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چکیده
بین  تجاری  رشد  از  ممانعت  در  مالی  فساد  تأثیر  مکانیسم  و  نقش  بحث  اخیر  سال های  در 
نیز  مقاله حاضر  اقتصادی آن ها مطالعه شده است. هدف  تبع آن کاهش رشد  به  و  کشورها 
در  عضو  دیگر کشورهای  در صادرات  اکو  عضو  واردکننده  فساد کشورهای  تأثیر  بررسی 
قالب مدل جاذبه است و می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که »فساد مالی در بین کشورهای 
این  به  بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آن ها خواهد داشت«.  تأثیری  اکو چه  عضو 
بین  منطقه ای  و  فرامرزی  تجارت  الگوی  تجربي،  و  نظری  مطالعات  مرور  از  پس  منظور 
فسادمالی  و  دوجانبه  صادرات  متغیرهای  بر  مبتنی  تعمیم یافته  جاذبه  مدل  قالب  در  کشوری 
معرفی و مدل جاذبه برای ده کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در دوره زماني 

2014- 2000 برآورد شده است. 
براساس نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاري کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات 
تجارت  ارزش  بر  منفي  اثر  عضو،  کشورهاي  بین  فاصله  افزایش  برعکس  و  افزوده  متقابل 
دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سؤال تحقیق، نتایج نشان 
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می دهد نقش و تأثیر فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نبوده و 
مبهم است، به طوری که افزایش میزان فساد مالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه 
صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، 
واردکننده  کشورهای  در  مالی  فساد  افزایش  همچنین،  است.  بوده  قرقیزستان  و  ترکمنستان 
عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تأثیر معناداری نداشته و ضریب 

برآوردی در سطح معناداری پایین است.  

F1, O17 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

آن  متعاقب  و  تجارت  توسعه  بر  مؤثر  علل  توجیه  و  تبیین  در  مطالعات گسترده  به  توجه  با 
رشد اقتصادی در دهه های گذشته، بررسي نقش فساد مالی در تجارت بین المللي و منطقه اي 
می تواند یکی دیگر از جنبه های مؤثر بر تجارت بین کشوری را بازگو کند. شواهد موجود 
دال بر میزان قابل توجه فساد، آن هم به صورت رشوه هاي پرداخته شده و دریافت شده براي 
تدارک و تهیه وسایل و خدمات و اعطاي قراردادهاي صادراتي در تجارت هاي فرامرزي 

)بین المللي و منطقه اي( است. 
    باید اذعان کرد که دهه 1990 شاهد ظهور مقوله فساد به عنوان دغدغه سیاسي، ملي 
و منطقه ای و بحث موردتوجه محافل جهاني بود. در سال 1996، مسئوالن عالي رتبه بانک 
معرفي  اقتصادي  توسعه  و  رشد  مانع  را  فساد  به طورکلي  پول،  بین المللي  و صندوق  جهاني 
کردند که بیانگر اهمیت این مقوله است. هر دو نهاد بین المللي نیز تمرکز خود را بر نقش 
حکمراني در رشد و توسعه و اولویت بخشي برنامه ها در مقابله با فساد اعالم کرده اند. درهمان 
سال، ضمن این که انجمن عمومي سازمان ملل، کشورهاي عضو را براي فعالیت متمرکز و 
با همه اشکال فساد، رشوه و عملیات ممنوع و غیرمجاز مرتبط در مبادالت  مؤثر در مقابله 
را علیه  امریکایي  نیز کنوانسیون  امریکایي  فراخواند، سازمان دولت های  بین المللي  تجارت 
فساد تصویب کرد. سپس درسال 1996، در اولین مالقات وزراي کشورهاي عضو سازمان 
جهاني تجارت در سنگاپور، تعهد و حکمي براي برعهده گرفتن و قبول مسئولیت در قبال 
شفاف سازي در فعالیت هاي تجهیز و تدارکات دولتي به عنوان گام مهمی در کاهش فساد 
در اعطاي قراردادهاي دولتي پذیرفته  شد. در سال 1997، کشورهاي عضو سازمان توسعه و 
همکاري هاي اقتصادي، برای مقابله با رشوه مقامات دولت هاي خارجي در مبادالت تجارت 

بین المللي کنوانسیوني امضاء کردند1. 
جهاني،  افزایش  به  رو  معضل  به عنوان  فساد  کنترل  متعدد  مزایاي  و  منافع  به  توجه  با 
شده  انجام  فساد  پیامدهاي  و  هزینه ها  علل،  تعیین  جهت  گسترده ای  تحقیقاتي  تالش هاي 
بر سرمایه گذاري، رشد  فساد  پیامدهای  و  اثرات  مطالعات روي  بیش تر  این حال،  با  است. 
شالیفر  نمونه،  به عنوان  است.  بوده  متمرکز  فساد  پیامدهاي  حوزه  در  آن هم  و  توسعه  و 

1. Elliot (1997).
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تشویق  عدم  ازطریق  و  بوده  توسعه  مانع  فساد  که  دارند  نظر  دقت  مسأله  این  بر  ویشي1  و 
فعالیت هاي سرمایه گذاري، به نوبه خود موجب کاهش رشد اقتصادي می شود. درحالي که 
این  با  تهیه می بیند.  بر سرمایه گذاري و رشد  اثرات منفي فساد  براي  مارو2 شواهد تجربي 
حال، با وجود شواهد اساسي از رشوه و فساد در مبادالت تجارت بین الملل، توجه ویژه اي 

بر ابعاد و زوایای مختلف فساد در تجارت فرامرزي صورت نگرفته است. 
در راستای پاسخ به این سؤال که فساد چه اثری بر حجم جریان صادرات دوجانبه کشورهای 
عضو اکو دارد، سازماندهی مقاله به شکل زیر است. در بخش اول مقاله شواهد و مطالعاتی 
ارائه می شود که نشان مي دهد پرداخت و دریافت رشوه ها در تجهیز و تدارک وسایل و اعطاي 
واقعي  نمونه هاي  و  است  رایج  و  فراگیر  پدیده ای  بین المللي،  تجارت  قراردادهاي  امتیازات 
اعالم شده از رسانه ها، محاکمه هاي انجام شده و گزارش هاي ارزیابي کننده از وجود فساد در 
معادالت تجاري اشاره خواهد شد. در بخش دوم، مدلي که مي تواند براي ارزیابي تأثیر فساد 
در تجارت فرامرزي، آن هم بر حجم جریانات تجاري بین کشوری استفاده شود، بسط و توسعه 
داده خواهد شد. این مدل که بر پایه مباني نظري مرتبط با الگوهای توسعه یافته جاذبه است، 
براي تجارت فرامرزي بین کشوری و تعیین عوامل مهم تجارت دوجانبه کشورها استفاده شده 
که در مقاله حاضر براي بررسي نقش و اثرات فساد بر جریان هاي تجاري کشورهای منطقه 
با تصریح فساد در تجارت  بنابراین، در بخش سوم سعي می شود مدل جاذبه  به کار می رود. 
بین الملل به عنوان عامل موفقیت در قراردادهای صادراتي تعمیم یابد. این عامل، در واقع تابع 
ویژگي هاي مشخص کشورهاي  و  واردکننده  در کشورهاي  فساد  بین سطح  متقابل  احتمال 
صادرکننده است. در بخش چهارم مقاله با بهره گیری از نتایج ادبیات تجربی و تئوري، مدل 
جاذبه جهت پاسخ به سؤال محوری مقاله برای نمونه کشورهای عضو اکو آزموده شده و بخش 

پایانی نیز جمع بندی و توصیه های سیاستی را پوشش خواهد داد.

1. مبانی نظری »نقش فساد مالی در تجارت فرامرزی«

در این فصل سعی می شود مدلی برای بررسي اثرات فساد در گردش تجارت بین المللي و 

1. Shlefier and Vishny (1993).
2. Mauro (1995).
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فرامرزی استخراج شود. این مدل که در پیش بیني و شرح الگوي تجارت خارجي استفاده 
می شود، مبتني بر مدل ارائه شده توسط برگستراند )1989( است که مدل فساد را در الگوی 
الگوي  استانداردي دارد که در تحقیقات تجربي  جاذبه ترکیب می کند. مدل جاذبه شکل 
تجارت استفاده می شود. ساده ترین نوع مدل جاذبه شباهت زیادي به قانون فیزیک دارد، از 
این رو نام این مدل از یکي از قوانین فیزیک برداشت شده که بیانگر رابطه کشش گرانشي 
تولید  و  درآمد  با  مستقیمي  رابطه  کشور  دو  بین  خارجي  تجارت  گردش  است.  جسم  دو 
ملي و نسبت عکس با فاصله مراکز اقتصادي دو کشور دارد. به بیان دیگر، هرچه دو کشور 
درآمد ملي )اندازه بازار( بیش تر و فاصله مراکز اقتصادي شان با یکدیگر کمتر باشد گردش 
جاذبه،  مدل  دقیق  تصریح  برای  همچنین،  بود.  خواهد  بیشتر  دو  آن  بین  خارجي  تجارت 
نیز لحاظ می شود که از آن جمله می توان به متغیرهاي مجازی نظیر وجود  عوامل دیگری 
در  کشور  دوي  هر  یا  یک  آیا  این که  یا  و  بودن  مستعمره  و  مشترک  زبان  مشترک،  مرز 

قراردادهاي تجاري منطقه اي شرکت یا عضویت دارند، اشاره کرد.
ابتدا به عنوان مدل تجربي در سال 1962 بدون هیچ پشتوانه تئوري ارائه  مدل جاذبه در 
شد، به طوري که بنیان تئوري این مدل مورد چالش قرار گرفت. با این حال، بعدها با کوشش 
تئوري  بنیان  دیردورف4،  و  کروگمن3  و  هلپمن  برگستراند2،  اندرسون1،  نظیر  اقتصادداناني 
»به  به قول دیردورف )1998(:  این مدل طرح شده و چالش مزبور را رفع کردند، و  براي 

حتم این موضوع صحت ندارد که مدل جاذبه بدون پشتوانه تئوري است«.
در این تحقیق، معادله جاذبه براي تبیین نظری تأثیرات فساد در تجارت بین المللي )منتج 
این  استخراج خواهد شد.  است(  تجارت جهاني5  )اقتصادي(  تعادل  متداول  مدل  معادله  از 
تعادل  و وضیت  )واردکننده(، طرف عرضه )صادرکننده(  تقاضا   به سه بخش طرف  مدل 

تقسیم مي شود. 

