در نظر گرفته شده

گرفته شده نظر  در  واردکننده  یا  مقصد  است. کشور 
ایران به کشور شریک   نسبت شاخص حاکمیت قانون

مذکور   نشان  کشور  با  ایران  ریسک  تفاوت  دهنده 
توسط  که  تئوری  اساس  بر  اشمیت   نیپمن   است.  و 

می۲۰۱۷(ور  لایزن انتظار  شد،  مطرح  تجاری  )  ابزار  رود 
-مورد استفاد توسط بازرگانان کشورهایی که ریسک آن

و   باشد  نقدی"  "پرداخت  است  کمتر  ایران  از  ها 
آن ریسک  که  بیشتر  کشورهایی  ایران  از  است  ها 

"حساب باز" باشد. به عبارت دیگر فقط کشورهایی که  
از درجه ریسک آن یا نزدیک است  ایران مشابه  با  ها 

 ابزار "اعتبار اسنادی" استفاده کنند.  

البته در این خصوص شواهد علمی نیز وجود دارد  
فلوی  و  آنتراس  مثال  که  ۲۰۱۵(   ١برای  دادند  نشان   (

حاکمیت درجه  افزایش  با  کشور    بازرگانان  در  قانون 
می استفاده  کمتر  اسنادی  اعتبار  گشایش  از  -مقصد 

در تحقیق خود به تأثیر تحوالت بزرگ   ) ۲۰۱۱(٢کنند. آن 
اعتبار که ریسک را تغییر می ابزار  از  دهد بر استفاده 

کند. برای مثال یک بحران اقتصادی یا  اسنادی تأکید می
اعتبار اسنادی  تواند از جذابیت استفاده از  سیاسی می

شوک که  معتقدند  محققان  از  برخی  های  بکاهد. 
تواند بر نحوه انجام معامالت  اقتصادی وسیاسی نیز می

 الملل مؤثر باشد. بین

اسنادی  نکه یا  جهینت  اعتبار  تواند  یم   گشایش 
های  های متوسط را کاهش دهد و برای ریسکسکیر

پوتین و  گلدی  ندارد.  کاربرد  داده۲۰۱۱( ٣باال  از  های  ) 
سال  پیام سوئیفت  با    ۲۰۰۶های  و  کردند  استفاده 

که   دادند  نشان  کردند،  طراحی  که  مدلی  از  استفاده 
استفاده از گشایش اعتبار اسنادی با باال رفتن ریسک  

 یابد.  کشورها افزایش می

 
1 Antras and Foley,2015 
2 Ahn,2014 

 تحقیق شناسی روش ٣
  ی تجار  سکیر  که  است  نیا  قیتحق  نیا  هیفرض

  انتخاب  بر  یرخطیغ  صورت  به  مقصد  و  مبدأ  یکشورها
  پمن ین    مثال  یبرا.  دارد  اثر  کشور  دو  نیب  ی تجار  ابزار  نوع

 نیا  رابطه  که  دهندیم  نشان)  ۲۰۱۷(  زنلوریا  تیاشم  و
  محور  ۱  شکل  در).  ۱  شکل(    است  شکل  ی ا تپه  ری متغ  دو

  با   یسال  قیطر  از  رانیا  تجارت   سهم  یعمود
  شاخص   یافق  محور.  دهدیم   نشان   را  رکشورهایسا

  معکوس  که   دهدیم   نشان  را  کشورها  قانون  تیحاکم
  ۱۰۰  تا  صفر  از  قانون  تی حاکم  شاخص.  است  سکیر

 و   دارد  را  سکیر  نیباالتر  که  یکشور  یبرا   صفر.  است
  با .  دارد  را  سکیر  نیکمتر  که   است  یکشور   یبرا  ۱۰۰

  متناسب  ۱  شکل  در  یافق  محور  یرو  حرکت  حیتوض  نیا
  شود، یم  مشاهده  که  همانطور.  است  سکیر  کاهش  با

  کاهش(  قانون  تیحاکم  شاخص   شیافزا  با  همراه
-ال  ابزار  از  تجارت   یبرا  بازرگانان)  کیشر  کشور  سکیر

  ینزول  نرخ  ش یافزا  نیا  اما  کنندیم  استفاده  شتری ب  یس
  ی سال  ابزار  از  تجار   بعد  به  A  نقطه   از  که  ی طور  به.  دارد

  عنوان   به   رانیا  قیتحق  نیا  در .  کنندیم  استفاده  کمتر
  ی هاطرف  که  کشور  ۷۹  مقابل  در  واردکننده  کشور
. استشده  داده   قرار  باشندیم   رانیا  با  ی تجار  یعمده

  و   سکیر  سطح   به  توجه  با   یبررس   مورد  کشور  ۷۹
  و   سکیر  سطح   به  نسبت  رانیا  قانون  تیحاکم
  ی هاروش  انتخاب   به  خودشان  کشور  در  قانون   تیحاکم

  سکیر  چه  هر  نماند   ناگفته.  زنندیم  دست  پرداخت
  سطح   کشور  آن   نظر  از  باشد،  ترنیپائ  صادرکننده  کشور

  سک یر  که  هرجا  پس.  دیآی م  نظر  به  باالتر   رانیا  سکیر
  ی برا  رانیا  سکیر  که  ستا  آن  منظور  است  شتریب

 کشور  آن  یعنی  است،  شتریب  صادرکننده  کشور
 ش یافزا  با.  دارد  رانیا  به  نسبت   یباالتر  قانون   تیحاکم

  ران یا  یتجار  ک یشر  کشور  در   قانون  تی حاکم  شاخص
  ،)تجارت  یبرا  رانیا  بودن  سکیر  پر  جه ینت  در  و(

  صادرات   یبرا  دهندیم  حیترج  کشورها  آن   در  بازرگانان
-یم  پوشش  را  سکیر  که  یمال   یابزارها  از  خود،  یکاال

 را   سکیر  که  ابزارها  نیا  از  یکی.  کننداستفاده  دهد
  به .  است"  یاسناد  اعتبار  شیگشا"  دهد،یم  پوشش

  قانون،   تیحاکم  شاخص  شیافزا  با  لیدل  نیهم

3 Glady and Potin,2011. 
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  اما   ابدییم   شیافزا  ی اسناد  اعتبار  شیگشا  از  استفاده
  تا  شیافزا  نیا  که  یطور  به  است  یکاهش   آن  روند

  که  ییجا).  ۱  شکل  از  اول  قسمت(دارد  ادامه  M  ینقطه
  دارد   قرار  N  تا   M  یبازه  در   قانون   تی حاکم  شاخص

  یمتوسط  سکیر  رانیا  با  تجارت  که  است  یمحدودها
 سک،یر  از   محدوده  نیا  در .  دینمای م  بازرگانان  متوجه  را
  حداکثر  به  ی اسناد  اعتبار  شیگشا  از  استفاده   زانیم

  که  ییجا  در).  ۱  شکل  دوم  قسمت(رسدیم  خود

  سکیر  شود،یم  شتریب  N  از  قانون  تی حاکم  شاخص
  آن   و  است  ادیز  اری بس  بازرگانان   یبرا  رانیا  با  تجارت 

 که  حواله  مثل  ییابزارها  از  دهندیم  حیترج  کشورها
 هم  را   ییانهیهز  و   رساند یم   صفر   به  را  پرداخت  سکیر

  در   کننداستفاده  کند،ینم  لیتحم   صادرکننده  کشور  به
 ابزار   عنوانبه  یاسناد   اعتبار  شیگشا  انتخاب   جه ینت

 . )۱ شکل  سوم قسمت(شود یم  کمتر و کمتر پرداخت

 
 الملل رابطه حاکمیت قانون و استفاده از ابزارگشایش اعتبار اسنادی درتجارت بین   . 1  شکل 

