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 چکیده
، به بررسی نقش م1996 – 2013طی دوره زمانی  ،کشور 34هاي پانل براي در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوي داده

داللت بر وجود  ایم. نتایجرانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهاي در حال توسعه پرداختهکیفیت نهادها و 
نتایج حاکی  ،اي مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادي و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنینرابطه

هاي غیرقیمتی لفهؤن اهمیت نقش مموارد مبیاي مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این از وجود رابطه
هاي ریزي برنامهها به هنگام طرحلفهؤدر توضیح رفتار صادراتی کشورهاي در حال توسعه و ضرورت توجه به این م

 اقتصادي و تعیین اهداف سیاستی است.
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 دیتا. در حال توسعه، پانل يکشورهارانت منابع طبیعی،  ،ينهادمحیط  تیفیکصادرات،  :هاي کلیديواژه
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 مقدمه. 1

تواند در تسریع، تعمیق و اي کامالً تأثیرگذار بر فرآیند رشد و توسعه کشورهاست. این پدیده میصادرات مؤلفه
، خصوص بعد اقتصادي، مؤثر باشد. به دلیل همین تأثیرات چندجانبهه گسترش ابعاد مختلف فرآیند توسعه، ب

گذاران توجه مضاعفی به نقش صادرات در حل مسائل کالن اقتصادي و دستیابی به اقتصاددانان و سیاست
-ها نمودههمچون رشد اقتصادي، بیکاري و تراز پرداخت ،هاي اقتصاد کالنسطوح پایدار و قابل قبول شاخص

اند. از دیگر سو، جهانی شدن و الزامات آن، کشورهاي مختلف را ناگریز از توجه به توسعه تجارت و اتخاذ 
هاي رقابتی و تشویق صادرات نموده است. اما شناخت عوامل مؤثر بر هاي مناسب جهت تقویت مزیتسیاست

، شناسایی عوامل مؤثر به همین سبب. استهاي مناسب جهت گسترش آن خاذ سیاستشرط اتصادرات، پیش
 گذاران بوده و هست.بر صادرات از جمله مباحث موردتوجه اقتصاددانان و سیاست

-. بعضی صاحباندکردهن نظرات مختلفی بیان ارفته و محققگمطالعات متعددي صورت در این خصوص 

قوي  1یافته، که از نهادهايدر کشورهاي توسعهکه کنند بیان می) 2005(نظران همچون عاصم اغلو 
صورت ه تواند بپذیري میقدرت رقابتو زا رشد کرده وري به شکلی درون برخوردارند، دانش فنی و بهره

طور دهی را به وظیفه عالمت ،توان انتظار داشت متغیرهاي قیمتیمیوضعیت، پذیري تغییر کند. در این انعطاف
در این دسته از بنابراین، هاي اقتصادي بر حسب متغیرهاي قیمتی تصریح و تفسیر شوند. انجام دهند و مدلمؤثر 

 2نی مانند نورثااز سوي دیگر، محققاست. سازي صادرات بیشتر بر مبناي متغیرهاي قیمتی کشورها، مدل
ي نهادي که کشورهاي در حال توسعه را هاکنند که آن دسته از ویژگیاشاره می) 2004( 3و گالسر) 2000(

قدرت  مالی و افزایش تأمینگذاري، تسهیل فرآیند دهی کسب و کارها، بهبود محیط سرمایهسازمان جهت
نهادي،  هايمؤلفهتوجه به نقش . بدین سبب سازند، با ضعف جدي مواجه هستندپذیري توانمند میرقابت

 مناسب  ارهايـاذ راهکـاست و اتخـه از کشورهـن دستـایدر  هاي اقتصاديامري ضروري جهت تبیین پدیده
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند. محیط نهادي داند که هنجارهاي رفتاري را در یک جامعه تعیین مینهادها را قواعدي صریح یا ضمنی میداگالس نورث، . 1
هاي فعال و، در کل سرمایه اجتماعی، هاي اجتماعی، باورهاي عمومی، خرده فرهنگغیررسمی و رسمی است. سنت شامل نهادهاي

هایی از نهادهاي رسمی هاي رسمی و دولت مثالهایی از نهادهاي غیررسمی هستند، در حالی که قوانین و مقررات، سازمانمثال
 نها در ایجاد انگیزه براي انجام یافتن رفتارهاي مطلوب اقتصادي، اجتماعی است.هستند. منظور از کیفیت نهادها، میزان توانایی آ

2. D. North et. al 
3. Glaeser et. al 
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 . هاستنیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادي منوط به توجه به این ویژگیجهت 
طی دوره  ،مقاله در پی آن هستیم که رشد صادرات گروهی از کشورهاي در حال توسعه رااین در 

هاي نهادي مؤلفهکید بر نقش أت ،همچنین ،اي از عوامل قیمتی وبا در نظر گرفتن مجموعه م1996 – 2013
خواهیم داشت به بعضی از مطالعات صورت پذیرفته مروري ، در بخش دوم مقاله به همین سببنیم. کبررسی 

وضوع اختصاص دارد. در بخش چهارم بر صادرات.  بخش سوم، به مرور مبانی نظري م مؤثردر زمینه عوامل 
پردازیم. خالصه می ب و تفسیر نتایجیکار گرفته شده در پژوهش، تخمین ضراههاي ببه معرفی متغیرها و مدل

 .ستگیري نیز در بخش پایانی ارائه شده او نتیجه
 

 پژوهش. پیشینۀ 2
، )2012( 1و همکارانش خندوالاند. مطالعات متعددي به بررسی عوامل مؤثر بر گسترش تجارت پرداخته

» آزادسازي تجاري و اصالحات نهادي، شواهدي از صادرکنندگان چینی«اي با عنوان اسکات و وي در مطالعه
پرداختند. م  2000 -2005، در فاصلۀ هاي تجاري بر صادرکنندگان چینی پوشاكبه بررسی تأثیر محدودیت

هاي هاي تجاري بر بنگاههادهاي ناکارآمدي که محدودیتدهد که بهبود در عملکرد ننتایج آنان نشان می
هاي تجاري و افزایش آزادي اقتصادي، تأثیري مثبت بنديرفع سهمیه ،خصوصه ب ،کنند وصادراتی اعمال می

 .پذیري و افزایش حجم صادرات دارندوري، کاهش قیمت کاالهاي صادراتی، افزایش رقابتبر بهبود بهره
کننده الگوهاي تجارت عوامل نهادي تعیین«اي با عنوان در مقاله) 2004( 2برامانیاندگروت، لیندرز و سو

جز  همچون فاصله، وجود مرز مشترك، زبان و دین مشترك و ،اي از متغیرهاکارگیري مجموعهه با ب» دوجانبه
پرداختند. نتایج بر  1998کشور در سال  100به بررسی رابطه کیفیت محیط نهادي و حجم صادرات بیش از اینها، 

هاي حکمرانی تر، بهبود مؤلفهوجود تأثیر مثبت کیفیت محیط نهادي بر صادرات داللت دارند. به عبارت دقیق
کارایی دولت و بهبود کیفیت قوانین، حاکمیت قانون، ثبات  يگویی، ارتقاخوب از جمله افزایش شفافیت و پاسخ

 .  آفرین باشندوانند در توسعه صادرات نقشتسیاسی و نبود آشوب و کنترل فساد همگی می
به » ها و تمایل به تجارتکیفیت نهادي، زیرساخت«نیز در مطالعه خود با عنوان  3فرانسویز و مانچین

م،  2002تا  1988طی دوره  ،کشور 100از جمله کیفیت نهادي بر صادرات  ،گروهی از عوامل بررسی رابطه