1. Anderson (1979).
2. Bergstrand (1985, 1989).
3. Krugman (1979).
4. Deardorff (1998).
5. General Equilibrium Model.
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1-1. طرف تقاضا
 فرض کنید هر سال در کشور j، مصرف کننده نمونه l تابع مطلوبیت کاب ـ داگالس ـ استون 

ـ گری زیر را با توجه به محدودیت بودجه حداکثر می سازد:

                    )1

که درآن،  XAjjl میزان تولید انبوه کاالي داخلي A بوده و مورد تقاضاي مصرف کننده 
l در کشور j  است.  XAijl میزان کاالي انبوه وارداتي A بوده و مورد تقاضاي مصرف کننده 
کشور j است. درضمن فرض بر این است که i≠j و n کشور به صورت بالقوه توانایي عرضه 
کاالي  A را در کشور j دارند و  کاالهاي داخلي و وارداتي A کاالهاي کاماًل متمایز تولید 
 l که مورد تقاضاي مصرف کننده B  میزان کاالي همگن  XBjl .شده از هم فرض شده است

حداقل مصرف مورد نیاز از کاالي B است. BX در کشور j و  
  بدین ترتیب، هزینه های مصرف کننده نمونه l برحسب درآمد اسمی Yjl به صورت زیر 

تعریف می شود: 

 )2

A است و  PAij قیمت کاالی وارداتي  تولید شده  PAjj قیمت کاالي داخلي  که درآن؛ 
تهیه مجوز صادرات و  بیان دیگر، در  PAij هزینه حمل و نقل،   به  A در شرایط فوب است. 
 j بر کشور  تعرفه هاي مضاعف  نرخ   TAij  .برعهده صادرکننده است تسویه حساب گمرکي 
است که کاالي A را از کشور i وارد می کند.  Eij نرخ ارز بین کشور j و کشور i است که 

هر واحد پول کشور i به پول j تعریف مي شود.
برای  تقاضا  منحنی  )2( و جمعی سازی  معادله  به  توجه  با   )1( معادله  با حداکثر ساختن 
مصرف کنندگان مشخص، رابطه تقاضای معکوس جمعی سازی شده کشور j برای واردات 

کاالی A به صورت زیر به دست می آید:

 )3
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BX یعنی »حداقل مصرف مورد نیاز کاالي B« بیان شود، yj تولید  وقتی سرانه برحسب 
 j Lj میزان جمعیت کشور   که درآن 

jBB

j
j LXP

Y
y

j

= به عبارت دیگر،  j است.  سرانه کشور 
 نیز کشش جانشینی بین مصرف کاالهاي داخلي و کاالهاي وارداتي 

)1(
1
θ

σ
−

= بوده و 
است.  

همچنین، رابطه تقاضاي همگن معکوس براي کاالي تولید شده داخلي A به شرح زیر 
تعریف می شود: 

 )4

1-2. طرف عرضه
 )L( در بنگاه هاي انحصار چندجانبه با استفاده از دو عامل نیروي کار A کاالي i در کشور

و سرمایه )K( تولید می شود. تکنولوژي تولید به صورت دو معادله زیر آورده شده است: 

                               LAi=αLAi+βLAiXAi  )5

                              KAi=αKAi+βKAiXAi  )6

که در آن؛ LAi(KAi) نیروي کار )وسرمایه( مورد نیاز بنگاه براي تولید محصول XAi  در 
کشور i  است. α هزینه هاي ثابت جهت شروع یک فعالیت اقتصادي است و β الزامات بازده 
ثابت براي تولید یک واحد کاالي A است. براین اساس، »تابع هزینه« بنگاه تولیدکننده براي 

تولید کاالی A به صورت زیر است: 

 )7

 که درآن؛  ωi نرخ دستمزد نیروي کار و ri اجاره بهای سرمایه است. همچنین، در کشور 
i، کاالی B با بازده ثابت نسبت به مقیاس توسط بنگاه رقابتی تولید می شود. 

                               LBi=βLBiXBi  )8
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                               KBi=βKBiXBi  )9

که در آن، LBi(KBi) نیروي کار )و سرمایه( مورد نیاز بنگاه براي تولید محصول XBi در 
کشور i است و β الزمات بازده ثابت براي تولید یک واحد کاالي B است. فرض دیگري 
که در این تحقیق استفاده شده، این است که موجودي سرمایه و نیروي کار در کشور i ثابت 

است، این فرض به طور ضمنی بیان می کند که:

                               Li=LAi+LBi  )10

                               Ki=KAi+KBi  )11

از این رو در کشور i تابع سود بنگاهي که کاالي A را تولید می کند به شرح زیر است: 

 )12

کشور  بین  قرارداد  عقد  در  موفقیت  عامل   Sij و  رشوه  ثابت  هزینه   Bij فوق،  تابع  در 
صادر کننده و وارد کننده است که به صورت متغیر تصادفي فرض شده و ارزشي معادل صفر 
یا یک دارد، به نحوي که اگر صادرکننده موفق به عقد قرارداد شود )برنده شود( این مقدار 

برابر یک و درغیر این صورت معادل صفر لحاظ می شود:
          1 : اگر کشور i موفق به عقد قرارداد با کشور j شود 

       Sij  
          0: اگر کشور i موفق به عقد قرارداد با کشور j نشود

در این تابع فرض بر این است که حقوق قانوني عرضه کاال به کشور j توسط شخص 
فساد  به  ترغیب  تصمیم گیرنده  اگر  مي شود.  کنترل  درهمان کشور  تصمیم گیرنده  گروه  یا 
شود، احتمال این که قرارداد بر پایه رشوه شکل بگیرد زیاد است و اگر تصمیم گیرنده کمتر 
معیارهاي  براساس  قرارداد  این که  احتمال  شود،  فساد  به  ترغیب  صادرکنندگان  طرف  از 
شرایط  از  بیشتر  مراتب  به  گردد  استوار  تکنولوژیکي  کارآمدي  و  کیفیت  جمله  از  دیگر 
به  براي عرضه کاال  براي اخذ قرارداد  به همین خاطر میزان موفقیت صادرکننده  قبلي است. 
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)نظیر  به فرد کاالي صادر کننده  درجه فسادپذیري کشور واردکننده و ویژگي هاي منحصر 
مرغوبیت کاال، کیفیت و...( بستگي دارد. اگر تصمیم گیرندگان کشور واردکننده کمتر در 
معرض فساد و دریافت رشوه باشند، فرصت مناسب براي کشور صادرکننده  ای پیش می آید 
که داراي مزیت هاي رقابتي در کاالي خود نسبت به رقبا هستند. اما اگر تصمیم گیرندگان 
قرارداد  عقد  به  موفق  صادرکنندگاني  باشند،  فساد  معرض  در  بیشتر  وارد کننده  کشور  در 
دیگر،   به عبارت  گیرد.  قرار  واردکننده  کشور  قبول  مورد  رشوه شان  پرداخت  که  می شوند 
بیشتري داشته  به سیاستمداران و احزاب سیاسي مهارت  کشورهایي که در پرداخت رشوه 

باشند، احتمال برنده شدن شان در قراردادهاي بزرگ تجاري زیاد است.
و   )Cj( واردکننده  در کشور  فساد  درجه  احتمال  تابع   Sij موضوع،  این  اهمیت  دلیل  به 
ویژگی بارز کشور صادرکننده )Zi( است. به عبارت دیگر، بوده  و 
شامل Cj تابع درجه فسادپذیري احتمالي در کشور وارد کننده، Zi  ویژگي هاي منحصربفرد 
کشور صادرکننده و εij جزء خطای جمله با توزیع تصادفی مي باشد. درضمن، فرض بر این 
این  از  بنگاه، خارج  و  تصمیم گیرنده  میان  پرداخت رشوه  براي  مذاکرات  فرایند  که  است 

مدل شکل می گیرد. 
جانشینی  کشش  با  توابع  براساس  عرضه  طرف  که  می کند  اشاره  برگستراند  )1989( 
ثابت ایجاد شده است. براین اساس، فرض شده که تولید بنگاه  XAi بین بازارهاي داخلي و 

خارجي با توجه به تابع کشش جانشینی ثابت توزیع شده و به صورت زیر است: 

 )13

∞<< φ1  

کروگمن1 به مقوله فساد و رشوه در تجارت های فرامرزی بدین صورت اشاره می کند 
که دلیل این که (<DAij)1 است شبیه هزینه هاي انتقال کوهی از یخ است که از کشور i به 
کشورj  حمل می شود و تنها قسمتي از محموله به مقصد مي رسد و سایر قسمت ها در مسیر 
اولین بار  براي  نقل کوه یخي  باید گفت هزینه حمل و  ترانزیت مفقود می گردد. درضمن، 
توسط ساموئلسون در سال 1964 مطرح شد و این تئوري به این موضوع اشاره دارد که هزینه 

1. Krugman (1980) 
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حمل و نقل کاال قسمتي از خود کاال را به عنوان هزینه دربرمی گیرد و این تئوري برگرفته از 
ایده کوه یخي است که انتظار می رود بدون هزینه، کاال به خودي خود ذوب شود.  

φ<1 منحني تبدیل براي تولید میان بازارهاي داخلي و خارجي از نظر شکل  حال برای 
بالقوه را در توزیع میان  تابع کشش جانشینی ثابت، وجود هزینه هاي ثابت  این  مقعر است. 
بازارهاي خارجي و داخلي دربرمی گیرد. از این رو، گروکمن به این نتیجه رسید که به علت 
بازارهاي  میان  شدن  جایگزین  امکان  خارجي،  بازارهاي  در  بازاریابي  و  توزیع  هزینه هاي 
داخلي و خارجي در بنگاه نمونه در صنایع مختلف وجود ندارد. در نتیجه فرض بر این است 

که تولیدات به صورت ناقص در میان بازارهاي داخلي و خارجي ثبت مي گردند.
بیشتر از یک  ϕ محدود و   مطالعات تجربي برگستراند )1999( اشاره می نماید که اگر 
ندارد.  خارجي  و  داخلی  بازارهاي  بین  جایگزینی  قابلیت  کامل  به صورت  تولید  باشد، 

درنتیجه، تابع سود شرکت به شکل زیر خواهد بود: 

 )14

با حداکثرساختن این تابع سود، معادله ای به صورت زیر براي عرضه کاالي A از کشور 
i به کشور j به دست می آید:

)15

 

به عنوان   i کشور  خالص  )سرمایه(  کار  نیروي   )( **
ii KL و  1

1
−

=
θ

γ که 
و   که   معنا  این  به  هستند.  اقتصادي  فعالیت  یک  شروع  هزینه هاي 

( ) α KAiii KK −=*
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1-3. وضعیت تعادل
به منظور حل قیمت تعادل و حجم صادرات کاالي A از کشور i به کشور j، شرایط »رقابت 
تعیین  از پیش  نهایی درآمد  بنگاه ها، مطلوبیت  برای  انحصاري معمولي«1 فرض می کند که 
شده است. این فرض بدین معنی است که Yj , yj اجزای قیمت در رابطه تقاضاي واردات 
معکوس j )معادله4( در بنگاه به صورت ثابت دیده شده است. سپس معادله )16( به منظور 
تعیین تعادل قیمت و حجم صادرات از کشور i به کشور j جایگزین معادله )4( شده است. 

