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  چکیده
 گذاري یاستهدف از س ینتر صادرات است که مهم یشافزا یدار،پا يبه رشد و توسعه اقتصاد یابیاز عوامل مهم دست یکی

ـاي  یـت موفق یراخ يها اند در سال نوظهور توانسته ياکشوره یانم ین. در ادهد یم یلتشک یزرا ن یدر بخش تجارت خارج  ه

ـادرات کشـور    یشدر افـزا  تواند یکشورها م ینتجارب ا ين، الگوسازیبه دست آورند. بنابرا ینهزم ینرا در ا یريچشمگ ص

ور نوظهـ  يبر صـادرات کشـورها   ينهاد یرهايو متغ يعوامل نهاد یرتاث یپژوهش بررس ینموثر واقع شود. هدف ا یزن یرانا

ـا  داده یبا استفاده از روش اقتصادسنج 2015تا  2000 یدوره زمان یمنتخب ط ـا   ییتـابلو  يه نشـان   یـق تحق یـن ا یجاسـت. نت

ـان  یهسرما ید،عوامل تول يور بهره یرهايکه اثر متغ دهد یم ـادي و توسـعه از عوامـل بن   یـق و مخـارج تحق  یانس بـر عملکـرد    ی

 یـق تحق یـن ا یجنتـا  یناست. همچن دار یو معن یکار منف یروين ینههز یرثر متغنوظهور مثبت و معنادار و ا يکشورها یصادرات

 دار ینوظهور مثبت و معنـ  يبر صادرات کشورها يعنوان شاخص عوامل نهاد خوب به حکمرانی یرهاينشان داد که اثر متغ

ـاهش هز   یناز ا یمطالعه حاک ینا یجاست. نتا ـه ک ـه موضوع است ک ـاي  ین  ينهـاد  هـاي  یـان بن یـت و تقو یسـک و ر یـد تول ه

 یشمنجر به افزا یتکرده و درنها یتکشورها را تقو یندر ا یدو تول گذاري یهسرما یباتنوظهور توانسته است ترت يکشورها

 یجامعه بر عملکرد صادرات یمخارج مصرف یرنشان داد که اثر متغ یقتحق یجنتا ینموردنظر شود. همچن يصادرات کشورها

ـادرات    یافتیدر یاتمال یرو معنادار و اثر متغ یمنتخب نوظهور منف يکشورها ـه  یدولت بـر عملکـرد ص  U یصـورت منحنـ   ب

 یلمرسوم از قب هاي عالوه بر روش یدصادرات، با یشافزا يمختلف برا ينشان داد کشورها یقتحق ینا یجمعکوس است. نتا

ـه عوامـل بن    يو...، مانند کشورها یصادرات یزنرخ ارز، جوا یشافزا ـادي نوظهـور ب ـاد  یرهـاي متغ و ی ـه کـرده و    یـز ن ينه توج

  کار را کاهش دهد. یرويمرتبط با بازار کاال و ن هاي يرا اجرا کنند که ناکارآمد یاصالحات
  

  . JEL:O17 ،E62 ،F13بندي طبقه

  . نوظهور يصادرات، کشورها ي،نهاد یرهايمتغ یادي،عوامل بنها:  کلیدواژه
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  مقدمه -1

کند. حجم تجارت جهـانی در   اي را در اقتصاد ایفا می دهالملل نقش مهم و فزاین تجارت بین

یافته و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادي کشورها داشـته اسـت (سـازمان     هاي اخیر افزایش دهه

عملکـرد صــادراتی کشـورها از اهمیــت زیـادي بــراي     همچنــین). 2016، 1تجـارت جهـانی  

ایش تقاضا، تاثیرات مثبتی بـر  گذاران برخوردار است. صادرات با افز اقتصاددانان و سیاست

GDP بـه   کنـد  و اشتغال داشته و به بهبود تعادل تجاري و کاهش کسري بودجه کمک می

همین خاطر یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي پایـدار رونـق صـادرات    

دهـد   گذاري در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل مـی  ترین هدف سیاست است که مهم

که معمـوال   ). درحالی 2003، 4و بادینگر و تندل 1996، 3؛ کوآن و همکاران1978، 2ا(باالس

هـاي پـولی و   هـاي ارزي، سیاسـت  صادرات را تابع متغیرهاي قیمتی مثل نـرخ ارز، سیاسـت  

الملـل بـر اهمیـت بسـیار بـاالي عوامـل        هاي جدید اقتصاد بیندانند اما در نظریهها میقیمت

هاي تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و... توجه جـدي  نهادها، فعالیتغیرقیمتی مانند کیفیت 

  ). 2003، 5شده است (دالر و کراي

تا امکان حضـور   کنندتوسعه باید مراحل معینی را طی  درحال يکشورها عالوه بر این،

. شرط الزم براي تحقق ایـن مهـم   شودفراهم  عنوان صادرکننده به ها در بازارهاي جهانی آن

در سیاسـی   و سـاختار مناسـب اقتصـادي، اجتمـاعی    داراي مـوردنظر،   کـه کشـور   آن است

گـرا، برقـراري   گذاري صادرات هاي مختلف جامعه بوده و فضاي مساعد براي سرمایه بخش

کننده فرایند  قوانین و مقررات شفاف و تسهیل چارچوبو گسترش فضاي امن اقتصادي در 

 و این شرایط امکان گسترش بخش خصوصـی درواقع، تحت  تولید و تجارت، فراهم شود.

درنهایـت بـا    کـه  شـده و حضور کشور در عرصـه تجـارت جهـانی تسـریع     فراهم صادرات 

شـرایط رقـابتی   بـازار بـه   و در اقتصـاد کـم    افزایش درجه باز بودن تجاري، دخالت دولـت 

هـر چـه بیشـتر از ظرفیـت واحـدهاي       تواننـد  میتولیدکنندگان داخلی  یجهدرنتو تر  نزدیک

                                                                                                              
1- World Trade Statistical Review 2016 
2- Balassa  
3- Kwan and et al. 
4- Badinger and Tondl 
5- Dollar and Kraay 
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براي حفظ و افزایش توان رقابت خود در بازارهاي داخلـی و   کرده وتولیدي خود استفاده 

   .ندکنتالش  بیشتر خارجی نسبت به بهبود و ارتقاي سطح فناوري مورداستفاده خود

هاي تعدیل اقتصادي جهت افزایش رشد اقتصادي و توسعه  سیاست 1990از اواسط دهه 

گسـترده اقتصـاددانان نهـادگرا و در راس     رات، موردانتقادموازات آن رونق صاد پایدار و به

بـازار   -قرار گرفـت. اسـتگلیتز معتقـد اسـت رابطـه سـازنده دولـت        1ها جوزف استگلیتز آن

توسـعه باشـد    تواند راهگشاي موفقیت فرآیند اصالحات اقتصادي در کشورهاي درحـال  می

نهـاد مکمـل هسـتند، نـه دو نهـاد       ). در این نظریات دولت و بازار دو1385(میرزا ابراهیمی، 

باید با ایجاد نهادهـاي کارآمـد و    عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز  رقیب. در واقع دولت به

هزینه، ساده و  اي کم گونه توانمند، محیط مناسبی براي تنظیم روابط اقتصادي افراد جامعه به

قتصـادي کـه یکـی از    دور از اتالف وقت مهیا سـازد و از ایـن رهگـذر موجبـات رشـد ا      به

). تـدارك  1387ابزارهاي آن گسترش صادرات اسـت را فـراهم سـازد (مهـدوي و عـادلی      

هاي حکمرانـی خـوب، سـرمایه انسـانی      آمیز این عوامل اغلب تحت عنوان شاخص موفقیت

شـود. حکمرانـی خـوب شـامل      وري مطرح مـی  باال، افزایش تحقیق و توسعه و افزایش بهره

حقوق مالکیت، ثبـات سیاسـی، کـارایی دولـت، تنظـیم قـوانین و        ایجاد، حمایت و اجراي

). بـراي  1390مقررات و ... بدون محدود شدن مبـادالت بـازار اسـت (رزمـی و همکـاران،      

وري کل، سـرمایه   دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي مستمر و پایدار باید افزایش نقش بهره

وري کـل، سـرمایه    ر داشـت. رشـد بهـره   انسانی و تحقیق و توسعه در صادرات را نیز در نظـ 

هـاي تولیـد و افـزایش قـدرت      انسانی و تحقیق و توسعه و نوآوري موجـب کـاهش هزینـه   

پذیري تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازارهاي جهانی شده و درنتیجه سبب کاهش  رقابت

هـاي متوسـط تولیـد و افـزایش سـودآوري حاصـل از ارائـه         ها، کـاهش هزینـه   سطح قیمت

شود. درنهایت این پیامد مثبت تاثیر مثبتی بر افزایش تقاضـا و تـوان    الت تولیدي میمحصو

المللی خواهد داشت. همچنین حکمرانـی خـوب    رقابتی محصوالت داخلی در بازارهاي بین

کننـده باشـد (یـاوري و     الملـل تعیـین   تواند بر نحوه، میزان و مسیر اثرگذاري تجارت بین می

  ).1389همکاران، 

 ها برنامهاخیر با تغییرات چشمگیري که در   دههزمینه کشورهاي نوظهور در چند  در این

انـد موفقیـت زیـادي بـه دسـت آورده و       انـد، توانسـته   و ساختار اقتصادي خود ایجاد کـرده 

                                                                                                              
1- Stieglitz 
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سـهم صـادرات بهبـود ببخشـند. بررسـی رونـد صـادرات         نظـر  ازموقعیت خود را در جهان 

سـهم صـادرات ایـن     توجـه  قابـل اکی از افـزایش  اخیـر حـ    دهـه کشورهاي نوظهور در چند 

) در تجـارت  2010درصـد در سـال    35بـه بـیش از    1990درصـد در سـال    19کشورها (از 

). امـا بـاوجود موفقیـت کشـورهاي نوظهـور      2010، 1المللی پـول  جهانی است (صندوق بین

ه اهـداف  بـ  انـد  نتوانستهدیگر   توسعه ینه صادرات، تعدادي زیادي از کشورهاي درحالدرزم

هـاي اصـلی    خود در این زمینه دست یابند. در ایران در چند سـال گذشـته یکـی از چـالش    

هـاي   اقتصاد، کسري تراز تجاري و عدم رشد کافی صادرات بوده و با وجود استفاده روش

مختلف مانند افـزایش نـرخ ارز، جـوایز صـادراتی و...، دولـت نتوانسـته اسـت بـه اهـداف          

تواند ناشـی از عـدم شناسـایی دقیـق      ینه دست یابد. این موضوع میموردنظر خود در این زم

ــدم لحـــاظ آن   ــه عـ ــه و در نتیجـ ــوثر در ایـــن زمینـ ــادي و نهـــادي مـ ــا در  عوامـــل بنیـ هـ

هاي تجاري باشد. از این رو، این موضـوع باعـث ضـرورت شـناخت بیشـتر       گذاري سیاست

قیت کشورهاي نوظهور عوامل موثر بر صادرات شده است. به همین دلیل بررسی دالیل موف

توانـد بـه تصـریح یـک الگـوي      ها در زمینه افزایش صـادرات، مـی   و استفاده از تجارب آن

مناسب اقتصادي با قابلیت ارائه راهکارهاي تجربی براي افزایش صادرات در ایـران کمـک   

  کند.

