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 مقدمه -1
اي را در میان کشورها اخیر جایگاه ویژه یکی از راهبردهاي توسعه و رشد اقتصادي که در سه دهه

توسعه صادرات مجموعه  ياستراتژ باشد.می "استراتژي (راهبرد) توسعه صادرات"، پیدا کرده است
از  یکی شود.یو اجرا م یبه اهداف توسعه صادرات طراح یدستیاب يکه برا است یتدابیر و تمهیدات

اصوالً کشورها از ابزارهاي مختلفی  باشد،یق صادرات میاست تشوی، سين استراتژیشبرد ایپ يابزارها
مالیاتی،  هايمانند معافیت يتوان به مواردیمجمله کنند که از آنبراي تشویق صادرات استفاده می

 اي، تضمینهاي بیمه اي (براي واردات مواد اولیه)، کمکهاي بازاریابی، حمایتتخفیف هاي تعرفه
 ). 1385هاي مستقیم (نقدي) و غیرمستقیم صادراتی و غیره اشاره کرد (پارسامنش، صادرات، یارانه

نفت همواره به عنوان محور توسعه اقتصادي و کسب درآمدهاي ارزي کشورهاي در  ،هاي اخیردر دهه
وابستگی  ،). با این حال(Ogan, 1995صادرکننده نفت، از جمله کشور ایران قرار داشته است  حال توسعه

 کشورها به صادرات نفتی به دلیل وجود نوسانات بازارهاي جهانی، موجب نوسان هاي زیادي در درآمدهاي
براي کشوري که  روند، این مسیرارزي آنها شده است و چون منابع نفتی جزء منابع پایان پذیر به شمار می

   (Rogres and Mulen, 1998).پایدار است، اطمینان بخش نیست  در اندیشه توسعه
ی که یتا جا نده نفت از این قاعده مستثنی نبودهایران نیز به عنوان یکی از کشورهاي صادرکن

همترین مشخصه اقتصاد کشور وابستگی شدید به درآمدهاي نفتی است و درآمدهاي صادراتی کشور م
ر یر چشمگییاز ثبات الزم برخوردار نیست. پس هر گونه نوسان و تغییر ناگهانی در قیمت نفت باعث تغ

شد ر تراز پرداختهاي کشور خواهد شد. به همین دلیل باید صادرات غیرنفتی تشویق شود. بنابراین
 ). 1385پایدار اقتصاد کشور در گرو توسعه و ثبات صادرات غیرنفتی است (بی ریا و جبل عاملی، 

صدور کاالي غیر نفتی که از چند سال پیش در برنامه دولت ایران قرار گرفته است، بدون تدارك 
یکی از راه تواند به هدفهاي تعیین شده خود برسد. حمایتی نمی يها استیالزم و اتخاذ س يبسترها

هاي تشویق صادرات ایجاد ضمانت هاي ارزي براي صادرکنندگان می باشد. چنین تسهیالتی معموالً 
به صورت صندوق هاي ضمانت به وجود می آیند و خطراتی که بیمه گران در مورد ریسک هاي 

 ).1373بازرگانی به عهده نمی گیرند را تحت پوشش قرار می دهند (زینال زاده، 
 يکالن اقتصاد ير هایبر متغ يارانه ها با توجه به اثرگذاری يقانون هدفمند ياجرا ،گریاز طرف د

، ين قانون در مراحل بعدیح ایصح ياجرا يبرا و باشد یدر اقتصاد کشور برخوردار م ییت باالیاز حساس
ارانه ید یارانه پرداخت. بایافت کننده یدر يمختلف اقتصاد يبخش ها يگذارتأثیرق ید به شناخت دقیبا

ن یا درن منظور یدار کشور شود. به همیباعث رشد و توسعه پا ،تیپرداخت شود که در نها یها به صورت
مورد  يدار اقتصادیدر جهت رشد و توسعه پا یبه عنوان عامل یر نفتیقانون کمک به توسعه صادرات غ

تداوم  يباشد که برا یم ینفت ریتوسعه صادرات غ ياز ابزارها یکی یمه صادراتیارانه بیتوجه بوده است. 
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 رد.یقرار گ یمورد بررس یر نفتیآن بر صادرات غ تأثیرن قانون، الزم است یا يپرداخت آن با اجرا
راه  1352صندوق ضمانت صادرات به عنوان سازمان متولی بیمه هاي صادراتی در ایران، در سال 

صادرات از طریق حفظ  از آن، توسعهخود ادامه داد و هدف به فعالیت  1357اندازي شد و تا سال 
هاي بیمه اقتصادي بود که به طور معمول شرکت -حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرهاي سیاسی

 يبه استناد مصوبه  شورا 1358صندوق ضمانت صادرات در سال تجاري آنها را بیمه نمی کنند. 
مطالبات، در مرکز توسعه صادرات ادغام شد و ون و یو د ییارها و دارایفه ها و اختیوظ انقالب با همه

ن دوره بنا به یاست که در ا ین در حالینداشت. ا یت چندانیدر عمل فعال 1373مه دوم سال یتا ن
ال مه دوم سین صندوق از نیشد. ا یشتر از قبل احساس میبه خدمات صندوق ب ازیل گوناگون، نیدال

  ازد.پرد یران میدر ا یصادرات يسک هایامروز به پوشش رت خود را دوباره گسترش داد و تا یفعال 1373
 نی در ایناگر چه با توجه به اهداف صنعت بیمه در کشور و اهمیت انواع بیمه، مطالعات گوناگو

کالن  بین متغیرهاي یو معلول یعل بیشتر این مطالعات بررسی رابطه ، اما اساسزمینه ها انجام گرفته
اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، رشد صادرات، رشد سرمایه گذاري و رشد درآمد یا توزیع آن با 

در این زمینه، بیمه هاي صادراتی و یارانه هاي آن کمتر مورد  بوده و يعرضه انواع خدمات بیمه ا
گوناگون از جمله یارانه رهاي متغی تأثیربنابراین در این مطالعه،  قرار گرفته وتوجه پژوهش گران 