بنابراین خواهیم داشت: 
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خواهد  AijAij XP با ضرب دو معادله )17( و )16( در یکدیگر، حاصل معادله اي براي 
شد که نشانگر ارزش صادرات کاالي A از کشور i به کشور j است. لذا داریم:

 )18
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1. Usual Monopolistic Cometetion.
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 که:

KBiLAiLBiKAi

LBi

ββββ
β
−

=Γ1  

KBiLAiLBiKAi

KBi

ββββ
β
−

=Γ2  

معادله   )18( معادله  است.  واردکننده  در کشور  فساد  احتمال درجه  تابع   Sij آن  در  که 
نسبت   ،K سرمایه  از  تابعی  دوجانبه  مبادالت  جریان  ارزش  می دهد  نشان  که  است  جاذبه 
هزینه   ،yj واردکننده  کشور  سرانه  درآمد   ،

i

i

L
K کشورصادرکننده  انساني  نیروي  به  سرمایه 

موفقیت در عقد  و عامل  قیمت  پیچیده  عبارات  و دو   TAij تعرفه ها  نرخ   ،DAij نقل  و  حمل 
قرارداد است که بستگي به درجه فساد در کشور واردکننده دارد.

بین  دوجانبه  صادرات  است  مشخص   )18( مستخرج  جاذبه  معادله  از  همان طورکه 

i

i

L
K ( تابعی از نسبت سرمایه به نیروي انساني کشورصادرکننده  AijAij XP ( j و i کشورهای

درجه  و   TAij  تعرفه ها نرخ   ،DAij  نقل و  هزینه حمل   ،yj واردکننده  سرانه کشور  درآمد   ،
فساد در کشور واردکننده  Sij است. بدیهی است هزینه حمل و نقل  DAij تابعی از مسافت 
ارتباط  انباشت سرمایه در کشور واردکننده  نیز  j است. درآمد سرانه و  i و  بین کشورهای 
با عضویت  نیز  تعرفه کشورها  نرخ  دارد.   )(GDP)i( ناخالص داخلی آن  تولید  با  تنگاتنگ 
 WTO به طوری که کشورهای عضو   دارد،  مستقیم  تناظر  آن ها در سازمان جهانی تجارت 

ملزم به کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در مبادالت تجاری و اقتصادی خود هستند.  
درضمن با مرور ادبیات نظری مدل های جاذبه مشاهده می شود که در ساده ترین صورت 
از نظریه جاذبه  خود، ابتدا توسط تین برگن1 در اقتصاد به شکل زیر ارائه شده که مستقیماً 

نیوتن استخراج شده است: 

 )19

jY درآمد   ،iدرآمد کشور iY  ،j )از(  به   i )واردات( کشور  که در آن،  Tij صادرات 

1. Tinbergen (1962).
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متغیرهای  به عنوان  j است که  i و  POPj جمعیت کشور  iPOP جمعیت کشور   ،j کشور 
توضیحی در طرف راست ظاهر می شود.  Yi,Yj به عنوان متغیرهای جرم در رابطه نیوتن تلقی 
از  این متغیرها، مجموعه ای  به دنبال  نیز دو متغیر مقیاس دیگر است.  شده و متغیر جمعیت 
متغیرهای مجازی برای توضیح سایر آثار بر جریان تجارت متقابل در کشور اضافه می شود؛ 
برای نمونه،  Dcu متغیرمجازی است که برای توضیح سایر آثار بلوک های تجاری بر جریان 
تجارت متقابل در کشور اضافه می شود.  CLan متغیرمجازی برای زبان مشترک دو کشور و 

Dd متغیرمجازی مربوط به فاصله یا مجاورت دوکشور می باشد. 

شامل  آمده که  به عمل  مدل جاذبه  نظری  اثبات  برای  نیز چندین تالش  دهه 1970  از 
عمل  به  جاذبه  مدل  اثبات  برای  تالشی  نیز  دیردورف3  می شد.  برگستراند2  و  اندرسون1 
پایه ای هلپمن و کروگمن )1985( صورت های ساده مدل  برکار  با تکیه  آورده است. وی 
براساس  نیز   5 رز  و  مارکوسن  و  کلر4  و  ایونت  است.  کرده  استخراج  دو  این  از  را  جاذبه 
و  اوهلین  هکچر-  نظری  مدل  از  را  جاذبه  مدل  دیردوف،  به  اشاره  و  کروگمن  و  هلپمن 
نظریات جدید تجارت بین الملل استخراج کرده اند. همچنین در داخل کشور نیز اشرف زاده 
با تکیه بر کارهای انجام شده ــ به ویژه مطالعات  )1382( در بخشی از رساله دکتری خود 
هلپمن و کروگمن )1985( ــ به استخراج مدل جاذبه از چارچوب اتحاد اساسی حسابداری 
,kj ، با تصریح اتحاد اساسی حسابداری ملی و فرض       ملی پرداخته و با فرض دو کشور 
جهانی شدن برای کشورهای مزبور ــ مصرف هر کشور تابعی از واردات کل ــ  رابطه زیر 

را به عنوان مدل جاذبه استخراج و معرفی می کند:
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1.  Anderson (1979).
2. Bergstrand (1989).
3. Deadorff, Alan V. (1995).
4.  Evenet & Keller (1998).
5.  Markusen & Rose (1998).



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 86، بهار 1397 40 

ki تعرفه دو کشور و djk  هزینه حمل هر واحد کاال میان دو کشور است.  tt , که در آن
داخلی کشورها می  ناخالص  تولید  و  واردات  معرف صادرات،  به ترتیب  نیز   Y و   M و   X
باشند. همچنین در رابطه فوق جمله مربوط به فاصله به صورت )djk +1( ظاهرشده که شباهت 

بیشتری با رابطه جاذبه نیوتن دارد. 
 )20 و   19 روابط  و   )18( مستخرج  جاذبه  )معادله  فوق  روابط  به  نگاهی  با  درمجموع 
مشاهده می شود که صادرات متقابل بین کشوری در معادالت جاذبه به تولید ناخالص داخلی 
آن ها، جمعیت کشورها، مسافت و هزینه حمل واحد کاال، تعرفه های کشوری و درجه فساد 
کشور واردکننده بستگی دارد. در واقع صادرات متقابل بین کشوری با اندازه بازاری )میزان 
GDP( و جمعیت کشورهای مبادله کننده رابطه مستقیم و با فاصله جغرافیایی آن ها و درجه 

فساد رابطه عکس دارد. لذا برای بررسی اثرات فساد بر تجارت فرامرزی کشورها، الگوی 
تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر صادرات 

دوجانبه ــ فساد و رشوه، به صورت زیر معرفی می شود:

 )21

2. مروری بر مطالعات تجربی فساد و تجارت فرامرزی

2-1. مطالعات خارجی
بیانگر  بررسی ها  دارد.  فرامرزي  تجارت  در  برجسته اي  نقش  فساد  تجربي،  براساس شواهد 
مقامات دولتي  از سوي  بنگاه ها و دریافت رشوه  پرداخت رشوه توسط  نکته است که  این 
امری  به  تبدیل  قراردادهاي تجاري  امتیاز  اعطاي  تدارک وسایل و خدمات و  در تجهیز و 
رایج در فعالیت های بازرگانی و تجارت خارجی شده است. در بخش استراتژي صادرات 
ملي وزارتخانه بازرگاني امریکا در سال 1996 بررسي هایي از نقش فساد در کاهش تجارت 
متقابل بین کشورها با امریکا به عمل آمد و نتایج تحقیقات بیانگر این ادعا است که در یک 
دوره دوساله، شرکت هاي امریکایي از 139 قرارداد صادراتي، 36 قرارداد را به دلیل رشوه 
نتایج گزارش ها، این آمارها تنها  توسط رقباي تجاري از دست داده اند. درضمن، براساس 
معرف نمونه هاي موردتوجه فساد از سوي مسئوالن و مقامات بوده و مي توان گفت حجم 
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است1.  برآوردها  این  از  بزرگ تر  بین المللي  تجارت  قراردادهاي  در  رشوه  و  فساد  واقعي 
قابل توجه فساد در تجارت خارجي و هزینه هاي فساد، تحقیقات فساد در  علي رغم شواهد 
تجارت بین المللي کاماًل پراکنده بوده و مطالعات توصیفي انجام گرفته از نمونه هاي رشوه 

در مبادالت بین المللي بسیار محدود است. 
کروگر2 یکی از اولین محققانی بود که رابطه میان تجارت و فساد را بررسی کرد. وی 
در مقاله خود رابطه رانت خواری تحت محدودیت های کّمی را بر تجارت در شرایط رقابتی 
به  را  مسئولین  واردات،  در  کّمی  محدودیت های  که  می کند  عنوان  چنین  و  کرده  تشریح 

رانت خواری ترغیب می کند.
بک، ماهر و تسوگل3 و هاینز4 با بهره گیري از ارزیابي هاي تجربي به عمل آمده، بر اثرات 
فساد بر جریان هاي تجارت بین المللي تمرکز می کنند. هدف این مطالعات نیز کشف و توجیه 
مبادالت  در  فساد  و  اهمیت رشوه  تعیین  و  امریکایي  بنگاه هاي  فراروي صادرات  قانون  اثر 
-88 آن  متعاقب  و   1970-76 دوره  آمارهاي  پایه  بر  که  مطالعات  این  است.  بوده  تجاري 

1980 بوده، نشان می دهد سهم واردات امریکا از کشورهاي مستعد فساد کاهش یافته است، 
اما در کشورهاي پاک با تصویب قانون ضدفساد به مراتب افزایش نشان می دهد. همچنین، 
محققان در بررسی های خود به این موضوع پي بردند که اجراي قانون ضدفساد در صادرات 
امریکا، اثرات بازدارنده اي بر ایجاد فساد )فاسد کردن( در کشورهاي امریکاي التین ندارد، 
بلکه اثرات منفي اجراي قانون ضدفساد در کشورهاي امریکایي غیرالتین مشاهده می شود. 

