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 : دهیچک
 بری ریچشمگ طور به صادرات کنار در زینی اسالمی مال وجود کند،ی م دنبال را آنی اقتصاد هر که استیی ها هدف جمله ازی اقتصاد توسعه و رشد

 مشارکت در مردم آحادی برا رای خوب زهیانگ تواندی م انیز  و سود در مشارکت بری مبتنی اسالمی مالی ابزارها از استفاده. است داشته ریتاثی اقتصاد رشد

 کشور در موجودی مالی ها تیظرف از استفاده در ها بانک وی مال موسساتی برا رای دیجدی فرصتها بیترت نیبد و دینما جادیای اقتصادی تهایفعال در

 ابزار که صکوک از منظور نیای برا. است شده پرداخته منتخبی کشورها در صادرات بری اسالمی مال ریتاثی بررس به حاضر پژوهش در. آوردی م فراهم

 الگو برآورد جینتا. است شده استفادهیی تابلوی ها دادهی سنج اقتصاد روش و 2015 - 2009ی ها سالی آماری ها داده و باشدی می اسالمی مال دیجد

 .  دارد مطالعه موردی کشورها در صادرات بر معنادار و مثبت ریتاث صکوک که دهد،ی م نشان

 یی. تابلوی ها داده صادرات، ،یاسالمی مال نیتام ی:دیکل واژگان

 

 
Islamic influence on export financing in selected countries 

3, Arash najafpour 2, Mahmood yahyazadehfar 1Ahmad jafari samimi  

Abstract: 

economic development and growth targets including is that it is pursuing economic , Islamic  financial beside 

exports to significantly reduce the impact of the economic growth . the use of Islamic financial instruments, based 

on the profit and loss can participate in a good incentive for members of the people to participate in economic 

activity and thus create new opportunities for financial institutions and banks in the use of the existing  financial 

capacities in the country .  In the present study examined the impact of Islamic financing of exports in selected 

countries . for the purpose of the new Islamic sukuk financing tools and statistical panel data from 2009 - 2015 and 

econometric methods used panel data . the results of the model estimates indicate that a significant and positive 

impact on the sukuk exports in the countries it studied. 
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   مقدمه .1
 هینظر هینظر توجه مورد هموارهی اقتصاد رشد و تجارت ارتباطات