شـود کـه آیـا رونـق صـادرات در       اکنون با توجه به توضیحات باال این سوال مطرح مـی 

اي نوظهور متاثر از عوامـل بنیـادي و متغیرهـاي نهـادي بـوده اسـت یـا خیـر؟ بـراي          کشوره

اي از کشورهاي نوظهور شـامل برزیـل، چـین، انـدونزي،     پاسخگویی به این سوال مجموعه

هند، روسیه، ترکیه، مکزیک، لهستان، آفریقاي جنوبی، تایلند و اوکراین را انتخاب و براي 

  گیرد: می قرارر مورد آزمون هاي زیفرضیه 2000-2015دوره 

  اند.بهبود عوامل بنیادي باعث افزایش صادرات در کشورهاي نوظهور شده -الف

  اند.بهبود متغیرهاي نهادي باعث افزایش صادرات در کشورهاي نوظهور شده -ب

 درهم هایی  داراي تفاوت مقاله حاضر نسبت به تحقیقـات دیگـر موجـود در ایـن زمینـه

هـم  موردبررسـی و   هـاي کشــورهاي   نمونه هم ،کاررفته به و متغیرهاي ها شاخص نوع زمینه

نسـبت   این مطالعـه  در مورداستفادهنهادي بنیادي و هاي  ترکیب شاخص .شیوه آزمون است

ابعاد  است تا حـد ممکـن بتوانـد تمـام شده انتخاب نوعی بهو  بودهبه دیگر مقـاالت متفاوت 

                                                                                                              
1- International Monetary Fund 
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در ادامه این تحقیـق بعـد   . اي خرد و فضاي کالن را پوشش دهدنهادي اعم از فضبنیادي و 

از مبانی نظري و ادبیات تحقیق، در بخش سوم الگوي پـژوهش معرفـی شـده اسـت. بخـش      

شناسـی   شـده و در بخـش پـنجم روش    هـا و اطالعـات اختصـاص داده    چهارم به معرفی داده

هاي حاصل از الگو تحلیل  اقتصادسنجی بیان شده است. در بخش ششم مطالعه نتایج و یافته

 گیري و پیشنهادهاي سیاستی پرداخته است.  شده و در نهایت بخش آخر مطالعه به نتیجه

  

 مبانی نظري و ادبیات موضوع -2

  عوامل بنیادي و صادرات -2-1

در مـورد   تـر  یکلـ رابطه بین متغیر مهم و محوري صادرات با عوامل بنیادي اقتصاد به بحـث  

رشد ، 1دومار -دوهار نئوکینزینرشد  مدلدر شود. ا در اقتصاد مربوط میجایگاه این متغیره

 عوامل بنیادي ماننـد  ،3لوکاس -زاي رومررشد درون يها مدلو 2نسوا -نئوکالسیکی سولو

گذاري در تحقیق و توسعه  هو سـرمای يور بهرهانباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، رشد و ارتقا 

نـورث  داگـالس  عقیـده   شده و بهام برده نننده رشد اقتصادي ک عنوان عوامل اصلی تعیین به

  .هستنداقتصادي  کننده رشد و توسعه تعیین 4واسطهبیعوامل مستقیم و ) این عوامل، 1990(

و تخصـیص   دهنده عالمتعنوان یک سازوکار  ها بهبراي عمل کردن نظام قیمت اصوال

ادي مانند تحقیق و توسعه، سرمایه انسـانی  ی و بنیمتیقریغبه تامین حداقلی از متغیرهاي  منابع

در این خصوص مطالعات متعددي صورت گرفته و ). 1383ي نیاز است (شاکري، ور بهرهو 

بیـان   )2005( 5م اغلوجنظران همچون ع صاحب برخیاند.  محققان نظرات مختلفی بیان کرده

دانـش فنـی و    برخوردارنـد،  یافتـه کـه از نهادهـاي قـوي     کنند که در کشورهاي توسـعه  می

صــورت  توانــد بــه پــذیري مــی زا رشــد کــرده و قــدرت رقابــت وري بــه شــکلی درون بهــره

توان انتظار داشت متغیرهـاي قیمتـی، وظیفـه     پذیري تغییر کند. در این وضعیت، می انعطاف

هـاي اقتصـادي برحسـب متغیرهـاي قیمتـی       موثر انجـام دهنـد و مـدل    طور دهی را به عالمت

به این معنی که اگر در اقتصاد نهادهاي قـانونی و اجتمـاعی مناسـب     تصریح و تفسیر شوند.

                                                                                                              
1- Harrod-Domar 
2- Solow-Swan  
3- Romer-Locuse  
4- Proximate  
5- Acemoglu 
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 طـور  بـه کند، کیفیت نهادینه شود، نـوآوري و ابـداع   پیدا  زا درونایجاد شود، دانش حالت 

ها و موانع مربوط به شود و اختاللي انحصاري مهار و محدود ها قدرتکند، رشد  خود افزا

عنوان یک نیـروي   ها بهشته شود در آن صورت نظام قیمتها از میان برداتعامل پویاي بخش

دهـی بـه عوامـل    مفید وارد عمل شده و وظیفه مهم انتقال بـدون هزینـه اطالعـات، عالمـت    

دهـد (هافمیسـتر و   صورت کارآمد انجام مـی  خوبی و به اقتصادي و تخصیص بهتر منابع را به

سازي صادرات بیشـتر بـر مبنـاي     مدلکشورها،  زبنابراین، در این دسته ا). 2009، 1همکاران

   متغیرهاي قیمتی است.

) صادرات را تـابع انباشـت دانـش داخلـی و انباشـت دانـش       1997( 2دگزیت و استگلیتز

وري کـل عوامـل    ) نشـان دادنـد کـه بهـره    1393دانند. آذربایجانی و همکاران (خارجی می

عضـو سـازمان کنفـرانس    داري بر صادرات غیرنفتـی در کشـورهاي    تولید اثر مثبت و معنی

هاي تحقیق  دارند که دسترسی به فعالیت ) بیان می2006( 3اسالمی دارد. کارلسن و همکاران

  4بارناکیس و تسوکیس. اي اثر مثبت بر صادرات دارد اي و برون منطقه و توسعه درون منطقه

ثبـت و  وري، مخـارج تحقیـق و توسـعه اثـر م     کنند که سرمایه انسانی، بهـره  بیان می) 2016(

 5دارد. الهایرایکـا و مباتـه   OECDهزینه نیروي کار اثر منفی روي صادرات در کشورهاي 

انسـانی   عمومی، سرمایه گذاري یه، سرماها یرساختکه ز اندهنشان داد اي در مطالعه )2014(

 6فرانکـویس و مـانچین   .در کشـورهایی آفریقـایی هسـتند   عوامل مـوثر بـر تنـوع صـادرات     

کـه تجـارت بسـتگی بـه کیفیـت نهـادي و دسترسـی         دنـ ده نشان مـی اي  در مطالعه )2013(

دارد.  هـا  یرسـاخت ونقـل و ارتباطـات و توسـعه ز    صادرکنندگان و واردکنندگان بـه حمـل  

بـازار محصـول و بـازار    ناپـذیري   انعطـاف  دهند کـه  نشان می )2016بارناکیس و تسوکیس (

هـاي تحقیـق و توسـعه،     شی هزینهطور مستقیم و هم از طریق کاهش اثربخ هم به نیروي کار

   د.نارتباط منفی با عملکرد صادراتی دار

-هاي تحقیق و توسعه، سرمایه انسـانی و بهـره  بنابراین عوامل بنیادي اقتصاد مانند فعالیت

تقابـل   بـاهم هـا در تاثیرگـذاري   ها و هزینـه وري با عوامل قیمتی مانند نرخ ارز، قیمت نهاده

                                                                                                              
1- Hoffmaister et al.  
2- Dixit and Stieglitz 
3- Carlsen et al.  
4- Bournakis and Tsoukis 
5- Elhiraika and Mbate 
6- Francois and Manchin 
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توان گفـت متغیرهـاي نـوع اول زمینـه و      می اساساند و یا اینکه ندارند، بلکه مکمل هم هست

در این  ).1391ي و همکاران، آباد شاهکارکرد مناسب متغیرهاي نوع دوم هستند ( شرط شیپ

هـاي نیـروي کـار درنهایـت      هزینهکه افزایش  داد نشاننیز  )2003( 1نیکوتی اسکارپتا رابطه

و از حرکـت منـابع بـدون     شـده مالحظـه    قابـل  صـورت  هاي تولید به هزینهمنجر به افزایش 

کند. در نتیجه هزینه مبادلـه   میهاي تولیدي جلوگیري  به سمت فعالیت اضافی صرف هزینه

یابد و باعث کاهش تولید تمـامی کاالهـا و ازجملـه کاالهـاي      را در کل اقتصاد افزایش می

   .ودش باعث کاهش صادرات در اقتصاد می تناسب بهی شده که این صادرات

هاي خـارجی   که تاثیر متغیرهاي ورود سرمایهنشان دادند  )1392احمدزاده و همکاران (

هـاي   هاي اطالعاتی در صادرات خدمات در کشورهاي عضو سازمان همکاري و زیرساخت

در ایـن  و نرخ تورم عـاملی بازدارنـده بـراي صـادرات خـدمات       بودهمثبت  )OICاسالمی (

  است. کشورها 

تـاثیر مهمــی در    عوامل بنیاديکه فناوري و تغییـر  ) نشان دادند2005( 2پامونتوبیو و رام

محمـدي و   .توسـعه دارد  یافتـه و درحـال   دهی الگوهــاي تجــاري کشــورهاي توسعه شکل

را عوامـل   ) کیفیت نهادهاي اقتصادي و متغیرهاي کـالن اقتصـادي  1394فکاري سردهایی (