می پردازند  مسأله  این  توضیح  درخصوص  بحث  به  این گونه  تسوگل  و  ماهر  بک، 
تجاري  بازارهاي  به  نزدیکي  به علت  التین  امریکاي  در  مستقر  امریکایي  شرکت هایي  که 
نسبت به رقباي خود از مزیت هاي بیشتری بهره می برند. به همین منظور، احتماالً هزینه هاي 
نیست که  معامالت خارجي آنقدر چشم گیر  اجراي ضدفساد در  قانون  از  برخاسته  نظارت 
تغییر  التین  امریکاي  کشورهاي  در  را  امریکایي  شرکت هاي  فراروي  سودمند  مزیت هاي 
دهد. از این رو، توانایي پرداخت رشوه در شرکت هاي امریکایي نسبت به رقباي خود بیشتر 
منفي  اثرات  بیشترین  اجراي ضدفساد،  قانون  می دهد  نشان  نیز  آمده  به دست  شواهد  است. 

1.  Website: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements. 
2. Krueger (1974).
3.  Beck, Maher and Tschoegl (1991).
4.  Hines (1995).
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براساس مشاهدات  این رو، هاینز )1995(  از  امریکا داشته است.  را در صنایع هواپیماسازي 
نظرگرفتن  در  با  امریکا  هواپیماهاي  صادرات  در  را  ضدفساد  اجراي  قانون  اثرات  تجربي، 
سهام صنایع هواپیماسازي امریکا به عنوان درصدي از بازار جهاني در دو دوره از )1977-

1976( و متعاقب آن )1982-1981( بررسي کرد. این تحقیقات نشان می دهند که در صنایع 
موفقیت  در کسب  عمده ای  نقش  واردکننده  فساد کشور  به  ترغیب  و  فساد  هواپیماسازي، 
پرداخت رشوه  نتیجه می رسد که  این  به  مطالعات خود  در  هانس  دارد.  قرارداد  براي عقد 
به تصمیم گیرندگان کشور هاي واردکننده براي صادرات هواپیماهاي امریکا، بعد از اجراي 
اقدامات  یافته است. همچنین،  قابل مالحظه اي کاهش  به طور  قانون ضدفساد در سال 1977 
یک طرفه امریکا بدون این که اهمیت رشوه و رانت خواري را در مبادالت بین المللي کاهش 

دهد، تنها موقعیت امریکا را در بازارهاي رانتي تضعیف کرده است.  
باردهان1 با استفاده از مدل اقتصادسنجی و با انتخاب نمونه 20 کشور درحال توسعه، به 
تبیین وجود ارتباط بین فساد و تجارت فرامرزی پرداخته و در نتایج بررسی های خود به رابطه 
معکوس علیت بین فساد و تجارت می رسد، ولی نتایج مستدل و محکمی برای تبیین نظری 

و تئوریک این ارتباط به دست نمی آورد. 
شفافیت  سازمان  توسط  منتشره  مالی  فساد  شاخص هاي  از  بهره گیری  با  المبزدروف2 
بین المللي3 به بررسی اثرات فساد کشورهاي واردکننده در صادرات 19 کشور صادرکننده 
کشورهاي  فسادپذیري  درجه  می دهد  نشان  و  پرداخته   1992-95 سال هاي  در  پیشتاز 
واردکننده، تأثیر قابل توجهی بر صادرات 19 کشور پیشتاز صادرکننده دارد. همچنین، نتایج 
و  جنوبي  کره  هلند،  فرانسه،  بلژیک،  کشورهاي  صادرات  که  است  این  از  حاکي  تحقیق 
انگلستان با درجه فسادپذیري کشورهای واردکننده رابطه مثبت دارد، درحالی که صادرات 

کشورهای سوئد و تایوان با درجه فسادپذیري کشورهای واردکننده رابطه ای منفي دارد.  
برای  را  خارجی  بنگاه های  بین  رقابت  و  فساد  میان  منفی  رابطه  هم  تال4  دی   و  ادس 
همچنین،  می کنند.  تأیید  و  آزموده  تجربی  به صورت   1989-90 دوره  در  کشور   31 نمونه 

1. Bardhan (1997).
2. Lambsdroff (1998).
3. Transparency International.
4. Ades and Di Tella (1999).
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دلیل  نتوانست  اما  تشریح کند،  را  واردات  فساد و صادرات و  رابطه  تریسمن1 سعی داشت 
متقاعدکننده ای برای وجود رابطه معکوس علیت بین تجارت و فساد بیابد.

تجارت  بخش  ساختاری  اصالحات  انجام  بر  مالی  فساد  تأثیر  بررسی  به  آذفر2  و  لی 
خارجی کشورهای درحال توسعه پرداخته و به این موضوع پی بردند که درجه باالی فساد 
ارتباط مستقیم با تعرفه های گمرکی بیشتر و یا موانع متعدد غیرتعرفه ای گمرکی کشورهای 
واردکننده دارد. همچنین، مقاومت در برابر تغییر یا تأخیر در اصالح ساختار بخش تجارت 

در کشورهای فاسد از دیگر نتایج به دست آمده است. 
گاتی 3 در تحقیقی که بر واردات کاالیی 70  کشور با توجه به محدویت های تعیین شده 
سهمیه بندی های  و  رانت خواری  فساد،  سطح  میان  ارتباطی  هیچ  داد،  انجام  دولت  توسط 
وارداتی نیافت. با این حال، گاتی در تحقیقات خود به این موضوع اشاره می کند که وجود 
موانع فراروی تجارت بین الملل و نیز جریان سرمایه از کشوری به کشور دیگر با درجه باالی 
فساد ارتباط تنگاتنگ دارد. وی پس از بررسی های متعدد به این نتیجه رسید که تبانی میان 
افراد تصمیم گیرنده در کشور واردکننده و مسئوالن گمرکی کشور صادرکننده عمده ترین 

عامل در ایجاد فساد در تجارت بین الملل است.
     دی جانگ و بوگمان4 در مقاله ای با عنوان »آیا فساد مالی، مانع و عدم مشوق تجارت 
بین المللی است؟« با معرفی معیارهای تجارت مرتبط با فساد به ارزیابی اثرات فساد بر تجارت 
جهانی و مقایسه نتایج برای کشورهای با درجات مختلف فساد و اقتصادهای صادرکننده و 
واردکننده می پردازند. نتایج مطالعه محققان نشان می دهد فساد در کل، مانع تجارت جهانی 
است. با این حال پرداخت رشوه به مشتری ها در مجموع واردات را به ویژه در کشورهایی 

که موانع گمرکی و تجاری متعددی دارند، ارتقاء داده است.   
سوزوکی5 نشان می دهد کشش تجارت و واردات کشورهای افریقایی از اتحادیه اروپا 
توسعه  فراروی  جدی  مانعی  فساد  و  است  کاهشی  فساد  به  نسبت   1984-2009 دوره  در 

تجارت بین کشورهای مزبور است.  

1. Treisman (2000).
2. Lee and Azfar (2002).
3. Gatti (2004).
4. Eelkede Jong & Christian Bogmans (2011).
5. Suzuki (2013).
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بر  فساد  اثرات  بررسی  به  تجارت«  و  »فساد  عنوان  با  مقاله ای  در  مجید1  طریق  محمد 
نتایج مختلف  مطالعه  این  در  در دوره 2007-1984 می پردازد. محقق  تجارت 146 کشور 
برای کشورها به دست می آورد، به طوری که در بیشتر کشورهای مورد بررسی، فساد کشور 
میزبان مانع توسعه روابط تجاری بوده است. با این حال، در برخی کشورها که از سطح و 
درجه فساد بسیار باال برخوردار بودند، عامل فساد موجب تسریع مبادالت تجاری شده است. 
مدل  توسعه یک  با  نهادی«  اصالحات  و  تجارت  »فساد،  عنوان  با  مقاله ای  در  اسپینوزا2 
اقتصاد  بر عملکرد  نه تنها  اقتصادی ـ سیاسی در یک دولت فاسد نشان می دهد فساد  نظری 
داخلی تأثیر منفی دارد، موجبات تضعیف تجاری را نیز دربردارد. فساد به عنوان مانع تجاری 
و اصالحات نهادی، راهکارهای اصالحی را منحرف کرده و طبق نتایج به دست آمده، سطح 
بهینه اصالحات نهادی با درجه کارایی بنگاه های رقابتی و سطح فساد دولت ارتباط دارند. 

برای  مالی  فساد  نقش  و  بین المللی  »تجارت  عنوان  با  مقاله ای  در  همکارش3  و  سوسانا 
که  گرفتند  نتیجه  چنین   »2013-2014 زمانی  مقطع  در  درحال توسعه  کشورهای  مجموعه 
اوالً فساد عامل تضعیف تجارت بین کشوری است، ثانیاً چنانچه حجم و درجه فسادپذیری 
با سایر کشورها  فاسد  بین کشور  تسهیل تجارت  برعکس عامل  بیشتر شود،  از یک حدی 

خواهد بود. 
یا  مانع  دوجانبه:  تجاری  جریان های  و  »فساد  عنوان  با  مقاله ای  در  همکارش4   و  دات 
مشوق« به بررسی نمونه های مختلف برای پاسخ به این سؤال می پردازند که چرا در برخی 
کشورها فساد مشوق توسعه تجارت بین کشوری شده، درحالی که در برخی نمونه ها، فساد 
مانع رونق تجارت بوده است. نتایج مطالعات محققان حکایت از این دارد در کشورهایی که 
فساد و رشوه از حد متعادل بیشتر بوده و بوروکراسی های پیچیده و عدم شفافیت بر اقتصاد 
نیز  و  سرمایه گذاری  ترغیب  به  و  کرده  عمل  کاتالیزور  به عنوان  فساد  است،  حاکم  آن ها 
با این حال در کشورهایی که شفافیت باال  افزایش تجارت با دیگر کشورها عمل می کند. 
بوده و بوروکراسی اندک است، کاهش فساد به بهبود روابط اقتصادی و تجاری آن ها منجر 
شده است. بنابراین، محققان درپاسخ به اثرات فساد بر تجارت دوجانبه کشورها، بر ساختار 

1. Muhammad Tariq Majeed (2014).
2. Espinosa, R. (2015).
3. Susanna and Nils-Åke Gustafson (2016).
4. Dutt, P and Traca, D. (2016).
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اداری و حکمرانی، میزان شفافیت و حاکمیت قوانین در کشورها تأکید دارند، به طوری که 
در کشورهای با درجه باالی حاکمیت قانون و بوروکراسی های اندک، کاهش فساد و سطح 

رشوه به رونق تجارت کشور با سایر شرکای تجاری منتهی شده است.        
ساندرا1 در سال 2016 در مقاله ای با عنوان »فساد، هزینه های تجاری و منافع آزادسازی 
و  تعرفه گذاری  نظام  در  تجربی  تغییرات  بررسی  به  جنوبی«  افریقای  کشور  برای  تعرفه ای 
اثرات آن بر کشش های تجاری می پردازد. محقق براساس نتایج تجربی به دست آمده نتیجه 
می گیرد که فساد به عنوان یک مانع بالقوه موجب پایین آمدن کشش های تجاری شده است. 
افریقای  بر تجارت کشور  تعرفه ای  اثرات  معناداری موجب کاهش  به طور  همچنین، رشوه 
جنوبی با سایر کشورها شده است، به طوری که با تشدید رشوه، انحصار فعالیت های تجاری 

بیشتر شده و از افزایش رقابت بنگاه های تجاری کاسته شده است.   