 را تجارت کیکالس اقتصاددانان کهی طور است، بوده توسعه پردازان

 بخش دو به رای خارج تجارت اثرات آنها. دانستندی م توسعه و رشد موتور

 اثرات شیافزا بازار، گسترش ،یجهان کار میتقس مانند میمستق اثرات

 و هیاول مواد نیتام مانند را میمستق ریغ اثرات وی گذار هیسرمای جانب

 قیتشو و رقابت جادیا و دیجدی تکنولوژ و دانش انتقال از،ین مورد اقالم

 . کنندی م میتقس آن

 یک توسعه حال دری کشورهای اقتصاد رشد در صادرات نقش بحث

 صادرات توسعه به وارداتی نیگزیجا از و است مودهیپ رای تامل قابل ریمس

 هیسرما گر،یدی سو از. است نموده حرکت اقتصاد بودن باز درجه شیافزا

 مناسب نهیزم جادیا دری مهم اریبسی پارامترها ه،یسرما لیتشک وی گذار

 فراهم را شتریب صادرات نهیزم و است بودهی داخل دیتول توان شیافزای برا

 دیتول در اقتصاد بازده و توان بردن باال وی گذار هیسرما شیافزا. دینمای م

 توسعه دری برگشت قابل و متقابل ریتاث تواندی م متنوع محصوالت

 . باشد داشته صادرات

 با بیترک در تواندی م که استی اسالمی مالی ابزارها ازی یک صکوک

 موردی صادراتی هاتیفعالی مال نیتأمی برا استفاده مورد مختلف عقود

ی مال نیتأم اوراق عنوان به معمول، طور به صکوک. ردیبگ قرار استفاده

 که شودی م فیتعری مال یا وی کیزیفی هایی دارا بری مبتن کهی اسالم

ی برای کاف نانیاطم شیافزا ضمن امر نیا و هستند ارزشی دارا خود

ی تهایفعال بری مبتن صرفاً که پشتوانه بدونی مال اوراق جادیا از دارانیخر

ی ابزارها از استفاده. دینمای می ریجلوگ است سوداگرانه وی باز سفته

 رای خوب زهیانگ تواندی م انیز  و سود در مشارکت بری مبتنی اسالمی مال

 نیبد و دینما جادیای اقتصادی تهایفعال در مشارکت در مردم آحادی برا

 از استفاده در ها بانک وی مال موسساتی برا رای دیجدی فرصتها بیترت

 . آوردی م فراهم کشور در موجودی مالی تهایظرف

 عمل رشد قدرتمند موتور صورت به الملل نیب تجارت آزاد، اقتصاد در

 درآمد اختالف و دهدی م شیافزا را درآمدهای تمام جا همه در و کندی م

 هری کل طور به. کندی م محدود را ریفق و ثروتمندی کشورها نیب

 به نسبت داشت خواهدی بهتر وضعی جهان تجارت در مشارکت بای کشور

 رشد بری اثراتی دارا تجارت. کندی م عمل بسته اقتصاد در کهی زمان

 متیقی ریپذ انعطاف و منابع کامل تحرک فرض با -1. باشدی می اقتصاد

 است مترتب تجارت بری ثابت دیعوا کاردویر نظر حسب بر هم باز عوامل

 بهیی نها لیم که آن فرض با -2. بخشدی م ارتقا را سرانه درآمد سطح که

 سطح در شیافزا با همراهی گذار هیسرما سطح شیافزا نباشد، مصرف

 کهیی کاالها متیق و وارداتی نسب متیق تجارت، -3. بود خواهد درآمد

 . دهدی م کاهش را شوندی م دیتول وارداتی نیجانشی برا داخل در

 صادرات قیتشو بری مبتنی استراتژ مالزم که منابع صیتخص بهبود

 ن،یا بر عالوه. دهدی م شیافزا رای گذار هیسرمایی کارا قطع طور به است

 در خارج از شرفتهیپی تکنولوژ کردن واردی برا باز اقتصاد احتماال

 به هیسرمایی نها نسبت کاهش موجب زین نیا و دارد قراری بهتر تیموقع

 بری مبتن توسعهی استراتژی ایمزا نیبزرگتر ازی یک. شودی م دیتول

 نیچن که است آن فراوان کاری روینی دارای کشورها اقتصاد در صادرات

 اشتغالی ها تیفعال در را رشد تا سازدی م قادر را کشوری اقتصاد

 (. Griffin ،1989) دینما متمرکز

تجارت و به خصوص صادرات در رشد و توسعه اقتصادی کشورها 

کند. حوزه تجارت خارجی به دلیل فضای رقابتی با نقش مهمی را ایفا می

به علت حضور الملل شدت بیشتری وجود دارد. در حوزه تجارت بین

کنندگان مختلف با اهداف مختلف تالش برای به دست کشورها و عرضه

 آوردن بازارهای صادراتی قابل توجه است. 

الملل که کشورها در پی دستیابی به رشد در شرایط امروز اقتصاد بین

اقتصادی پایدار و گسترش تولید و اشتغال هستند، روی آوردن به 

ناپذیر خواهد بود. بنابراین الملل اجتناب بین بازارهای صادراتی و تجارت

های در این زمینه کشوری موفق خواهد بود که عالوه بر اینکه مزیت 

های نسبی کند سعی در ایجاد مزیتنسبی تجاری خود را تقویت می

جدید داشته باشد؛ چرا که عوامل مختلفی شرایط مزیت نسبی را دچار 

توانند مزیت نسبی خود را حفظ کنند که کنند و اقتصادهایی میتغییر می

 های الزم را اتخاذ کنند.این شرایط را مورد نظر قرار دهند و سیاست

بررسی های انجام شده حکایت از آن دارند که اساسا از میان صکوک 

احصا شده در استاندارد سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی 

مشارکت و مرابحه قابلیت بحث  اسالمی، صکوک اجاره، استصناع، مضاربه،

و بررسی و نیز استفاده در حوزه تجارت را دارند که می توان صکوک 

جعاله را نیز به این گروه اضافه نمود که جمعا به شش گروه از صکوک می 

رسند. یکی از مشکالت مهم بخش صادرات، محدودیت های مربوط به 

 تامین مالی می باشد.   