 هاي صادراتی بر عرضه کل صادرات کشور بررسی شده است. بیمه
ا یآ کهبوده  اینق یتحق یدولت، سؤال اصل يبرا یصادرات يارانه های ياعطا یبا توجه به بار مال     

؟ براي کشور داشته است یر نفتیبر صادرات غ يتأثیردر کوتاه مدت و بلند مدت  یمه صادراتیارانه بی
پاسخ به این سؤال از آمار و داده هاي صندوق ضمانت صادرات و بانک مرکزي براي محصوالت غیرنفتی 

 استفاده شده است. 1390تا  1374طی سالهاي 
موضوع  لی و خارجی صورت گرفته در زمینهدر ادامه بعد از ارائه مبانی نظري و مطالعات داخ

صادراتی پرداخته شده  بیمه ران از لحاظ یارانهیرم به بررسی وضعیت امورد بررسی، در بخش چها
مدل مورد  ،ششم شود و در بخش یح میق تصریمدل استفاده شده در تحق ،است. در بخش پنجم

ق یتحق يبخش هفتم به جمع بند ،تیو در نها ل شده است.یج حاصل از آن تحلینظر برآورد و نتا
 اختصاص دارد. 

 
 نظريمبانی  -2

تقریبأ تمام مکاتب اقتصـــادي به نقش دخالت دولت ها در عرصـــه تجارت بین الملل پرداخته اند و 
ست  يیارانه، ابزار سیار مورد توجه قرار گرفته ا ست که در کنار دیگر ابزارهاي مالی نظیر تعرفه ها ب ا

(Cass, 1990)شکل ست ها محور نظرات و مطالعات خود را بر چگونگی  صیت . مرکانتلی شخ گیري 
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ورها ر کشیکشور از تجارت (صادرات) با سا ير طالیملی و بین المللی یک ملت و حداکثر کردن ذخا
ت ر داده و نسبییقرار دادند. از نگاه این گروه، اگر کشوري قادر باشد موازنه تجاري را به سود خود تغ

شود. ش دهد، آنگاه می تواند به مازاد تجایصادرات به واردات خود را افزا ست یافته و ثروتمند  ري د
سته و معتقد بود که دولت  سئول نظارت بر تجارت دان این مکتب، دولت را براي تحقق این منظور، م

سیدن به این نقطه می تواند از ابزارهاي گوناگونی چون تعرفه سهمیه ها، اعطاي کمک به براي ر ها، 
 .(Carbaugh, 1998)استفاده نماید  يرهاي مختلف تجاصادراتی و سیاست تولیدکنندگان، یارانه

 
 هاي حامی پرداخت یارانه صادراتینظریه -1-2
 نظریه حمایت از صنایع نوزاد  -1-1-2

این نظریه عنوان می کند، کشوري ممکن است در یک کاال مزیت نسبی داشته باشد ولی به علت 
اندازي شود و یا در صورت راه  فقدان دانش اولیه و سطح اندك تولید این صنعت نتواند در کشور راه

شده در خارج، رقابت موفقی داشته باشد. هدف اصلی حمایت  تأسیسهاي  اندازي نتواند با سایر بنگاه
، راه اندازي و حمایت از صنعت داخلی در دوران نوزادي است، تا تأسیستجاري موقت، به منظور 

قابت با سایر ر یید مدت، این صنعت تواناجایی که با دستیابی به صرفه هاي مقیاس و مزیت نسبی بلن
 بنگاه هاي خارجی را به دست آورد.

د در صنعتی جدید با مشکالت مختلفی دست به گریبان خواهد ییک بنگاه تولیدي جد ،در واقع
و نیروي کار متخصص را تهیه و یا آموزش دهد، تکنیک هاي تولیدي  "مدیریت"بود. بنگاه مزبور باید 

، در ایجاد و یا داخل شدن در بازارهاي مرتبط با تولیدات خود تالش نماید و روشجدید را فراگیرد
). اگر چه ناکامی بازار، امر 1374بروجردي، هایی را براي کاهش هزینه تولید جستجو نماید (رحیمی

هاي بازار، شاید بهترین سیاست، اعطاي یارانه کند، اما تحت بعضی از ناکامیحمایت را توجیه می
به صرفه جویی هاي داخلی پویایی منجر شود که مزایاي  1ق کاریاز طر يریادگیاگر  ،صادراتی نباشد

یادگیري به طور کامل در درون بنگاه باقی بماند، ناکامی بازار ممکن است در ناکامل بودن بازار سرمایه 
سرمایه  شد، زیرا بازارمشکل یا بسیار پر هزینه با يباشد که باعث می شود تأمین مالی چنین سرمایه ا

در سرمایه انسانی تورش پیدا می کند، یا به این علت که » نامرئی«برخالف این نوع سرمایه گذاري 
خصوصی، بسیار باال است. در 2نرخ بهره براي تمام سرمایه گذاري هاي بلندمدت به دلیل نزدیک بینی

ی که ارانه به فعالیتیاست. اما اعطاي  این مورد، بهترین سیاست، بهبود بازار سرمایه به طور مستقیم
 ).1378، میرمزایاي یادگیري را باعث می شود، بهترین جانشین می باشد (

1. learning by doing 
2. short-termism 
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 نظریه تجارت نو  -2-1-2
هاي ناشی از مقیاس متمرکز است که بحث در خصوص صنعت جوییاین نظریه بر رقابت ناقص و صرفه

اي یا دادن یارانه به یک صنعت داخلی ممکن است حمایت موقت تعرفهزاد را موجب شده است. اما نو
به یک صنعت نوزاد اجازه دهد از طریق اثر مقیاس رشد کند و سرانجام در بازارهاي صادراتی به یک 

نظیر جنبه هاي دیگر نظریه تجارت نو، مناسبت این نوع حمایت از صنعت  ،وضعیت رقابتی دست یابد
هاي ناشی از جوییکه اندازه بازار داخلی کوچک است، صرفهانگیز است، آن هم زمانی بر سؤالنوزاد 