2-2. مطالعات داخلی   
اکبریان و همکارش )1390( به بررسی اثر فساد بر حجم تجارت کشورهای منتخب خاورمیانه 
و امریکای التین پرداخته و نشان دادند تجارت تابع U شکل وارونه از فساد است و در ابتدا، 
حد  از  وقتی  اما  می کند،  کمک  تجارت  افزایش  به  منطقه  دو  در  فساد  کم  مقدار  وجود 
آستانه ای بیشتر شود، به کاهش تجارت در کشورهای مورد مطالعه ختم می شود. همچنین، 
وجود فساد در کشور واردکننده کاال می  تواند اثری منفی بر میزان تجارت کشورهای مورد 

مطالعه داشته باشد و از حجم تجارت کشورهای یاده شده بکاهد.
تجارت کشورهای  بر  فساد  اثر  بررسی  به  مقاله ای  در   )1391( همکاران  و  آذربایجانی 
منطقه خاورمیانه پرداخته و نشان می دهند کاهش یک درصدي فساد در کشور صادرکننده 
کاال باعث افزایش 3/53 درصدي صادرات مي شود. همچنین کاهش یک درصدي فساد در 

کشور واردکننده کاال، افزایش تجارت به میزان 2/27 درصد را به همراه دارد.
بر صادرات  مالی  و  اداری  فساد  اثر  عنوان  با  مقاله ای  در   )1391( و همکاران  دهشیری 
غیرنفتی کشورهای منتخب درحال توسعه: کاربرد روش داده های تابلویی به بررسی ارتباط 
در  در حال توسعه  کشور   11 داده های  راستا  همین  در  می پردازند.  صادرات  و  فساد  بین 
سال های 2001 تا 2010 را جمع آوری و الگو را به روش داده های تابلویی در قالب اثرات 

1. Sandra (2016).
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ثابت برآورد می کنند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد کنترل فساد اثر مثبت و معناداری بر 
صادرات غیرنفتی کشورهای در حال توسعه دارد.

هوشمند و همکارش )1394( در مقاله ای با عنوان »تأثیر فساد )رشوه( بر حجم تجارت 
زمانی  برای دوره  تابلویی  داده های  با روش  منتخب  توسعه یافته  و  کشورهای درحال توسعه 
2001 تا 2014« به این نتیجه می رسند که در هر دو گروه از کشورهای منتخب، وجود فساد 
هم در کشور صادرکننده و هم در کشور واردکننده کاال منجر به کاهش قابل توجه تجارت 
می شود. لذا، این نتایج به تأیید دیدگاه محققانی می پردازد که معتقدند فساد عامل مضری 

است که هزینه مبادالت و ناکارآیی مبادالت را افزایش می دهد.
همان طورکه در ادبیات تجربی داخلی مشاهده می شود، اوالً در کشور اندک مطالعاتی 
که درخصوص فساد و تجارت وجود دارد، عمدتاً بر بررسی نقش و اثرات کلی متغیر فساد 
مالی بر تجارت و صادرات کشورها متمرکز شده اند. درضمن، الزم است به جنبه های تئوری 
از  مقاله حاضر  نوآوری  افتراق و جنبه  لذا وجه  توجه شود.  فساد و تجارت  نظری  مبانی  و 

دیگر مطالعات به این صورت است:
به جای بررسی اثرات کلی فساد بر صاردات دوطرفه، با لحاظ متغیر »فساد کشورهای   -1
بین  متقابل  اثر  به عنوان  عضو«  کشورهای  دیگر  صادرات  در  اکو  عضو  واردکننده 
میزبان  کشورهای  فساد  درجه  جاذبه،  مدل  قالب  در  شد  سعی  صادرات،  و  فساد 
ده کشور عضو  تفکیک  به  بر حجم صادرات کشورهای صادرکننده  )واردکننده( 

اکو بررسی شود.  
متغیری مجازی عضویت کشورهای اکو در سازمان جهانی تجارت به مدل اضافه شد   -2
تا مشخص شود عضویت کشورهای اکو در سازمان جهانی تجارت به چه میزان در 

توسعه تجارت دوجانبه بین کشورهای عضو مؤثر بوده است. 
در راستای تقویت مبانی نظری مطالعه و برای استخراج معادله جاذبه فساد و تجارت   -3
 )general equilibrium model( منطقه ای، مدل متداول تعادل اقتصادي تجارت جهاني
در قالب سه بخش »طرف تقاضا  )واردکننده(، طرف عرضه )صادرکننده( و وضیت 

تعادل« تببین شد.
انتخاب شده  نمونه های  می شود،  مشاهده  داخلی  مطالعات  بخش  در  همان طورکه   -4
منطقه  کشورهای  التین،  امریکای  و  خاورمیانه  منتخب  کشورهای  از  عبارتند 
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خاورمیانه، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، درحالی که برای آزمون تجربی 
مدل های جاذبه و تحلیل اثرات یکپارچگی اقتصادی و تجاری ضروری است یک 
تجاری  ـ  منطقه ای  بلوک  این رو  از  شود.  انتخاب  منطقه ای  همکاری های  سازمان 
منطقه ای  پیمان های  دیگر  به  نسبت  درضمن  و  است  آن  عضو  ایران  اوالً  که  اکو 
عملکرد قابل قبولی در تسهیل تجارت منطقه ای و بین اعضای خود داشته، به عنوان 

مناسبت ترین نمونه در منطقه انتخاب شد. 

3. معرفي الگو، تخمین و تفسیر نتایج 

پس از بررسي هاي تئوري و نظری و همچنین مرور مطالعات تجربي درخصوص اثرات فساد 
بر تجارت فرامرزی کشورها، دراین بخش از مقاله سعی می شود الگوی تجارت فرامرزی 
و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر صادرات دوجانبه ـ فساد و 
رشوه، معرفی و سپس برآورد شود. همان طورکه اشاره شد، یکی از این عوامل مهم مدنظر 
فساد،  نقش  گرفته،  قرار  موردتوجه  اخیر  سال های  در  که  فرامرزی  تجارت  الگوهای  در 
رشوه و رانت بوده است. بنابر اهمیت موضوع، سازماندهی مطالعه حاضر نیز به تبیین ارتباط 
این  به  پاسخ  به دنبال  حاضر  مقاله  و  شده  استوار  کشوری  بین  متقابل  تجارت  با  فساد  بین 
سؤال  است که »نقش و تأثیر فساد مالی بر تجارت متقابل کشورهای عضو اکو به چه میزان 
برخی  از  آماری  تصویری  ابتدا  شود  پرداخته  جاذبه  مدل  معرفی  به  این که  از  قبل  است؟«. 

متغیرهای مورد استفاده در مدل در جدول های )1(، )2( و )3( ارائه می شود. 

جدول 1ـ وضعیت اجزای تجارت )کاالیی( کشورهای عضو اکو )میلیون دالر(

کشور
سال 2015سال 2000

کل تجارتوارداتصادراتکل تجارتوارداتصادرات

1371176131347055716041افغانستان

17451172291714500940023900آذربایجان

2873913898426376300042500105500ایران

8812504013852457253018675912قزاقستان
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کشور
سال 2015سال 2000

کل تجارتوارداتصادراتکل تجارتوارداتصادرات

5055541059167640705746قرقیزستان

90281086419892221884421966407پاکستان

785675146090034004300تاجیکستان

277755450382278143883207199351082ترکیه

25061786429214000780021800ترکمنستان

281726975514130001400027000ازبکستان

8284992365175214319343368345687688منطقه اکو

 مأخذ: گزارش منتشره در سایت سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( .

جدول 2ـ وضعیت شاخص فساد مالی در کشورهای عضو اکو 

کشور 
سال 2000سال 2015

شاخصرتبهشاخصرتبه

1691/51651/5افغانستان 
1233/01382/6آذربایجان

1312/91412/8ایران
1312/91273قزاقستان

1362/81292/9قرقیزستان
1163/21153/1پاکستان

1512/51352/7تاجیکستان
754/1883/8ترکیه

1542/31402/8ترکمنستان
1562/11482/4ازبکستان

.)TI( مأخذ: سازمان شفافیت بین المللی                
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جدول 3ـ وضعیت شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید 
کشورهای عضو اکو

کشور

سال 2000سال 2015

جمعیت
)میلیون 

نفر(

تولید ناخالص 
داخلی 

)میلیارد دالر(

سرانه تولید
)PPP/دالر(

جمعیت 
)میلیون 

نفر(

تولید ناخالص 
 داخلی 

)میلیارد دالر(

سرانه تولید 
)PPP/ دالر(

32/519/33180819/72/461088افغانستان 

9/653166958/45/274459آذربایجان

79/1432/51650765/8109/511905ایران

17/5184/32352214/8818/299952قزاقستان

5/956/5732254/891/372075قرقیزستان

188/92714706138/273/953502پاکستان

8/47/826616/10/861186تاجیکستان

78/6717/81895663/2266/5613012ترکیه

5/3735/8155274/52/95251ترکمنستان

31/366/7571624/613/762504ازبکستان

457/51795/210117350/24966857اکو

مأخذ: گزارش منتشره در سایت سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( .