1. Khandelwal and Schott and Wei 
2. De Groot, Linders, Subramanian 
3 . Francois and Manchin 
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بدین نتیجه رسیدند که غیره  هاي تعرفه ترجیحی، وجود مرز مشترك ونرخ تأثیرپرداختند. آنان با کنترل 
مثبت بر سطح صادرات و تمایل به صادارت دارد. مطابق تحلیل آنان، کنترل  تأثیرافزایش آزادي اقتصادي 

در اندازه و مخارج دولت، سیستم قضایی که محافظ حقوق مالکیت باشد، آزادي عمل کارگزاران اقتصادي 
کسب و کار، بازارهاي سرمایه و بازار کار، بر  هايگذاري در حوزهالمللی و کیفیت قانونبینجارت ت

 قابل توجه دارند.  تأثیروضعیت تجارت و صادرات 
در  2آیا کیفیت نهادها، یکپارچگی کشورهاي حوزه منا«اي با عنوان در مقاله 1مئون و سکات ،همچنین

در توضیح عملکرد  مؤثردارند که کیفیت محیط نهادي عاملی ن میبیا» اقتصاد جهانی را محدود ساخته؟
هاي داخلی و خارجی، مداخله نظامیان در آنان درگیرينظر ضعیف صادراتی این دسته از کشورهاست. به 

باال بودن سطح ریسک سیاسی  ،در کل ،هاي مذهبی و قومی، فساد وساختار سیاسی، تنش یثباتبیسیاست، 
 .منفی بر حجم صادرات  آنان داشته است تأثیراین دسته از کشورها، 

ها به ثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاهأبررسی ت«)، در تحقیق خود با عنوان 1393رضاپور و امیري (
آوري جمعم به سازي مفهوم سرمایه اجتماعی از طریق طرح پرسشنامه، اقدابا کمی» بازرگانی خارجی

رابطه ورود به بازرگانی خارجی و سرمایه و بررسی  هاي صادرکننده خشکبارعامل بنگاهاطالعات از مدیران
خارجی خشکبار وارد  تجارتهایی به بنگاه در اغلب موارد،دهد که نشان میآنان نتایج  نمایند.می اجتماعی

هاي دیرینه هستند و سرمایه اجتماعی ادگی یا دوستیشوند که با مشتریان خارجی خود داراي روابط خانومی
دهد ها به بازرگانی خارجی دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان میرابطه مثبت و معناداري با ورود بنگاه

ها بیشتر با اگرچه این سرمایه اجتماعی در استمرار صادرات مفید بوده است؛ اما موجب شده است که بنگاه
ورزند. براي غلبه بر این چرخه کارایی  بتنی بر بازاریابی غیرفعال به امر صادرات مبادرتشیوه سنتی و م

هاي اجرایی (مانند تضمین حقوق مالکیت نام تواند از طریق تغییر در نهادهاي رسمی و شیوهپایین، دولت می
هاي پوششی ارانه، بیمهالمللی از طریق اعطاي یهاي بینتجاري، تشویق صادرکنندگان به شرکت در نمایشگاه

و بستر مطمئنی را براي کرده صادرات) و ایجاد شرایط نهادي مطمئن، از ایجاد نااطمینانی محیطی جلوگیري 
 .ی با بازاریابی فعال فراهم کندیهاورود بنگاه

  

1. Meon and Sekkat 
2. MENA – Middle East and North Africa 
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» در اندازه تجارت خارجی 1هاي تجارتاثر هزینه«با عنوان تحقیقی )، در 1392نصیري اقدم و خراسانی (
تواند مبین اندازه تجارت میان کشورها باشد. در این پردازند که آیا هزینه تجارت میبه طرح این پرسش می

کشور در حال توسعه براي دوره زمانی  73هاي تجارت را در ، آنان رابطه بین حجم تجارت و هزینهخصوص
دهد که پس از کنترل اثر اندازه اقتصادهاي ملی، درجه باز بودن کنند. نتایج نشان میآزمون میم  2005 -2011

 علیت گرنجري اندازه تجارت هستند.» هاي تجارتنهیهز«اي، هاي تعرفهاقتصادها و هزینه
) اشاره کرد. نتایج آنان حکایت از اثر 1388زاده و احمدزاده (توان به مقاله عیسیاز دیگر مطالعات می

مومی حاکمیتی مانند کیفیت بوروکراسی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثربخشی مثبت بهبود نهادهاي ع
دهد که چنانچه ) نشان می1389دولت و کنترل فساد بر رشد اقتصادي دارد. نتایج مطالعه مهرآرا و رضایی (

اي برآورد شده باشد، آزادسازي تجاري کیفیت نهادها در کشورهاي در حال توسعه کمتر از حد آستانه
 اهمیت بر نرخ رشد اقتصادي دارد.ي منفی یا بیتأثیر

 
 مبانی نظري. 3

طور هتوانند بده است. نهادها میکررا به خود جلب  محققانبین نهادها و تجارت، توجه بسیاري از  مناسباتمطالعه 
کانال غیرمستقیم، با المللی و همچنین از مستقیم از طریق اثرگذاري بر تمایل کارگزاران اقتصادي به تجارت بین

 ثر سازند.أتأثیرگذاري بر آن دسته از متغیرهاي اقتصادي مؤثر بر تجارت، گرایش به تجارت و حجم آن را مت
حجم تجارت را تحت  ،طور مستقیمهنهادها از طریق اثرگذاري بر بازده انتظاري تجارت خارجی، ب

کنند که ضعف محیط نهادي نظري بیان میدر تحلیلی ) 1999( 2دهند. اندرسون و یانگقرار می تأثیر
گریز دارد و لذا حجم کشورها در تضمین اجراي قراردادها، تأثیري همچون اعمال تعرفه بر تجار ریسک

) معتقدند که بحث تضمین اجراي قراردادها، به خصوص 1997( 3دهد. رابرت و تایبوتتجارت را کاهش می
یادي باشند، بسیار حائز اهمیت است. ضعف محیط نهادي در اعمال هاي سربار زهنگامی که تجار داراي هزینه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المللی ضرورت دارد. در هایی است که براي طی کردن فرآیندهاي داد و ستد بینهاي تجارت، تمام هزینه. منظور از هزینه1

کننده نهایی ضرورت شود که براي رساندن محصول به دست مصرفهایی میتمام هزینه هاي تجارت شاملتعریف وسیع، هزینه
اي مانند اي و غیر تعرفهها شامل موانع سیاستی (همچون موانع تعرفهشود. این هزینههاي تولید نمیدارد و البته شامل هزینه

هاي قانونی هاي تضمین و اجراي قراردادها، هزینهزینههاي اطالعات، ههاي حمل و نقل، هزینههاي تجاري)، هزینهبنديسهمیه
 فروشی) و غیره است.فروشی و خردهاي (عمدههاي توزیع منطقهاعمال شده از سوي نهادهاي نظارتی، هزینه

2. Anderson and Young 
3. Robert and Tybout 
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در  ،شود ویی تداوم تجارت منجر میاي در تواناها، به بروز مشکالت عمدهقراردادها، با افزایش این هزینه

دارد که مسئله ضعف در اعمال نیز اظهار می) 2002( 1رودریک. اي بر تجارت داردگسترده، تأثیر نتیجه
-خصوص در مبادالت بینه المللی است. این مسئله، بقراردادها، یکی از موانع اصلی در گسترش تجارت بین

هاي قضایی و سیاسی متفاوت هستند اهمیت ختلف و تحت نظامالمللی که طرفین قرارداد از کشورهاي م
شواهدي تجربی دال بر اثرگذاري کیفیت محیط نهادي بر حجم  )2002( 2اندرسون و مارکولرفراوانی دارد. 