 يهـا  خـارجی، همچنـین شـاخص    گـذاري  یهسرما ايو متغیره دانستهتنوع صادرات موثر بر 

تمرکز صادرات مثبت اثرات  را داراي گویی کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیري و پاسخ

  دانند. میدر ایران 

  

  متغیرهاي نهادي و صادرات 2-1-2

در تبیــین رشــد    شـده در قسـمت قبـل     اشـاره  هاي رشــد اقتصــادي   س از ناتوانی تئوريپ

هـاي رشــد در اقتصـاد     موج چهـارم از تئـوري   ،کشورهاي فقیر ایین و ناپایـداراقتصـادي پـ

شـدند. بـر اسـاس    هاي نهـادي و اقتصـاد سیاسـی از رشـد معـروف  شکل گرفت که به مدل

 اسـنودان و  ( کننـده رشـد و توسـعه جوامـع هسـتند      تعیـین  3نهادها عامل عمیقاین رویکرد، 

   ).2005، 4وان

                                                                                                              
1- Nicoletti and Scarpeta 
2- Montobbio and Rampa 
3- Deep Determinants of Economic Growth 
4- Snowdon and Vane 
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کـه   دانـد مـی هـا   توسـط انسـان   شـده  طراحـی هـاي   محدودیت را نهادها )،1990(نورث 

هـاي افـراد    به زبان فنی اقتصادي، نهادها مجموعه انتخاب .دهند تعامالت بشري را شکل مـی

کنند. براسـاس دیـدگاه اقتصــاددانان نهــادگرا، نهادهــا     را معین کرده و آن را محـدود می

تـرین کــارکرد    شـوند. مهـم   مبادالت بشري میهاي نهفته در  سـبب ساختارمند شدن انگیزه

هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی  هاي مبادله در فعالیت نهادهـا کاهش عدم اطمینان و هزینه

  ).1960، 1(کوز است جوامع

ویژه نهادهاي بازار کار و نهادهاي بازار محصـول و محـیط    نهادها بهنقش در نظر گرفتن 

از اهمیـت خاصــی   صــادراتاقتصــادي ازجملـه  هــاي کـالن   شـاخص عملکــرد  بـر نظـارتی  

 4)، عجم اغلو و همکاران1995( 3)، کناك و کیفیر2007( 2کوینگر و پرا .برخوردار هستند

اند کـه کیفیـت نهادهـا بـراي      نشان داده) 2012( 6) و درین2008( 5)، گاندلچ و پلدام2001(

نقش این عوامـل در   است و رشد و توسعه الزمه افزایش صادرات است.رشد و توسعه مهم 

 شـده   دادهو نشان بررسی و بحث قرارگرفته  اي مورد طور گسترده به اشتغال نیزاثرگذاري بر 

 و در نتیجه میزان تولیدات اقتصـاد  بر دستمزدها و بیکاري که رقابت در بازار محصول است 

   ).1997، 8و نیکل 2000، 7(بالنچارد و والفرس اثرگذار است

هاي جدیـد   مربوط به ورود شرکتدولتی مقررات ) 2007( 9کارانگریفیث و هم نظر از

نشان  )2006( 10گوارتنی و همکاران شود. میها و رشد تلقی  عنوان مخل ورود شرکت نیز به

 درنتیجـه  وري مهـم اسـت   گـذاري و بهـره   دهند که کیفیت نهادهـا بـراي سـطح سـرمایه     می

 .کـرد صـادراتی تاثیرگـذار باشـد    ممکن است بـر عمل  یريناپذ هاي نهادي و انعطاف ویژگی

ــات ــز  مطالع ــر نی ــد اخی ــلی و مانن ــرگس بس ــک )،2004( 11ب ــد ) و2005( 12رودری  و آرنول

                                                                                                              
1- Coase 
2- Koeniger and Pra 
3- Knack and Keefer 
4- Acemoglu et al. 
5- Paldam and Gundlach 
6- Drine 
7- Blanchard and Wolfers 
8- Nickell 
9- Griffith et al. 
10- Gwartney et al. 
11- Besley and Burgess 
12- Rodrik 
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 افــزایش وســخت) (ســفت 2ناپــذیر انعطــاف بــازار کــه انــد کــرده اشــاره) 2008( 1همکــاران

لی را دارند) المل بین بازارهاي در برتري پتانسیل که صنایعی ویژه به صنایع (به و آسیب تنظیم

  . را به دنبال دارد

عنوان شاخص عوامل نهادي بر متغیرهاي  از دیدگاه اقتصاددانان تاثیر حکمرانی خوب به

) حکمرانـی خـوب را از   2012( 4) و اوگـر 2009( 3انکـار اسـت، دگزیـت    اقتصادي غیرقابل

داننـد:   صـورت زیـر مـی    هاي الزم براي اقتصاد بازار به شرط عوامل ضروري براي تامین پیش

تواند متضمن تامین حق مالکیت باشد. بنابراین، حکمرانی خـوب بـا    حکمرانی خوب می -1

کند و با توانا ساختن  هاي اقتصادي را تضمین می تامین حق مالکیت، سود حاصل از فعالیت

هـا ازجملـه صـادرات     هاي مختلف موجب گسترش انواع فعالیـت  گذاران در فعالیت سرمایه

هـاي معـامالتی را    د حکمرانی اجـراي قراردادهـا را تضـمین کـرده، هزینـه     بهبو -2شود.  می

توانـد   سـازد. بنـابراین، مـی    هـاي نـوین مـی    ها را قادر به انتخاب فنـاوري  کاهش داده و بنگاه

هاي مختلف ازجملـه   مشکالت مربوط به قراردادها را کاهش داده و موجب تشویق فعالیت

هـاي جمعـی را حـداقل     رانـی مشـکالت فعالیـت   بهبـود حکم  -3هاي تجاري شـود.   فعالیت

ها مانند صادرات  سازي پیامدها یا اثرات خارجی مرتبط با آن، انواع فعالیت کند با درونی می

  دهد.  را افزایش می

از قبیـل اثربخشـی (کـارایی) دولـت، حاکمیـت قـانون،        هایی حکمران با بهبود شاخص

اي در گسـترش صـادرات    اند سـهم عمـده  تو کیفیت قانون و کنترل فساد و ثبات سیاسی می

ارتبـاط دوطرفـه بـین نهادهـا و درجـه بـاز بـودن         .)1394آبادي و سـلیمی،   داشته باشد (شاه

 )2008( 6) و میون و سیک2005( 5)، گیاوازي و تابلینی2003( دالر و کراي تجارت توسط

رت در ارتبـاط  ها با الگـوي تجـا   نهادها و کیفیت آندهد  که نشان میاست  شده ی بررسنیز 

در مـواردي   هاي موجود در نهادهاي کشـور  تفاوت) 2007( 8) و نان2007( 7لوچنکواست. 

                                                                                                              
1- Arnold et al. 
2- rigid markets 
3- Dixit 
4- Uger 
5- Giavazzi and Tabellini 
6- Meon and Sekk 
7- Levchenko 
8- Nunn 
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اند که ازجملـه   و حقوق مالکیت را نشان داده و بیان کرده هاهمچون کیفیت اجراي قرارداد

  .هستندعوامل مهم و اثرگذار بر تجارت 

بـر صـادرات و واردات   ) تاثیرگـذاري نهادهـاي حـاکمیتی    1393قدوسی و همکـاران ( 

) نشان 1392شریفی و مالاسماعیلی ( .کنند سازمان کنفرانس اسالمی را تایید میکشورهاي 

هـاي کیفیـت    هاي اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شـاخص  شاخص دادند که

لـی و   انـد.  قوانین و کنترل فساد اثر مثبت بر صـادرات غیرنفتـی کشـورهاي منتخـب داشـته     

هـاي   بـاالتر در محـل   یفیـت هـاي حقـوقی باک   کـه سیسـتم   دهند مینشان  )2013( 1همکاران

که شرکاي تجـاري بـا    خصوص هنگامی صادراتی، مرتبط با عملکرد صادراتی باالتر بوده به

هـر چقـدر    ،سطوح باالتري از عدم قطعیت خارجی و داخلی مواجه باشـند. عـالوه بـر ایـن    

ی در مقایسه با نهادهـاي قـانونی رسـمی کمتـر     دسترسی شرکتها به نهادهاي غیر رسمی محل

باشد، از وضعیت توسعه یافتگی باالتر، هزینه هـاي مبادلـه اي کمتـر و فرصـتهاي سـودآور      

 کننـد  نمـی مسـتقیم را تاییـد    ایــن ارتبــاط   موجـود تمـامی مطالعـات    بیشتري برخوردارنـد. 

خـی از کشـورها بـا    بر دنـ کن مـی  اشـاره )2007( 2چانگچونگ و اي  در مطالعه که يرطو به

حکمرانـی ضـعیف در قیـاس بـا دیگــر کشــورها ممکــن اســت از عملکــرد بهتــري در 

ــه  ســرمایه ــوان گــذاري و تجــارت برخـــوردار باشـــند. ب ــال  عن ـــدونزي رشـــد ،مث کشــور ان

  . سوهارتو تجربه کـرد توجهی را تحـت دیکتـاتوري قابل

 کیفیـت نهـادي   گیـري  انـدازه  اسـی را بــراي  اگر شاخص ثبـات سی  3طبق مطالعه ویلیامز

دیکتـاتوري هسـتند ماننـد     هـاي  که داراي حکومـت محاسبه کنیم آنگاه تمـام کشـورهایی 

دســتگاه  ازنظـر  ایــن کشــورها    کـه  گیرند در صورتی  هاي باالیی می رتبهجمهوري کنگو 

ـــوق مالکیــــت و  ـــانون، حقـ ـــراي قـ ـــایی، اجـ ــبی... داراي قضـ ــعیت مناسـ ــتند وضـ   نیسـ

  ).2006(ویلیامز، 

 فسـاد، توان بیـان داشـت مینیز  در خصـوص اثرگـذاري فسـاد بـر صـادرات و واردات

اصالحات تجـاري را بـه تاخیر و  هاي دولتی را از مسـیر خـود منحـرف کنـد تواند هزینه می

و دوت و  2006، 1؛ دیونـگ و اودو 2001، 4(آذفـر و لـی   کاهش دهدا و تجـارت ر ندازدیب

                                                                                                              
1- Li et al. 
2- Cheong and Chang 
3- Williams 
4- Azfar and Lee 
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تواند سـبب عملکـرد    فساد می که این باور هسـتند البته بعضی از محققان بر ).2009، 2تراکا