 ۲۰۱۷  ایزنلور،   اشمیت   تیم   و   نیپمن   فریدریک :  منبع 

برای مثال کشور افغانستان که حاکمیت قانون در  
است در قسمت اول شکل قرار دارد. یعنی  آن پایین  

-بازرگانان افغانی برای صادرات کاال به ایران کمتر  از ال
ها باالتر از کنند زیرا سطح ریسک آن سی استفاده می

بینند(قسمت ایران است و کشور ایران را پر خطر نمی
). از طرف دیگر بازرگانان فنالندی نیز برای  ۱اول شکل

ان تمایل کمی برای استفاده از ابزار صادرات کاال به ایر 
میال نشان  شکل  سی  سوم  زیرا ۱دهند(قسمت   .(

بازرگانان فنالندی کشور ایران را در مقایسه با فنالند پر  
ترجیح میخطر می و  برای بینند  از روش حواله  دهند 

را   Nو    Mصادرات کاال به ایران استفاده کنند. نقطه  
  ۱صاد سنجی که شکل  توان با استفاده از مدل اقتمی

سازی این شکل با  کند، پیدا کرد. شبیهسازی می شبیه
معادله   تعریف  از  داده۱استفاده  بکارگیری    ۷۹های  و 

است. انجام شده  ۱۳۹۶ -۱۳۹۳های  کشور در طی سال
از شبیه که  نموداری  ایجاد می قطعاً  نمیسازی  -شود 

برای هر قسمت  باشد. ابتدا    ۱تواند دقیق مانند شکل  
است. مدل  مدل اقتصادسنجی برآورد شده  ۱از شکل  

اقصادسنجی   تعریف    ۱معادله    به صورتجامعه  کلی 
 است:شده

 

 1 معادله 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  =   𝛽𝛽0  +  𝛽𝛽1 𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖  +  𝑎𝑎𝑖𝑖  +  𝑏𝑏𝑖𝑖  +  𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)  
+  𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖  

 ) معادله  از صادرات  itLC)  ۱در  در   iکشور، سهمی 
گشایش اعتبار به ایران است که با ابزار مالی    tسال  

شدهاسنادی   متغیرانجام  نشانRLاست.  دهنده  ، 
. در  است  tدر سال    iحاکمیت قانون کشور  شاخص  
عواملی هستند که بر نوع ابزار  شامل    iaمتغیر    ۱معادله  

و  ر بین کشورها متفاوت  ) اثر دارند و دسیالتجارت (
های روشن برای این . مثالدر طول زمان ثابت هستند

 -با ایران، روابط سیاسی  iمسافت کشور  نوع عوامل،  
است.    i  با ایران و نوع حکومت کشور   iاقتصادی کشور  

ال که بر نوع ابزار تجارت (  استعواملی  شامل    t bمتغیر
کشورها به یک  ) اثر دارند و با تغییر زمان برای همه  یس

رکود جهانی و قیمت  برای مثال    . دنکننسبت تغییر می
عبارت  نفت   نوع عوامل هستند.  این  شامل     itf(X(از 

) اثر دارند  سیالکه بر نوع ابزار تجارت (  استعواملی  
در   هم  دیگر  طول  و  کشور  به  از کشوری  هم  و  زمان 
می صورت کنترل  اصوالً    . کنندتغییر  به  متغیرها  این 

میسنتی   انجام  رگرسیون  مدل  این در  از  یکی  شود. 
عوامل همان متغیر سیاستی این تحقیق یعنی حاکمیت  

O M N

A
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   ، جدا ازitRL) متغیر  ۱قانون است. البته در معادله (
)itf(X  متغیر  آمده که  است  این  آن  دلیل  و  است 

سیاستی تحقیق است که ما به دنبال ضریب برآوردی  
این   از  دیگر  نمونه  دو  "درجه آن هستیم.  عوامل  نوع 

توسعه مالی" و "درآمد سرانه" است که در این تحقیق 
به عنوان متغیرهای کنترلی وارد معادله رگرسیون شده

 tbو    iaند. الزم به ذکر است که کنترل عواملی که با  ا
شده داده  مینشان  انجام  مجازی  متغیر  با  شود.  اند 

در مدل  .دهنده عوامل ناشناخته استنشان U متغیر 
دادهه تلفیقیای  و  کنند  محدود نمیرا    ia  عوامل١های 

-کنترل میبا استفاده از متغیرهای مجازی    ها راهمه آن

  - روابط سیاسی"دو متغیر   به  i aاما در این تحقیق٢کنند
  شور کمسافت جغرافیایی  "و    "  iایران با کشور    اقتصادی

i    "ایران این  است شده محدودبا  در  دیگر  عبارت  به   .
است که اثرات ثابت مقطع را  تحقیق مدلی برآورد شده

متغیر   دو  با  تنها  بلکه  نکرده  کنترل  کامل  صورت  به 
مسافت  "و    "  iایران با کشور    اقتصادی  -روابط سیاسی "

البته راه است.  با ایران" کنترل کرده  i  شورکجغرافیایی  
حل دیگر استفاده از اثرات تصادفی است که با توجه  

است. با  به آزمون هاسمن از این روش استفاده نشده
محدودیت این  زیر  ۱(   معادله  اعمال  صورت  به   (

 :شودبازنویسی می 
 2 معادله 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  =   𝛽𝛽0  +  𝛽𝛽1 𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖  +  𝛽𝛽2 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖 +  𝛽𝛽3𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑐𝑐 𝑅𝑅𝑖𝑖 �����������������������
𝑎𝑎𝑖𝑖

+  𝑏𝑏𝑖𝑖  +  𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)  +  𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖   (𝑎𝑎 = 1, . . . ,79) 

رابطه  دهنده  نشان    iRelation) متغیر  ۲در معادله ( 
   iDistanceاست و    iاقتصادی ایران با کشور    -سیاسی

که  .  دهدرا نشان می  i  کشور  فاصله جغرافیایی ایران با
نماینده آنهردوی   هم  با  شامل    tb  .٣هستند   ia ها 

که   است  را  آنتوان  می عواملی  متغیر  ها  تعریف  با 
متغیر مجازی    t-1تعداد    ،دوره  tبرای    کنترل کرد.  مجازی 

سه  ،  است  t 4 =. در این تحقیق که  ٤شودتعریف می
تعریف شده زمان  برای  مجازی  این    است.متغیر  برای 

معادله   در  کیفی    4Dو    2D    ،3D،    ۳منظور  متغیر 
های دیگر  و برای سال   یکبرای سال دوم    2Dهستند.  

برای سال  یکبرای سال سوم    3D.  صفر است های  و 
یک  سال چهارم  برای    4Dو در نهایت    دیگر صفر است.

با این تعاریف سال    های دیگر صفر است.و برای سال
 ت.پایه، سال اول اس

که    شده   f(Xit( باعواملی  داده  دو  اند  نشان  به 
شده محدود  "   اند.متغیر  متغیر  دو  توسعه  این  درجه 

(  ٥  ")Finمالی(  درآمد سرانه کشور شریک   ٦) Gdppو 
 شود: مجدد بازنویسی می ۲عادله  بنابراین مهستند. 