اینک برای پاسخ به سؤال تحقیق الزم است الگوی جاذبه با متغیر اصلی تجارت فرامرزی 
و متقابل بین کشوری و براساس متغیرهای توضیحی اصلی و کنترل تصریح شده و برآورد 
شود. بنابراین، با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و به منظور تصریح و برآورد مدل 
فرامرزی  تجارت  بر حجم  مؤثر  عوامل  از  شد  سعی  ـ  پانل  روش  ـ  اقتصادسنجی  روش  به 
بین کشوری نظیر اندازه بازار کشور واردکننده، جمعیت، فاصله بین کشوری، رنگ و نژاد و 
دیگر متغیرهای مجازی به عنوان متغیرهای مستقل کنترلی درکنار متغیر اصلی فساد مالی در 
کشور واردکننده استفاده شود. لذا مدل تصریحی تجارت متقابل با لحاظ متغیرهای کنترل 

و اصلی به صورت زیر است:

ijttijjjt

jtitjtitijt

WTODLogCorruptioncountry
GDPLogGDPLogPOPLogPOPLogExport

ελβ
ββββ

++++
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در مدل جاذبه بین کشوری فوق، تعریف متغیرها به ترتیب به شرح زیر می باشند: 
،t در سال j به کشور i ارزش صادرات از کشور :Exportij

.t در سال j و کشور i جمعیت  کشور :POPit, POPjt

این متغیر مي تواند اندازه بازار را معرفي کند، و از آنجا که بر اندازه بازار و صرفه جویي هاي 
ناشي از مقیاس مؤثر است، لذا عالمت آن نامعین است. با این حال، انتظار می رود با افزایش 

جمعیت، اندازه بازاری افزایش یابد و بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبت داشته باشد1. 
.t در سال j و کشور i تولید ناخالص داخلي کشور :GDPit, GDPjt

این متغیر بیانگر اندازه اقتصادي کشور مربوط است، به طوري که انتظار می رود با افزایش 
تبادالت  دیگر،  به عبارت  شود.  بیشتر  محصوالت  تولید  و  جذب  براي  کشور  توانایي  آن، 
تجاری میان دو کشور افزایش خواهد یافت. بنابراین، متغیر یادشده اثر مثبتی بر جریان هاي 

تجاری دوطرفه خواهد داشت2.
Dij )فاصله بین کشور میزبان و میهمان( فاصله فیزیکي و جغرافیایي میان مراکز اقتصادي 

دو کشور i و j است. در این تحقیق، فاصله میان پایتخت هاي دو کشور لحاظ شده و بیانگر 
جریان  بر  متغیر  این  تأثیر  می رود  انتظار  است.  انتقالي  هزینه هاي  و  نقل  و  حمل  هزینه هاي 

تجاری منفي باشد. 
دوجانبه  روابط  در  را  زمان  اثرات  که  است  متغیرهایي  همه  نشانگر  و  زماني  اثرات   :λt

کشورها در خود دارند، مانند اثرات سیکلي )دوره اي(.  
 i بر صادرات کشور j شاخص اثرات فساد کشور واردکننده :Countryi*Corruptionj

در سال t. در واقع، این شاخص نشان می دهد حجم فساد کشورهای میزبان )واردکننده( بر 
حجم صادرات کشورهای صادرکننده عضو اکو چه تأثیری دارد. 

این  است.  تجارت  جهانی  سازمان  در  اکو  کشورهای  عضویت  مجازی  متغیر   :WTO

در  میزان  چه  به  تجارت  جهانی  سازمان  در  اکو  کشورهای  عضویت  می دهد  نشان  متغیر 
توسعه تجارت دوجانبه بین کشورهای عضو مؤثر و معنادار است. 

که  واردکننده  کشور  در  داخلی  ناخالص  تولید  می رود  انتظار  تئوري،  ادبیات  مطابق 
اثر مثبتی بر افزایش جریان های تجاری دوجانبه  اندازه اقتصادی کشور مزبور است،  بیانگر 

1. Harris, Mark N. (1995).
2. Bruess, F. (2002). Harris, Mark N. (1998).
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بر  متغیرها  این  که  آنجا  از  گفت  باید  نیز  کشورها  جمعیت  درمورد  باشد.  داشته  کشوری 
برای  بود.  خواهد  مثبت  نیز  متغیر  این  انتظاری  عالمت  بنابراین،  است،  مؤثر  بازار  اندازه 
می رود  انتظار  نقل  و  حمل  هزینه های  میزان  بر  تأثیر  به دلیل  نیز  کشورها  بین  فاصله  متغیر 
تأثیر منفی بر جریان های تجارت بین کشوری داشته باشد. درخصوص عضویت کشورها در 
سازمان های بین المللی نظیر سازمان جهانی تجارت نیز انتظار می رود موجب توسعه تجارت 

بین کشورهای عضو اکو شود. 
در  منطقه ای  و  دوجانبه  تجارت  بر  فساد  اثرات  بررسی  مقاله  هدف  این که  به  توجه  با 
به  توجه  با  شود.  انتخاب  و  تعیین  منطقه ای  بلوک   باید  لذا  است،  جاذبه  مدل های  قالب 
این که کشورهای اسالمی منطقه در تکاپوی افزایش رشد تجاری و اقتصادی خود، به دلیل 
همجواری، اندازه بازاری قابل توجه و بزرگ مصرفی منطقه، همگرایی و تشابهات اقتصادی 
و فرهنگی، زبان و دین مشترک، اقدام به تشکیل بلوک ها و پیمان های منطقه ای نظیر اکو1، 
دی 28، شورای همکاری خلیج فارس3، شورای همکاری اقتصادی عرب4 و سازمان همکاری 
اسالمی5 نموده اند، از این رو در مقاله حاضر بلوک منطقه ای ـ تجاری اکو انتخاب شد، زیرا 
ایران عضو آن است و درضمن نسبت به دیگر پیمان های منطقه ای عملکرد قابل قبولی  اوالً 
سازمان  که  کرد  اشاره  باید  است.  داشته  خود  اعضای  بین  و  منطقه ای  تجارت  تسهیل  در 
همکاری های اقتصادی )اکو( یک توافقنامه ترجیحی است که بر برخی تولیدات کاالهای 
کشورهای عضو اعمال می شود. هدف اکو کاهش موانع و حرکت به سوی تجارت درون 
و برون منطقه ای است که در آن ایجاد یک ناحیه تجاری ترجیحی در بین کشورهای عضو 
بعضی  در  را  و گمرکی  تعرفه ای  موانع  دیدگاه، کشورهای عضو  این  برطبق  است.  مدنظر 
تولیدات کاهش خواهند داد. براساس آمار منتشره در سال 2016 میالدی، حجم صادرات 
کشورهای عضو اکو 411/72 میلیارد دالر و میزان واردات 433/5 میلیارد دالر بوده است. 
درضمن، مجموع تجارت خارجی کشورهای عضو اکو به 845 میلیارد دالر می رسد که از 
این رقم معادل 8 درصد یعنی 67/6 میلیارد دالر سهم تجارت درون منطقه ای است. همچنین، 

1. ECO: Economic Cooperation Organization.
2. D8
3. Gulf Cooperation Council (GCC).
4. Council of Arab Economic Unity (CAEU).
5. Organization of Islamic Cooperation (OIC).
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در سال 2015 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو 37/7 میلیارد دالر بوده و 3/4 
درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را )که 1200 میلیارد دالر است( شامل 

می شود. برخی شاخص های کلیدی و جایگاه جهانی اکو در جدول )4( آورده شده است.

جدول 4ـ شاخص های کلیدی و جایگاه جهانی اکو

سال 2015سال 2000شاخص

1010تعداد عضو

88 مساحت )میلیون کیلومتر مربع(

5/736/23سهم از جمعیت جهانی )درصد(

2/062/63سهم از تولید ناخالص داخلی جهانی )درصد(

1/412/10سهم از تجارت جهانی )درصد(

4950331795266تولید ناخالص داخلی )میلیون دالر(

14143924سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر(

685810117سرانه تولید ناخالص داخلی  )به قدرت برابری خرید دالر(

82/84319/34صادرات )میلیارد دالر(

92/36368/34واردات )میلیارد دالر(

175/2687/68کل تجارت )میلیارد دالر(

321137680سرمایه گذاری مستقیم خارجی )میلیون دالر(

)/ http://www.eco.intمأخذ: سازمان همکاری های اقتصادی )اکو

در  موردنظر  منطقه ای  بلوک  به عنوان  اکو  اقتصادی  همکاری های  سازمان  انتخاب  با 
مقاله حاضر، داده هاي مورد استفاده نیز برای 10 کشور عضو اکو1 در دوره زماني 2014- 
آمارها  همچنین،  دارند.  منسجمي  و  یکپارچه  آمارهاي  که  است  شده  درنظرگرفته   2000

اقتصادی  سازمان  مخفف اکو یک  به طور   ،)Economic Cooperation Organization( اقتصادی همکاری  سازمان   .1
این  کردند.  پایه ریزی  را  سازمان  این  نخستین بار  سال 1964  ترکیه در  کشور ایران، پاکستان و  سه  است.  منطقه ای  ـ 
سازمان در ابتدا با نام »آر سی  دی« که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه ای است، آغاز به کار کرد. پس از 
 فروپاشی شوروی، در سال 1372 هـ . ش کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان،

ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند که جمعاً ده کشور عضو اکو شدند.
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سازمان  ملل،  سازمان  جهانی،  بانک  نظیر  بین المللی  مراجع  و  رسمی  منابع  از  اطالعات  و 
بین المللی شفافیت، Penn World Table و سایت کشورهای عضو اکو جمع آوری شده اند. 
برای تخمین مدل الزم است نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود. با توجه به این که یک 
دوره زمانی 15 ساله 2014-2000 برای ده کشور عضو اکو داریم، لذا تعداد مقاطع کشوری ــ 
ـ کمتر از دوره زمانی است، پس باید ابتدا بررسی مانایی متغیرها و سپس  کشورهای عضو اکوـ 
هم انباشتگی مدل صورت بگیرد. بررسی مانایی متغیرهای مدل براساس آزمون های لوین ـ لین 
ـ چو1 و ایم، پسران و شین2 حاکی از این است که کلیه متغیرهای مورد استفاده در سطح معنادار 
بوده و مانا هستند. همچنین آزمون هم انباشتگی به روش آزمون  کائو3 حکایت از مانایی مدل 

)ایستایی پسماند مدل( و وجود رابطه بلندمدت هم انباشتگی بین متغیرهای مدل دارد. 