صـورت رقــابتی بــراي     هایی کـه به ها در مزایده از دیدگاه آن .کاراي عرضه و تقاضا شـود

 وجـود  بـا تواننـد   هستند کـه مـی   ها گیرد، ایـن کـاراترین بنگاه قراردادهاي دولتی شکل می

هـا دارنــد،    هاي اندکی کـه در مقایسـه بـا سـایر بنگاه هزینه هاي باال به دلیل هپرداخت رشو

، 3(کـافمن  رسـد  یمـ هـا   سوددهی خود را حفظ کنند و بنابراین قراردادها به کاراترین بنگاه

هـاي بـاالي تجـاري و     در اقتصـادهایی کـه داراي نهادهاي دولتی و تعرفـه  ). همچنین1997

تواند با از میان برداشـتن مـوانعی کـه توسـط دولـت بــر اقتصـاد         میگمرکی هسـتند، فساد 

). 2006، 4آکـرمن -(روز تجارت تلقی شـود ي ها هچرخکننـده روان منزله بهشود  تحمیل می

و کارآفرینـان بتواننـد از قـوانین و مقــررات دســت و پــاگیر    شود باعث میفساد  همچنین

فسـاد   بـاوجود کشـور چــین   مثال، عنوان به. )1985، 5(لویی بوروکراسی اداري رهایی یابند

کرده است. بنـابراین بیـان  را بـه سـمت خـود جلـب یتوجه قابلگذاري  سرمایه ،بسیار زیاد

گـذاري و رشــد    تمرکـز بـر حکمرانی خـوب بـراي بهبـود تجـارت، سـرمایه      فقطدارند  می

  ).2008، 6ولر و اولمر( اقتصادي لزوما درست نیست

تجارت مربوط به آسیا است  يها هچرخ کننده روانه بسـیاري از محققان نظریه از دیدگا

 ،انـد  کـرده فساد زیاد، رشد اقتصادي زیادي را تجربه  باوجودو کشورهاي اندونزي و تایلند 

 تجارت نیـز افــول کــرد    يها هچرخ کننده رواناما با وقـوع بحـران مـالی شرق آسیا نظریه 

توان گفت، وجود سطح مناسب حکمرانی، بستر الزم را بـراي   یم درمجموع). 2000 ،7(وي

ایـن فرآینـد عـالوه بـر داشـتن نهــاد حکمرانــی         .کنـد  بهبود صادرات و واردات فراهم می

در ایـن میــان کیفیـت حکمرانـی      امـا مناسـب، نیازمند عوامل بسترساز دیگري نیـز هسـت،   

صـادرات و   -عوامـل زیربنـایی   حتی در صورت- رود و بدون آن عاملی اساسی به شمار می

  .یابد مطلوب تحقق نمی طور بهواردات 

                                                                                                              
1- Dejong and Udo 
2- Dutt and Traca 
3- Kaufmann 
4- Rose - Ackerman  
5- Lui 
6- Weller and Ulmer 
7- Wei 
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دهد کـه توسـعه صـادرات در بسـیاري از کشـورها و بـه        مرور ادبیات موضوع نشان می

 عوامـل  خصوص کشورها نوظهور توسط متغیرهاي قیمتی قابل توضیح نبـوده و تعـدادي از  

انـد از   شـده  معرفـی  »عمیـق  سـطحی و  سـاختاري  هـاي  ویژگی«نامشخص و مهم که با عنوان 

 گیري شکل در عوامل از مجموعه این نقش به مقاله این در. اهمیت زیادي برخوردار هستند

  . شود بنیادي و نهادي پرداخته می یعنی متغیرهاي صادرات، عملکرد

  

 الگوي پژوهش -3

سـت  ) ا2016مطالعه بارنـاکیس و تسـوکیس (  شده در این تحقیق برگرفته از  الگوي استفاده

که در آن ارتباط عوامل بنیادي مشخص از قبیل هزینه هر واحد نیروي کار، سرمایه انسانی، 

وري عوامل تولید، مخارج تحقیـق و توسـعه و میـزان مخـارج مصـرفی جامعـه و نقـش         بهره

عنـوان شـاخص عوامـل نهـادي بـا       دولت از طریق مالیات و متغیرهاي حکمرانـی خـوب بـه   

گیرد. در این مطالعه نیـز هماننـد مطالعـات النگـانی و      ار میصادرات موردبررسی تجربی قر

) از متغیر 2016( 2کوزلویسکی-)، اوکون2016)، بارناکیس و تسوکیس (2017( 1همکاران

عنـوان شـاخص عملکـرد صـادراتی      مزبور از کل صـادرات جهـان بـه    کشورسهم صادرات 

ي معمـول ماننـد ارزش   ها شاخص برعکسشود. استفاده از این شاخص  کشورها استفاده می

صادرات و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلـی و یـا ارزش صـادرات بـه نحـو بهتـري       

المللـی   بازگوکننده موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در گسـترش صـادرات در سـطح بـین    

  ). 2017است (النگانی و همکاران

ان برخـورداري از  ، میـ 3اوهلـین -الملل مانند نظریـات هکشـر   بر اساس ادبیات اقتصاد بین

عوامل تولید در یک اقتصاد و الگوي تجارت، ارتباط متقـابلی بـر اسـاس مزیـت نسـبی در      

رو، بسیاري از اقتصاددانان یکـی از دالیـل رشـد اقتصـادي و رشـد       تولید وجود دارد. ازاین

صادرات کشورهاي نوظهور را نیروي کار ارزان و پـایین بـودن دسـتمزد در ایـن کشـورها      

عنوان عامل مـوثر بـر    دانند. هزینه هر واحد نیروي کار به یافته می شورهاي توسعهنسبت به ک

ــاران  ــو2001( 4صــادرات توســط کــارلین و همک ــاگربرگ2009( 1)، کــاواالرو مولین  2)، ف

                                                                                                              
1- Loungani et al. 
2- Okun-Kozlowicki 
3- Hecsher-Ohlin 
4- Carlin et al. 
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شده است. بنابراین ،هزینه واحد نیروي کـار هـم    ) شناخته2005( 3لیدیسما-)، و لیون1988(

  ها وارد مدل شده است.  در تخمین عنوان یکی از عوامل بنیادي به

) یکی از منابع عمده رشد اقتصـادي و  4TFPوري کل عوامل تولید ( عالوه بر این، بهره

 6)، اوگنلـی و آینـی  2006( 5شود. مطالعات ناچگـا و فونتـاین   افزایش صادرات محسوب می

طه مستقیم ) همگی تاییدکننده راب2007( 8) و بانک جهانی2006( 7)، بایر و همکاران2008(

وري و سرمایه انسانی با صادرات هستند. بنابراین، در کنار پایین بودن هزینه نیروي کار  بهره

  رسد.  وري نیروي کار و سرمایه انسانی ضروري به نظر می توجه به بهره

و تفاوت محصول میـزان تحقیـق و توسـعه در     یکی از عوامل اصلی تمایز اینکه دلیل به

 عنوان یک توسعه به و تحقیق بر میزان هاي جدید تجارت در نظریه ستهاي اقتصادي ا بنگاه

). در نتیجه در این مطالعه 1985 ،9کروگمن و هلپمن( شود صادرات تاکید می کلیدي عامل

درنهایـت بـا    شـود.  عنوان یکی از متغیرهاي بنیادي صـادرات اسـتفاده مـی    نیز از این متغیر به

جامعه (نسبت مصرف بـه تولیـد ناخـالص    رج مصرفی مخاسهم توجه به مبانی نظري موجود 

عنوان دیگـر متغیرهـاي    عنوان شاخصی براي فشار تقاضاي داخلی و نرخ ارز نیز به به داخلی)

  است.  کاررفته بهکنترل در مدل 

عنـوان یـک متغیـر     ملـی بـه   ناخالص تولید به کل مالیاتی نسبت درآمد از در این مطالعه

 همچنـین بـراي   شـود.  هاي مالی دولـت اسـتفاده مـی    و سیاستبراي اندازه دولت  10جانشین

 تولیـد  بـه  کـل  مالیـاتی  درآمـد  تـوان دوم متغیـر   از 1990 11بارو معکوس U بررسی منحنی

هاي دولت  هزینه«اي با عنوان  در مطالعه 1990شده است. بارو  ملی در مدل استفاده ناخالص

بطه مخارج دولت با رشد اقتصـادي  کند که را استدالل می» زا در یک مدل ساده رشد درون

معکوس است. به این معنی که افـزایش مخـارج دولـت و مالیـات در مراحـل       Uصورت  به

                                                                                                              
1- Cavallaro and Mulino 
2- Fagerberg 
3- León-Ledesma 
4- Total Factor Productivity 
5- Nachega and Fontaine 
6- Ogunleye and Ayeni 
7- Baier et al. 
8- World Bank 
9- Helpman and Krugman 
10- Proxy 
11- Robert Barro 
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ابتدایی رشد و توسعه به علت ایجاد نهادهاي حاکمیتی و قـانونی در جامعـه زمینـه ایجـاد و     

پس از یک شود، اما  تثبیت نهادها را فراهم کرده و درنتیجه باعث افزایش رشد اقتصادي می

رانـی بخـش    ها باعـث افـزایش دخالـت دولـت و بـرون      نقطه بهینه، افزایش مخارج و مالیات

خصوصی شده و درنتیجه باعـث کـاهش رشـد اقتصـادي و بـه طبـع آن کـاهش صـادرات         

 انواع و دیگر انتقالی هاي تواند با پرداخت می ها دولت و مالیات هاي هزینه شود. همچنین می

تقویـت کـرده و باعـث افـزایش      را وري عمومی، بهـره  خدمات ایشو افز مخارج اجتماعی

 زا بـدون  اختالل و بازدارنده اثر تنها است ممکن مالیات برعکس پرداخت صادرات شود یا

  داشته باشد.  وري بهره اثري بر گونه هیچ

 و محصـول  کار، بازار بازار نهادهاي ویژه به »هانهاد« بررسی نقش مطالعه این دوم هدف

بر تحـوالت   زیاد احتمال به 1ناپذیري نهادي است. انعطاف صادرات عملکرد بر نظارتی محیط

نوآورانـه   و محـیط  هاي اقتصادپویایی طور غیرمستقیم اثرگذار است و به اقتصادي و سیاسی

 تحقیـق  اثربخشی مورد هایی در انعطاف چنین عدم ترتیب، این به دهد. را تحت تاثیر قرار می