شود. آنان، ضعف محیط نهادي موجب افزایش قیمت کاالهاي صادراتی مینظر اند. مطابق تجارت ارائه داده
کنند که بیان می ، آنانهمچنین .شودکاهش صادرات می ،بالطبع ،ش تقاضاي خارجی واین امر موجب کاه

هاي اثرگذاري نهادها بر تجارت تواند از دیگر کانالالمللی، میهاي مرتبط با مبادالت بینتأثیر نهادها بر ریسک
ورت نپذیرد. ناامنی نه حتی در صورت وجود منافع دوطرفه، تجارت ص ،شودالمللی باشد. ناامنی موجب میبین

تنها تأثیري مستقیم بر کاهش حجم تجارت دارد، بلکه از طریق ایجاد انحراف در تخصیص بهینه منابع، عوامل 
، نهادهاي قوي که مانع بروز بنابرایندهد. هاي مولد به بخش دفاع از حقوق مالکیت سوق میتولید را از بخش

 ). 1997(اندرسون و مارکولر،  نندککمک می هاي گسترده شوند به گسترش صادراتناامنی
نهادهاي ضعیف عالوه بر کاهش حجم تجارت، موجب انحراف توزیع آورده است که  3لمبسدورف

همانند بلژیک،  ،دهد که صادرات بعضی کشورهاشوند. مطالعات وي نشان میجغرافیایی تجارت نیز می
به کشورهاي بیش از حد فاسد، به شکلی پایدار، بیش از اندازه متعارف  ،جنوبیفرانسه، ایتالیا، هلند و کره

 است. از سوي دیگر کشورهایی همانند سوئد و مالزي تمایل کمتري به تجارت با کشورهاي فاسد دارند.
هاي مؤثر بر توانند از طریق اثرگذاري بر مؤلفهنهادها، عالوه بر تأثیرات مستقیم خود بر تجارت، می

هاي ترین مؤلفهگذاري از جمله مهمجریان تجارت را متاثر سازند. به باور بسیاري از محققان، سرمایهتجارت، 
نظران، از دیگر سو، مطابق نظر بسیاري از صاحب). 1998؛ البداوي، 1995(رودریک،  اثرگذار بر تجارت است

، 6؛ کاك و کیفر1995، 5موآرو ،4(برنتی و ودر گذاري استکیفیت نهادها از جمله عوامل مؤثر بر سرمایه
عالوه، بعضی محققان بر این ه دارد. بداللت بر اثرگذاري غیرمستقیم کیفیت نهادها بر تجارت امر این ). 1995

1. Rodrik 
2. Anderson and Marcouiller 
3.  Lambsdoff, J. 
4. Brunetti and Weder 
5. Mauro 
6. Knack and Keefer 
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؛ اولسن و دیگران، 1999(هال و جونز،  وري و رشد آن دارنداند که نهادهاي ضعیف اثر منفی بر بهرهعقیده
موانع در ایجاد توان رقابتی است. در نتیجه، کشورهایی با محیط نهادي ضعیف وري اندك از جمله بهره). 2000

بالطبع گسترش صادرات و حجم  .وري و افزایش توان رقابتی هستندبهره ياي در ارتقادچار مشکالت عمده
اما بررسی اثرات کیفیت محیط نهادي بر عملکرد  تجارت در این کشورها با موانع بیشتري مواجه است.

به بررسی تأثیر آنها بر تجارت محدود نشده است. مطالعه رابطه کیفیت محیط نهادي و  صادي کشورها، صرفاًاقت
 ه است.کردنظران را به خود جلب رشد اقتصادي، توجه بسیاري از صاحب

اي در عملکرد اقتصادي هاي گستردههاي اقتصادي در کشورهاي مختلف، تفاوتبا نگاهی به شاخص
شود. به عنوان مثال، اختالفی فاحش بین درآمد سرانه کشورهاي فقیر و غنی وجود دارد. طبق ه میکشورها مشاهد

، 2005هاي ثابت سال ، درآمد سرانه جمهوري دموکراتیک کنگو به قیمتم2014بررسی بانک جهانی در سال 
 .استدالر  59000و  67000 دالر آمریکا بوده است. ارقام مشابه براي نروژ و سوئیس به ترتیب معادل 300معادل 

گذاران را در هاي گسترده در عملکرد اقتصادي کشورها، توجه بسیاري از اقتصاددانان و سیاستاین تفاوت
ی ف عملکردها و نیز ارائه راهکارهایهاي اخیر به خود جلب کرده است. لذا توضیح چگونگی بروز این اختالدهه

 هاي متمادي بوده است.گذاران طی سالورد توجه محققان و سیاستترین مباحث مبراي کاهش آنها، از اساسی
گروه نخست نظریاتی بندي کرد. دستهسه گروه عمده توان به خصوص را میدر این نظریات ارائه شده 

دهند. ی نسبت میصادي کشورها را به عوامل جغرافیایهستند که نقش اساسی در توضیح تفاوت عملکرد اقت
دارند و دیدگاه سوم، کیفیت نهادها را عامل اصلی در تبیین  تأکیدگروه دوم بر نقش تجارت بین کشوري 

 دانند.اختالف عملکرد اقتصادي کشورها می
کننده اي بسیار قانعگذاري عوامل جغرافیایی بر سطح توسعه کشورها، فرضیهتأثیرطبق دیدگاه اول، 

تر توسعه یافته دنیا در اطراف کمربند استوا قرار دارند. به عبارت دیگر، تمام کشورهاي کم تقریباًاست. 
یافتگی وجود دارد. طبق این دیدگاه، دسترسی به همبستگی منفی قوي بین نزدیکی به استوا و سطح توسعه

 تواند تفاوت عملکرد اقتصادي کشورها را توضیح دهد.هاي آزاد نیز دیگر عامل جغرافیایی است که میآب
دارند. طبق این  تأکیدآن بر همگرایی کشورها  تأثیرطرفداران دیدگاه دوم بر نقش تجارت بین کشوري و 

وري عوامل تولید در کشورهاي مختلف که در نتیجه یکپارچگی بیشتر دیدگاه، کاهش اختالف بهره
ن بهبود پیوندد، ضموقوع میه کشورها و تخصصی شدن هر کشور در تولید و توزیع بعضی محصوالت ب

، دیدگاه سوم سرانجام شود.وضعیت کل کشورها، باعث کاهش اختالف عملکرد اقتصادي کشورها نیز می
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مداري را هسته اصلی فرآیند کننده قانوننهادهاي حافظ حقوق مالکیت و تضمین ،به خصوص ،نیز نهادها و

جارهاي رفتاري و ساختارهاي داند. طرفداران این دیدگاه بر نقش هنتبیین عملکرد اقتصادي کشورها می
 دارند. تأکیددر توضیح عملکرد اقتصادي کشورها  ،اعم از رسمی و غیررسمی ،انگیزشی

شود که کدام دسته از نظریات، قدرت بیشتري در توضیح عملکرد اقتصادي مطرح می سؤالاینک این 
ه از تحلیل رگرسیون به نتایج ) با استفاد2002، رودریک و همکاران (سؤالدر پاسخ به این  .کشورها دارند

شایان توجهی رسیدند. آنها دریافتند که در توضیح اختالف سطح درآمد کشورها، کیفیت نهادها عامل مسلط و 
اصلی است. به زبان فنی، در یک مدل اقتصادسنجی در صورت کنترل نسبت به کیفیت نهادها، جغرافیا در 

ارد. تجارت نیز اثر مستقیمی بر سطح درآمد ندارد اما داراي بهترین حالت، یک اثر ضعیف بر درآمد سرانه د
دهد که ) نیز نشان می2003( 1هاي تجربی مک فارلین و همکارانبررسی. دار بر کیفیت نهادهاستاثري معنی