جویانه عمل ها تالفیا دولتیا ورود به صنعت آزاد است یمقیاس براي محصوالت اولیه وجود ندارد 
که این  به طوري ،کنند و یا در محیط سیاستگذاري دولتی فساد و پشتیبانی سیاسی حاکم استمی

 است. یی نسنجیده بحث تنها پوشش براي حمایت گرا
اثرات  .باشدی) میجانب يهاییجو(صرفه یبحث اثرات خارج ،ه نو تجارتیت از نظریل حمایاز دال یکی     

با  يدیتول يکار، فراهم نمودن داده ها يروی، آموزش و مهارت نيرنده آموزش فناوریگدربر یخارج
 تعلق یخصوص يه گذاریبه سرماره هستند. موارد مذکور تنها یگر و غیع دیصنا ينه کم برایهز
 وجود آورنده اثراته ب ین اگر صنعتیند. بنابراتوانند بهره مند گرد یرد و کل جامعه از آن میگ ینم

ت ید. حمایآن صنعت بهره جو يبرا یتیحما ياست هایمثبت باشد، دولت مجاز است از س یخارج
) را 1اسیمق ی(منحن LAC ینن منحیید و حرکت به سمت پایش تولیدولت به بنگاه امکان افزا

ر د یت نسبیک مزیابد و ی یک واحد محصول کاهش مید ینه تولیجه، متوسط هزیدهد. در نت یم
د، یجد يت در جذب فناوریان شد، موفقیسازد. عالوه بر آنچه ب یرا فراهم م یو خارج یداخل يبازارها

 ینعتص يافته و کشورهایکمتر توسعه  ياز کشور ها یدارد. برخ یت نسبیمز يدر ارتقا ینقش قاطع
 يها گسترده در بازار يفوق، هم اکنون به حضور ياست هایق اعمال سی) از طریشده (مانند کره جنوب

افته اند. این نظریه و نظریه حمایت از صنایع نوزاد بر هدفمند بودن اعطاي یارانه یدست  یجهان
 يارانه هایت دار در پرداخت یع اولویصنا ییشناسا يبرا یکرد منطقید داشته و رویصادراتی تأک

 . (Krugman, 1994)دهند  یرا ارائه م یصادرات
 
 یارانه صادراتیآثار اقتصادي اعطاي -22-2

اصوالً سیاست یارانه بر صادرات زمانی اعمال می گردد که کشورهاي صادرکننده در بازار جهانی داراي 
 ،با پرداخت یارانه صادر کنندگان را یاري می دهند. بدین ترتیب ،مزیت نسبی نباشند و در نتیجه

یارانه باعث کاهش قیمت بین المللی به سطحی کمتر از سطح قیمت هاي داخلی کشور صادر کننده 

1. scale curve 
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 می شود و در نتیجه رابطه مبادله را به نفع کشورهاي وارد کننده تغییر می دهد. 
الیات بر م تأثیرتعرفه بر واردات، معادل  تأثیرمی توان نشان داد که  "تقارن لرنر"براساس قضیه 

پرداخت یارانه بر واردات همان کشور خواهد بود.  تأثیر یارانه بر صادرات، معادلصادرات یک کشور و 
Pxw،Pma  وPmwبراي این منظور، چنانچه  ،Pxa  ي صادراتی در نشان دهنده قیمت کاال ،را به ترتیب

، قیمت کاالي وارداتی در همان کشور، قیمت جهانی کاالي صادراتی و قیمت جهانی کاالي Aکشور 
یزان یارانه بر واردات نشان دهنده میزان یارانه بر صادرات و م smو  sxوارادتی در نظر بگیریم و 

 هاي وان این روابط را بین قیمتت یي که یارانه به دنبال خواهد داشت، متأثیرگاه با توجه به باشند، آن
 یک کشور و قیمت هاي جهانی در نظر گرفت.

  pxa

1+sx
= pxw       ,          pma = pmw                                                                           )1       (  

 pma = pmw

1+sm
    ,           pxa = pxw                                                                           )2        (  

) در واقع بیانگر این واقعیت است که در صورت پرداخت یارانه بر صادرات، قیمت هاي 1رابطه (
) نشان دهنده این است که 2جهانی کمتر از قیمت هاي داخلی کشور صادر کننده است و رابطه (

اما قیمت کاالي . یمت هاي وارداتی در صورت پرداخت یارانه، کمتر از قیمت هاي جهانی خواهند بودق
) با قیمت جهانی برابر می باشند. حال با 2) و قیمت کاالي صادراتی در رابطه (1وارداتی در رابطه (

 زیر نوشت:) می توان رابطه مبادله براي کشور مورد نظر را به صورت 2) و (1توجه به روابط (
Pxa

(1+sx)

pma
= pxw

pmw
                                                                                                          )3            (  

pxa

pma
= pxw

pmw

(1+sm)

                                                                                            )4    (              

) 4) و (3ک از روابط (یاست؛ آنگاه به سادگی از هر ∗sm = sx = s ه حال چنانچه فرض نماییم ک
 شود: رابطه زیر حاصل می

 px
a

pma
= pxw(1+S∗)

pmw
                                                                                                                  )5(  

ه بر یارانه برصادرات و تعرف تأثیردر زمینه یکسان بودن  "تقارن لرنر"رابطه فوق بیانگر قضیه 
را به نفع کشور وضع کننده بهبود می بخشند. واردات می باشد. به عبارت دیگر هر دو رابطه، مبادله 

تعرفه بر واردات و مالیات بر صادرات را نیز نشان داد.  تأثیرمی توان یکسان بودن  ،به همین ترتیب
نتایج این قضیه براي روابط تجاري بین المللی و اقتصاد کشورها بسیار حائز اهمیت است. بر اساس 