ی مال نیتام و تیحما حوزه در ربطی ذی نهادها عملکرد بری مرور

 مشکل کهی ا گونه به دارد، نهادها نیا قیتوف عدم از تیحکا زین صادرات

 نشان را خود بخش، نیا مشکالت نیمهمتر ازی یک عنوان بهی مال نیتام

ی ستمیس کردیرو مستلزم حوزه نیای سامانده رسدی م نظر به. دهدی م

ی مال نیتام نهیزم در کشوری بانک وی مالی نهادها از که همزمان تا است

ی تخصصی نهادهای ها لیپتانس و ها تیقابل از شود،ی م استفاده صادرات

 به فوقی نهادها از توانی م گر،ید عبارت به. شود استفاده زین فوق بخش

 جهت صکوک انتشار منسجم کار و ساز یک دهنده لیتشک اجزا عنوان

 . جست بهره خدمات و کاالها صادراتی مال نیتام

 ی   تجرب مطالعات بری مرور. 2.1
 وی اسالمی مال نیتام رابطه خصوص در شده انجام مطالعات شتریب

 کنار در صادرات وی اسالمی مال نیتام در که استی ا گونه به صادرات

 محور عدالتی اقتصاد توسعه گرید عبارت به یا وی اجتماع توسعه و رشد

ی ا دهیپد نکهیا لیدل بهی اسالمی مال نیتام قتیحق در. است نظر مد
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ی تجرب مطالعات ازمندین استی بانک وی مالی ها ستمیس در دیجد نسبتا

 . استی شتریب

   کشور داخل در شده انجام مطالعات. 1.2.1
 صادراتی ثباتی ب عنوان با مطالعه در( 1384) همکاران وی گسکر

 یک در متحرک نیانگیم روش از استفاده با رانیا دری اقتصاد رشد و نفت

 آن انحراف و آورده دست به نفت صادراتی برای روند ساله پنج دوره

 ارتباط از نشان پژوهش جینتا. است گرفته نطر دری ثباتی ب هیپا را روند

 .  است داشتهی اقتصاد رشد بای ثباتی ب انحراف مطلق قدر انیمی منف

 نهیگزی اسالم اصول طبق صکوک معامله و انتشار( 1385ی )نجف

 با. شودی م محسوب گذاران هیسرما ازین ساختن مرتفعی برای مناسب

 و توسعهی برا رسدی م نظر به صکوک، انتشار ندیفرا بودن دیجد به توجه

 نیبی منسجم رابطه دیبا ،یاسالمی مالی بازارها در ندیفرا نیا لیتسه

 مرتبطی نهادها ریسا وی بند رتبه موسسات گذاران، هیسرما ناشران،

 . ردیبگ شکل الزمی ها رساختیز شدن فراهم جهت

ی تجار آزادی ها استیس اثری بررس به( 1389) همکاران وی شمیابر

 تا 1990 دورهی برا ایپو پانل روش ازی اسالمی کشورهای اقتصاد رشد بر

 استیس زیناچ و مثبت آثار انگریب قیتحق نیا جینتا. اند پرداخته 2003

 . باشدی می اسالمی کشورهای اقتصاد رشد بری تجار آزادی ها

 نوسانات ریتاثی بررس عنوان بای پژوهش در( 1390) همکاران وی ریپ

 فدر مدل ازی رویپ با رانیا دری کشاورز بخش رشد بر نفت صادرات

ی ط دری عیتوزی ها وقفه با حیتوض خود روش از استفاده با و( 1982)