-گونهه دهنده بسیار خوبی براي تبیین تفاوت در سطح درآمد سرانه کشورهاست، بکیفیت نهادها، عامل توضیح

شاخص کیفیت حکمرانی به تنهایی نزدیک به سه چهارم تغییرات در سطح درآمد سرانه کشورها را اي که 
برتري فرضیه نهادها در  2بررسی رواییبراي تاریخی  ی)، تحلیل2001لو و همکاران (غدهد. عاصم اوتوضیح می

هاي گذشته، د که طی سدهکنناند. آنها سیر حوادث تاریخی را پیگیري میمقابل فرضیه جغرافیا ارائه نموده
بدون تأثیر بر وضعیت جغرافیایی کشورها، کیفیت نهادها را در این کشورها تغییر داده و موجب تغییر در 

هاي سابق اروپاییان در قرن پانزدهم و دهه یافتگی مستعمرهوضعیت درآمد آنها شده است. مقایسه سطح توسعه
چون کانادا، استرالیا و آمریکا، استعمارگران اروپایی مهاجرت  در نقاطیکه دهد پایانی قرن بیستم نشان می

همچون نهادهاي حافظ حقوق  ،پروربه تکوین نهادهاي رشدمدار و توسعهو  گسترده و اقامت دائم را برگزیدند
ن، بنابرایگذاري و کارآفرینی پرداختند. کننده امنیت سرمایهتأمینمالکیت و تضمین اجراي قراردادها، نهادهاي 

در کشورهایی همچون منطقه کارائیب در  ،این کشورها در مسیر توسعه اقتصادي گام نهادند. در مقابل
داري استخراج معادن و برده آمریکاي مرکزي، کنگو و برخی دیگر از کشورهاي آفریقایی، استعمارگران صرفاً

است. در این دسته از کشورها، نهادها  نظر داشتند و مهاجرت گسترده و اقامت دائم مورد توجه آنان نبودهرا مد
در راستاي استخراج وسیع منابع طبیعی سامان داده شدند و نه حفاظت از حقوق مالکیت و خلق مشروع ثروت. 

نمایند. اند و به کندي در مسیر توسعه اقتصادي حرکت میهاي نهادي ضعیفی مواجهاین کشورها با بنیان پس

1 McFarlin et. al. 
2. validity 
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رغم ثبات محیط جغرافیایی، سیر تکوین محیط نهادي، توسعه و رشد بهونه دهد که چگتحلیل آنان نشان می
 . بلندمدت اقتصادي را در بعضی کشورها تسهیل نموده و در گروهی دیگر، فقر و تنگدستی به بار آورده است

ید این مطلب است که محیط نهادي ؤ) نیز م1995) و نورث (1995ناك و کیفر ( مانندکسانی تحلیل 
گذاري، کارآفرینی و خلق مشروع سرمایهو که از حقوق مالکیت محافظت و اجراي قراردادها را تضمین 

، را فراهم آوردارج قانون و پایبندي به مقررات در سطوح مختلف جامعه  اتموجبو  ندکثروت را تشویق 
شود. ضعف یا نبود چنین محیط اقتصادي اجتماعی میترین عاملی است که منجر به عملکرد مطلوب اصلی

 . فت عملکرد اقتصادي در کشورهاي مختلف استنهادي، عامل اصلی اُ
هاي تجاري در مناطق گراییکنند که با افزایش هم) اشاره می1996( 1) و هریسون1992ادواردز (
آن  خصوص دره یش یافته است. بمرزي افزاکشورها از روندهاي اقتصادي برون پذیريتأثیرمختلف جهان، 

اند و در عنوان موتور محرك اقتصاد ملی انتخاب نمودهه دسته از کشورها که استراتژي توسعه صادارت را ب
ها بر حساب اي بر جریان تجارت خارجی و کاهش محدودیتاي و غیرتعرفهمسیر کاهش موانع تعرفه

سته از کشورها، رونق و افزایش رشد اقتصادي در کشورهاي اند. در این دگام نهاده سرمایه و جریان سرمایه
تواند منجر به افزایش تقاضاي واردات براي کاالها و خدمات صادراتی کشورهاي مذکور طرف تجاري می

هاي صادراتی کشورهاي صادرکننده، پذیري بخشوري و رقابتگردد. صادرات کشورها نه تنها به بهره
از سوي کشورهاي واردکننده نیز بستگی دارد. تقاضا براي واردات نیز خود  بلکه به تقاضا براي واردات

 تابعی از عوامل مختلف از جمله وضعیت رونق و رشد اقتصادي کشورهاي مذکور است.
 

 ها و ارائه نتایجمعرفی متغیرها، تصریح مدل .4
 معرفی متغیرها .4-1

اي از توضیحات ، خالصه)1(پردازیم. در جدول ها میسازيشده در مدلدر اینجا به معرفی متغیرهاي استفاده
 مربوط به متغیرها شامل نماد، نام و منبع آنها ارائه شده است.

 معرفی متغیرها  .1جدول 
 منبع توضیحات نماد

World_growth  رشدgdp جهان World bank 

Gdp_growth  رشدgdp World bank 

1. Edwards and Harrison 
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Labor_product_growth 

 نیروي کاروري رشد بهره

وري برابر است با:   که بهروه
 تولید ناخالص داخلی

تعداد نیروي کار شاغل
 

المللی کار و با گردآوري آمار نیروي کار شاغل از سازمان بین
 تولید ناخالص داخلی از بانک جهانی شاخص اخیر محاسبه گردید.

International 
labor 

organization 
World bank 

Nr_rent_growth 

 رشد رانت منابع طبیعی
 هامنابع طبیعی شامل نفت، گاز، ذغال سنگ، معادن، جنگل

رانت منابع طبیعی برابر است با: 
هزینه استحصال منابع طبیعی−درآمد فروش منابع طبیعی

𝐺𝐷𝑃
 

World bank 

Inflation تورم World bank 
Exchange_rate_growth مقاله رشد نرخ ارز حقیقی مؤثر Darvas Zsolt 

Real_interest_rate 
 نرخ بهره حقیقی،  که برابر است با:

 World bank نرخ بهره اسمی  –تورم 

Iq 

 کیفیت حکمرانی
 + : حکمرانی بسیار خوب2,5: حکمرانی بسیار ضعیف   -2,5

، »2ثبات و نبود خشونت«، »1کنترل فساد«هاي میانگین ساده شاخص
و » 5حاکمیت قانون«، »4گذاريکیفیت قانون«، »3کارائی دولت«
 محاسبه شده محققانباشد که توسط می» 6گوییشفافیت و پاسخ«

World bank 
governance 
indicators 

Economic_freedom_fraser 

 آزادي اقتصادي (شاخص فریزر)
 : بیشترین آزادي اقتصادي10صفر: کمترین آزادي اقتصادي  

نظام حقوقی و « هايشاخصی ترکیبی است که با توجه به مؤلفه
اندازه «، »8المللیآزادي تجارت بین«، »7حفاظت از حقوق مالکیت

 شود.محاسبه می» 11گذاريقانون«و » 10وضعیت پولی«و » 9دولت

Fraser institute 

1. Control of Corruption 
2. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism 
3. Government Effectiveness 
4. Regulatory Quality 
5. Rule of Law 
6. Voice and Accountability 
7. Legal System and Security of Property Rights 
8. Freedom to Trade Internationally  
9. Size of Government 
10. Sound Money 
11. Regulation 
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economic_freedom 

 آزادي اقتصادي
 : باالترین آزادي اقتصادي100صفر: کمترین آزادي اقتصادي 

آزادي «هاي میانگین ساده شاخصشاخصی ترکیبی است که 
آزادي نیروي «، »2گذاريآزادي سرمایه«، »1کسب و کار