 3 معادله 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  =   𝛽𝛽0  +  𝛽𝛽1 𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖  +  𝛽𝛽2 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛  𝑖𝑖  +  𝛽𝛽3𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑐𝑐 𝑅𝑅𝑖𝑖 �����������������������
𝑎𝑎𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽4𝐷𝐷2  +  𝛽𝛽5𝐷𝐷3  +  𝛽𝛽6𝐷𝐷4 �����������������
𝑏𝑏𝑡𝑡

 +

𝛽𝛽7 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖  +  𝛽𝛽8 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑖𝑖𝑖𝑖���������������
𝑓𝑓 (𝑋𝑋 𝑖𝑖𝑡𝑡)

+ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖  �
𝑎𝑎 = 1, . . . ,79
𝑎𝑎 = 1, . . . , ,4� 

 

قبل از اینکه مدل اقتصاد سنجی برآورد شود، الزم  
ستفاده در مدل توصیف شوند.  های مورد ااست داده

ایران از طریق گشایش   نخستین متغیر، سهم تجارت 

 
1 Panel Data 

کنند.  به تعداد مقاطع یکی کمتر متغیر مجازی تعریف می ٢
متغییر   ٧٨کشور وجود داشته باشد تعداد  ٧٩برای مثال اگر 

شود. کشور اول را به عنوان کشور پایه در  مجازی تعریف می
گیرند. این گونه برآورد به برآورد اثرات ثابت مقاطع نظر می

)Cross Section Fixed Effects .شهرت دارد ( 

اعتبار اسنادی از کل تجارت کشور شریک است. برای  
باشد  دالر تجارت داشته  ۱۰۰مثال اگر کشور الف با ایران  

 دالر آن از طریق گشایش اعتبار باشد، این متغیر   ۴۰و  

در قسمت برآورد مدل این دو متغیر کنترلی بیشتر توضیح  ٣
 داده می شوند. 

وقتی این عوامل کنترل می شوند می گویند مدل با اثرات   ٤
 ) برآورد شده است.Time Fixed Effectثابت زمان (

5 Financial development 
6 Gross Domestic Product Per capita 
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ره تحقیق است. درکل دو   ۴/۰برای تجارت با آن کشور
سال   از  می  ۷۹برای    ۱۳۹۶تا    ۱۳۹۳که   ،باشدکشور 

با    باالترین سهمدرصد    ۴۴/۷۶با  کشور شیلی   تجارت 
  ۱۳۹۳ایران از طریق گشایش اعتبار اسنادی را در سال  

و  از گشایش  کمترین    داشته  با استفاده  تجارت  سهم 
اعتبار اسنادی مربوطه به عراق، لبنان، افغانستان، پرو  

هیچ تجارتی از این    ۱۳۹۳در سال    است کههو اردن بود
نداشته ایران  با    تجارت   نسبت  متوسط  اند. طریق 

 اعتبار   شی گشا  قیطر  از  رانیا  با  مختلف  یکشورها
آن    یاسناد با  تجارت    ادی  داده  ۳۱۶  یبرابه کل حجم 
  با  رانیا  تجارت  در   عدد  نیا  .است  درصد  ۱۳٫۲۴  شده

  ۹۳  سال  در   مثال  یبرا.  است  باالتر  گرید  یکشورها
 قیطر  از  را  رانیا  با   تجارتش  حجم  کل  از  درصد  ۷۶شیلی

  ،۹۴ سال در و استداده  انجام یاسناد  اعتبار شیگشا
  بیترت   به  ۹۶  و  ۹۵  سال  در  و  درصد  ۶۳  سنگاپور

  تجارت   حجم  کل  از  درصد  ۷۳  و  ۶۱  اروگوئه  و   نیآرژانت
  انجام   یاسناد  اعتبار  شی گشا  قیطر  از  را  رانیا  با  خود
ایران اندداده ریسک  با  تقریبا  کشورها  این  ریسک   .

 یکسان است. 

طرف   کشورهای  در  قانون  حاکمیت  بعدی،  متغیر 
ایران این   تجاری  در  است.  تحقیق  سیاستی  متغیر  و 

از شاخص   سطح  کمترین  با  کشورهایی  برای  صفر 
و   قانون  باالترین سطح    ۱۰۰حاکمیت  با  برای کشورها 
قانون   گرفتهحاکمیت  نظر  متوسط  شودمیدر   .

این   درصد است.  ۶۳٫۹۲حاکمیت قانون در کل نمونه  
کشورهای   با  ایران  که  است  واقعیت  این  گویای  عدد 

این متغیر برای    ریسک متوسط به پایین تجارت دارد. 
  ۹۵و برای نروژ در سال    ۹۶و    ۹۴،۹۳هایفنالند در سال 

با    ۱۰۰یعنی    سطح باالترین   افغانستان  برای  و  است 
سال    درصد  ۳۷/۳ استپائین  ۹۴در  مقدار  .  ترین 

روابط سیاسی کنترلی شامل  دو    -متغیرهای  اقتصادی 
کشور، مسافت جغرافیایی، درجه توسعه مالی یا درآمد  

و دلیل انتخاب  که توصیف    استسرانه کشور شریک  
 ها  هنگام بحث در مورد نتایج مدل ارائه خواهدشد. آن

 های پژوهشیافته ۴
گروه۳(  معادله برآورد می داده  ) در سه  گروه ها  شود. 

-د که شاخص حاکمیت قانون آنتناول کشورهایی هس
است. گروه دوم کشورهایی هستند که    Mها از صفر تا  

است و گروه   Nتا    Mها از  شاخص حاکمیت قانون آن
آن قانون  حاکمیت  شاخص  از  سوم  بیشتر    Nها 

 Nو    M. قبل از برآورد مدل باید مقدار  )۱(شکل  است
تا بتوان داده را گروهمشخص شود  برای  بندی کرد.  ها 

آوردن   سارل   Nو  Mبدست  میکائل  ایده  ) ۱۹۹۶(  ١از 
شده داده  ٢است.استفاده  منظور  این  براساس  به  ها 

حاکمیت قانون از کوچک به بزرگ مرتب شدند، سپس  
داده ب تعداد  با کمترین  به  مدل رگرسیون  و  رآورد شد 

ها اضافه و مدل رگرسیونی برآورد شد. در  ترتیب داده
به کاهش  نقطه قانون شروع  ای که ضریب حاکمیت 

بدست آمد.    Mکرد متوقف شدیم و بدین ترتیب نقطه  
بدست آمد.    ۹۴برابر با    Nو مقدار     ۵۰برابر    Mمقدار  

تعداد    ۳۱۶از   دارای  ۹۲مشاهده،     > RL  ۵۰مشاهده 
مشاهده به بعد ضریب    ۹۲بارت دیگر از  . به عهستند

حاکمیت قانون شروع به کاهش کرد، در همان نقطه  
قانون   حاکمیت   ۱۶۹تعداد  همچنین    بود.  ۵۰میزان 

دارای   تعداد    RL<۵۰>۹۴مشاهده  و   ۴۹هستند 
دارای   تعداد   RL<۹۴مشاهده  بنابراین  هستند. 