جدول 5ـ آزمون ریشه واحد )مانایی( متغیرهای مدل در سطح

متغیر
آزمون ایم، پسران و شینآزمون لوین- لو و چو

احتمالآمارهاحتمالآماره

7/038350/000-10/65640/000-شاخص کنترل فساد

6/87340/000-8/85230/000-جمعیت کشور واردکننده

5/97360/000-7/74280/000-جمعیت کشور صادرکننده

4/97340/000-6/95340/000-تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده

8/495660/000-12/86450/000-تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده

0/834730/1653-4/170020/000-فاصله جغرافیایی

6/397600/000-11/09360/000-صادرات بین کشوری

جدول 6ـ نتایج آزمون هم انباشتگی کائو

ارزش احتمالآماره tنوع آزمون

7/13290/000-آزمون هم انباشتگی کائو

1. Levin, Lin & Chu.
2. Im, Pesaran and Shin.
3. Kao Residual Cointegration Test.
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همچنین قبل از تخمین مدل الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود. بنابراین، 
ابتدا براي تعیین وجود )یا عدم وجود( عرض از مبدا جداگانه براي هر یک از کشورها از 

آماره F به صورت زیر استفاده شد:
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در رابطه فوق، UR، مشخص کننده مدل محدودنشده و عالمت  P، نشانگر مدل پولینگ 
متغیرهای توضیحی  تعداد   ،k برای کلیه گروه ها است.  ثابت  با یک عبارت  یا محدودشده 
زمانی موردنظر   t دوره  و  تعداد کل مشاهدات   N=nt تعداد کشورها،   n ملحوظ در مدل، 
است. شایان ذکر است به دلیل مدل جاذبه، تعداد مشاهدات بیانگر صادرات دوطرفه است. 
مربعات  حداقل  و  ثابت  اثرات  )به ترتیب  مقید  و  مقید  غیر  رگرسیون  برای  مدل    F آماره 

وزنی( به شرح ذیل است:

   F (9, 1335) =3.27  

در سطح  و 1335   9 آزادی  با درجه  F جدول  از  بیشتر  محاسبه شده   F آنجایی که  از   
احتمال 95 درصد است، فرضیه H0 رد شده و اثرات گروه پذیرفته می شود و باید عرض از 

مبدأهای مختلف را در برآورد لحاظ کرد.
تصادفي  اثرات  یا  ثابت  اثرات  روش  از  بهره گیري  با  مدل  این که  آزمودن  براي  سپس 
برآورد شود، از آزمون هاسمن )Hausman Test( استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ایویوز، 
آماره کای دو درحدود 1/49با Value- P تقریباً 0/96 برآورد شد که معنادار نبود. بنابراین، 

روش اثرات ثابت براي تخمین مدل تأیید شد.
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حال براساس آماره F و هاسمن که دال بر استفاده از روش اثرات ثابت در تخمین مدل 
بودند، نتایج برآورد مدل به صورت زیر گزارش می شود:   

 جدول 7ـ  مدل جاذبه تعمیم یافته تجارت ـ فساد )کشورهاي عضو اکو(
LOG(Exportij)  متغیر وابسته: لگاریتم صادرات بین کشوری

ضرایب برآوردیمتغیرهاي توضیحي

i تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده :LOG(GDPi)0/45 )4/79(

j تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده :LOG(GDPj) )5/16(   0/65

 i جمعیت کشور صادرکننده :LOG(POPi) )2/97( 0/28

j جمعیت کشور واردکننده :LOG(POPj) )3/45( 0/78

j و i فاصله بین مراکز اقتصادی کشورهای :LOG(Dij) -3/66 )-10/12(

)WTOj 0/19 )1/91: عضویت کشور واردکننده در سازمان جهانی تجارت

)Country1*CORj 1/81 )0/68: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 1

)Country2*CORj 0/16 )0/69: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 2

)Country3*CORj 8/72 )6/41: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 3

)Country4*CORj 1/13 )4/44: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 4

)Country5*CORj -3/92 )-2/59: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 5

)Country6*CORj -2/59 )-3/42: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 6

)Country7*CORj -11/32 )-4/73: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 7

)Country8*CORj -1/94 )-0/80: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 8

)Country9*CORj 1/19 )3/47: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 9

)Country10*CORj 3/61 )4/65: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 10

0/84ضریب تعیین
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جدول 8ـ کشورهای عضو اکو مورد استفاده در مدل جاذبه تجارت منطقه ای

نام کشورشماره کشور

ایران1

پاکستان2

ترکیه3

آذربایجان4

قزاقستان5

ترکمنستان6

قرقیزستان7

ازبکستان8

تاجیکستان9

افغانستان10

نتایج کلي تخمین نشان می دهد:
باال توضیح داده می شود.  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته توسط  1( درحدود 84 درصد 
درواقع ضریب تعیین به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای ملحوظ درمدل جاذبه 
حدود 84 درصد متغیر وابسته )تجارت بین کشوری( را تبیین و توضیح می دهند که نشان از 

برازش و تصریح خوب مدل است.    
2( تمام ضرایب متغیرهای کنترلی از عالئم مورد انتظار برخوردار بوده و به غیر از متغیر 
عضویت کشور واردکننده در سازمان جهانی تجارت که سطح معنادار پایین و آماره t معادل 
1/91 است، سایر متغیرهای توضیحی از نظر آماري درسطح قابل قبولي و باالی معناداری 

مي باشند.
3( همان طورکه انتظار مي رفت تولید ناخالص داخلي کشور میزبان )واردکننده( به عنوان 
پارامتر نشانگر اندازه اقتصادي و بازاری کشورها اثر مثبت بر صادرات دوجانبه آن ها داشته 
و ضریب مثبت 0/65 این متغیر )کشش متغیر درحدود 0/65 درصد( دال بر این است که 
متقابل  صادرات  حجم  باشد،  بیشتر  اکو  عضو  کشورهای  اقتصادی  و  بازاری  اندازه  هرچه 
را در بین کشورهای عضو افزایش خواهد داد، به طوری که طبق نتایج یک درصد افزایش 
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تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده عضو اکو به میزان 0/65 درصد حجم صادرات 
داخلي  ناخالص  تولید  آنجا که  از  افزایش می دهد.  را  )اکو(  منطقه ای  بلوک  متقابل درون 
افزایش  با  بنابراین  است،  مطرح  اقتصادي  نظام  هر  اقتصادي  بنیه  و  اندازه  ظرفیت،  به عنوان 
تولید ناخالص داخلي، توانایي کشور براي جذب و تولید محصوالت بیشتر مي شود، یعني 
کشورهاي  دیگر،  به عبارت  مي شود.  بیشتر  کشور  دو  بین  تجارت  براي  تقاضا  و  عرضه 
و  اقتصادي  مقیاس  به  دستیابي  در  بیشتري  مناسبت  بزرگ تر،  تولیدي  ظرفیت  با  بزرگ تر 
برای  نیز  ملي شان  بازارهاي  همچنین،  دارند.  نسبي  مزیت  برحسب  صادرات شان  افزایش 
جذب واردات قوي تر است. بنابراین، افزایش تولید ناخالص داخلي دو کشور باعث افزایش 

حجم صادرات دوجانبه مي شود. 
نیازهای  رفع  برای  واردکننده،  کشور  در  جمعیت  افزایش  با  تئوری،  انتظار  طبق   )4
مصرفی جمعیت مذکور و به دلیل افزایش سلیقه های مصرفی نیازمند واردات بیشتر است، 
بیانگر  متغیر  به عنوان دیگر  متغیر جمعیت در کشورهاي واردکننده  انتظار می رود  بنابراین 
بنابراین، ضریب مثبت و معنادار  اندازه بازاری اثر مثبت بر صادرات دوجانبه داشته باشد. 
مدل  نتایج  از  تئوری  انتظار  راستای  در  تأییدی  واردکننده  کشور  جمعیت  متغیر   0/78
درحدود  میزبان  کشورهاي  در  جمعیت  افزایش  درصد  یک  به طوري که  است،  جاذبه 
بنابراین،  می دهد.  افزایش  را  عضو  کشورهاي  بین  متقابل  صادرات  حجم  درصد   0/78
متغیر جمعیت غالب  مقیاس  از  ناشي  منفي صرفه جویي هاي  اثر  بر  بازاري  اندازه  مثبت  اثر 
کشورهاي  متقابل  صادرات  توسعه  بر  مثبت  اثر  متغیر  این  تا  شده  باعث  درنتیجه  و  گشته 
در  جمعیت  متغیر  برای   0/28 معنادار  و  مثبت  ضریب  درخصوص  باشد.  داشته  مذکور 
عضو  کشورهای  اکثر  اوالً  که  داشت  اشاره  باید  نیز  اکو  عضو  صادرکننده  کشورهای 
صنعتی  اقتصادی  ساختار  و  بوده  کمترتوسعه یافته  یا  درحال توسعه  کشورهای  جزو  اکو 
)بخش  کارمحور  نیروی  بر  مبتنی  اقتصاد  از  عمدتاً  و  ندارند  کارخانه محوری  و  پیشرفته 
افزایش جمعیت  لذا  بهره می برند؛  یا کشاورزی(  نیروی کار و  بر  مبتنی  خدماتی و صنعتی 
با کاهش قدرت چانه زنی و سطح پایین دستمزدها به کاهش هزینه های تولیدی و تقویت 
مثبت  اثر  استدالل دوم درخصوص  ثانیاً  رقابت پذیری و رونق صادرات آن ها منجر شده، 
جمعیت در کشورهای صادرکننده برگرفته از نتایج مطالعه کازرونی و همکاران )1395( 
است، به طوری که افزایش جمعیت در کشورهای اکو توانسته سبب صرفه جویی های ناشی 
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از مقیاس بیشتر و در نتیجه توان صادراتی باال شده، درنتیجه آن نیز هزینه تولید کاالها و 
خدمات کاهش یافته و با تقویت رقابت پذیری و افزایش حجم تولیدات به رونق صادرات 