، »5آزادي سیاست مالی«، »4آزادي سیاست پولی«، »3کار
 باشد.می» 8آزادي مالی«و » 7مخارج دولت«، »6حقوق مالکیت«

را که از » 9رهایی از فساد«خطی، ما جزء جهت پرهیز از بروز هم
متغیر » 10کنترل فساد«آزادي اقتصادي است و با جزء اجزاي متغیر 

IQ ایم.باشد را از محاسبات آزادي اقتصادي حذف نمودهمشابه می 

Heritage 
foundation 

Iq_exchange_rate_g ضرب) متغیرهاي جز تعاملی (حاصلIq  و
exchange_rate_growth 

- 

Fragility 

 11شاخص شکنندگی حاکمیت
 : شکنندگی بسیار زیاد25کم     صفر: شکنندگی بسیار 

هاي ه از مجموع نمرات شاخصشاخصی ترکیبی است ک
کارائی «، »13قانونمندي اجتماعی«، »12ی اجتماعیکارای«

، »16ی اقتصاديکارای«، »15قانونمندي سیاسی«، »14سیاسی
قانونمندي «و » 18ی امنیتیکارای«، »17قانونمندي اقتصادي«

 حاصل شده.» 19امنیتی

سسه  ؤم
systemicpeace 

Fragility_exchange_r_g ضرب) متغیرهاي جز تعاملی (حاصلFragility  و
exchange_rate_growth 

- 

Export_growth رشد صادرات کاالها و خدمات World trade 
organization 

 بات تحقیقسمأخذ: محا

1. Business Freedom 
2. Investment Freedom 
3. Labor Freedom 
4. Monetary Freedom 
5. Fiscal Freedom 
6. Property Rights 
7. Government Spending 
8. Financial Freedom 
9. freedom from corruption 
10. control of corruption 
11. state fragility index 
12. Social Effectiveness 
13. Social Legitimacy 
14. Political Effectiveness 
14. Political Legitimacy 
16. Economic Effectiveness 
17. Economic Legitimacy 
18. Security Effectiveness 
19. Security Legitimacy 
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هاي متغیرهاي فوق با توجه به نواقص متعدد اطالعات اکثر کشورهاي در حال توسعه، در نهایت، داده

 کشور به شرح ذیل گردآوري گردیده است: 34براي 
آلبانی، الجزایر، آنگوال، ارمنستان، آذربایجان، بالروس، بولیوي، برزیل، بلغارستان، چین، کلمبیا، 
ساحل عاج، جمهوري دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادر، گرجستان، گواتماال، گینه، هندوراس، اندونزي، 

 اردن، قزاقستان، مراکش، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، رومانی، سریالنکا، سوریه، تایلند، تونس و اوکراین.ایران، 
 
 بررسی مانایی متغیرها  .4-2

ی یک متغیر به این معنی است که هاي اقتصادسنجی است. مانایتخمین مانا بودن متغیرها از جمله نکات مهم در
زمان ثابت باشد و کوواریانس متغیر فقط به وقفه بستگی داشته باشد. مانا امید ریاضی و واریانس آن در طی 

هاي آماري نماید. اگر متغیرها این ویژگی را نداشته باشند، نتایج آزمونبینی میبودن متغیر آن را قابل پیش
ی متغیرها به بروز یاشوند. ناماندو است مورد تردید واقع میو کاي t ،Fهاي متعارف که اساس آنها بر پایه توزیع

ي بین متغیرها وجود ندارد، ضریب ادارشود، در این حالت با اینکه رابطه معنهاي کاذب منجر میرگرسیون
آید و محقق ممکن است در استنباط ارتباط متغیرها دچار اشتباه شود. ) معادالت، باال به دست میR2تعیین (

ها، فرضیه صفر مبنی بر شود. در این آزمونواحد استفاده میهاي ریشه ی متغیرها از آزمونیجهت بررسی مانا
نظر ی متغیر مدنبود ریشه واحد یا مانایوجود ریشه واحد یا نامانائی متغیر مورد بررسی است و فرضیه مقابل، 

 شود.وي متغیرهاي پژوهش ارائه میر هاي مانایی براست. در ادامه، نتایج حاصل از آزمون
 هاي مانایینتایج آزمون  .2جدول 

 نتیجه معیار نماد
LLC IPS ADF PP 

Export_growth 
10,83- 

)0,000( 
10,82- 

)0,000( 
244 

)0,000( 
492 

)0,000( 
 مانا

Exchange_rate_growth 
5,46- 

)0,000( 
8,902- 

)0,000( 
208 

)0,000( 
694 

)0,000( 
 مانا

World_growth 
16,901- 

)0,000( 
12,05- 

)0,000( 
268 

)0,000( 
324 

)0,000( 
 مانا

Gdp_growth 
7,04- 

)0,000( 
7,82- 

)0,000( 
185 

)0,000( 
401 

)0,000( 
 مانا

Labor_product_growth 4,49- 5,68- 143 364 مانا 
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)0,000( )0,000( )0,000( )0,000( 

Nr_rent_growth 
16,96- 

)0,000( 
14,02- 

)0,000( 
313 

)0,000( 
505 

)0,000( 
 مانا

Inflation 
108 

)1,000( 
14,62- 

)0,000( 
530 

)0,000( 
2310 

)0,000( 
 مانا

Real_interest_rate 
7,67- 

)0,000( 
7,02- 

)0,000( 
170 

)0,000( 
284 

)0,000( 
 مانا

economic_freedom 
1,707- 

*)0,043( 
0,03- 

)0,48( 
68 

)0,46( 
81 

)0,13( 
 نامانا

economic_freedom_1 
تفاضل اول متغیر 

economic_freedom 

6,67- 
)0,000( 

8,09- 
)0,000( 

193 
)0,000( 

468 
)0,000( 

 مانا

Iq 
6,27- 

*)0,000( 
1,19- 

)0,1168( 
85 

**)0,078( 
102 

*)0,004( 
 مانا

Iq_exchange_rate_g 
22- 

)0,000( 
8,13- 

)0,000( 
184 

)0,000( 
211 

)0,000( 
 مانا

Economic_freedom_fraser 
7,5- 

)0,000( 
3,41- 

)0,000( 
123 

)0,000( 
141 

)0,000( 
 مانا

Fragility 
2,91- 

*)0,001( 
0,28 

)0,613( 
61 

)0,478( 
69 

)0,251( 
 نامانا

Fragility_1 
 Fragilityتفاضل اول متغیر 

3,86- 
)0,000( 

4,36- 
)0,000( 

112 
)0,000( 

253 
)0,000( 

 مانا

Fragility_exchange_r_g 
4,07- 

)0,000( 
4,31- 

)0,000( 
121 

)0,000( 
219 

)0,000( 
 مانا

 0,1داري معنی** : مانا در سطح 0,05داري در سطح معنیمانا * :         باشند.    می (Prob)اعداد درون پرانتز، نمایانگر احتمال  
  بات تحقیقسمأخذ: محا

گیري در پژوهش حاضر بدین صورت است که هر متغیري که حداقل ذکر است که معیار نتیجهشایان 
 گردد.مانا باشد، مانا لحاظ می 4PPو  LLC1 ،IPS2 ،ADF3بر طبق دو معیار از چهار معیار 

1. Levin, Lin & Chu 
2. Im, Pesaran & Shin 
3. ADF – Fisher Chi-square 
4. PP – Fisher Chi-square 
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 ها و ارائه نتایجتصریح مدل  .4-3

ما چهار مدل جهت بررسی اثر محیط نهادي بر رشد صادرات در کشورهاي درحال توسعه منتخب، 
. از آنجا که در ادبیات اقتصادي، محققان از متغیرهاي متنوعی به عنوان پراکسی کیفیت محیط ایمبرگزیده