اردات یا یارانه بر صادرات، اگرچه می تواند باعث گسترش تولید این قضیه می توان گفت که تعرفه بر و
ن موضوع به قیمت محدود شدن تولید و صادرات سایر کاالها امکان پذیرخواهد یاما ایک کاال گردد، داخلی 

وضع تعرفه بر واردات کاالهاي صنعتی درکشور هاي درحال توسعه می تواند منجر به  ،بود. بدین ترتیب
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کاهش صادرات کاالهاي کشاورزي و پرداخت یارانه به صادرات توسط کشورهاي پیشرفته، منجر به محدود 
  .(Krugman and Obsfield, 2000)صنعتی توسط این کشورها گردد شدن صادرات کاالهاي

ارانه تنها در صورتی می تواند به افزایش صادرات یک کشور منجر شود که با سیاست پرداخت ی
واکنش سایر کشورها روبه رو  نگردد. در دنیاي تجارت، برقراري یارانه توسط یک کشور می تواند به 

از طریق وضع تعرفه بر واردات کاالي مورد نظر  -1دو صورت با واکنش سایر کشور ها مواجه گردد: 
به منظور حفظ بازار در کشور  دیگراز راه پرداخت یارانه توسط کشور  -2وارد کننده  توسط کشور

ز یوارد کننده. حالت اول منجر به انتقال درآمد به کشور وارد کننده خواهد شد و در صورت دوم ن
گونه عکس العملی ننماید، پرداخت یارانه براي هر دو کشور گر کشور وارد کننده اقدام به هیچحتی ا

منجر به متضرر شدن هر دو کشور، و  صادر کننده، نتیجه معکوس خواهد داشت و این سیاست عمالً
 ).1385به نفع وارد کننده می گردد (صادقی، 

 
 پیشینه تحقیق -3

رکز ، تمرانیدر ا یر نفتینه صادرات غیانجام شده در زم يگر مطالعه هاین مطالعه با دیا یز اصلیتما
العات مط. باشد یم یر نفتیمؤثر بر صادرات غ ير هایاز متغ یکیبه عنوان  یمه صادراتیارانه بیبر 

 باشد. یر میصورت گرفته در رابطه با موضوع به شرح ز یو داخل یخارج
 يت هایمحدود"با عنوان  ي، در مقاله ا(Minetti and Chun Zhu, 2011)و چون ژو  ینتیم
ت اعتبارات بر صادرا يه بندیسهم تأثیربه  "ایتالیاز اقتصاد ا يشواهد ؛و صادرات شرکتها ياعتبار

ج نشان یا استفاده شده است. نتایتالیا يدیتول ين مطالعه از آمار شرکتهایپردازند. در ا یشرکتها م
ا گر شرکت هینسبت به دشده،  يه بندیکه اعتبارات آنها سهم ییشرکت ها دهد که صادرات در یم

دهد.  ی/. کاهش م38را تا حدود  یخارج يهااعتبارات، فروش يه بندین تر است. و سهمیی/. پا39
 يآن بر فروش ها تأثیر یکند ول یز دچار رکود میرا ن یفروش داخل ،اعتبارات يه بندیاگرچه سهم

 يژه برایوبر سر راه صادرات ب یاعتبارات، مانع يه بندیسهم نیتر است. همچنیار قویبس یخارج
 باشد. ی، میخارج يه هایع وابسته به سرمایا صنایباال و  يها يفناور يدارا يشرکت ها
بیمه صادراتی بر صادرات ژاپن را بررسی کرده  تأثیر یارانه، در مطالعه اي (Mah, 2006)ماه 

گرنجر و یوهانسن براي بررسی رابطه همجمعی بین متغیرها  -است. در این مطالعه از آزمون انگل
د که نظام بیمه صادراتی موجب افزایش صادرات ژاپن هدمی نشان نتایج این مطالعه  ه واستفاده شد

 بر افزایش صادرات این کشور نداشته است.  يدار یمعن تأثیرنشده و 
 تأثیرصادراتی توسط دولت ها را تحت  ، در مطالعه اي پرداخت یارانه(Kagitani, 2003)کاگیتانی 

فشارهاي سیاسی تعداد تولید کنندگان داخلی دانسته و معتقد است که این تولید کنندگان می توانند 
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له سواري مجانی تحمل کنند. وقتی تعداد اهزینه هاي شکل گیري یک گروه مؤثر را به منظور غلبه بر مس
ی می توانند نندگان داخلتولیدکنندگان خارجی در مقایسه با تعداد تولیدکنندگان داخلی زیاد باشد تولیدک

است  عتقددولت را تحت فشار قرار دهند. وي م ،یک گروه فشار تشکیل داده و براي یارانه صادراتی باالتر
صادراتی بهینه از نظر سیاسی، می تواند رفاه اجتماعی را نسبت به زمانی که  که اجراي سیاست یارانه

است که دولت به دنبال حداکثر سازي رفاه اجتماعی تجارت آزاد وجود دارد، کاهش دهد. دیدگاه وي این 
 نیست بلکه  حمایت سیاسی را به حداکثر می رساند.

بررسی کردند که  یهاي صادراتی را در حالت، اثر یارانه(Beladi and Chao, 2003)بالدي و چاو 
هاي صادراتی، تقاضا گیرد. یارانهاي در جهت تولید کاالهاي صادراتی صورت میواردات کاالهاي سرمایه

دهد. افزایش در موجودي سرمایه، هاي خارجی را به قیمت هزینه مصرف داخلی افزایش میبراي سرمایه
دهد که نرخ اجاره واقعی بدون تغییر بماند. اگر سرعت نرخ دستمزد واقعی را تا زمانی افزایش می

ان افتد. همچنین نشجاري اتفاق میانباشتگی سرمایه از نرخ پس اندازها تجاوز کند، پسرفت تعادل ت
 ها مرتبط باشد.هاي تراز پرداختتواند با بحرانهاي صادراتی میداده شد که یارانه