 کیفیـت  و نـوآوري  در رقـابتی  مزیـت  یـک  بنیـان بـا   دانـش  اقتصاد یک ادایج در توسعه، و

). 2016ثیرگـذار باشـد (بارنـاکیس و تسـوکیس،     تا توانـد  و مـی  اسـت  مهـم  بسیار محصول

 هـا  رگرسیون در نهادي ناپذیري عنوان شاخص انعطاف متغیرهاي حکمرانی خوب به بنابراین

 R&D(مخارج  ا هزینه تحقیق و توسعهب صورت نحوه تعامل هم به و جداگانه صورت هم به

یکـدیگر همبسـتگی   بـا  هـاي نهـادي    شاخص ازآنجاکهدر الگو وارد شده است.  )GDPبر 

(کیمیایی  سازد یمرا در یک معادله رگرسیون واحد ناممکن  ها آنباالیی دارند که برآورد 

ــراي دوري از ایــن مشــکل در حــاالت جداگانــه شــاخص 1395و اربــاب افضــلی،  هــاي  ) ب

شـده و در هـر    یحتصـر شود. بنابراین مدل مطالعـه در شـش حالـت     حکمرانی وارد مدل می

ارائـه شـده، اسـتفاده     2هاي حکمرانی خوب کـه توسـط کـافمن    تصریح از یکی از شاخص

  شود.  می

با توضیحات باال و با توجه به مبانی نظـري و آمـار و اطالعـات موجـود درنهایـت مـدل       

 .است )1رابطه (صورت  به شده استفاده

  

                                                                                                              
1- Institutional Rigidities 
2- Kaufmann 
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+ β �Tax�,�+ β �(Tax)�,�
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+ β��RER�,�+u �,� 

 

�,�Expکه در آن 
، tاز کل صادرات جهان در سال  c شورکسهم صادرات  دهنده نشان :1

2RULC�,� : (دستمزد) در کشور شاخص هزینه نیروي کارc  و در سالt ،3R&D  نسبت: �,�

�,�t ،TFPو در سال  cبه تولید ناخالص داخلی در کشور تحقیق و توسعه هزینه 
شاخص : 4

t ،HCc,tو در سال  cدر کشور  وري کل عوامل تولید بهره
سرمایه انسانی (تعداد افراد  شاخص: 5 

جامعه مخارج مصرفی سهم  :�,�t ،SOCو در سال  cداراي سطح سوم آموزش) در کشور 

به مالیات نسبت : �,�t ،Taxو در سال  cدر کشور  به تولید ناخالص داخلی) کل مصرف (نسبت

�,�t ،Insو در سال  cتولید ناخالص داخلی در کشور 
در کشور  انی خوبحکمرهاي  شاخص: �

c  و در سالt ):h سیاسی،  ، ثباتکارایی دولت، و پاسخگویی، حاکمیت قانون اظهارنظرحق

�,�RERو  فساد) کنترلو  قوانین و مقررات
در کشور   t: نرخ ارز رسمی به قیمت متوسط سال 6

c .است 

  و اطالعات ها داده -4

صـورت توصـیفی تحلیلـی     ، بـه این پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظـر شـیوه پـژوهش   

شـامل برزیـل، چـین، انـدونزي،      کشورهاي منتخب نوظهور تحقیق اینقلمرو مکانی است. 

هند، مکزیک، روسیه، ترکیه، لهستان، اکراین، آفریقاي جنـوبی و تایلنـد اسـت. همچنـین     

ایـن   يهـا  دادهمـیالدي اسـت و    2015تـا   2000دوره زمانی مورد بررسی در ایـن پـژوهش   

                                                                                                              
1- Percent of world exports 
2- Wage and salaried workers, total (% of total employment)  
3- Research and development expenditure (% of GDP)  
4- Total Factor Productivity Level at Current Purchasing Power Parities  
5- School enrollment, tertiary (% gross)  
6- Official exchange rate (LCU per US$, period average)  
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 3و بانــک مرکــزي امریکــا 2المللــی پــول بــین و صــندوق 1بانــک جهــانیز ســایت تحقیــق ا

ــده يگــردآور ــور . کشــورهاياســت ش ــه نوظه ــن مطالع ــاخص  براســاس ای  MSCI(4ش

Emerging Market Index(5شاخص  همچنین ) وEMGP( سـرمایه  الملی بین مرکز از 

) سـهم  1نمـودار ( بـر اسـاس اطالعـات     .انـد  شـده  انتخـاب  کلمبیـا  دانشـگاه  پایدار گذاري

بـه   2000درصد در سـال   86/12صادرات کشورهاي نوظهور منتخب از صادرات جهانی از 

  افزایش یافته است. 2015درصد در سال  1/23

  

  ): سهم صادرات کشورهاي نوظهور منتخب از صادرات جهانی1نمودار (

  
  پژوهش هاي یافتهمنبع:  

 
  یاقتصادسنجی شناس روش -5

  ییدادهاي تابلو -5-1

وتحلیل ارتباط میان عوامـل بنیـادي و نهـادي بـا صـادرات در       منظور تجزیه در این مطالعه به

کـارگیري   شـوند بـه   هاي تابلویی به کار گرفته مـی  کشورهاي نوظهور، روش مربوط به داده

تـوجهی در ایـن زمینـه     سري زمانی و مقطعـی از مزایـاي قابـل    هاي ها نسبت به داده این داده

ها و از این قبیل واحدها در زمان  هاي تابلویی به افراد، بنگاه که داده ازآنجا. برخوردار است

                                                                                                              
1- World Bank 
2- International Monetary Fund 
3- Federal Reserve Bank of St. Louis 
4- https://www.msci.com/emerging-markets   
5- Emerging Market Global Players: http://ccsi.columbia.edu/publications/emgp 
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 ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود، همخطی میان متغیرها کمتر، وجود ارتباط دارند

مطالعـه مشـاهدات مقطعـی تکـراري      بـا  .کننـد  می ارائه يدرجات آزادي و کارایی بیشتر و

منظـور مطالعـه    هاي ترکیبـی بـه   ل بنیادي و نهادي بر صادرات، دادهاثرگذاري عوام درزمینه

ها مقطعـی   در داده یسادگ توان به ثیراتی را که نمیتا و بهتر بوده و تر پویاي تغییرات مناسب

هـاي تـابلویی بـا     همچنین داده .کنند میکرد، بهتر معین  و سري زمانی در این زمینه مشاهده

لحـاظ   جـه ینت در  توانند تورشی را کـه ممکـن اسـت    تلف، میارائه داده براي واحدهاي مخ

  ).2005، 1(بالتاجی صورت جمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند ها (به افراد یا بنگاه

    
  نتایج آزمون مانایی متغیرهاي تحقیق -5-2

هـا مـورد    در تخمـین  مورداسـتفاده پیش از برآورد الگو الزم اسـت مانـایی تمـام متغیرهـاي     

هاي سري زمانی و چه در مـورد   قرار گیرد، زیرا مانا نبودن متغیرها چه در مورد دادهآزمون 

بـراي بررسـی مانـایی در    شـود.   هاي تابلویی باعث بروز مشـکل رگرسـیون کـاذب مـی     داده

و 5، فیشـر 4، برتونـگ 3، ایـم، پسـران و شـین   2ي لوین لـین چـو  ها آزموني تابلویی از ها داده

). در این پژوهش براي آزمون مانایی از 1391رس و همکاران، فط( شود یماستفاده  6هادري

در این آزمون فرضیه صفر، مبتنی بر عدم مانـایی و  است.  شده  استفادهآزمون لوین لین چو 

فرضیه مخالف مبتنی بر مانایی متغیرها است. مانایی متغیرهاي تحقیـق در گـروه کشـورهاي    

  .شده است دهدا) نشان 1منتخب نوظهور بررسی و در جدول (

  ستندنیهمه متغیرهاي تحقیق در سطح مانا  دهد یم) نشان 1جدول ( نتایجي که طور همان

شـوند.   گیـري مرتبـه اول مانـا مـی     از درجه یک بوده و با تفاضـل  ناماناو تعدادي از متغیرها 

بنابراین، ضروري است که براي اطمینان از جعلـی نبـودن رگرسـیون و قابلیـت اطمینـان بـه       

  جمعی براي معادالت برآورد شده انجام گیرد. از پارامترها، آزمون هم آمده دست بهد برآور

  

 
 

                                                                                                              
1- Baltagi 
2- Levin, Lin, Chu 
3- Im, Pesaran, Shin 
4- Breitung 
5- Fisher 
6- Hadri 
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 مانایی متغیرها آزمون ): نتایج1جدول (

  نماد  متغیر

  گیريبار تفاضلبا یک  در سطح

  نتیجه
آماره 

لین  ،لوین

  و چو

  احتمال
 ،آماره لوین

  لین و چو
  احتمال

-EXPORT  614/1  صادرات  0532/0  707/4-  0000/0 )1(I 

-RULC  322/0  کار يروین نهیهز  3736/0  594/4-  0000/0  )1(I  

و  قیتحق نهیهز

  توسعه
RAD 364/1  9138/0  297/3-  0005/0 

 
  

)1(I  

وري کل  بهره

  عوامل تولید
TFP 516/2-  0059/0  728/2-  0032/0  )0(I  

HC 858/0  سرمایه انسانی  8048/0  978/2-  0014/0 
  

)1(I  

مخارج سهم 

  جامعهمصرفی 
SOC 393/2-  0083/0  888/4-  0000/0  )0(I  

-TAX 305/2  مالیات دریافتی  0106/0  428/5-  0000/0 
   

)0(I  

به  مالیات دریافتی

  2توان 
TAX2 682/1  9538/0  363/2-  0091/0 

  
)1(I  

RER 118/2  نرخ ارز  9829/0  662/4-  0000/0 
   

)1(I  

حق اظهارنظر و 

  ییپاسخگو
VOI 061/1-  1443/0  211/4-  0000/0 

  
)1(I  

-POL 814/3  سیاسی ثبات  0001/0  7077/3 -  0001/0  )0(I  

-GOV 285/2  کارایی دولت  0112/0 
  

292/6-  0000/0  )0(I  

-REG 809/2  قانون تیحاکم  0025/0 
  

789/7-  0000/0  )0(I  

-RULE 055/2  قوانین و مقررات  0199/0 
 

554/7-  0000/0  )0(I  

CORR 3184/0  فساد کنترل  6249/0  874/2-  0020/0 
  

)1(I  

حق اظهارنظر و 

یی*تحقیق پاسخگو

  و توسعه

VOI*RAD 0117/0  5047/0  886/7-  0000/0  )1(I  

*  سیاسی ثبات

  تحقیق و توسعه
POL*RAD 004/2-  0225/0 

 
2986/10-  0000/0  )0(I  
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  -)1ادامه جدول (