اول   گروه  در  دوم  مشاهده  ۹۲مشاهدات  گروه   ،۱۶۹  
مشاهده است. برای هریک    ۴۹گروه سوم  و    مشاهده

 است. نتایج برآوردبرآورد شده  )۳ها مدل (از این گروه
)، برای گروه دوم ۱به ترتیب برای گروه اول در جدول (

) ( ۲در جدول  در جدول  گروه سوم  برای  و  آمده۳)   (-
 ست.ا

 

 
1 Michael Sarel  

) برای برآورد اثر تورم بر رشد اقتصادی، داده های  ١٩٩٦سارل ( ٢
تورم را از کوچک به بزرگ مرتب کرد و در هر بار از تورم 

حداقل اقدام به برآورد رگرسیون تورم روی رشد اقتصادی کرد.  
در یکی از مقادیر تورم، رابطه رشد و تورم برگشت کرد. ریشه  

) به آزمون شکست ساختاری چاو و  ١٩٩٦یده سارل (اصلی ا

گردد که بر  همچنین آزمون شکست ساختاری پرون برمی
های اساس روند زمانی یک سری اقدام به شناسایی سال

های شکست ساختاری در سری  شود. در آزمونشکست می
) و  ١٩٩٦شود اما در روش سارل (ها استفاده میزمانی از آماره
 شود. تکرار برآورد نقطه شکست مشخص میاین تحقیق با 
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 ) RL < 50که    یی ( کشورها   سک ی پرر   ی کشورها   ی برآورد مدل برا .  ١  جدول 

 متغیرهای توضیحی نماد  ١مدل  ٢مدل  ٣مدل ٤مدل ٥مدل 
 -٧٫٥٧٤٭٭
)٤٫٠٦٠ ( 

 -٥٫٩٣٧٭
)٤٫٠٨٠ ( 

 - ٥٫٢٢٣٭٭٭
)٤٫٠٠٩ ( 

٤٫٩٣٣ - 
)٣٫٩٤٣ ( 

 ٢٫١٦٠٭٭٭
)٣٫٣٤٠( C  ثابت 

 ٠٫٢٣٤٭٭
)٠٫١٢٧ ( 

 ٠٫٢١٣٭
)٠٫١٢٩( 

 ٠٫٢٦٧٭٭٭
)٠٫١١٦( 

 ٠٫٢٤٣٭٭٭
)٠٫١٠٥ ( 

 ٠٫٢٩٦٭٭٭
)٠٫١٠٧ ( RL حاکمیت قانون 

 ٥٫٥٦٦٭٭٭
)١٫٧٧٧ ( 

 ٥٫٥٤٥٭٭٭
)١٫٨١٥( 

 ٥٫٣٧٤٭٭٭
)١٫٨٠٦ ( 

 ٥٫٠٧٩٭٭٭
)١٫٦٨٥(  Relation 

اقتصادی دو    -روابط سیاسی 
 کشور

 - ٠٫٠٠٠٥٭٭
)٠٫٠٠٤ ( 

٠٫٠٠٠١ - 
)٠٫٠٠٠٤ ( 

٠٫٠٠٠١ - 
)٠٫٠٠٠٤ (   Distance مسافت جغرافیایی 

٠٫٠٠٧٣ 
)٠٫٠٤٦ ( 

٠٫٠٤٢ 
)٠٫٤٤ (    Fin درجه توسعه مالی 

 ٠٫٠٠٠٨٭٭٭
)٠٫٠٠٠٤ (     Gdpp  درآمد سرانه کشور شریک 

٨ ١٩ ١٩ ٢٠ ٢٤ R2 ضریب تعیین 
٩٢ ٩٢ ٩٢ ٩٢ ٩٢ Obs  تعداد مشاهدات 

٠٫٩٨٧ 
)٠٫٤٠٣ ( 

٠٫٩٣٢ 
)٠٫٤٢٨ ( 

٠٫٩٩٣ 
)٠٫٤٠٠ ( 

٠٫٩٩٨ 
)٠٫٣٩٧( 

٠٫٦٨٨ 
)٠٫٥٦١(  

F  لیمر برای اثرات ثابت زمان 
 لیمر)  F(احتمال 

٢٫٩٩٤ 
)٠٫٣٩٦( 

٢٫٩٩١ 
)٠٫٣٩٢( 

٢٫٩٨٠ 
)٠٫٣٩٤( 

٢٫٩٢٤ 
  نیاز ندارد  )٠٫٢٣١(

 آزمون هاسمن:آماره کای دو
 (احتمال کای دو)

 روش برآورد  درهم آمیخته اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت

و   " iایران با کشور  اقتصادی -روابط سیاسیصورت کامل کنترل نشده بلکه تنها با دو متغیر "* در این مدل اثرات ثابت مقطع به 
 با ایران" کنترل شده است. i شورکمسافت جغرافیایی "

 تحقیق   های   یافته :  منبع 

) جدول  مشاهدات۱در  گروه  به  مربوط  که   (  
۵۰  RL <    ،مدل اول  است. در  مدل برآورد شده  ۵است

)  ۳است (رجوع شود به معادله  کنترل نشده  tb متغیر
های  لیمر برآورد با روش "داده  Fزیرا  بر اساس آزمون  

تورش کمتری نسبت به روش " داده   ١درهم آمیخته" 
های تلفیقی" دارد. هر چند که تفاوت ضرایب در دو 

ن برآورد با روش داده چو  ۱. در مدل  ٢روش ناچیز است
آزمون  ه به  نیازی  شده،  انجام  آمیخته  درهم  ای 

 ٤برای مشخص کردن اثرات ثابت و تصادفی   ٣هاسمن
 نیست.  

 
1 Pooled 

در جدول گزارش    ١های تلفیقی برای مدل ضرایب روش داده ٢
 است.  نشده

3 Hausman Test 

 استکنترل شده tb متغیرهای   ۵تا    ۲های  در مدل
آزمون اساس  بر  داده   Fزیرا  روش  تلفیقی  لیمر،  های 

مدل  ) دارای تورش کمتری است. برای مثال در  tb(کنترل  
های تلفیقی برآورد  احتمال اینکه مدل با روش داده  ۳

در    ٥درصد است  ۶۰شود و ضرایب بدون تورش باشد  
که این احتمال با روش "داده های درهم آمیخته"  صورتی

باید با روش    ۵تا    ۲درصد است. به همین دلیل مدل    ۴۰
برآورد شوند. حال که مشخص شد  داده تلفیقی  های 
های تلفیقی برآورد  اید با روش دادهب  ۵تا    ۲های  مدل

شوند، مرحله بعد مشخص کردن روش اثرات ثابت و  
اثرات تصادفی است. برای این منظور از آزمون هاسمن 

می  آمارهاستفاده  آزمون  شود.  به  مربوط  دو  کای  های 

4 Fixed Effect and Random Effect 
درصد کسر شود،   ۱۰۰لیمر از   Fاگر ضریب احتمال  ۳در مدل   ٥

 درصد بدست می آید. ۴۰
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-است. در مدلآمده  ۱هاسمن برای هر مدل در جدول  
که اگر برآورد  آماره کای دو گویای این است    ۵تا    ۲ای  ه

با روش اثرات ثابت انجام شود احتمال تورش کمتر از  
انجام   تصادفی  اثرات  روش  با  برآورد  که  است  حالتی 

فرضیه برآورد با روش اثرات   ۲شود. برای مثال در مدل  
 شود.  درصد رد می  ۷۸تصادفی با احتمال 

در مدل اول هیچ متغیر کنترلی نداریم. این مدل  
دو متغیره بدون کنترل سایر عوامل یک رگرسیون ساده  

است همان     itf(X(دهنده  است. تنها متغیری که نشان 
است. ضریب برآوردی آن    )RL(متغیر حاکمیت قانون  

  با   ۲تفاوت مدل    مثبت و از لحاظ آماری معنادار است.
که  ۱ است  این  به      Relation  متغیرو   tbمتغیر    در 

بازهم شدهکنترل   ia نمایندگی حالت  این  در  است. 
مثبت و معنادار است. علت اینکه ضریب   RLضریب  

کوچک جبری  نظر  از  شدهمذکور  که    ،تر  است  این 
  ،کشورهایی که روابط اقتصادی مناسبی با ایران دارند

  باشند و به یی نیز میشاخص حاکمیت قانون باالدارای  
همبستگی مثبت با    Relation  و   RLتغیردو متی  عبار 

یکدیگر دارند. از طرف دیگر اثر هر دوی این متغیرها بر  
LC    مثبت است. بنابراین وقتی  Relation    کنترل نشود

گیری  اندازهبا هم  را    Relation  و RL   اثر   RLضریب  
با    کندمی برابر  و   ۲۹۶/۰که  اما    Relationقتی  است 