 آن ازی حاک آمده بدست جینتا. اند پرداخته 1386 تا 1350ی زمان دوره

 بخش افزوده ارزش ریمتغ انیمی جمع هم و مدت بلند رابطه که است

 نفت صادراتی ثباتی ب شاخص راتیتاث و داشته وجود مدل دری کشاورز

 افزوده ارزشی رو بر رها،یمتغ ریسا کنار در دیجد ریمتغ یک عنوان به

 .  است بوده داری معن وی منفی کشاورز بخش

ی نیب شیپ وی بررس عنوان با مطالعه در( 1391) همکاران وی ابانیب  

ی زمان فاصله دری عصب شبکه کردیرو با رانیای اقتصاد رشد بر صادرات

 با صادراتی ثباتی ب شاخص استخراج به ابتدا 1389 تا 1355 سال

ی مصنوعی عصب شبکه از استفاده با و پرداخته الو اریمع از استفاده

ی بی نیب شیپ صیتشخی باال قدرت ازی حاک مطالعه جینتا. اند پرداخته

ی برا آنی کاهش اثر وی مصنوعی عصبی ها شبکه قیطر از صادراتی ثبات

 . است بودهی اقتصاد رشد

 رشد بری اسالمی بانکدار ریتاثی بررس به( 1393) جوکار و انیاکبر

 بانک فقر کاهش وی اخالق خطرات ثبات، ،ییکارا. اند پرداختهی اقتصاد

 جهینت نیا به و کردند سهیمقا متعارفی ها بانک با رای اسالمی ها

 و استی اقتصاد رشدی برای اصل کانال کی یاسالمی بانکدار که دندیرس

 و یافته توسعهی کشورهای برا کالن اقتصاد ثبات بهی اسالمی بانکدار

 .    کندی م کمک توسعه حال دری کشورهای برا

 مصرف ریتاث عنوان بای ا مقاله در( 1394) همکاران و پوریی خواجو

 دری اگلخانهی گازها انتشار بری خارج تجارت وی اقتصاد رشد ،یانرژ

 دهدیم نشان جینتا. است پرداخته 1350 -1390ی زمان دورهی ط رانیا

 اقتصاد بودن باز درجه و مثبتی ریتاثی واقع سرانهی داخل ناخالص دیتول

 . دارد کربن دیاکسی د گاز سرانه انتشار زانیم بر معنادار وی منف ریتاث

   کشور خارج در شده انجام مطالعالت. 2.2.1
 بنگالدشی برا را رشد به منجر صادرات هیفرض( 2005) چندرا و الو