  نماد  متغیر

  گیريبار تفاضلبا یک  در سطح

  نتیجه
آماره 

لین  ،لوین

  و چو

  احتمال
 ،آماره لوین

  لین و چو
  احتمال

*  کارایی دولت

  تحقیق و توسعه
GOV*RAD 622/1  9476/0  067/8-  0000/0  )1(I  

*  قانون تیحاکم

  تحقیق و توسعه
REG*RAD 178/0-  4290/0  924/8-  0000/0  )1(I  

 قوانین و مقررات

  * تحقیق و توسعه
RULE*RAD 214/1  8877/0  726/8-  0000/0  )1(I  

*  فساد کنترل

  تحقیق و توسعه
CORR*RAD 3742/0  6459/0  559/2-  0092/0  )1(I  

  پژوهش هاي یافتهمنبع: 

  

  1یجمع همآزمون  -5-3

جمعی به معنی وجود یک رابطه بلندمدت تعادلی بین دو یا تعـداد بیشـتري متغیـر     مفهوم هم

ا چند متغیر به همراه هم، یـک رابطـه   جمعی این است که اگر دو ی است. تعبیر اقتصادي هم

مدت از آن  یی در کوتاهتنها بهتشکیل بدهند، حتی اگر هر یک از متغیرها  بلندمدتتعادلی 

 بـه هـم  مجموعه متغیرهـا در یـک ارتبـاط نزدیـک      بلندمدتتعادل منحرف شود در تعادل 

ي زمـانی ایـده اصـلی    هـا  يسـر حرکت خواهنـد کـرد. وجـود همـاهنگی در حرکـت بـین       

بـین   بلندمـدت جمعی است. این هماهنگی مبین آن است که احتماال یک رابطه تعـادلی   مه

ي زمانی موجود در معادله وجود دارد. به سخنی دیگـر، در صـورت صـحیح بـودن     ها يسر

اي از این متغیرها، انتظار داریـم کـه ترکیبـی از ایـن      یک نظریه اقتصادي و ارتباط مجموعه

جمعـی بـین    و بدون روند باشند. در این مطالعه براي بررسی هـم متغیرها در بلندمدت، ایستا 

جمعی براي هر شـش   است. نتایج آزمون هم شده استفاده 2متغیرهاي پژوهش از آزمون کائو

                                                                                                              
1- Cointegration 
2- Kao 
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اسـت)   شـده  استفادههاي حکمرانی خوب  یکی از شاخص ها آنتصریح (که در هرکدام از 

 است. شده  ارائه) 2در جدول (

 

  جمعی کائو ون هم): نتایج آزم2جدول (

  احتمال     Tآماره   شماره تصریح

  0143/0  -187779/2  اول

  0019/0  -897694/2  دوم

  0048/0 -587047/2  سوم

  0001/0  -850654/3  چهارم

  0137/0  -206178/2  پنجم

  0001/0  -665547/3  ششم

  هاي پژوهش منبع: یافته  

  

بین متغیرهـا و فرضـیه مقابـل    ی جمع همدهنده عدم وجود  صفر آزمون کائو نشان  فرضیه

) نتایج 2ها است. با توجه به جدول ( ی بین متغیرها در تمامی مقطعجمع هموجود   دهنده نشان

مانده معادالت برآورد شده داللت بر آن دارد که فرضیه  آزمون ریشه واحد بر جمالت باقی

رهاي موجود به شـیوه  شود. بنابراین، متغی شود و فرضیه مقابل پذیرفته می صفر آزمون رد می

جمـع هسـتند. از ایـن رو،     بوده و هـم  باهمشده در معادالت داراي ارتباط بلندمدت  یحتصر

هـاي بـرآوردي کـاذب نیسـت،      کدام از معادالت برآورد شده جعلی نبوده و رگرسیون یچه

  ینان هستند.اطم قابلبنابراین 

  

  1لیمر Fآزمون  -5-4

هـا انجـام    هاي آماري الزم براي تبیـین نـوع داده   آزمون ابتدا الزم استهاي تابلویی  در داده

شده  نشان داده هاي مطالعه تصریح) براي هر یک از 3لیمر در جدول ( Fگیرد. نتایج آزمون 

ها و فرضیه مخالف  بودن داده )Pool(تلفیقی  دهنده نشاندر این آزمون فرضیه صفر  .است

طور که در جـدول   همان ها است. ن دادهبود) Random(غیرتلفیقی یا تصادفی  دهنده نشان

                                                                                                              
1- LM 
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اسـت، بنـابراین    05/0کمتـر از   هـا  در تمامی تصـریح  احتمال آمارهاست  شده داده) نشان 3(

  .شود رد میها  تمامی تصریحها براي  بودن داده )pool(فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی

  

  1آزمون هاسمن -5-5

هـاي تـابلویی    من بـراي تعیـین نـوع داده   لیمر، الزم اسـت آزمـون هاسـ    Fبا توجه به آزمون 

بـودن   )Fixed Effect(اثـرات ثابـت    دهنـده  نشـان در این آزمون فرضیه صفر  انجام گیرد.

 هــا اســت. بــودن داده )Random(دهنــده تصــادفی بــودن  هـا و فرضــیه مخــالف نشــان  داده

اي بـر  شـود مقـدار احتمـال مربـوط بـه ایـن آمـاره        ) مشاهده مـی 3طور که در جدول ( همان

نتیجـه   شـود. بنـابراین،   پـس فرضـیه صـفر رد مـی     درصد کمتـر اسـت   5از  ها یحتصرتمامی 

هسـتند.   ثابـت ها، تابلویی با اثـرات   دهد که داده آزمون هاسمن براي مدل پژوهش نشان می

هـاي   مـوردنظر بـر اسـاس رویکـرد داده     هـاي  بـراي تمـامی تصـریح   بنابراین مـدل پـژوهش   

  شود.   زده می تخمین تابلویی با اثرات ثابت

  هاسمن و لیمر F ): نتایج آزمون3جدول (

  نتیجه  احتمال آماره  آماره  نوع آزمون  شماره تصریح

  روش تابلویی  0000/0 142309/85  لیمر F اول

  اثرات ثابت 0000/0 423088/851 هاسمن  اول

  روش تابلویی  0000/0 928496/98  لیمر F  دوم

  ابتاثرات ث 0000/0 284958/989 هاسمن  دوم

  روش تابلویی  0000/0 941225/58  لیمر F  سوم

  اثرات ثابت 0000/0 412246/589 هاسمن  سوم

  روش تابلویی  0000/0 143990/84  لیمر F  چهارم

  اثرات ثابت 0000/0 439862/841 هاسمن  چهارم

  روش تابلویی 0000/0 271028/81  لیمر F  پنجم

  اثرات ثابت 0000/0 710279/812 هاسمن  پنجم

  روش تابلویی 0000/0 242706/110  لیمر F  مشش

  اثرات ثابت 0000/0 427058/1102 هاسمن  ششم

  هاي پژوهش منبع: یافته

                                                                                                              
1- Hausman 
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  ها و یافتهنتایج  -6

مـدل پـژوهش بـر اسـاس رویکـرد      ابتـدا  لیمـر و آزمـون هاسـمن،     Fبر اساس نتایج آزمون 

از تخمین ایـن مـدل در    . نتایج حاصلاست شده تخمین زده ثابتهاي تابلویی با اثرات  داده

رگرسیون کـه نشـان از تـوان توضـیح دهنـدگی مـدل        Fشده است. مقدار  ) ارائه4جدول (

تـوان   است که میدرصد  1کمتر از  ها در تمامی تصریحاحتمال آماره  است، براي این مدل

همچنـین  درصد این مـدل معنـادار بـوده و داراي اعتبـار اسـت.       99گفت در سطح اطمینان 

نشـان از بـرازش    درصـد اسـت و   95از  تـر  بـزرگ  ها تصریحدر تمامی  نییتع بیمقدار ضر

 نشـان  اصـلی  نتـایج  اسـتحکام  و آزمـون  حساسیت وتحلیل . اما براي تجزیهخوب الگو است

  شود.  ) تخمین زده می5)، دوباره مدل پایه در جدول (4( جدول درشده  داده

در نظـر   همچنـین  و زایـی  درون مشـکل  کنتـرل  )5هـاي جـدول (   تصـریح  اصلی تمرکز

 بـین  علیـت  بـا توجـه بـه اینکـه رابطـه      .اسـت  معادلـه  در هاي سهم صـادرات  گرفتن پویایی

اولیـه   رابطـه دوطرفـه باشـد فـرض     توانـد  مـی ) RULC( نسـبی  کار واحد هزینه صادرات و

  ازایـن  قـوي باشـد.   ازحـد  بـیش  اسـت  ممکـن  )4( اثرات ثابت در جـدول  زایی برآورد برون

کـارگران را   سـودآوري شـده و   باعـث افـزایش  زیاد  احتمال به صادرات جهت که گسترش

جبـران و هزینـه    منجـر بـه   ترتیـب  یـن ا بـه  و باالتر تشـویق کـرده   دستمزدهاي درخواست به

 پتانسـیل مشـکل   کـاهش  بـراي  استراتژي شود. بنابراین، دو می )RULC(نیروي کار باالتر 

 در هـا زنتعـدادي از تخمـین   وقفـه  رم بـا اول، از فـ  مرحلـه  در. زایی دنبال شده اسـت  درون

 ایـن  اسـت. در شـده    داده ) نشـان 5جدول ( 1 ستون در که نتایج شود استفاده می) 9( معادله

بنـابراین،   .کنـد  مـی  فـراهم  غیرمـرتبط را  هاي تخمین هنوز هم شده  زدهتخمین  OLS مورد

اري اثــرات توانـد ایــن امکـان را در نظــر بگیـرد کــه سـهم صــادرات جـ      ایـن تصـریح نمــی  

ــردن    ــین ب ــه نیــروي کــار را در آینــده داشــته باشــد. از ایــن رو، از ب ــازخوردي روي هزین ب

 نتـایج  رسد. به همین دلیـل بـراي بـه دسـت آوردن     زایی با این روش دشوار به نظر می درون

 وقفـه  سـال  جـاري و یـک   مقدار )IV( ابزاري متغیرهاي مورد از این در تر دقیق طرفانه و بی