، ارتباط بین صادرات، ریسک اعتباري و (Rienstra and Turvey, 2002)رینسترا و توروي 
اعتبارات صادراتی کشورهاي  تأثیرچگونگی  ،ضمانت هاي اعتباري را بررسی کردند. در این مطالعه

ی ریسک هاي غیر پرداخت واردکننده بر تولیدات کشاورزي و صنعتی بررسی شد. همچنین موضوع مهار
ضمانت اعتبارات صادراتی بیمه مورد توجه قرار گرفت. در این جهت یک الگوي تئوري ارائه  به وسیله

تی براي کشورهاي واردکننده اي ارت صاداعتبارا شد و نشان داد که چگونه مهار ریسک از طریق بیمه
کلیدي این مطالعه  ار صادرات را افزایش دهد. نتیجه می تواند مقد ،که داراي ریسک باالیی هستند

بیان می کند که صادرات در حضور ریسک پرداختی کشش ناپذیر است، ولی بیمه می تواند منحنی 
 صادرات را کشش پذیر کند.

الگوي بازار ثالث  ،"سیاست تجاري راهبردي"در مقاله اي تحت عنوان ، (Brander, 1995)براندر 
را الگویی می داند که در آن یک یا چند بنگاه از کشور خودي و یک یا چند بنگاه از کشور خارجی با 

 در الگوي بازار ثالث، تعرفه یا سهمیه وارداتی استفاده نمی شودیکدیگر در بازار سومی رقابت می کنند. 
 صادراتی است که اثر آن کمک به بنگاه در مقابل رقیب خارجی است.  سیاست راهبردي، یارانه و ابزار

صادراتی و تراز تجاري را در اقتصادهاي کوچک کشورهاي  بین یارانه ، رابطه(Satiago, 1989)ساتیاگو 
در حال توسعه مطالعه کرده است. در این مطالعه، یارانه هاي صادراتی به عنوان مکانیسمی براي افزایش توان 
رقابت در صادرات و یک ابزار تزریقی براي دولت در جهت کاهش کسري تجاري به کار برده شده اند. نتایج 

کاهش کسري تجاري را به دنبال خواهد داشت  ییان می کند که یارانه هاي صادراتی، در صورتاین مطالعه ب
که کشش قیمتی صادرات باال و قیمت هاي داخلی داراي ثبات نسبی باشند. همچنین در صورت پایین بودن 
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 هد. ش می دهاي صادراتی، کسري تجاري را افزای کشش قیمتی صادرات و یا تغییر قیمت هاي داخلی، یارانه
بیمه صادراتی بر صادرات تأثیر یارانه ارزیابی " )، در مقاله اي تحت عنوان1388استخر و همکاران (

صادرات محصوالت کشاورزي با  ، به رابطه بین یارانه بیمه صادراتی و عرضه"محصوالت کشاورزي
اند.  پرداخته 1362-1384دوره  ی، ط(ARDL)گسترده  يح با وقفه هایافت خود توضیاستفاده از ره

ت داراي اثر مثب ،بیمه صادراتی در بلندمدت و کوتاه مدت ارانهین مطالعه نشان می دهد که ینتایج ا
 داري بر صادرات محصوالت کشاورزي می باشد.و معنی

)، رابطه بین بیمه و صادرات محصوالت کشاورزي را با استفاده از آزمون هاي 1383صمدي (
هد که د یوهانسن و معیار خطاي پیش بینی بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان مهمگرایی ی

 علت و معلولی کوتاه و صادرات وجود دارد، ولی رابطه رابطه تعادلی بلندمدتی بین متغیرهاي بیمه
 مدتی بین آنها دیده نمی شود.

در توسعه  یصادراتنقش اعتبارات ")، در مطالعه با عنوان 1381( یکانیو پ یمیصم يجعفر
ران یدر ا یر نفتیدر توسعه صادرات غ ینقش اعتبارات صادرات یبه بررس ،"رانیدر ا یر نفتیصادرات غ

ن صادر کنندگان یاز ب ينفر 200استفاده کرده و نمونه  یشیماین منظور از روش پیا يپرداخته اند. برا
، ن پژوهشیدر ا يریه گزساده انتخاب کرده اند. ابزار اندا یتصادف يبه روش نمونه بردار یر نفتیغ
 اعتبارات يدهد که اعطا یق نشان مین تحقیج ایک پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده است. نتای

ن اهرم توسعه در جهش صادرات ین و مؤثرتری) مهمتریصادرات يد کاالیخر ین مالی(تأم یصادرت
 يهادر بازار کشور یدر توسعه بازار محصوالت صادرات يرشد قابل مالحظه ا ،باشد و با اعمال آن یم

 .بخشد یت ارتقا میت و کمیفیرا از نظر ک یوجود خواهد آمد و جهش صادراته هدف ب
)، به بررسی عملکرد بیمه هاي صادراتی و مبانی شکل گیري صندوق ضمانت صادرات 1380احمدوند (

تنها کمتر  1378تا سال  1373ن می دهد که این صندوق توانسته از سال پرداخته است. نتایج مطالعه نشا
 هاي صادراتی را تحت پوشش قرار دهد که بسیار ناچیز است.  از یک درصد از فعالیت

 
 صادراتی ضعیت ایران از لحاظ یارانه بیمهبررسی و -4

ي گذاراست تا سیاستدهاي نفتی موجب شده تجربه گذشته ایران در مورد نوسانات غیر عادي درآم
). براي تشویق صادرات 1381هایی براي افزایش صادرات غیر نفتی انجام شود (خلیلیان و فرهادي، 

غیر نفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی، می توان از سیاست هاي گوناگونی همچون 
پرداخت وام به صادراتی شامل پرداخت هاي مستقیم، اعطاي معافیت هاي مالیاتی،  یارانه