 نشان جینتا. اند کرده آزمون رهیمتغ چندی بردار ویرگرس اتو چارچوب در

 به درآمد از مدت بلند و مدت کوتاه در تیعل رابطه جهت که دهدی م

 . است صادرات سمت

 سهی برا را دیتول رشد و صادرات نیب رابطه( 2007) دیر و ائویاکس

 تا 1996 دوره در کایامر و کانادا ،ایاسترال ،گندم کننده صادر عمده کشور

 و الملل نیب تجارت د،یتول بیترک با آنها. اند داده قراری بررس مورد 2000

 چهار بای بردار ویرگرس اتو متحرک نیانگیم مدل از توسعه،ی ها هینظر

 کشور هری برا کننده دیتول متیق و واردات صادرات، د،یتول ریمتغ

 به منجر صادرات هیفرض که دهدی م نشان تیعل جینتا. اند کرده استفاده

     . است طرفه دو صورت به کایامر و کانادای برا رشد

 هیجرینی برا را رشد به منجر صادرات هیفرض( 2009) نیساکیام

 وی اقتصاد رشد نیب رابطه قیتحق نیا در. است داده قراری بررس مورد

ی بررس انهیسالی ها داده از استفاده با 2006 – 1970 دورهی برا صادرات

 یک که دهدی م نشان 2 اماموتوی – تودا تیال ریغ آزمون جینتا. است شده

 . دارد وجود صادرات و دیتول نیب طرفه دو رابطه

 رشد و واردات ،صادرات نیب رابطه( 2011) جیبر میبا و زانگ

ی بردار ویرگرس اتو مدل قیطر از را ژاپن وی جنوب کرهی برای اقتصاد

 صادرات هیفرض ژاپن در دهدی م نشان جینتا. اند داده قراری بررس مورد

ی داخل ناخالص دیتول رشد کهی حال در است، کرده تجربه را رشد به منجر

 . است بوده صادرات رشد بری منف اثری دارای جنوب کره در

ی ثباتی ب مدت بلند ریتاث عنوان بای پژوهش در( 2012) نیگبرمد

 2011 تا 1981ی زمان فاصله دری وپیاتی داخل ناخالص دیتول بر صادرات

ی ثباتی ب مدت بلند در که است آن ازی حاک پژوهش جینتا. است پرداخته

 . داردی وپیات در دیتول رشد بر داری معن وی منف ریتاث صادرات

 در را هیسرما تیکفا نسبت بر موثر عوامل( 2013) همکاران و ابوشاربا

 از استفاده با 2009-2011 دورهی طی اندونز دری اسالمی بانکدار

 مقاله در. اندداده قراری بررس موردی همبستگ سیماتر وی خط ونیرگرس

 ها،سپرده سهم ،یوربهره بدونی مال نیتام ،ییدارا بازدهی رهاییمتغ آنها

. است شده گرفته نظر در مستقل رییمتغ عنوان بهی اتیعمل بازده وی نگینقد

ی مال نیتام وی نگینقد ویی دارا بازده که دهدیم نشان هاآن پژوهش جینتا

 بازده و دارند هیسرما تیکفا نسبت بری معنادار و مثبت اثری وربهره بدون

  .ندارندی ریتاث هیسرما تیکفا نسبت بر ها سپرده ساختار وی اتیعمل

 رشد وی اسالمی بانکداری بررس به( 2016) رکیز وی سیلیس

پرداختهی اسالم کنفرانس سازمان یکشورهای برا پنل لیتحلی: اقتصاد

ی گذار هیسرما ،یاسالمی بانکدار اندازه نیب رابطه مقاله نیا در. اند

 سازمان عضوی کشورها دری اقتصاد رشد وی اسالمی بانک سپرده ،یاسالم

 دوره با کشور 16ی ها داده از پنل در. کردی بررس رای اسالمی همکار

ی م نشانی همبستگ کنترل اثرات. است شده استفاده سال 13ی زمان
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ی داخل ناخالص دیتول رشد نرخ دری اسالمی بانکداری ها رییمتغ که دهد

 . استی واقع

   . روش تحقیق2
ی دمتعدی الگوها ،یرشداقتصاد بر مؤثر عوامل و عللی بررسی برا 

ی رفمع با سولوی الگو میتعم در( 1992) رنلت و نیلو. است شدهی طراح

 نهمگا قبول موردی نظری الگو یک هنوز که کنندیم انیب خودی الگو

 زین موجودی نظری الگوها .ندارد وجودی تجربی کارها انجامی برا

 شده فادهاستی تجرب مطالعات یا رشدی الگوها در معموالً که رایی رهایمتغ

 گذارریتأثی رهایمتغ رنلت و نیلو مطالعه طبق بر. کندینم مشخص است،

 زای امجموعه -1: شوندیم میتقسی کل گروه سه بهی اقتصاد رشد بر

یی رهایمتغ شامل و شوندیم وارد رشدی الگوها در همواره کهیی رهایمتغ

-یم زین است داشته وجود( 1992) رنلت و نیلو رشدی الگوها در که

 طالعاتم در کهیی رهایمتغ ازی امجموعه -2ی. گذارهیسرما مانند باشند،

 لتدو مخارج نسبت:  مانند است، داشتهیی بسزا ریتاث رشدی رو گذشته

-یم یمعرف قیتحق نیا در کهی ریمتغ -3...  وی داخل ناخالص دیتول به

ی مال نیتام نجایا در که شود،یمی ریگاندازه صادرات بر آن اثر و شود

 . باشدیمی اسالم

 وی اسالمی مال نیتام نیبی رابطه صیتشخ منظور به ن،یبنابرا

 : گرددیمی معرف منتخب کشور 8ی برا ریز مدل ، صادرات

 

(1 )  itINV2+ β 1β= itLNEXP

itε+  itSUK4β+  itGOV3β+     
 در الگوی مورد نظر متغیرها به شرح زیر هستند:   

EXP صادرات : 

INV :ی.گذار هیسرما 

GOV :دولت مخارج . 

SUK :ی. اسالم بهادار اوراق انواع 

 itε :اخالل جزء 

i، t :باشدی می آماری ها داده زمان و کشور انگریب بیترت به.  