GFCF
 و 1 

2
ENE آن در کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده متغیـر ابـزاري    عنـوان  به GFCF ارزش 

اسـت   مصرف سرانه انـرژي  ENE و داخلی ناخالص به تولید ناخالص ثابت تشکیل سرمایه

                                                                                                              
1- Gross Fixed Capital Formation (% of GDP) 
2- Energy use (kg of oil Equivalent per Capita) 
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بـه   ناخـالص  ثابـت  تشـکیل سـرمایه   اسـت. ارزش  سرانه نفتی مصرفی که معادل مقدار مواد

کـه همــواره در الگوهــاي     هسـتند ی متغیرهای مصرف سرانه انرژي و داخلی ناخالص تولید

عنـوان عامـل اصـلی تولیـد غیـر از نیـروي کـار بـه شـمار           شده و بـه رگرسـیون رشد آورده 

در ایـن تحقیــق تشــکیل ســرمایه     بـه همـین دلیـل     ).1393(شاکري و همکـاران،   روند می

 ار بــر صــادراتثیرگــذتا ســـرمایه فیزیکـــی در نظــر گــرفتن نقــشناخـــالص جهــت ثبــات 

دهـد   نشـان مـی   2آرالنو و بانـد  و 1هانسن -آزمون سارگننتیجه  .گیرد ستفاده قرار میموردا

  .اند شده انتخاب، درست شده استفادهکه متغیرهاي ابزاري 

  

  ): نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش (متغیر وابسته: صادرات)4جدول (

                                                                                                              
1- Sargan–Hansen test 
2- Arrelano And Bond  

  )6(تصریح   )5تصریح (  )4تصریح (  )3تصریح (  )2تصریح (  )1تصریح (  متغیر

RULC 

033755/0 -  

)38546/2 -(  
**]0193/0[ 

022181/0 -  

)34605/1 -(  

]1819/0[  

033225/0 -  

)01076/2 -(  

]0475/0[ ** 

024884/0 -  

)79062/1 -(  

]0769/0[ * 

030961/0 -  

)84905/1 -(  

]0679/0[ * 

037144/0 -  

)77129/2 -(  

]0069/0[ *** 

RAD 

327342/0  

)31514/1(  

]1920/0[  

969544/0  

)87759/2(  

]0051/0[ *** 

048749/1  

)10182/3(  

]0026/0[ *** 

351901/1  

)60382/4(  

]0000/0[ *** 

119569/1  

)22570/3(  

]0018/0[ *** 

910291/0  

)38943/2(  

]0191/0[ *** 

TFP 

538752/1  

)01913/4(  

]0001/0[ ***

600863/1  

)63539/2(  

]0100/0[ **

931934/0  

)65566/1(  

]1015/0[ 

627852/1  

)43139/3(  

]0009/0[ ***

401882/1  

)503653/2(  

]0142/0[ **

554511/1  

)352331/3(  

]0012/0[ ***

HC 

016301/0  

)543837/3(  

]0006/0[ ***

005108/0  

)837387/0(  

]4047/0[ 

008867/0  

)379396/1(  

]1714/0[ 

008987/0  

)631240/1(  

]1065/0[  

009561/0  

)558827/1(  

]1228/0[ 

010389/0  

771764/1  

]0800/0[ *

SOC 

053736/0 -  

)86444/5 -(  

]0000/0[ ***

027984/0 -  

)38405/2 -(  

]0193/0[ **

031764/0 -  

)67561/2 -(  

]0089/0[ ***

022314/0 -  

)06634/2 -(  

]0418/0[ **

028403/0 -  

)41659/2 -(  

]0178/0[ **

035201/0 -  

)38740/3 -(  

]0011/0[ ***

Tax 

005549/0 -  

)28390/0 -(  

]7772/0[ 

027029/0  

)05316/1(  

]2953/0[ 

018759/0  

)71782/0(  

]4748/0[ 

020270/0  

)86937/0(  

]3871/0[ 

019141/0  

)72295/0(  

]4717/0[ 

020194/0  

)89411/0(  

]3738/0[  

(TAX)2 

031976/0 -  

)99052/1 -(  

]0497/0[ **

051095/0 -  

)22117/2 -(  

]0290/0[ **

053773/0 -  

)28031/2 -(  

]0251/0[ **

025737/0 -  

)21688/1 -(  

]2270/0[ 

050109/0 -  

)18615/2 -(  

]0316/0[ **

021628/0 -  

)07075/1 -(  

]2873/0[  

VOICE 

618679/0  

)22474/3(  

]0018/0[ *** 
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  -)4ادامه جدول (

  دهند. درصد را نشان می 10و  5، 1داري  صفر در سطح معنیبه ترتیب رد فرضیه  *و  **، ***عالئم 

    دهند. ) را نشان میprobو اعداد داخل کروشه احتمال ( t-Statisticداخل پرانتز آماره  اعداد

  هاي پژوهش منبع: یافته

)1تصریح ( متغیر )2تصریح (  )3تصریح (  )4تصریح (  )5تصریح (  )6تصریح (   

POL 

223175/0  
)24368/1(  

]2170/0[ 



GOV 

084603/0  
)12511/0(  
]9007/0[ 



REG  
928938/0  

)880634/1(  
*** ]0634/0[ 



RULE  

214219/0  
)46586/0(  

]6425/0[ 



CORR    
801153/0  

)48093/1(  

]1423/0[ 

RAD* 
VOICE 

569911/1 -  

)00738/8 -(  
***  ]0000/0[ 

   

RAD* POL 

388227/0 -  
)37912/1 -(  

]1715/0[ 

   

Rad* GOV 

209148/0  
)29459/0(  

]7690/0[  
  

RAD*REG  
825630/1 -  

)67123/3 -(  
***  ]0004/0[ 

  

RAD*RULE  

541451/0 -  
)97695/0 -(  

]3314/0[  


RAD*CORR    
778668/1 -  

)20654/3 -(  
***  ]0019/0[ 

RER 

004201/0  
)96711/0(  
]3362/0[ 

002421/0  
)42240/0(  
]6738/0[ 

005168/0  
)96768/0(  
]3359/0[  

002114/0  
)427234/0(  

]6703/0[ 

004446/0  
)779253/0(  

]4380/0[  

003794/0  
)77415/0(  
]4410/0[  

R2  

F  
P 

987105/0  

8877/402  
00000/0  

975947/0  

0224/214  
0000/0  

975605/0  

9606/210  
00000/0  

979941/0  

4718/257  
00000/0  

975806/0  

7437/212  
00000/0  

981110/0  

6749/273  
00000/0  
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  (متغیر وابسته: صادرات) با استفاده از متغیر ابزاري ): نتایج مربوط به تخمین مدل5جدول (

 

  )6تصریح (  )5تصریح (  )4تصریح (  )3تصریح (  )2تصریح (  )1تصریح (  LS  متغیر

RULC  
(t-1) 

090913/0 -  

)35345/6 -(  

]0000/0[ *** 

      

RAD (t-1) 

415394/2  

)13449/7(  

]0000/0[ *** 

      

Tax (t-1) 

010270/0 -  

)34178/0 -(  

]7332/0[  

      

RULC  

038418/0 -  

)76038/2 -(  

]0072/0[ *** 

041374/0 -  

)50475/2 -(  

]0143/0[ ** 

043054/0 -  

)64436/2 -(  

]0099/0[ *** 

040921/0 -  

)94827/2 -(  

]0042/0[ *** 

050727/0 -  

)97069/2 -(  

]0039/0[ *** 

046732/0 -  

)38215/3 -(  

]0011/0[ *** 

RAD  

402768/0  

)643000/1(  

]1044/0[  

086598/1  

)354801/3(  

]0012/0[ *** 

180444/1  

)669940/3(  

]0004/0[ *** 

376983/1  

)041528/5(  

]0000/0[ *** 

308464/1  

)828891/3(  

]0003/0[ *** 

048693/1  

)856498/2(  

]0055/0[ *** 

TFP  

414735/1  

)480054/3(  

]0008/0[ *** 

028593/1  

)685351/1(  

]09599/0[ * 

562634/0  

)995676/0(  

]3224/0[  

282968/1  

)626877/2(  

]0103/0[ ** 

710054/0  

)192330/1(  

]2367/0[  

257368/1  

)563483/2(  

]0123/0[ ** 

HC 

015388/0  

)854113/2(  

]0052/0[ *** 

018003/0  

)956011/3(  

]0002/0[ *** 

009472/0  

)569262/1(  

]1206/0[  

010433/0  

)671800/1(  

]0985/0[ * 

013194/0  

)423473/2(  

]0177/0[ ** 

012973/0  

)131899/2(  

]0361/0[ ** 

012340/0  

)117920/2(  

]0373/0[ ** 

SOC 

010131/0 -  

)87962/0 -(  

]3811/0[  

051251/0 -  

)30927/5 -(  

]0000/0[ *** 

033826/0 -  

)68823/2 -(  

]0088/0[ *** 

036581/0 -  

)87845/2 -(  

]0051/0[ *** 

030089/0 -  

)69594/2 -(  

]0086/0[ *** 

035078/0 -  

)76882/2 -(  

]0070/0[ *** 

039140/0 -  

)47687/3 -(  

]0008/0[ *** 

Tax  

008868/0 -  

)45920/0 -(  

]6474/0[  

019820/0  

)784606/0(  

]4350/0[  

013844/0  

)539826/0(  

]5908/0[  

009640/0  

)432262/0(  

]6667/0[  

010092/0  

)392268/0(  

]6959/0[  

015121/0  

)673026/0(  

]5029/0[  

(TAX)2  

038672/0 -  

)36112/2 -(  

]0207/0[  

063219/0 -  

)77030/2 -(  

]0070/0[  

057749/0 -  

)50835/2 -(  

]0142/0[  

028551/0 -  

)31863/1 -(  

]1911/0[  

064925/0 -  

)80277/2 -(  

]0064/0[  

028943/0 -  

)40893/1 -(  

]1628/0[  

VOICE  

618373/0  

)058534/3(  

]0030/0[ *** 

     

POL   

109153/0  

)578919/0(  

]5643/0[  

    

GOV     

431550/0 -  

)63242/0 -(  

]5289/0[  
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 -)5ادامه جدول (

  دهند. درصد را نشان می 10و  5، 1ري دا به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح معنی *و  **، ***عالئم 

  دهند. را نشان می probو اعداد داخل کروشه احتمال  t-Statisticداخل پرانتز آماره  اعداد

  هاي پژوهش منبع: یافته

 )6تصریح ( )5تصریح ( )4تصریح ( )3تصریح (  )2تصریح ( )1تصریح ( LS متغیر

REG     

891257/0  

)76682/1(  
*]0811/0[ 

  