کشورهای مزبور منجر شده است1. 
 5( متغیر مسافت طبق انتظار تئوري اثر منفي بر جریان های تجاری و صادراتی دوطرفه 
کشورهاي عضو اکو داشته، به طوري که افزایش هر 1000 کیلومتري مسافت بین کشورهاي 
داده  کاهش  کشورها  این  بین  در  را  دوجانبه  صادرات  دالر  میلیارد   3/6 درحدود  منتخب 
اثر  منتخب،  کشورهاي  بین  دوطرفه  تجارت  جذب  بر  مسافت  ناچیز  اثر  علي رغم  است. 
منفي این متغیر توضیحي تأییدي بر مباني نظري و تئوري اثرات منفي مسافت بر جریان های 

تجارت دوجانبه است.
6( متغیر مجازي عضویت کشورها در سازمان جهاني تجارت نیز طبق انتظار تئوري، اثر 

مثبتی بر صادرات به کشورهاي واردکننده عضو اکو دارد. 
7( نتایج به دست آمده از برآورد الگو جهت پاسخ به سؤال تحقیق »نقش و تأثیرگذاری 
فساد مالی بر تجارت فرامرزی بین کشوری به چه نحوی است؟«، نشان می دهد که گسترش 
حجم فساد کشورهای واردکننده بر صادرات برخی کشورهای عضو اثر مثبت و برای برخی 
برآوردی  ضریب  اکو  عضو  کشورهای  برخی  درخصوص  و  گذاشته  منفی  تأثیر  کشورها 
میزان  افزایش  نتایج  طبق  است.  شده  آورده   )9( جدول  در  نتایج  این  است.  نبوده  معنادار 
ترکیه،  کشورهای  صادرات  توسعه  نفع  به  اکو  عضو  واردکننده  کشورهای  فسادمالی 
فساد  میزان  افزایش  درضمن،  است.  بوده  اول(  )دسته  افغانستان  و  تاجیکستان  آذربایجان، 
مالی کشورهای واردکننده عضو اکو به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان 
اکو  مالی کشورهای واردکننده عضو  افزایش فساد  تمام شده است. همچنین،  )دسته دوم( 
بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان )دسته سوم( تأثیر معنادار ندارد و ضریب 

برآوردی در سطح معناداری پایین است. 
کشورهای  فساد  میزان  افزایش  اول،  دسته  کشورهای  برای  گفت  می توان  درواقع 
به سمت خود کشانده  این کشورها  برای  را  قراردادهای صادراتی  اکو،  واردکننده عضو 
از  عمدتاً  اکو  عضو  کشورهای  است.  افزوده  مذکور  کشورهای  صادرات  ارزش  بر  و 

1. کازرونی و همکاران )1395(.
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سطح باالی فساد مالی برخوردارند و کشورهای دسته اول از افزایش فساد در کشورهای 
بر صادرات  بیشتر شود،  فساد شرکای عضو  برده اند و هرچه سطح  را  بهره  عضو حداکثر 
عمدتاً  که  اول  دسته  کشورهای  صادرکنندگان  می شود.  افزوده  نیز  اول  دسته  کشورهای 
ترغیب کنند  به سمت خود  را  تجاری  قراردادهای  توانسته اند  از بخش خصوصی هستند، 
بانک جهانی  بر مطالعات  تأییدی  نتیجه  این  و فساد نقش کاتالیزور داشته است. در واقع، 
کاتالیزور  به عنوان  رشوه  و  فساد  بوروکراسی،  بیشتر  سطح  یک  از  دارد  اشاره  که  است 
موجب افزایش سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری می شود. طبق آمارهای سازمان اکو، 
قابل مالحظه تجارت درون منطقه ای در  افزایش  تاجیکستان شاهد  در ترکیه، آذربایجان و 
مزبور  کشورهای  درون منطقه ای  تجارت  سهم  به طوری که  هستیم،   2015 تا   2000 دوره 
 2015 سال  در  سهم  این  که  بوده  درصد   0/63 و   1/66  ،46/96 به ترتیب   2000 سال  در 
صادرات  برای  درحالي که  است.  یافته  افزایش  درصد   0/83 و   3/48  ،51/05 به  به ترتیب 
سایر کشورهای عضو دسته دوم، گسترش میزان فساد کشورهای واردکننده منطقه تأثیری 
منحرف  به سمت سایر کشورها  را  این کشورها  با  قراردادهای صادراتی  و  منفی گذاشته 

کرده و از حجم صادرات این کشورها کاسته است. 
بین کشورهای عضو اکو متفاوت است.  بر جریان های تجاری  درواقع نقش فساد مالی 
درکشورهایی نظیر ترکیه و آذربایجان که عمدتاً دارای اقتصادی رو به رشد، مبتنی بر تقویت 
این حال  با  مثبت داشته،  تأثیر  بوده اند،  تولیدی و محصول  تنوع  و  رقابتی  بخش خصوصی 
بر برخی دیگر از کشورها نظیر ترکمنستان و قرقیزستان که از یک اقتصاد توانمند و رقابتی 
اثری منفی داشته  باال دارند،  اقتصادی  نیستند و درجه فساد و ریسک  خصوصی برخوردار 
است. برای سه کشور نیز ضریب در سطح معناداری پایین است و توجیه این امر نیز نیازمند 
مطالعات تکمیلی و کنکاش درخصوص اثر مبهم این متغیر بر صادرات به تفکیک هریک 
از کشورها دارد. به عبارت دیگر، باید در مطالعات بعدی چگونگی اثرات مثبت و منفی فساد 
کشورهای واردکننده بر صادرات هر یک از کشورهای عضو کنکاش و به صورت تحلیلی 

بررسی شود. 
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جدول 9ـ اثرات فساد مالی بر صادرات کشورهای صادرکننده عضو اکو 

دسته اول: 
تأثیر مثبت و معنادار فسادمالی

 کشورهای واردکننده بر 
صادرات کشورهای صادرکننده

دسته دوم:
تأثیر منفی و معنادار فسادمالی

 کشورهای واردکننده بر 
صادرات کشورهای صادرکننده

دسته سوم: 
ضریب برآوردی در سطح

 معناداری پایین و غیرقابل 
تفسیر )معنادار گزارش نشد( 

ایرانقزاقستانترکیه

پاکستانترکمنستانآذربایجان

ازبکستانقرقیزستانتاجیکستان

--افغانستان

جمع بندی و مالحظات

و  حجم  بر  معناداري  اثر  چه  »فساد  که  است  مهم  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  مقاله 
مقاله حاضر ضمن  در  منظور،  این  به  جهت دهي جریان های صادراتی دوجانبه می گذارد«. 
تبیین  بین کشوری  ادبیات تجربی موجود، مدل تئوري فساد در تجارت هاي فرامرزي  مرور 
شده و توسعه یافته است و در قالب مدل جاذبه و  با بهره گیری از مجموعه اطالعات آماري 
با لحاظ شاخص  به دیگر شرکاي تجاري و  پانل صادرات کشورهاي عضو اکو در منطقه 
فساد مالی، ارتباط صادرات کشورها با درجه فساد در کشورهاي واردکننده در کنار دیگر 

عوامل تعیین کننده جریان تجارت بین کشورها آزمون شد.  
نتایج به دست آمده از برآورد مدل جاذبه تعمیم یافته برای کشورهای عضو اکو نشان می دهد 
سازمان  در  منطقه  و عضویت کشورهاي  تجاري  همگرایي های  به سوي  با حرکت  اوالً،  که 
جهاني تجارت بر حجم تجارت متقابل کشورهاي منتخب افزوده خواهد شد. ثانیاً، افزایش 
بر جذب جریان های صادراتی دوطرفه  مثبتي  اثرات  اکو  در کشورهاي عضو  بازاري  اندازه 
کشورهاي عضو داشته است. همچنین، افزایش  فاصله کشورهاي عضو اکو، اثر منفي خود را 
برارزش صادرات دوجانبه طبق انتظار تئوري نشان مي دهد. باالخره، نتایج به دست آمده برای 
پاسخ به سؤال تحقیق درکل حاکي از این امر است که در دوره مذکور نتیجه مشخصی حاصل 
نشده و نقش و تأثیر فساد مالی بر صادرات فرامرزی بین کشورهای منطقه مبهم بوده و برای 
کل مجموعه کشورها یکسان نیست. افزایش حجم فساد مالی کشورهای واردکننده عضو بر 
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افزایش حجم صادرات برخی کشورهای اکو تأثیر مثبت و بر برخی دیگر تأثیری منفی داشته 
و در برخی کشورهای عضو نیز ضریب برآوردی معنادار نبوده است. 

توصیه های سیاستی
برنامه ریزی و تالش درجهت تقویت همگرایی های منطقه ای و بین المللی بر حجم تجارت و 

صادرات متقابل کشورهاي عضو اکو خواهد افزود.
با این که اثرات کاهش فساد مالی بر افزایش صادرات بین کشوری و تقویت همگرایی های 
و  نظری  مبانی  این حال طبق  با  نشد،  تأیید  اکو  اندک کشورهای عضو  تعداد  منطقه ای در 
تجربی اشاره شده و نیز نتایج به دست آمده در اکثر کشورهای عضو اکو، مبارزه قاطع با فساد 
به ویژه در قراردادهای فرامرزی می تواند به توسعه مناسبات منطقه ای، تقویت یکپارچگی های 
اقتصادی بین اعضای اکو و درنتیجه توسعه جریانات تجارت درون منطقه ای اکو منجر شود. 
طبق بررسی های مقدماتی در مقاله حاضر و شواهد موجود، علی رغم درجه باالی فساد 
در اکثر کشورهای عضو اکو، به هر میزان کشورهای عضو اکو بر تقویت بخش خصوصی 
منطقه ای   پیمان  این  در  بیشتر عضویت  منافع  بیفزایند،از  محصول  و  تولیدی  تنوع  و  رقابتی 

بهره مند می شوند. 

پیشنهاد برای مطالعات آتی
میان  صادراتی  جریان های  بر  مالی  فساد  نقش  بودن  متفاوت  دالیل  بررسی  حال،  این  با 
نقش  بررسی  به  تنها  حاضر  مقاله  و  است  تکمیلی  مطالعات  نیازمند  اکو  عضو  کشورهای 
فساد مالی بر تجارت فرامرزی کشورهای عضو اکو پرداخته و پیشنهاد می شود مطالعات و 
تحقیقات بعدی بر دالیل مبهم و متفاوت بودن نقش فساد مالی در تجارت بین کشورهای 
منطقه متمرکز شود تا علل تفاوت نقش فساد مالی برتجارت های برون مرزی و بین کشورهای 

منطقه مشخص گردد. 
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