   الگو در موجودی رهایمتغ( 2-1
 مورد استفاده و تعریف آنها(: متغیرهای 1جدول )

 تعریف متغیر متغیر
عالمت 

 اختصاری

 Export EXP صادرات

 Investment  Investment سرمایه گذاری 

 Government  GOV مخارج دولت 

 Islamic bonds SUKUK اوراق بهادار اسالمی 

 

 

 الف( صادرات 
در این پژوهش از صادرات استفاده می شود. آمار مربوط به صادرات 

 از پایگاه اینترنتی بانک جهانی گرفته شده است. 

itEXP صادرات برای کشور :i  ام در سالt  .ام است 

 ب( سرمایه گذاری 
للی الم آمار مربوط به سرمایه گذاری از پایگاه اینترنتی صندوق بین

 پول گرفته شده است.

itINV کشوری برا ،: سرمایه گذاری i سال در ام t باشدی م ام .   

 ج( مخارج دولت 
 ی ازامکان و دالیل اثرگذاری دولت ها بر نرخ های رشد همواره یک

ر بحث های اساسی اقتصاددانان بوده و علیرغم نظریات مختلفی که د

طرح ممورد تأثیرات مثبت یا منفی دولت ها بر رشد و توسعه اقتصادها 

أکید عه تشده، همه آنها بر اثرگذاری حتمی دولت ها بر فرایند رشد و توس

، کرده اند. هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی

 ر بهانحصارها و مسایل مربوط به کاالهای عمومی باشد، می تواند منج

رای تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را ب

ز اد و ف قوانین، جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرتعری

 . این طریق مشارکت مردم و رشد باالتری را به ارمغان آورد

itGOVکشوری برا ، : مخارج دولت i سال در ام t است ام . 

  ی   اسالم بهادار اوراق( د

 suk شاخص از ،در این پژوهش برای نشان دادن تامین مالی اسالمی

  .شودی م استفاده ،باشدی م مختلف انواعی دارا که

itsuk : اوراق بهادار اسالمی کشورi  ام در سالt .ام می باشد  

 
ی کشورها در( SUKUK) صکوک به مربوط اطالعات(: 2)جدول

 کایامر دالر ونیلیم به منتخب

 کشور رتبه
 سال

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 116000 108700 96600 83500 72000 25100 13700 یمالز 1

 4100 5100 4800 1700 2700 2200 3100 امارات 2

 1500 5400 3750 3200 1700 950 850 عربستان 3

 2700 1500 1500 1000 2300 1100 1800 یاندونز 4

 1430 600 448 315 1000 1900 850 نیبحر 5

 1300 1450 1400 5450 215 1500 750 قطر 6

 2300 576 345 350 283 106.5 9 رانیا 7

 47700 1000 1800 3500 650 300 285 هیترک 8

 2016 سال صکوکی نترنتیا گاهیپا: منبع                 
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 گذاری برای کشورهای منتخب (: اطالعات مربوط به شاخص سرمایه3جدول )

 کشور رتبه
 سال

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 10962721673 10619431770 11296278696 8895774251 15119371191 10885614182 114664434.6 مالزی 1

 10975829700 10823379306 9490990320 8828372518 7152095826 8796769641 1134288135 امارات 2

 8141026667 8011786667 8864693333 12182373333 16308280000 29232706667 36457666667 عربستان 3

 15508160000 26277377236 23281742362 21200778608 20564938227 15292009411 4877369178 اندونزی 4

 -1462765957 957712766 988829787.2 891223404.3 780851063.8 155771009.2 257149561.4 بحرین 5

-840384615 395879120.9 938516483.5 4670329670 938516483.5 قطر 6  1040384615 1070879121 

 2050000000 2105494000 3049945000 4661734400 4276718690 3648972410 2983421910 ایران 7

 16899000000 12523000000 12384000000 13284000000 16182000000 9099000000 8585000000 ترکیه 8

 2016منبع: پایگاه بانک جهانی 

 

  منتخبی کشورهای برا دولت مخارج شاخص به مربوط اطالعات(: 4) جدول

 کشور رتبه
 سال

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 13.15 13.34 13.72 13.84 13.27 12.58 13.04 مالزی 1