-را اندازه   RLخالصاثر  فقط    RLشود ضریب  کنترل می
 ۵و    ۴،    ۳  هایبه همین ترتیب در مدل  کند.مییری  گ

کنترل  itf(X( و  ia  که متغیرهای دیگری به نمایندگی از 
متغیرمی معنادار       RLشوند،  آماری  نظر  از  و  مثبت 

یابد. با توجه  است هرچند که معناداری آن کاهش می
می جدول  این  حاکمیت به  اثر  که  گرفت  نتیجه  توان 

بر   ابزار  متغیر  قانون  عنوان  به  اعتباراسنادی  گشایش 

تا زمانی که حاکمیت قانون برای کشور شریک   ،تجارت
این مهم در شکل    .مثبت استاست؛    ۵۰ایران کمتر از  

  است.سازی شدهشبیه ۲

های  به روش "داده ۵تا  ۲نکته مهم اینکه اگر مدل 
گزارش  جدول  در  (نتایج  شوند  برآورد  آمیخته"  درهم 

های  نشده "داده  روش  با  ضرایب  تفاوت  است) 
  ۵تا    ۲های  تلفیقی" ناچیز است. اثرات ثابت در مدل

نتیجه   است،  زمان  اثر  اثرات  زمان  تغییر  با  اینکه 
حاکمیت قانون بر استفاده از ابزار گشایش اعتبار برای  

کند. برای مثال اگر تجار  هر کشور تفاوت چندانی نمی
از کشور   واردات  برای  از    t  ،۱۰در سال    iایرانی  درصد 

-ابزار گشایش اعتبار برای مبادالت خود استفاده کرده
 کنند. استفاده می ۱۰تقریباً از نیز   t+1باشند در سال  

نشان می  ۱در جدول    ۵تا    ۱های  ضریب تعیین مدل
عمدهد بخش  که  وابسته،  هند  متغیر  نوسانات  از  ای 

درصد   ۲۴حدود    ۵است. برای مثال در مدل  ناشناخته
از نوسانات متغیر وابسته (درصد تجارت که با گشایش  

شده انجام  حاکمیتاعتبار  متغیرهای  توسط    است) 
) با RLقانون  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  روابط   ،(

)، مسافت جغرافیایی ایران Relationکشورهای دیگر (
)، درجه توسعه مالی کشور  Distanceبا کشور شریک (

 tb) و Gdpp)، درآمد سرانه کشور شریک ( Finشریک ( 
می داده  وتوضیح  متغیر    ۷۶شود  نوسانات  از  درصد 

ناش  که  عوامل  سایر  توسط  هستند  وابسته  ناخته 
می داده  این توضیح  در  که  است  ذکر  به  الزم  شود. 

خالص دنبال  به  قانون  تحقیق  حاکمیت  اثر  کردن 
گذار بر متغیر  هستیم و به دنبال شناسایی عوامل تأثیر

وابسته نیستیم. به همین دلیل کوچک بودن ضریب  
 تشخیص مدل، به معنای عدم تصریح مدل نیست. 
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 ) RL >50 > 94که    یی (کشورها   سک ی متوسط ر   ی کشورها   ی برآورد مدل برا .   ٢  جدول 

 متغیرهای توضیحی نماد  ١مدل  ٢مدل  ٣مدل ٤مدل ٥مدل 
٥٫٧٨٦- 

)٧٫٢٥٨ ( 
٢٫٩٥٤ - 

)٦٫٦٤٨ ( 
٢٫٩٩٧ - 

)٦٫٦١٢( 
٥٫٩٦٥ - 

)٦٫٦٠٤ ( 
٢٫٤٩١ - 

)٦٫٤٧٧ ( C  ثابت 

 ٠٫١٥٥٭
)٠٫١١٢( 

 ٠٫٠٩٤٭
)٠٫٠٩٤ ( 

 ٠٫٠٩٢٭
)٠٫٠٩٠ ( 

 ٠٫١٤٨٭٭
)٠٫٠٩٨ ( 

 ٠٫١٩٧٭٭٭
)٠٫٠٨٥ ( RL حاکمیت قانون 

١٫٢٤٠ 
)١٫٩٩٦ ( 

١٫٥٠٨ 
)١٫٩٧٧( 

١٫٥١٦ 
)١٫٩٦٩ ( 

 ٣٫٣٢٤٭٭
)١٫٩٣١(  Relation 

اقتصادی دو   -روابط سیاسی 
 کشور

 ٠٫٠٠١٭٭٭
)٠٫٠٠٠٣ ( 

 ٠٫٠٠١٭٭٭
)٠٫٠٠٠٣ ( 

 ٠٫٠٠١٭٭٭
)٠٫٠٠٠٣ (   Distance  جغرافیاییمسافت 

٠٫٠٠٢ 
)٠٫٠٢٧ ( 

-٠٫٠٠٢ 
)٠٫٠٢٧ (    Fin مالی درجه توسعه 

٠     Gdpp  درآمد سرانه کشور شریک 

٧ ٥ ١٣ ١٤ ١٤ R2 ضریب تعیین 
١٦٩ ١٦٩ ١٦٩ ١٦٩ ١٦٩ Obs  تعداد مشاهدات 

٢٫٥٧١ 
)٠٫٠٥٦ ( 

٢٫٤٩٨ 
)٠٫٠٦١ ( 

٢٫٥٢٣ 
)٠٫٠٥٩ ( 

٢٫٤٢٥ 
)٠٫٠٦٧ ( 

٢٫٣٠٤ 
)٠٫٠٧٨ (  

F  لیمر برای اثرات ثابت زمان 
 لیمر)  F(ضریب احتمال 

٧٫٥٦١ 
)٠٫٠٥٦ ( 

٧٫١٧٩ 
)٠٫٠٦٦ ( 

٧٫٥٦٩ 
)٠٫٠٥٥ ( 

١٫٣٦٧ 
)٠٫٥٠٤ ( 

١٫٨٨٠ 
)٠٫١٧٠ (  

 آزمون هاسمن:آماره کای دو
 (ضریب احتمال کای دو) 

 روش برآورد  اثرات ثابت اثرات تصادفی اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت
و   " iایران با کشور  اقتصادی -روابط سیاسیاثرات ثابت مقطع به صورت کامل کنترل نشده بلکه تنها با دو متغیر "*در این مدل 

 با ایران" کنترل شده است. i شورکمسافت جغرافیایی "
 های تحقیق منبع: یافته 

 

مشاهدات  ۲جدول    در گروه  به  مربوط   که 
 ۹۴<RL  <۵۰  شدهمدل    ۵؛  است است. برآورد 

  ۱توضیحات مربوط به متغیرهای کنترلی مانند جدول  
دهد که مدل لیمر و هاسمن نشان می  Fاست. آزمون  

باید با روش اثرات ثابت برآورد شوند    ۵و    ۴،  ۳،  ۱ای  ه
باید با روش اثرات تصادفی برآورد شود و البته    ۲و مدل  

داده روش  با  که  ندارد  توجیح  مدلی  هم  هیچ  در  های 
در جدول    RLآمیخته برآورد شود. در مقایسه ضریب  

شود وقتی شاخص حاکمیت قانون  مشخص می  ۳و  ۱،۲
کوچک و معناداری آن   RL است ضریب   ۹۴تا   ۵۰بین  

شود. به عبارت دیگر رابطه  به لحاظ آماری ضعیف می
رود. بنابراین اثر مثبت  تقریباً از بین می  RLو    LCبین  

حاکمیت قانون بر استفاده از گشایش اعتباراسنادی به  

تجارت   ابزار  محدودهعنوان  قانون  در  حاکمیت  که  ای 
است؛ تضعیف    ۹۴تا    ۵۰برای کشور شریک ایران بین  