صادراتی به  اران خارجی و اعطاي یارانه بیمهصادرکنندگان، اعطاي وام هاي کم بهره به خرید
 ود.شصادرکنندگان بهره برد که به منظور رونق و شکوفایی صادرات در یک بخش راهبردي پرداخت می
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ه منظور بولت یارانه هاي صادراتی، کمک ها و هرگونه نفع و مزیت نسبی مالی است که توسط د
یمه ب تشویق صادرات محصوالت خاص وگسترش یا حفظ بازار صادراتی پرداخت می شود. سیاست یارانه

ویژه با شروع دوباره فعالیت صندوق ضمانت صادرات از سال تی در ایران در سالهاي اخیر و بصادرا
 به صورت جدي به اجرا درآمده است.  1373

بیمه صادراتی، تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی در  انهبق آمار تهیه شده، میزان یارمطا
 به صورت جدول زیر می باشد. 1390تا  1374حد فاصل سال هاي 

 

 ، تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی یمیزان یارانه بیمه صادرات .1 جدول
 (ارقام برحسب میلیون ریال)                                                                                                          

یارانه بیمه صادراتی  سال
)INS( 

تولید ناخالص داخلی 
)GDP( ) صادرات غیر نفتیX( INS/X 

 
1374 0 183431658 5688673 0 
1375 0 257793448 5434993 0 
1376 529,997 303343328 5032283 0,000105 
1377 53,08 357543458 5273293 0,0000101 
1378 127,776 457945940 5883500 0,0000217 
1379 0,966 630316123 6584725 0,00000014 
1380 1331321 735364082 7392088 0,0180101 
1381 19460,5 938308273 36670464 0,000531 
1382 307775 1167406699 49461760 0,006222 
1383 367606 1529476043 59701609 0,006157 
1384 1671016 1909326050 94510511 0,017681 
1385 2426418 2348165193 119506587 0,020304 
1386 3788115 2825516300 142174520 0,026644 
1387 8401935 3333235000 175525695 0,047867 
1388 31324342 3543574000 217346618 0,144122 
1389 8234572 4300531000 222246321 0,037052 
1390 10991586 3829457537 189143371 0,058112 

 قی، صندوق ضمانت صادرات و محاسبات تحق.ا ا. ج. يمأخذ: بانک مرکز
 ،ن قانونی) ا8طبق بند (ز) ماده ( بر، 1388ارانه ها در سال ی يب قانون هدفمندین با تصویهمچن     

 يرا برا ين قانون، مقداریا ي) خالص وجوه حاصل از اجرا%30درصد ( یدولت موظف شده است از س
 ت از توسعهیحما يا وجوه اداره شده برایالت و یارانه سود تسهیا یبالعوض  يپرداخت کمک ها

ر یدر توسعه صادرات غ یمه صادراتیارانه بیت و نقش ینه کند. با توجه به اهمیهز یر نفتیصادرات غ
 ابد.یاختصاص  یمه صادراتیارانه بیتواند به  ین مبلغ میاز ا ی، بخشینفت

از روند  ،طی سال هاي گذشته )، پرداخت یارانه بیمه صادراتی در کشور1جدول شماره ( مطابق
الزم برخوردار نبوده است. در  کارآییمشخص و معیار اصولی پیروي نکرده و در چنین شرایطی از 
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به سمت محصوالتی باشد که ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر،  حال جهت گیري یارانه ها می باید عین
 امکان ورود در عرصه رقابت جهانی را نیز داشته باشند.

 
 ح مدلیتصر -5

، (Faini, 1994) مطالعه بر اساس الگوهاي ارائه شده در مطالعات فینیدر این الگوي مورد استفاده
 (Barlow and Senses, 1995)، بارلو و سنسس (Arsalan & Wijnbergen, 1993)ارسالن و وینبرگن 

آوري اطالعات انتخاب شده است که در آن به دلیل محدودیت موجود در جمع (Mah, 2006)و ماه 
الگوي استفاده  ،نهایتو آمار، برخی از متغیرهاي استفاده شده در مطالعات مذکور حذف گردیده و در 

 شده به صورت زیر اعمال شده است:
LnXt = β0 + β1LnRPt + β2LnINSt + β3LnCPIt + β4LnGt + εt                      (6) 

 Xارزش کل صادرات غیر نفتی = 
RP  قیمت نسبی صادراتی (که از تقسیم شاخص قیمت صادراتی بر شاخص قیمت کل عمده =

 .فروشی به دست آمده است)
INS یارانه ي بیمه صادراتی = 
 CPIشاخص قیمت کل مصرف کننده = 

 Gتولید ناخالص داخلی کل محصوالت غیر نفتی = 
فشار تقاضاي داخلی مورد  1) شاخص قیمت کل مصرف کننده، به عنوان نماینده6در معادله (

بیمه صادرات که در این مطالعه  برابر است با یک به عالوه نسبت یارانه INSاستفاده قرار گرفته است. 
تعریف شده » خسارات بیمه صادرات منهاي حق بیمه صادرات منهاي بازیافت خسارات«به شکل 

 رود یصادرات است و انتظار م یمتیانگر کشش قیب β1ح مدل، یبودن تصر یتمیبا توجه به لگار .است
تظار ، انیداخل یمت عمده فروشینسبت به ق یمت صادراتیش قیرا با افزایعالمت آن مثبت باشد. ز

 یبر صادرات، مطالعات قبل یصادرات يارانه هایابد. با توجه به اثر مثبت یش یرود صادرات افزا یم
 2بزرگتر از صفر است.  β2عمدتاً فرض کرده اند که 

این موضوع که آیا قرار دادن فشار تقاضاي داخلی در سمت راست معادله عرضه صادرات صحیح 
گیري فشار تقاضاي داخلی در معادله عرضه صادرات، عالوه بر یا نه؟ مورد بحث است. دلیل قرار است

می گردد. البته، مقاالت متعددي مانند زیلبرفارب  باز بر یمت نسبی، به نواقص بازارمتغیر ق