 7.84 7.54 6.84 6.87 7.31 8.58 9.59 امارات 2

 29.56 26.14 22.51 20.02 19.43 20.25 22.18 عربستان 3

 9.75 9.42 9.51 9.24 9.05 9 9.58 اندونزی 4

 15.85 15.65 15.36 15.43 13.74 12.92 13.97 بحرین 5

 19.44 14.14 13.49 12.92 12.45 13.98 15.63 قطر 6

 10.90 10.70 10.43 9.90 10.04 11.67 11.94 ایران 7

 15.69 15.33 15.09 14.84 13.92 14.33 14.70 ترکیه 8

 2016منبع: پایگاه بانک جهانی 

 

  منتخبی کشورها در صادرات شاخص به مربوط اطالعات(: 5) جدول

 کشور رتبه
 سال

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 239.360 238.360 232.447 231.64 232.198 202.192 160.079 یمالز 1

 742.380 722.380 760.505 700.307 605.996 429.414 385.269 امارات 2

 457.074 456.074 484.555 500.626 470.075 323.708 247.8812 عربستان 3

 271.548 269.548 279.118 290.555 311.142 241.693 182.936 یاندونز 4

 335.459 330.459 337.830 319.127 317.225 241.689 191.683 نیبحر 5

 1156.07 1136.07 1179.639 1146.811 987.133 646.579 414.068 قطر 6

 310.987 308.987 287.066 361.877 459.306 352.538 247.296 رانیا 7

 568.479 567.479 546.546 548.919 485.715 410.022 367.751 هیترک 8

   2016ی جهان بانک گاهیپا: منبع            

 

 

 

 

 هاافته. ی3
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 چو و نیل ،نیلو آزمون از رهاییمتغ 1یجمعیی ایپای بررس منظور به

 جینتا به توجه با. اند شده ارائه( 1-4) جدول در جینتا. است شده استفاده

 .هستند ایپا سطح در رهایمتغی تمام دیگرد مشخص آزمون از حاصل

  الگو برآورد در استفاده موردی رهایمتغیی ایپای بررس(: 6) جدول

 مرتبه

 تفاضل

سط

 ح

 یمعنادار

 آماره

 و نیل ن،یلو

 چو

 ریمتغ نام

I(0) 
0.0

00 

4.4124

0- 
Ln(GOV) 

I(0) 
0.0

00 

19.032

5- 
Ln(INV) 

I(0) 
0.0

00 

4.2764

2- 
Ln(SUK) 

I(0) 
0.0

00 

13.072

3- 
Ln(EXP) 

               اول سطح دریی ایپا 

 EVIews9 افزار نرم از استفاده با قیتحق محاسبات: منبع  

 دی.خالصه نتایج برآورد الگو برای تامین مالی اسالمی بر رشد اقتصا1.3

 

(: خالصه نتایج برآورد الگو برای مالی اسالمی بر رشد 7جدول )

 اقتصادی

 داخلیمتغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص 

 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر توضیحی

 عرض از مبدا

(C) 
4.565982 4.209227 0.0001 

 سرمایه گذاری

(INV) 
0.021179 1.987799 0.0532 

 مخارج دولت

(GOV) 
0.225803- 0.419715- 0.6768 

 صکوک

(SUK) 
0.069714 2.818233 0.0073 

 F 17.98965آماره 

p-value 0.00000 
2R 0.807085 

2R 0.762221 تعدیل شده 

  Eviews 9منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار 

 

                                                           

1- Common Unit Root. 

 صادرات بری اسالمی مال نیتامی برا الگو برآورد جینتا ، (7در جدول )

 مینیبی م جدول در که طور همان. است شده آورده مختصر طور به

 در صادرات بر را ریتاث نیشتریب درصد 0.06 بیضر با صکوک شاخص

 صکوک قیطر ازی اسالمی مال گسترش نیبنابرا. دارد منتخبی کشورها

 . باشدی م برخورداری ا ژهیو تیاهم از کشورها نیا در صادرات بر رشیتاث

 . بحث و نتیجه گیری 6
 و کسانی یمال ارزش با بهادار اوراق ،(صُکوکی )اسالمی مالی ابزارها