 است. سازی شدهشبیه  ۲شود. این مهم در شکل می

شود که با کنترل بیشتر  مالحظه می  ۲در جدول   
شود یا  یر معنادار میتر و غکوچک  RLمتغیرها ضریب  

آن ضعیف می معناداری  شود. همچنین ضریب  اینکه 
جدول   در  قانون  حاکمیت  سوم    ۲متغیر  یک  تقریباً 

بنابراین با توجه  است.    ۱ضریب این متغیر در جدول  
جدول گرفت  می  ۲  به  نتیجه  که  توان  کشورهایی 

آن قانون  حاکمیت  بازهشاخص  در   ی ها 
 ۹۴<RL  <۵۰    با   خود  یتجار   روابط  نیر شتیب  قرار دارد  
 .  دهندیم انجام  سیال قیطر از را رانیا
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 ) RL > 94که    یی (کشورها   سک ی کم ر   ی کشورها    ی برآورد مدل برا .  ٣  جدول 

 متغیرهای توضیحی نماد  ١مدل  ٢مدل  ٣مدل ٤مدل ٥مدل 
 ٧٥٢٭٭٭ .٢٨٤
)١٤٢٫٢٠٠ ( 

 ٣٤٧٫١١٧٭٭٭
)٢٢٠.١٤٧ ( 

 ٣٥٠٫٥٩٠٭٭٭
)١٤٥٫٣٢٣ ( 

 ٢٥١٭٭٭ .٣٠٦
)١٤٦٫٩٥٥ ( 

 ٥٩٤٭٭٭ .٣٦٥
)١٤٦٫٧٦٢( C  ثابت 

 ٢٫٥٨٣٭٭-
)١٫٤٦٢( 

 ٣٫٠٣٩٭٭-
)١٫٥٢٧( 

 ٠٤٦٭٭٭ .٣-
)١٫٥١١ ( 

 ٢٫٧٢٢٭٭-
)١٫٥٣٩ ( 

 ٣٫٥٣٣٭٭٭-
)١٫٥٠٨ ( RL حاکمیت قانون 

 ١٣٫٣٢١٭٭٭-
)٤٫٨٨٤ ( 

 ١١٫٠٧٩٭٭٭-
)٥٫٠٤٧ ( 

 ١٠٫٨٥٧٭٭٭-
)٤٫٩٥٣ ( 

 ٨٫٩٠٤٭٭-
)٤٫٩٥٩ (  Relation 

روابط سیاسی اقتصادی  
 دو کشور 

 ٠٫٠٠٠٧٭٭-
)٠٫٠٠٠٧ ( 

 ٠٫٠٠١٭٭-
)٠٫٠٠٠٧ ( 

 ٠٫٠٠١٭٭-
)٠٫٠٠٠٧ (   Distance مسافت جغرافیایی 

٠٫٠٣٣ 
)٠٫٠٦٩ ( 

٠٫٠٢٥ 
)٠٫٠٧٣ (    Fin درجه توسعه مالی 

 ٠٫٠٠٠٣٭٭٭
)٠٫٠٠٠١ (     Gdpp 

درآمد سرانه کشور  
 شریک

٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣١ ٣٩ R2 ضریب تعیین 
٤٩ ٤٩ ٤٩ ٤٩ ٤٩ Obs  تعداد مشاهدات 

٢٫٠٩٢ 
)٠٫١١٦( 

٢٫٢٨٢ 
)٠٫٠٩٣( 

٢٫٣١٨ 
)٠٫٠٨٩ ( 

٢٫٢٥٩ 
)٠٫٠٩٥ ( 

٢٫٠٥٤ 
)٠٫١٢٠ (  

F   لیمر برای اثرات ثابت
 زمان 

 لیمر)  F(ضریب احتمال 

٦٫٢٦٨ 
)٠٫٠٩٩( 

٦٫٦٩٩ 
)٠٫٠٨٢ ( 

٦٫٩٥٦ 
)٠٫٠٧٣ ( 

٦٫٥٢٢ 
)٠٫٠٣٨ ( 

١٫٧٤٨ 
)٠٫١٨٦ (  

هاسمن:آماره کای  آزمون 
 دو

 (ضریب احتمال کای دو) 

 روش برآورد  اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت
و   " iایران با کشور  اقتصادی -روابط سیاسی*در این مدل اثرات ثابت مقطع به صورت کامل کنترل نشده بلکه تنها با دو متغیر "

 با ایران" کنترل شده است. i شورکمسافت جغرافیایی "
 تحقیق   های یافته :  منبع 

 

اثر شاخص حاکمیت قانون بر استفاده    ۳  جدولدر  
برای   اسنادی  اعتبار  ابزار گشایش   گروه مشاهداتاز 

۹۴>RL   مدل    ۵است. برای این گروه نیز  برآورد شده
  ۳  جدول  در  ی برآورد  مدل  ۵  ری تفساست.  برآورد شده

آماره  .  است  ۲و۱ی  ها جدول  مانند و    Fبر اساس  لیمر 
  ۳های جدول  آماره کای دو در آزمون هاسمن، همه مدل

داده روش  به  برآورد باید  ثابت  اثرات  و  تلفیقی  های 
 شوند. 

که مالحظه میهمان دادهطور  از  وقتی  هایی  شود 
است برای برآورد    ۹۴ها باالتر از  که حاکمیت قانون آن

منفی و معنادار    RLشود ضریب  استفاده می   ۳معادله  
متغیرها  می کنترل  با  تقریباً  این ضریب    تفاوت شود. 

نمی حدود  فاحشی  در  و  با    -۳کند  بنابراین  است. 
می باال  که  اطمینان  کشورهایی  که  کرد  ادعا  توان 

پا تجاری  (ریسک  دارند  باالیی  قانون  یین)  حاکمیت 
-سی انجام نمیروابط تجاری خود با ایران را از طریق ال

شبیه دارند.  کار  این  به  تمایل  کمتر  یا  سازی  دهند 
 سی در کشورهایی که کاهش استفاده از ال

  ۲است در شکل  ۹۴ها باالی حاکمیت قانون آن 
است. نشان داده شده
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های واردات ایران  سازی رابطه حاکمیت قانون و استفاده از ابزارگشایش اعتبار اسنادی با استفاده از داده شبیه    2 شکل 

 های تلفیقی با استفاده از روش داده   ٩٦- ١٣٩٣کشور در طی سالهای    ٧٩از  

 تحقیق   های یافته :  منبع 

 

معادله   در  که  کنترلی  متغیرهای  مورد  -آمده  ۳در 
-برآورد شده  ۳و  ۲،  ۱های  ها در جدولست و ضرایب آنا
نهفتها نکاتی  کنترلی،  ست  متغیر  اولین  است. 

Relation   نشان که  و  است  سیاسی  رابطه  دهنده 
می شریک  کشورهای  با  ایران  این  اقتصادی  در  باشد. 