، در تحقیق حاضر نیز سعی بر آن بوده که از متغیرهاي متنوعی استفاده شود. در دو 1اندکردهنهادي استفاده 
پراکسی کیفیت محیط نهادي (شاخص کیفیت حکمرانی بانک جهانی) به عنوان  Iqمدل نخست، متغیر 

(شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هریتیج) به عنوان  economic_freedomگردد. ضمن آنکه از متغیر منظور می
هاي سوم و چهارم با تغییر نماییم. جهت بررسی حساسیت نتایج، در مدلپراکسی آزادي اقتصادي استفاده می

(شاخص شکنندگی  Fragilityهاي ، به ترتیب از متغیرهاي کیفیت محیط نهادي و آزادي اقتصاديپراکسی
 مؤسسه(شاخص آزادي اقتصادي  economic_freedom_fraser) و systemic peace مؤسسهحاکمیت 

 نیم.کفریزر) استفاده می
هاي یک و دو، از ترین متغیر مدل، به عنوان اصلیIqکه به روزترین اطالعات متغیر  ذکر استشایان 

هاي فوق در بازه مذکور صورت پذیرفته است. اجراي مدلبوده و در دسترس  م2013سال تا  1996سال 
هاي سه و چهار،  ترین متغیر مدل، به عنوان اصلیFragilityهمچنین از آنجا که جدیدترین اطالعات متغیر 

 . انداجرا گردیده م2012تا  1996هاي مذکور براي دوره باشد، مدلدر دسترس می 2012تا سال 
هاي قابل رغم وجود بعضی وجوه مشترك بین مفاهیم کیفیت محیط نهادي و آزادي اقتصادي، تفاوتبه

توجه این دو مفهوم در گستره شمول آنها، ما را به استفاده از دو متغیر مجزا جهت کمی نمودن این دو مفهوم 
هر فرد جهت کنترل توان  یادینِ. مطابق تعریف بنیاد هریتیج، آزادي اقتصادي به حق بناست رهنمون ساخته

گذاري مطابق کاري و دارایی خود اشاره دارد. این مفهوم، بر آزادي افراد جهت کار، تولید، مصرف و سرمایه
لو، اغنظرانی همچون نورث و عاصمصاحبدارد. در حالی که در ادبیات اقتصادي، داللت  ترجیحات خود

دهند و ها را شکل میدانند که نحوه تعامل انسانا غیر رسمی میاي از قواعد رسمی یمحیط نهادي را مجموعه
شوند. کیفیت محیط نهادي به توانایی مذهبی را شامل می و ها و هنجارهاي اجتماعیاز مقررات رسمی تا سنت

در  بنابراین،این هنجارهاي رسمی و غیررسمی در تنظیم تعامالت افراد و بهبود عملکرد اجتماعی اطالق دارد. 
 هاي اقتصادي تأکید دارد، کیفیت محیط نهادي داراي مفهومیحالی که مفهوم آزادي اقتصادي بیشتر بر مؤلفه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .پژوهشپیشینۀ کنید به  نگاهبه عنوان مثال . 1
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کیفیت محیط  گیرد. این تفاوت در مفاهیمهاي سیاسی، حقوقی و اجتماعی را نیز دربرمیمؤلفهتر است و جامع
. در تحقیق حاضر، ما با 1گرددنهادي و آزادي اقتصادي با نگاه به اجزاي تشکیل دهنده آنها بیشتر عیان می

هاي اقتصادي، اجتماعی را بر رشد مؤلفهاستفاده از هر دو متغیر مذکور، در پی آنیم که تا حد امکان، اثر همه 
 نیم.کصادرات کشورهاي تحت بررسی لحاظ 

وري کشور، رشد بهره gdpجهان، رشد  gdpها از متغیرهاي رشد نرخ ارز حقیقی، رشد در همه مدل
اثر کیفیت محیط نهادي بر رشد صادرات، با کنترل اثر و نیروي کار، تورم و نرخ بهره حقیقی استفاده 

 ق بر رشد صادرات حاصل شده است.متغیرهاي فو
انجام پذیرفته است. در آزمون لیمر، فرضیه صفر  و هاسمن هاي لیمرها، آزمونپیش از تخمین همه مدل

داللت دارد. در آزمون  Panel dataو فرضیه مقابل بر استفاده از روش  Pooling dataبر استفاده از روش 
 Fixed effectو فرضیه مقابل بر استفاده از روش  Random effectهاسمن، فرضیه صفر بر استفاده از روش 

 :استها به شرح زیر هاي حاصل از آزمون. آمارهکندتأکید می
 هاي لیمر و هاسمننتایج آزمون .3جدول 

 4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  
 3,57 3,58 2,70 2,69 آزمون لیمر

 36,4 28,4 38,3 40,1 آزمون هاسمن 
 اثرات ثابت –پانل  اثرات ثابت –پانل  اثرات ثابت –پانل  اثرات ثابت –پانل  نتیجه

 شوند.رد می 0,05داري هاي لیمر و هاسمن) در سطح معنیهاي صفر (در همه آزمونمطابق نتایج، تمامی فرضیه
 :1مدل 

Export_growthi,t = β0 + β1*Exchange_rate_growthi,t + 
β2*World_growthi,t + β3*Gdp_growthi,t + β4*Labor_product_growthi,t + 
β5*Nr_rent_growthi,t+ β6*Inflationi,t + β7*Real_interest_rate i,t + 
β8*Economic_freedom_1i,t 

 :2مدل 
Export_growthi,t = β0 + β1*Exchange_rate_growthi,t + 

β2*World_growthi,t + β3*Gdp_growthi,t + β4*Labor_product_growthi,t + 
β5*Nr_rent_growthi,t+ β6*Inflationi,t + β7*Real_interest_rate i,t + 
β8*Economic_freedom_1i,t+ β9*Iqi,t + β10*Iq_exchange_rate_gi,t 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (معرفی متغیرها) 1-4 . نگاه کنید به بخش1



 75هاي اقتصادي  شماره   ها و سیاست فصلنامه پژوهش    202

 
 :3مدل 

Export_growthi,t = β0 + β1*Exchange_rate_growthi,t + 
β2*World_growthi,t + β3*Gdp_growthi,t + β4*Labor_product_growthi,t + 
β5*Nr_rent_growthi,t+ β6*Inflationi,t + β7*Real_interest_rate i,t + 
β8*Economic_freedom_fraseri,t 

 :4مدل 
Export_growthi,t = β0 + β1*Exchange_rate_growthi,t + 

β2*World_growthi,t + β3*Gdp_growthi,t + β4*Labor_product_growthi,t + 
β5*Nr_rent_growthi,t+ β6*Inflationi,t + β7*Real_interest_rate i,t + 
β8*Economic_freedom_fraseri,t+ β9*Fragility_1i,t + 
β10*Fragility_exchange_rate_gi,t 

 بات تحقیقسمأخذ: محا

 هانتایج تخمین ضرایب مدل .4جدول 

 متغیر توضیحی
 export_growthمتغیر وابسته:  