1. proxy 
ر جهت دهد، ییمشابه تغ یمت صادراتید کننده در قین سطح سود تولیبه باالتر یارانه صادراتیالبته ممکن است . 2
 .(Mah, 2006)د یبه دست آ یب گفته شده، منفیل ضرین دلیابد و به همیش نیصادرات افزا یول
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)1980 ,Zilberfarb(1  1994 ,و فینی)Faini( هايداده، فرضیه فشار تقاضاي داخلی را با استفاده از 
د. در این مطالعه همانند هاي غیر ایستا لحاظ نشده ان مؤلفهسري زمانی آزموده اند، اما در آنها نیز 

قیمت مصرف کننده به عنوان نماینده براي فشار تقاضاي )، از شاخص Mah, 2006ماه ( مطالعه
تبر ه معین فرضیر اصادرات، اگ بر عرضه یداخل يداخلی استفاده شده است. در مورد اثر فشار تقاضا

 .شود یمنف  β3رود که عالمت  ید، انتظار ممت مصرف کننده استفاده گردیباشد و شاخص ق
 یزمان يتوان از روش هاي برآورد سربراي بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، می

کوتاه مدت و بلند مدت را به  يهاتوان الگو یم ،ن روشیاستفاده کرد. در ا ARDLاز جمله رهیافت 
 یو مشکالت ناش یخود همبستگ مسالهرها، یمتغ يل افزودن وقفه هاین زد و به دلیطور همزمان تخم

را که آنها به طور عموم یب و کارا هستند، زینا ار ARDL ين هاین تخمید. همچنیآ یش نمیاز آن پ
 ).1378، یرستستند (نوفین ییو درون زا یچون خود همبستگ یمشکالت يدارا

 

 ل نتایجیبرآورد و تحل -6
 يداده ها ي، براARDLنتایج الگوي برآورد شده بر اساس روش خودتوضیحی با وقفه هاي گسترده 

 ) ارائه شده است.2در جدول ( 1374-90ساالنه 
 

 بلندمدت صادرات غیر نفتی . نتایج حاصل از برآورد رابطه2 جدول
 t prob اره آم پارامترهبرآورد  پارامترها متغیرها

1 β0 25,2495- 0,62384- 0,550 
lnRP β1 2,1940- 0,92051- 0,384 

Ln INS β2 0,17597 1,7695 0,115 
lnCPI β3 0,23833 0,051202 0,960 
Ln G β4 2,0595 1,3830 0,204 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق
صادرات  بیمه صادراتی و عرضه رانهنتایج حاصله در مورد ارتباط میان یا ،)2مطابق جدول (

ر عرضه اثر مثبت ب ،بیمه صادراتی در بلندمدت لت بر این موضوع دارد که یارانهغیرنفتی در کشور، دال
بیمه هاي صادراتی در  ک درصد افزایش (کاهش) یارانهیصادرات غیر نفتی دارد. به سخن دیگر، 

درصد افزایش (کاهش) می دهد. ) 0,17597میزان صادرات محصوالت غیرنفتی را ( ،بلندمدت
) بر عرضه صادرات 0,23833مثبت ( تأثیرهمچنین شاخص قیمت مصرف کننده در الگو داراي 

 غیرنفتی است. 
یابد، انتظار می رود فشار تقاضا به سمت فرصت مصرف افزایش می بنابراین در شرایطی که هزینه
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تًا که عمد یبراي کاالهاي مصرف یداخل ياکاالهاي سرمایه اي هدایت شود و این منجر به کاهش تقاض
 یر لگاریتم شاخصخواهد شد. در خصوص عالمت برخالف انتظار متغ ،ت صادراتی هستندیقابل يدارا

 می توان فرضیه اي به این شرح مطرح کرد که با افزایش شاخص قیمت مصرف قیمت مصرف کننده،
). همچنین مطابق 1385ابد (رحمتی، فرصت مصرف افزایش می ی کننده و یا افزایش تورم، هزینه

متغیر تولید ناخالص داخلی محصوالت غیر نفتی در الگو داراي اثر مثبت بر صادرات غیر  ،)2جدول (
زان می ،ک درصد افزایش (کاهش) تولید ناخالص داخلی در بلندمدتی ،گرینفتی است. به عبارت د

(کاهش) می دهد. همچنین متغیر شاخص ) درصد افزایش 2,0595صادرات محصوالت غیرنفتی را (
 با ،بنابراین و ) بر صادرات غیر نفتی در بلند مدت دارد-2,1940اثري منفی ( ،قیمت نسبی صادراتی

 افزایش قیمت نسبی صادراتی، میزان عرضه صادرات این محصوالت از کشور کاهش می یابد.
 ) ارائه شده است.3( حیح خطا در جدولنتایج مربوط به الگوي تص ،با توجه به نتایج الگوي بلندمدت

 
 . نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا3 جدول

 t propآماره  ضریب متغیر
C 15,1641- 0,61226- 0,566 

dlnINS 0,025150 1,0286 0,330 
dlnCPI 0,14313 0,051224 0,960 
dlnRP 1,3176- 0,86083- 0,412 
dlnG 1,2369 1,2758 0,234 

ECM(-1) 0,60057- 3,9420- 0,003 
  R2= 0,84840               DW= 2,1773                 F(6,9) = 7,46201 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق
 

صادرات در کوتاه مدت،  بیمه صادراتی با عرضه) نشان می دهد، یارانه 3همان گونه که جدول (
دارد. بنابراین یک درصد افزایش (کاهش) مثبت  رابطه )،0,025150با توجه به ضریب به دست آمده (

شود که میزان عرضه صادرات محصوالت غیر نفتی برابر با صادراتی موجب می هايبیمه در یارانه
ک دوره افزایش (کاهش) یابد. شاخص قیمت مصرف کننده نیز در کوتاه ی) درصد در 0,025150(

ن ضریب می گوید که یاست. مقدار ا ) بر عرضه صادرات غیرنفتی0,14313مدت داراي اثر مثبت (
 15صادرات را حدود  عرضه ،افزایش (کاهش) یک درصدي در میزان شاخص قیمت مصرف کننده