گروه   سه  به  ایران  تجاری  شریک  کشورهای  تحقیق 
د که رابطه  اند. گروه اول کشورهایی هستنتقسیم شده

نزدیک سیاسی و اقتصادی با ایران دارند و از نظر ایران 
شوند. ازجمله این جزء کشورهای دوست محسوب می

کشورها چین، ترکیه،روسیه هستند. برای این کشورها 
-انتخاب شده  ۱عدد    Relationداده مربوط به متغیر  

ست. گروه دوم کشورهایی هستند که به لحاظ رابطه  ا
اقت  و  دوست  سیاسی  کشورهای  جزء  ایران  با  صادی 
شوند و از طرف دیگر جزء کشورهای غیر  محسوب نمی 

دوست هم نیستند. برای این کشورها داده مربوط به  
Relation    شده  ۲عدد این  انتخاب  ازجمله  است، 

کشورها آلمان، استرالیا، کانادا و نیوزیلند هستند. گروه  
نمی محسوب  دوست  که  هستند  کشورهایی  سوم 

 
نکته مهم در مورد این متغیر اینکه : متغیر مذکور یک نوع  ١

که  کند. در حالیمتغیر مجازی است که سه منظوره عمل می
-متغیرهای مجازی برای یک صفت کیفی دو منظوره عمل می

ا در  کند. این متغیر برای هر کشور در طول زمان ثابت است ام
کند. به همین منظور نوسان می ۳تا   ۱بین مقاطع از عدد 
گیرد، به عبارت دیگر این متغیر می i فقط ۳اندیس آن در مدل 

وند و از نظر ساختار سیاسی مشابه ایران نیستند،  ش
ژاپن  و  امارات  مصر،  امریکا،  کشورها  این  جمله  از 

به  هستند مربوط  داده  نیز  کشور  دسته  این  برای  و 
Relation    اثر متغیر مذکور   ١است.انتخاب شده   ۳عدد

الملل بستگی به  بر استفاده از ابزار مالی در تجارت بین
قانون  حاکمیت  بر    درجه  متغیر  این  اثر  دارد.  کشور 

برای   اسنادی  اعتبار  گشایش  از  استفاده  میزان 
ها  کشورهای شریک تجاری ایران که حاکمیت قانون آن

یعنی با کاهش رابطه    ٢است مثبت است.  ۵۰کمتر از  
اعتبار    –سیاسی   گشایش  ابزار  از  استفاده  اقتصادی 

کشور طرف تجاری با ایران،   ۷۹شود. از بین بیشتر می 
فیلیپین،    ۱۳ قزاقستان،  روسیه،  چین،  ترکیه،  کشور 

عراق، تانزانیا، پاکستان، بنگالدش، ویتنام، افغانستان،  
ت کشورهایی هستند که حاکمی قرقیزستان و بالروس

آن از  قانون  کمتر  و    ۱ها  آن   Relationو  ۵۰ها  بوده 
شوند و از اعتبار اسنادی برای  دوست ایران محسوب می
نمی استفاده  ازبکستان،    ۶کنند.  پرداخت  کشور 

تاجیکستان، لبنان، پرو، کنیا و اندونزی نیز با حاکمیت  

اقتصادی ایران بر  -به همراه عرض از مبدأ تأثیر روابط سیاسی
 دهد. استفاده از ابزار گشایش اعتبار در تجارت را نشان می

افزایش مقدار عددی آن   Relationبا توجه به تعریف متغیر  ۲ 
سیاسی آن   –ی اقتصادی تر شدن رابطهی ضعیفدهندهنشان

 کشور با ایران است.



 

164 

 . ۱۶۷تا  ۱۴۹  صفحات .۱۳۹۹ زمستان و پاییز . ۳۰ شماره .۱۵ دوره

 

 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  
Macroeconomics Research Letter 

 الملل تأثیر ریسک کشورها در انتخاب ابزار مالی برای تجارت بین. موسوی فرزانه صادقی گورابی، صالح قویدل و میرحسین 

از   با     Relationو    ۵۰قانون کمتر  ابزارهای   ۲برابر  از 
ر از اعتبار اسنادی برای تجارت استفاده میپرداختی غی

کشور اکراین، مصر، آرژانتین،   ۷نند. به همین ترتیب  ک
قانون   با حاکمیت  و صربستان  برزیل  زامبیا،  مکزیک، 

از   با    Relationو    ۵۰کمتر  ایران   ۳برابر  دوست  که 
نیستند و اکراین در این دسته تنها کشوری است که  

با   ایران  با  را  خود  اعتبار تجارت  گشایش  از  استفاده 
می انجام  اثر  اسنادی  از     Relationدهد.  استفاده  بر 

حاکمیت   شاخص  که  کشورهایی  در  اسنادی  اعتبار 
آن بین  قانون  تأثیر  است بی  ۹۴تا    ۵۰ها  تأثیر است. 
Relation    بر اعتبار اسنادی در کشورهایی که شاخص

آن قانون  از  حاکمیت  باالتر  است،   ۹۴ها  منفی  است 
عنی کشورهایی که کم ریسک هستند با کاهش رابطه  ی

آن   -سیاسی   با  ایران  ابزار اقتصادی  از  استفاده  ها 
 شود. گشایش اعتبار نیز کمتر می

متغیر کنترلی دوم فاصله جغرافیایی است. به لحاظ 
نظری هر چه فاصله جغرافیایی کشور با شریک تجاری  

می ترجیح  تجار  باشد  ابیشتر  از  بیشتر  بزار دهند 
استفاده اعتبار  فاصله  گشایش  افزایش  با  زیرا  کنند. 

جغرافیایی، تفاوت فرهنگی مانند تفاوت زبان و آداب و  
-شود و احتمال برقراری ارتباط کم میرسوم بیشتر می

شود لذا تجار بیشتر به بانک برای تضمین تجارت خود  
ابزار  متوصل می از  استفاده  آن  که مشهورترین  شوند 

ار اسنادی است. شواهد تجربی این مقاله گشایش اعتب
با شریکنشان می  ایران  تجارت  در  دهد در  های خود 

اعتبار  ابزار  از  استفاده  بر  تأثیر مثبت  فاصله،  صورتی 
اسنادی دارد که کشورهای شریک در گروه کشورهایی  

  ۹۴تا    ۵۰ها بین  باشند که شاخص حاکمیت قانون آن
صله تأثیری بر نوع  صورت فا) در غیر این۲باشد(جدول  

). لذا در گروه ۳و۱ابزار مالی برای تجارت ندارد(جدول  
تا   ۵۰ها بین کشورهایی که شاخص حاکمیت قانون آن

به  ۹۴ فاصله  بر  است  اثرگذار  عوامل  از  یکی  عنوان 
استفاده از ابزار مالی مهم است اما در گروه کشورهایی  

تر  یا بیش  ۵۰ها کمتر از  که شاخص حاکمیت قانون آن
است عوامل دیگر غیر از فاصله اهمیت بیشتری    ۹۴از  

ها همراه با عامل فاصله اثر فاصله  دارند که با آوردن آن
 شود.  تقریباً غیر معنادار می

بر   است.  مالی  توسعه  درجه  سوم  کنترلی  متغیر 
اساس مبانی نظری، درجه توسعه مالی کشور شریک 

گشایش ابزار  از  استفاده  بر  مثبت  اثر  اعتبار    باید 
باشد. زیرا با افزایش درجه توسعه مالی  اسنادی داشته 

پیشرفته مالی  اعتبار  ابزارهای  گشایش  مانند  تری 
شناخته استفاده  اسنادی  آن  از  بیشتری  تجار  و  شده 

کنند. همچنین سیستم بانکی در کشورهایی با درجه  می
تر در  دهی بهتر و امنتوسعه مالی باالتر امکان خدمات

ی ابزارهای مالی را دارند. شواهد تجربی این مقاله  زمینه 
های خود درجه دهد در تجارت ایران با شریکنشان می

توسعه مالی تأثیری بر استفاده از ابزار اعتبار اسنادی  
) و عوامل دیگر غیر از درجه توسعه  ۳و  ۱،۲ندارد(جدول  

ها با عامل  مالی اهمیت بیشتری دارند که با آوردن آن 
جه توسعه مالی اثر درجه توسعه مالی غیر معنادار  در 

 شود. می

است. به لحاظ   متغیر کنترلی چهارم در آمد سرانه
نظری هرچه درآمد سرانه در کشور شریک باالتر باشد  