 4مدل  3مدل  2مدل  1مدل 

Exchange_rate_growth 
9,79- 

*)5,91-( 
0,00044 

)0,83( 
7,304- 

*)3,307-( 
0,0031 

**)1,77( 

World_growth 
4,19 

*)9,72( 
4,3005 

*)10,22( 
4,22 

*)9,3007( 
4,55 

*)8,84( 

Gdp_growth 
1,07 

*)4,17( 
0,76 

*)2,72( 
0,908 

*)2,63( 
0,97 

*)2,75( 

Labor_product_growth 
0,47 

*)3,94( 
0,63 

*)4,17( 
0,48 

*)2,609( 
0,37 

*)2,63( 

Nr_rent_growth 
0,04906 

*)4,74( 
0,0476 

*)4,79( 
0,0497 

*)4,209( 
0,0513 

*)3,57( 

Inflation 
0,0087- 

 )1,47-( 
0,006- 

*)1,98-( 
0,0648- 

)1,369-( 
0,145- 

)1,509-( 

Real_interest_rate 
0,37- 

*)4,93-( 
0,45- 

*)4,78-( 
0,485- 

*)3,99-( 
0,5007- 

*)2,59-( 
Economic_freedom_1 

 تفاضل اول متغیر
Economic_freedom 

0,2227 
*)4,07( 

0,2232 
*)3,54( 

- - 
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Iq - 
5,51 

*)2,52( 
- - 

Iq_exchange_rate_g 
 و Iqجز تعاملی متغیرهاي 

exchange_rate_growth 
- 

0,00093 
**)1,8516( 

- - 

Economic_freedom_fraser - - 
3,623 

*)3,45( 
3,839 

*)3,87( 

Fragility_1 
 - - - Fragilityتفاضل اول متغیر 

0,98- 
**)1,8506-( 

Fragility_exchange_r_g 
 و Fragilityجز تعاملی متغیرهاي 

exchange_rate_growth 
- - - 

0,00035- 
**)1,77-( 

 0,1دار در سطح ** : معنی0,05دار در سطح * : معنی                         باشند.می t-studentاعداد درون پرانتز، آماره 
  بات تحقیقسمأخذ: محا   

دار با رشد صادرات دارند. رشد نرخ حاصل از مدل یک، همه متغیرها بجز تورم، رابطه معنیمطابق نتایج 
هاي مکرر نرخ ارز بر صادرات تواند نشان از تأثیر منفی تالطمارز رابطه معکوس با رشد صادرات دارد. این می

ا جهان) رابطه مستقیم با رشد کشورها و جهان (رونق اقتصاد داخلی ی gdpاین دسته از کشورها داشته باشد. رشد 
. استمطالعه  موردی از تأثیر مثبت رشد اقتصادي بر حجم صادرات کشورهاي کصادرات دارد. این مطلب حا

 از با رشد صادرات دارند. این مطلب تنگاتنگوري نیروي کار و رشد رانت منابع طبیعی نیز رابطه رشد بهره
لزوم توجه به بهبود حکایت و بر کارایی نیروي کار بر رشد صادرات کشورهاي منتخب  يتأثیر مثبت ارتقا

بیشتر . از آنجا که کندتأکید میهاي انگیزشی نیروي کار، همچون دستمزد و مزایا، آموزش و بهداشت مؤلفه
مندي بهرهکه  دهدبررسی، در گروه کشورهاي غنی از منابع طبیعی جاي دارند، نتایج نشان میمورد کشورهاي 

توان گفت که افزایش عایدات حاصل از منابع از ذخایر منابع طبیعی تأثیر مثبت بر صادرات آنها داشته است. می
هاي تولیدي، توان تولیدي وصادراتی کشورها را طبیعی، با فراهم آوردن منابع مالی الزم جهت تقویت بخش

شود. نرخ بهره حقیقی رابطه عکس با رشد صادرات میهاي صادراتی منجر به افزایش ظرفیتکرده و تقویت 
توان دشوارتر شدن  انجامد. میدارد. بدین معنا که افزایش نرخ بهره حقیقی به کاهش رشد صادرات می

هاي این ها را از جمله علتمالی بنگاه ها و تأثیر آن در کاهش توان تولیدي و عملکرد بنگاه تأمینوضعیت 
در نهایت،  افزایش آزادي اقتصادي رابطه مستقیم با رشد صادرات دارد. این بدین معنی رابطه منفی برشمرد. 
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بررسی، با افزایش آزادي عمل کارگزاران اقتصادي در اتخاذ تصمیمات اقتصادي  مورداست که در کشورهاي 

 خود و کاهش مداخالت دولتی، توان صادراتی کشورها ارتقا یافته است.
هاي اقتصادي با رشد اقتصادي تمرکز نمودیم. در مدل دوم، بر بررسی رابطه مؤلفه در مدل نخست، صرفاً

در توضیح صادرات کشورهاي تحت بررسی مورد توجه را هاي نهادي ، نقش مؤلفهIqبا وارد نمودن متغیر 
 دهیم.قرار می

وري نیروي کار، رانت با توجه به نتایج، رابطه متغیرهاي رشد اقتصاد جهانی و رشد اقتصادي کشورها، بهره
نیم. مطابق نتایج کنظر میاز تفسیر مجدد آنها صرف . بنابراین،باشدمی 1منابع طبیعی و نرخ بهره حقیقی مشابه مدل 

د که در مدل یک نیز رابطه این کرباید توجه  .دار شده استمدل دوم، رابطه تورم و رشد صادرات، منفی و معنی
وده است. به بیان دیگر، تورم، تأثیر منفی بر رشد صادرات این کشورها داشته است. معنی بدو متغیر منفی اما بی

هاي غیرقابل تجارت همچون خدمات و امالك و مستغالت توان گفت تورم موجب افزایش قیمت در بخشمی
تورم  و اندهاي جهانی ثابتدر سطح قیمت ،کم و بیش ،هاهاي قابل تجارت، قیمتشود. در حالی که در بخشمی
تواند به نوبه خود، هاي غیر قابل تجارت منجر شود. این امر نیز میهاي نسبی به نفع بخشتواند به تغییر قیمتمی

هاي غیر قابل تجارت را در پی داشته باشد. در هاي قابل تجارت به سوي بخشانحراف عوامل تولید از بخش
 شود.در کل بخش صادرات کشورها تضعیف می هاي اقتصادي فعال در زمینه صادرات ونتیجه، بنگاه

دار با رشد ترین متغیر تحت بررسی، رابطه مثبت و معنیعنوان مهمه شاخص کیفیت محیط نهادي، ب
عبارت ه صادرات کشورها دارد. این نشان از تأثیر مثبت بهبود محیط نهادي بر توان صادراتی کشور دارد. ب

ها گذاريتر شود، یعنی کیفیت قانونهاي حکمرانی خوب نزدیکها به شاخصدیگر، هرچه عملکرد دولت
هاي حاکمیتی افزیش یابد، مبارزه با فساد و پایبندي به قوانین افزایش یابد، شفافیت و پاسخگویی در بخش

-کارایی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و حفظ ثبات و آرامش جامعه مدنظر باشد، می ياقتصادي و ارتقا

 توان تولیدي و صادراتی کشورها را انتظار داشت.توان افزایش 
 (Iq_exchange_rate_g)ذکر است که جز تعاملی رشد نرخ ارز و کیفیت محیط نهادي درخور همچنین 

دار است. این نتیجه بازگوکننده این مطلب است که متغیر نرخ ارز، در یک محیط داراي ضریب مثبت و معنی
با ثبات سایر و  بر رشد صادرات کشورهاي در حال توسعه داشته باشدري چشمگیتواند اثر نهادي مطلوب می

هاي توان با افزایش نرخ ارز، انگیزهکیفیت محیط نهادي ارتقا یابد، می شرایط، چنانچه در این کشورها
  صادراتی و حجم صادرات را افزایش داد.
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سازي، ضریب متغیر رشد نرخ در مدل دوم و با گنجاندن شاخص کیفیت محیط نهادي در مدلهمچنین، 
معنی است) تغییر عالمت ، گرچه این ضریب بی2)، به عالمت مثبت (در مدل 1ارز، از عالمت منفی (در مدل 

هاي نهادي و اثرات آنها بر عملکرد اقتصادي تواند به لزوم توجه به نقش مؤلفهاین مطلب نیز میداده است. 
هاي کیفیت ، با تغییر پراکسی4و  3هاي رسی استحکام نتایج، ما در مدلبربه منظور  کشورها اشاره داشته باشد.