 موردی قراردادها ازی کی هیپا بر که هستندی مالی بازارها در معامله قابل

 یا یک مالک مشاع صورت به اوراق دارندگان و اندشدهی طراح اسالم دییتأ

 پژوهش نیا. باشندیم هاآن از حاصل منافع و هایی دارا از ییها مجموعه

 دورهی برا صادرات بر را آن اثر صکوک دیجد شاخص ازی ریگ بهره با

ی ها دادهی سنج اقتصاد روش از استفاده با و 2009 – 2015ی زمان

 حاضر پژوهش جینتا. است کرده برآورد منتخبی کشورها دریی تابلو

 : از عبارتند

 و مثبت منتخبی کشورها صادرات بر( صکوکی )اسالمی مال اثر( 1

 . باشدی م معنادار

ی بررس موردی ها سال و نمونه حجم به توجه با دولت مخارج اثر( 2

 . باشدی م معنای ب وی منف منتخبی کشورها صادرات بر

ی بررس موردی ها سال و نمونه حجم به توجه بای گذار هیسرما اثر( 3

 . باشدی م معنای ب وی منف منتخبی کشورها صادرات بر

 با کشورها( صکوکی )اسالمی مال شیافزا گفت توانی م نیبنابرا

 به کشورها رو نیا از. گرددی م آنها صادرات بهبود به منجر گر،ییکد

 در( صکوکی )اسالمی مال ندیفرا ازی ستیبا خود، صادرات شیافزا منظور

 .  رندیگ بهره ابعاد تمام

 صادرات بهبود جهت ریزی شنهادهایپ آمده، دست به جینتا اساس بر

 : گرددیم ارائه منتخبی کشورها

 در صکوکی ریکارگ به ارتقا جهت در الزمی ها استیس اعمال( 1

 در صادراتی برای المللنیبی بازارها وی بانک جمله از مختلفی ها نهیزم

 . منتخبی کشورها

ی اسالم ریغ متعارفی هابانک در موانع و هاتیمحدود شیافزا( 2

 منظور به کشورها نیبی اقتصادی مرزها روزافزون شدن باز و کشورها نیب

 . باال صادرات بهی ابیدست

 تعرفهی هانرخ کاهش و تجارت موانع و ها تیمحدود کاهش( 3

 . کشورها نیبی اقتصادی مرزها روزافزون شدن باز و کشورها نیب صادرات

 
  ماخذ و منابع
 رشد بری تجار آزادی هااستیس اثری بررس ،(1389) ؛همکاران وی شمیابر[ 1]

 . 219ص ،1389 تابستان ،91 شماره ،یاقتصاد قاتیتحق مجله ،یاقتصاد

 ،یاقتصاد رشد بری اسالمی بانکدار ریتاث ،(1393) ؛جوکار و انیاکبر[ 2]

 ،1393 تابستان هفتم، شماره ،یاسالمی بانکدار و اقتصادی جیتروی علم فصلنامه

 . 40 -7 ص
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 رشد بر صادراتی ثباتیبی نیبشیپ وی بررس ،(1391) ؛همکاران وی ابانیب[ 3]

 ،یداقتصا توسعه و رشدی هاپژوهش فصلنامه ،یعصب شبکه کردیرو با رانیای اقتصاد

 . 112-9ص ،9 شماره

 شدر بر نفت صادرات نوسانات راتیتاثی بررس ،( 1390) ؛همکاران وی ریپ[ 4]

  .283-275ص ،3شماره ،یکشاورز توسعه و اقتصاد هینشر ،رانیا دری کشاورز بخش

 وی اقتصاد رشد ،یانرژ مصرف ریتاث ،(1394) ؛همکاران و پوریی خواجو[ 5]

 ،یاداقتصی مدلساز فصلنامه ،رانیا دری ا گلخانهی گازها انتشار بری خارج تجارت

 . 84-63 ص ،1394 بهار ،1 شماره نهم، سال

 یاتثبیب ،(1384) ؛درضایحم ،یحالف و رضایعل ،یاقبال و حانهیر ،یگسکر[ 6]

 ،رانیا یاقتصاد یهاپژوهش فصلنامه ران،یا در یاقتصاد رشد -و نفت صادرات
 .99ص ،20شماره

 انتشار قیطر ازی مال نیتام ندیفرآی بررس ،(1385) ؛یمهد ،ینجف[ 7]

 .36-43ص ،53شماره ،یاقتصاد بورس مجله ،صکوک
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