بین تجارت  مالی  محصوالت  کشورها  آن  که  در  الملل 
های ثابت قابل توجهی را برای تأمین مالی تحمیل  هزینه

شناختمی دسترس کنند،  قابل  و  شده  و  ه  بوده  تر 
های تجاری  بازرگانان برای پوشش دادن بیشتر ریسک

باشند. شواهد تجربی  ها می خود مایل به استفاده از آن
های  دهد در تجارت ایران با شریکدر اینجا نشان می 

خود در صورتی درآمد سرانه، تأثیر مثبت بر استفاده از  
شاخ که  دارد  اسنادی  اعتبار  قانون  ابزار  حاکمیت  ص 

از   کمتر  شریک  از    ۵۰کشورهای  بیشتر    ۹۴یا 
 ). ۳و  ۱باشد(جدول 

 گیرینتیجه و بحث ۵
به   که  دارد  ریسک  بازرگانان  برای  واردات  و  صادرات 
ریسک تجاری شهرت دارد. این ریسک به دلیل عدم 
شناخت واردکننده از صادرکننده و برعکس در تجارت  

های تجاری،  یسکالملل وجود دارد. برای کاهش ربین
کنند و بازرگانان با استفاده  ها ابزارهایی معرفی میبانک

می کم  را  خود  ریسک  ابزارها  این  از از  یکی  کنند. 
است.  سی  مشهورترین این ابزارها اعتبار اسنادی یا ال

می  نشان  از  اما شواهد  بازرگانان  از  بسیاری  که  دهند 
ابزار استفاده نمی به  این  این تحقیق  این  کنند.  دنبال 

ابزار  نکردن  و  کردن  استفاده  علت  که  است  پرسش 
تحقیقات   چیست؟  بازرگانان  توسط  اسنادی  اعتبار 

مانند   ایزن نیپمنپیشین  نشان  ۲۰۱۷(ور  لواشمیت   (



 

165  

 . ۱۶۷تا  ۱۴۹  صفحات .۱۳۹۹ زمستان و پاییز . ۳۰ شماره .۱۵ دوره

 

 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  
Macroeconomics Research Letter 

 الملل تأثیر ریسک کشورها در انتخاب ابزار مالی برای تجارت بین. موسوی  میرحسینو  قویدل  صالح، گورابی صادقی  فرزانه

علتمی  از  یکی  که  اعتبار  دهند  از  استفاده  مهم  های 
اسنادی ریسک کشور شریک است. در این تحقیق با  

واردات ایران از کشورهای مختلف  های  استفاده از داده
سال طی  متقابل    ۱۳۹۶  -۱۳۹۳های  در  ریسک  تأثیر 

ایران با کشور شریک تجاری بر استفاده از ابزار " اعتبار  
است. شاخص حاکمیت  سی) برآورد شده اسنادی" (ال

گیری ریسک کشورها  قانون به عنوان ابزاری برای اندازه
قیق این است فرضیه این تحاست.  در نظر گرفته شده
به صورت  کشورهای مبدأ و مقصد  که ریسک تجاری  

غیرخطی بر انتخاب نوع ابزار تجاری بین دو کشور اثر 
  ورلو تیم اشمیت ایزن دارد. برای مثال فریدریک نیپمن

  ای دهند که رابطه این دو متغیر تپهنشان می)  ۲۰۱۷(
 .شکل است

لحاظ ریسک به سه گروه    در این تحقیق کشورها به
پایین کشورهایی هستند که  تقسیم شده اند. ریسک 

است. این   ۹۴ها باالی  شاخص حاکمیت قانون در آن
می  پرخطر  را  ایران  کشورها  دوم گروه  گروه  بینند. 

ها  کشورهایی هستند که شاخص حاکمیت قانون در آن
است. این گروه ریسک ایران را با ریسک    ۹۴تا    ۵۰بین  

گروه سوم کشورهایی    بینند.کشور خودشان یکسان می 
  ۵۰ها کمتر از  هستند که شاخص حاکمیت قانون در آن

می  خطر  کم  را  ایران  کشورها  گروه  این  بینند.  است. 
توجه داشته باشید که افزایش شاخص حاکمیت قانون  
باال   دلیل  همین  به  است،  ریسک  کاهش  با  مترادف 

بین با کاهش ریسک  قانون  -بودن شاخص حاکمیت 
ه است. نتایج این تحقیق نشان داد  الملل کشور همرا

بازرگانان برای تجارت با کشورهایی که دارای ریسک    که
پایین هستند و کشورهایی که ریسک باال دارند از ابزار  

استفاده میاعتبار   با کشورهایی  اسنادی کمتر  و  کنند 
که ریسک متوسط دارند از ابزار اعتبار اسنادی استفاده  

دیگرمی عبارت  به  اعتبار   کنند.  ابزار  با  ریسک  رابطه 
ای دارد. به  الملل ایران شکل تپهاسنادی در تجارت بین

می  پرخطر  را  ایران  که  کشورهایی  خالصه  بینند  طور 
می الترجیح  ابزار  از  بدهند  به    رای سی  کاال  صادرات 

ایران استفاده نکنند. اما بازرگانان کشورهایی که ایران 
دانند تمایل دارند برای میرا به لحاظ ریسک مانند خود  

 سی استفاده کنند.  صادرات کاالی خود به ایران از ال

دهد در تجارت  شواهد تجربی این مقاله نشان می
های خود در صورتی فاصله، تأثیر مثبت  ایران با شریک 

کشورهای   که  دارد  اسنادی  اعتبار  ابزار  از  استفاده  بر 
کمیت شریک در گروه کشورهایی باشند که شاخص حا

باشد. لذا در گروه کشورهایی    ۹۴تا    ۵۰ها بین  قانون آن
است    ۹۴تا    ۵۰ها بین  که شاخص حاکمیت قانون آن

عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر استفاده از ابزار  فاصله به
شاخص   که  کشورهایی  گروه  در  اما  است  مهم  مالی 

است    ۹۴یا بیشتر از    ۵۰ها کمتر از  حاکمیت قانون آن
گر غیر از فاصله اهمیت بیشتری دارند که با  عوامل دی
-ها همراه با عامل فاصله اثر فاصله تقریباً غیرآوردن آن

 شود.معنادار می

الزم به ذکر است که در این تحقیق از واردات به  
استفاده شده دیگر  با کشورهای  ایران  تجارت  -عنوان 

است و منظور از تعداد گشایش اعتبار برای هر کشور، 
اعتبار اسنادی است که از طریق تجار ایرانی برای  میزان  

است. تعداد  واردات ازکشورهای مختلف گشایش یافته
اعتبار اسنادی که توسط بازرگانان خارجی در کشورهای  
دلیل   به  یافته  گشایش  ایران  از  واردات  برای  خارجی 

ها در این تحقیق در نظر  عدم دسترسی به اطالعات آن 
شود پس از باز شدن  هاد میاست. پیشنگرفته نشده

بار   سوئیفت  اطالعات  تمام  به  دسترسی  و  سوئیفت 
میزان  و  ایران  صادرات  آمار  گرفتن  درنظر  با  دیگر 
گشایش اعتبار، مدل این تحقیق برای تحقیقات آینده  

 مجدد برآورد شود.

کاهش مهم برای  اینکه  سیاستی  پیشنهاد  ترین 
های الزم  شالملل تالهای مبادله در تجارت بینهزینه

برای ارتقا شاخص حاکمیت قانون از ضروریات است.  
این در حالی است که رتبه شاخص حاکمیت قانون در  

 است.  ۱۲۸از  ۱۰۹،  ۲۰۲۰ایران در سال 
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