را جایگزین  economic_freedom_fraserو  fragilityمحیط نهادي و آزادي اقتصادي، به ترتیب، متغیرهاي 
به  اند.به دست آمده 2و  1هاي ، مشابه مدل4و  3هاي نمودیم. نتایج مدل economic_freedom و Iqمتغیرهاي 

گیري کلی در مورد تأثیر مثبت بهبود کیفیت محیط نهادي بر رشد ها، نتیجهرغم تغییر پراکسیبهعبارت دیگر، 
دهد که ضریب متغیر صادرات کشورهاي در حال توسعه پابرجا باقی مانده است. نگاهی به نتایج نشان می

fragility يده است. این بدین معناست که ارتقادار شعنوان شاخص کیفیت محیط نهادي) منفی و معنیه(ب 
هاي هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و امنیتی اثر مثبت بر افزایش ظرفیتی در حوزهیمداري و کاراقانون

 .1صادراتی کشورهاي تحت مطالعه دارد
داراي ضریب  (fragility_exchange_rate_g)تعاملی رشد نرخ ارز و کیفیت محیط نهادي  ءجز ،همچنین

دار است. این نتیجه بر این مطلب تأکید دارد که با ثبات سایر شرایط و در بستر یک محیط نهادي و معنی منفی
 تواند تأثیر مثبتی بر صادرات کشورهاي در حال توسعه داشته باشد.مطلوب، افزایش نرخ ارز می

 4و  3هر دو مدل با دو مدل نخست در این است که ضریب متغیر تورم در  4و  3هاي تفاوت نتایج مدل
 دار بوده است.معنی 2بی معنی و در مدل  1معنی شده است، در حالی که این ضریب، در مدل بی

 
 گیرينتیجه .5

کشور در  34هدف از این مطالعه، بررسی رابطه کیفیت محیط نهادي، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در 
از م، 1996 -2013دوره در حال توسعه بود. بدین منظور ما از چهار مدل استفاده نمودیم. در دو مدل نخست 

ط نهادي استفاده نمودیم. عنوان پراکسی کیفیت محیه بانک جهانی ب» هاي حکمرانی خوبمیانگین شاخص«
 ، systemic peace مؤسسه» شکنندگی حاکمیت«بر مبناي شاخص  م،1996 -2012در فاصلۀ  4و  3هاي مدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (fragility)نیز ذکر شده، هرچه شاخص شکنندگی حاکمیت  (معرفی متغیرها) 2-4باید توجه نمود، همانگونه که در بخش . 1

 لذاهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و امنیتی است. مداري و کارایی کشور در حوزهناي باالتر بودن قانونکمتر باشد به مع
  بهتر بودن کیفیت محیط نهادي است. کمتر بودن این شاخص به معنی
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دار بین بهبود اجرا گردیدند. نتایج بر وجود رابطه مثبت و معنیعنوان پراکسی کیفیت محیط نهادي ه ب

با ثبات سایر شرایط و که دهند نتایج نشان می ،کیفیت محیط نهادي و رشد صادرات داللت دارند. همچنین
ق صادرکنندگان و ـهت تشویـزاري جـعنوان ابه توان از افزایش نرخ ارز بدر بستر محیط نهادي مطلوب، می

مواهب طبیعی رابطه مثبت با صادرات  مندي ازر این، مطابق نتایج، بهرهـصادرات بهره جست. عالوه بافزایش 
 یابد.اي که با افزایش عایدات حاصل از منابع طبیعی، صادرات رونق و افزایش میگونههتحت بررسی دارد. ب

هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه، عالوه بر ید این دیدگاه هستند که جهت تبیین پدیدهؤنتایج م
جهت نیل به  ،و اتخاذ راهکارهاي مناسب کردهاي نهادي نیز توجه مؤلفهمتغیرهاي قیمتی باید به نقش 
 هاست.در گرو توجه به این ویژگی ،اهداف رشد و توسعه اقتصادي

 
 منابع 

 .بازرگانی هايپژوهش و مطالعات مؤسسه ،"ایران براي خارجی تجارت مدل برآورد" ،)1380(حمید  ابریشمی،

 ،"داخل از خدمات و کاال خرید تشویق و ارز بازار در تعادل ایجاد و تنظیم هاي روش" ،)1384( ـــــــــــــــ

 .بازرگانی هايپژوهش و مطالعات مؤسسه

 هايسیاست و هاپژوهش ،"صنعت بخش صادرات بر تجاري هايسیاست تأثیرات برآورد" ،)1382( یکتا اشرفی،

 .21 شماره ،10 سال اقتصادي،

 برخی چرا :روپیاده در مانده برجاي هنگفت هايپول دولتی، اقتصاد درمورد عالی ايخطابه" ،)1377( منکور اولسون،

 شماره ،اقتصادي هايپژوهش فصلنامه شرکا، برادران ترجمه حمیدرضا"، فقیرند؟ کشورها برخی و ثروتمند کشورها

3. 

 شکست دیگر جاهاي در و شودمی موفق غربی کشورهاي در داريسرمایه چرا: سرمایه راز" ،)1385( فریدون تفضلی،

 نی. نشرتهران:  ،"خورد؟می

 دکتري، رساله ،")نروژ و ایران موردي بررسی( نهادي نقش و جوییافزونه نفتی، رونق"، )1382( جعفر خیرخواهان،

 طباطبایی. عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده

 کشور. ریزيبرنامه و مدیریت سازمانتهران:  ،"تجاري هايسیاست اصالح و بررسی" ،)1379( حسین ذوالنور،

 تحقیقات مجله ،"ایران در خارجی تجارت بر ارزي جدید هايسیاست ثیرأت")، 1377( علیرضا بروجردي، رحیمی
 .53شماره  ،اقتصادي
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ها به بازرگانی خارجی، مطالعه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه")، 1393( رضاپور، زهره؛ امیري، هادي

 .57، شماره شناسی کاربرديمجله جامعه "،موردي صادرکنندگان خشکبار

 .21شماره ،ایران اقتصادي هايپژوهش ،"ایران براي غیرنفتی صادرات مدل ارائه"، )1383( عباس شاکري،

، "رشد اقتصادي با تأکید بر نهادهاي حاکمیتی وبررسی اثر عوامل نهادي ")، 1388( احمدزاده، اکبرزاده، سعید؛ عیسی

 .40، شماره هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهش

 ارشد، کارشناسی نامهپایان ،"ارز نرخ کانال از غیرنفتی صادرات بر نفتی درآمدهاي اثر" ،)1376( محمدرضا مقیمی،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده

کیفیت نهادها و آثار آزادسازي تجاري در کشورهاي در حال توسعه ")، 1389( علیمهرآرا، محسن؛ رضایی، عباس

 .56، شماره پژوهشنامه بازرگانی، "منتخب

مجله تحقیقات ، "در اندازه تجارت خارجی هاي تجارتاثر هزینه")، 1392( نصیري اقدم، علی؛ خراسانی، سیدعادل
 .49، دوره اقتصادي

 مدیریت سازمانتهران:  معینی، محمدرضا ترجمه ،اقتصادي عملکرد و نهادي تغییرات نهادها،، )1377( داگالس نورث،

 .کشور ریزيبرنامه و

 نی.نشر تهران: ، دولت و رشد اقتصادي در ایران )،1391( نیلی، مسعود؛ درگاهی، حسن؛ کردبچه، محمد؛ نیلی، فرهاد
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