دهد. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی بخش محصوالت غیر نفتی در درصد افزایش (کاهش) می
 ،یر شاخص قیمت نسبی صادراتصادرات غیرنفتی است. و متغی کوتاه مدت داراي رابطه مثبت با عرضه

تصحیح خطاي برآورد  ) بر صادرات غیر نفتی در کوتاه مدت دارد. ضریب جمله-1,3176اثري منفی (
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) بوده و -0,60057شده، معنی دار و عالمت آن مورد انتظار (منفی) است. مقدار این ضریب برابر با (
توان پس می .شود یل بلند مدت جبران مدرصد انحراف از تعاد 60به این معنی است که در هر دوره 

 گیرد.خوبی به سمت تعادل صورت می گفت که تعدیل با سرعت نسبتاً
 

 يجمع بند -7
در کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران، صادرات از جمله مقوالتی است که نیاز به حمایت دارد. 

 دهد که در مقاطعی کوتاه یانشان می ،تجارب کشور هایی که امروزه در امر صادرات پیشتاز هستند
ویژه صادرات را به روش هاي مختلف مورد تشویق و حمایت میان مدت، بخش تجارت خارجی و ب

 خود قرار داده اند. 
بدیهی است کشور ما نیز در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت خود که در قالب جهش صادراتی،      

یابد، الزم است در کوتاه مدت انگیزه هاي صادراتی ها تبلور میوسعه صادرات غیر نفتی و مانند آنت
 قوي در دسترس و اختیار تجار و بازرگانان و سازمان هاي تجاري قرار داده و امکان استفاده و ارائه

 مشوق هاي صادراتی از جمله یارانه هاي صادراتی را فراهم آورد. 
نشان  ،براي کشور ایران 1390تا  1374زمانی  دوره ين مطالعه براینتایج به دست آمده از ا

ی صادرات غیرنفت مثبت بر عرضه تأثیربیمه صادراتی در بلندمدت و کوتاه مدت  دهد که یارانهمی
 يه هانیباعث کاهش هز یمه صادراتیارانه بیل است که پرداخت ین دلیبه ا تأثیرمثبت بودن دارد. 

 شیمه نامه ها افزایتعداد ب ،جهیدر نت و شود یازرگانان متجار و ب يمه نامه برایمربوط به صدور ب
ت الزم یامن از یاسیو س يدر برابر نوسانات اقتصاد يشتریصادرکنندگان ب ،بین ترتیابد و به ای می

 ابد. ی یش میصادرات افزا ،جهیشوند و در نت یبرخوردار م
ن مطالعه نشان از ارتباط منفی شاخص قیمت نسبی صادراتی محصوالت ین نتایج ایهمچن

. منفی بودن شاخص قیمت نسبی صادراتی محصوالت غیرنفتی داردغیرنفتی با صادرات این محصوالت 
صادرات کل محصوالت غیر نفتی  رود عرضهن معناست که با افزایش قیمت صادراتی، انتظار میایبه 

هم در و م یاساس ين محصوالت کاالهایانگر آن است که این مطلب بید. ابه طور میانگین کاهش یاب
اي که با افزایش قیمت صادراتی و جهانی این کاالها، میزان صادرات ستند، به گونهین یجهان يبازار ها

ن با توجه به منفی بودن شاخص قیمت نسبی صادراتی محصوالت ییابد. همچنآنها از کشور کاهش می
ال خواهد را به دنب یمت داخلیش قید، افزایش تولیبدون افزا یصادرات یمت نسبیش قیافزاغیرنفتی، 

ت یاهم ،جین نتایشود. ا یز به نوبه خود موجب کاهش صادرات مین یمت داخلیش قیداشت. افزا
 کند.  یرا خاطر نشان م ید داخلیش تولیافزا

ران یصادراتی در ا بیمه شود که یارانهپیشنهاد می ،ن مطالعهیآمده از ا به دستج یبا توجه به نتا
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، که ياقتصاد ين شده در برنامه هاییبر صادرات بتوان به اهداف تع يگذارتأثیرافزایش یابد تا با 
 ت.افیدست  ،باشد یم یر نفتیش صادرات غیو افزا یکاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفت

 بر تراز مضاعفی فشارنقدي  پرداخت و کاالییه یاران حذفارانه ها، ی يقانون هدفمند يبا اجرا
  ،رو نی). از ا1390، يوارد خواهد کرد (دادگر و نظر یقالب کاهش ارزش پول مل در اقتصاد تجاري

تداوم  و یر نفتی، لزوم توجه به صادرات غیآت يبدون نفت در سالها يبر تراز تجار کاهش فشار يبرا
  رسد. یبه نظر م يت صادرات ضروریجهت تقو يبه عنوان ابزار یمه صادراتیارانه بیپرداخت 
 یمبتن ق صادراتیتشو ياست هایشود س یشنهاد میپ ،ن پژوهشیا يافته هاین با توجه به یبنابرا

ن یرا به دنبال داشته باشد. همچن یر نفتیش صادرات غیم شود تا افزایتنظ یپرداخت يارانه هایبر 
 لهیبه وس یصادرات يارانه های ياست هایس ندهیشود اطالعات شفاف درباره روند آ یشنهاد میپ

 مربوط ارائه شود. يها و ارگان ها سازمان
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 منابع و مآخذ
یارانه ي بیمه صـــادراتی بر صـــادرات محصـــوالت  تأثیرارزیابی  )1388. (و زیبایی، م .اســـتخر، م

 .185 -202، 4، شماره 3فصلنامه اقتصاد کشاورزي، جلد  ؛کشاورزي
 هايپژوهش ؛هاي صادراتی در ایرانگیري و عملکرد بیمهمبانی شکل )1380م (یاحمدوند، محمدرح

 .168 -192، 2اقتصادي، شماره 
ي بر صادرات پسته، زعفران و خرما در سبد کاالها مؤثرعوامل  )1385بی ریا، س و جبل عاملی، ف (
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