RULE
      

238288/0 -  

44985/0 -(  

]6540/0[ 

 

CORR        

550344/0  

)042030/1(  

]3006/0[ 

RAD* VOICE  

509902/1 -  

)38976/70(  

]0000/0[*** 

      

RAD* POL   

284043/0 -  

)03151/1 -(  

]3054/0[ 

     

Rad* GOV    

522451/0  

)742632/0(  

]4599/0[ 

    

RAD*REG     

823912/1 -  

)85676/3 -(  

]0002/0[*** 

   

RAD*RULE      

084171/0 -  

)14310/0 -(  

]8866/0[  

 

RAD*CORR        

454093/1 -  

)68027/2 -(  

]0090/0[*** 

RER 

000356/0  

)109343/2(  

]0373/0[** 

004962/0  

)179534/1(  

]2417/0[ 

006439/0  

)165316/1(  

]2474/0[ 

007900/0  

)533366/1(  

]1292/0[ 

005013/0  

)083210/1(  

2820/0[ 

008746/0  

)566373/1(  

]1213/0[  

006275/0  

)315516/1(  

]1921/0[  

R2  

F  
prob 

974496/0  

9577/289  

00000/0  

      

J-statistic 
Prob 

 
104406/3  

078081/0  

064086/2  

723973/0  

934615/1  

747784/0  

549113/1  

817908/0  

936592/1  

747420/0  

679784/1  

794387/0  

AR(1) 
AR(1) 

 
0732/0  

1546/0  

0399/0  

3133/0  

0244/0  

3897/0  

0037/0  

1160/0  

0460/0  

3776/0  

0601/0  

4278/0  
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دهنـده یـک    ) نشـان 5) و (4آمده از برآورد الگو در جـداول (  دست نتایج به در مجموع،

 عوامل بنیادي و متغیرهـاي نهـادي اسـت.    با تیصادرا مدل پایه مناسب براي ارتباط عملکرد

آمده براي ارتباط بین عوامل بنیادي و متغیرهاي نهـادي بـا عملکـرد صـادراتی      دست نتایج به

تـوان  تقریبا در تمامی موارد مورد انتظار و مطابق با مبانی نظري موضوع اسـت. بنـابراین مـی   

یـادي و متغیرهـاي نهـادي بـر     گفت هر دو فرضیه آزمـون مبنـی بـر اثـرات مثبـت عوامـل بن      

  گیرند.صادرات کشورهاي نوظهور، مورد تایید قرار می

بـر متغیـر   ) RULC( کـار هزینـه نیـروي   که اثر متغیر مستقل  دهد ینتایج تحقیق نشان م

ی و معنـادار  منفـ منتخب نوظهور از صادرات جهـان  صادرات کشورهاي  یعنی سهم ،وابسته

افزایش هزینه نیروي کار (دستمزد) منجر به افـزایش  و حاکی از این موضوع است که دارد 

 کاهش تولید و صادرات در کشورهاي موردمطالعه خواهد شد. جهیهاي تولید و درنت هزینه

دهد که در کشورهاي مورد مطالعه یکی از عوامل از افزایش صادرات  این موضوع نشان می

توانـد مزیـت کشـورها از     ي کار میباالتر رفتن هزینه نیرو جهیدرنتنیروي کار ارزان بوده و 

را کاهش دهد. این نتیجه در تمامی هر سه  ها آناین جنبه را دچار مشکل کرده و صادرات 

نیکـورتی و  در ایـن رابطـه    ) برقـرار اسـت.  5) و (4هـا در جـدول (   روش تخمین و تصـریح 

هـاي   ایش هزینهمنجر به افزه افزایش هزینه نیروي کار ک اند داده نشان) نیز 2003( 1اسکارپتا

درنتیجه هزینه مبادله را در کل اقتصاد افـزایش داده و   گشته ومالحظه  صورت قابل تولید به

باعـث   تناسب بهی شده که این صادراتباعث کاهش تولید تمامی کاالها و ازجمله کاالهاي 

  شود.  کاهش صادرات در اقتصاد می

بـر   )HC(و سرمایه انسـانی   )TFP(ي ور بهره شاخصدهد که اثر  نتایج تحقیق نشان می

ادبیـات    قسـمت صادرات کشورهاي منتخب نوظهور مثبت و معنادار است. در این رابطه در 

وري و سـرمایه انسـانی بـر صـادرات      موضوع به مطالعات مرتبط و تاییدکننده اثر مثبت بهره

ر متغیـر  دهـد کـه اثـ    ) نشـان مـی  5) و (4در جـداول (  شده ارائهاشاره گردید. همچنین نتایج 

دار  بر عملکرد صادراتی کشورهاي نوظهور مثبت و معنـی  )RAD(مخارج تحقیق و توسعه 

) و کارلسن و همکاران 2016بارناکیس و تسوکیس (هاي تاییدکننده یافته است. این نتیجه

ــایی دهــد مــی ) بــوده و نشــان2006( ــراي نوظهــور کشــورهاي کــه توان ــه و نــوآوري ب  ارائ

                                                                                                              
1- Nicoletti and Scarpeta  
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اند در این زمینـه موفـق عمـل     المللی زیاد است و توانسته بین ارهايباز در متمایز محصوالت

  .کنند

جامعـه  مخـارج مصـرفی   سـهم   دار منفـی و معنـی   اثـر متغیـر   نتیجه مهم دیگر این مطالعه

)SOC( ي هـا  افتـه در راسـتاي ی  . ایـن نتیجـه  است موردمطالعهکشورهاي  بر میزان صادرات

این موضوع است که افزایش نسـبت مصـرف بـه    حاکی از  بوده و) 1997( 1پروتی و السینا

میـزان  افـزایش   دهنده فشار تقاضا در داخـل اسـت)، باعـث    (که نشانتولید ناخالص داخلی 

 جملـه  ازي داخلـی  کاالهـا افـزایش قیمـت    شده که ایـن بـه نوبـه خـود بـه     در جامعه تقاضا 

ه عه شدکاهش صادرات در کشورهاي موردمطال کاالهاي صادراتی منجر و درنهایت باعث

نسـبت بـه تـورم و فشـار تقاضـاي       کشـورها گفت که صادرات این  توان میبنابراین،  .است

  . داخلی حساس است

 بـر متغیـر وابسـته    )Tax( اثر متغیر مستقل مالیات دریافتی دهد که نتایج تحقیق نشان می

دار معنـا آمـاري   ازنظـر  نوظهور مطابق مورد انتظار منفی بوده، امامیزان صادرات کشورهاي 

) و دمیتریـدس و  2008( 2کانینیگ و پـدرونی نیست. این نتیجه تاحدودي تاییدکننده نتایج 

تواند به این دلیـل باشـد کـه فشـار مالیـاتی در ایـن کشـورها         و می ) است2000( 3مامیونس

ي نبوده اسـت کـه افـزایش شـدید هزینـه و درنتیجـه قیمـت محصـوالت تولیـدي          ا اندازه به

اال و خدمات را به دنبـال داشـته درنتیجـه باعـث کـاهش صـادرات       ک صادرکنندهي ها بنگاه

) 2(TAX)( اثر متغیر مالیات دریافتی به توان دوهاي برآوردي  نشده است. همچنین در مدل

و حاکی از ایـن موضـوع   بوده منفی و معنادار  نوظهورمنتخب کشورهاي  بر میزان صادرات

معکوس است، درنتیجه نظریه بـارو   U تصور است که رابطه بین نرخ مالیات و صادرات به

ها در مراحل ابتـدایی بـه علـت ایجـاد     به این معنی است که مالیاتشود. این نتیجه  تایید می

هـاي اقتصـادي را فـراهم    نهادهاي حاکمیتی و قانونی، زمینه ایجاد و گسترش فعالیت بنگـاه 

ها  بهینه، افزایش مالیاتشوند، اما پس از یک نقطه  کرده و درنتیجه باعث رونق صادرات می

رانـی بخـش خصوصـی شـده و درنتیجـه بـا        باعث افزایش دخالت دولت در اقتصاد و بـرون 

این نتیجـه در   تواند موجب کاهش صادرات شود. هاي اقتصادي می هاي بنگاه افزایش هزینه

                                                                                                              
1- Alesina and Perotti 
2- Canning, and Pedroni 
3- Demetriades and Mamuneas  
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هر  ) است که روي1990) و بارو (1999( 2)، الپورتا و همکاران1999( 1تمپلراستاي نتایج 

در مراحـل آتـی رشـد     3ازدارنـدگی اثر بو  در مراحل ابتدایی رشد وري دو جنبه بهبود بهره

  اند. ها تاکید کردهاز مالیات ناشی

شـده   ) اثرات متغیرهاي نهادي بر عملکـرد صـادراتی نیـز نشـان داده    5) و (4در جداول (

در  مطالعـه اسـت.   توجه بوده و مطابق مبـانی نظـري   قابل خود خودي به است. اثر این متغیرها

هاي حکمرانی خوب بر عملکرد صادراتی کشورهاي نوظهـور  تمامی برآوردها، اثر شاخص

مثبت است. هرچند این اثر فقط بـراي دو متغیـر حـق اظهـارنظر و پاسـخگویی و حاکمیـت       

مداح هاي مطالعات  دار است. این نتایج با یافته درصد معنی 10و  1قانون به ترتیب در سطح 

)، گیــاوازي و 2003( 4دالر و کــري ،)1392احمــدزاده و همکــاران (، )1392ي (و دل قنــد

) و تعدادي دیگر از مطالعات که در قسمت ادبیات 2008( 6) و میون و سیک2005( 5تابلینی

هـاي نهـادي    حاکی از این موضوع است که تقویـت بنیـان  موضوع اشاره شد، همسو بوده و 

گذاري و تولید در این گـروه کشـورها را    سرمایه مناسبات توانسته است نوظهورکشورهاي 

  .ودش کشورهااین تقویت کرده و منجر به افزایش صادرات 

 و متغیرهـاي نهـادي   از یـک  هـر  اثر تعاملی بین دهد ینتایج تحقیق نشان مطور که  همان

 تیـ حاکمیی، پاسخگوو  اظهارنظراین اثر براي متغیرهاي حق  و بوده منفی توسعه و تحقیق

هـا، اثـرات    دار است. این به این معنی است که بهبود این شـاخص  معنی فساد و کنترل قانون

بـر صــادرات ایــن کشــورها را کــه در ســایر   )RAD(هــاي تحقیــق و توســعه  مثبـت هزینــه 

دهد. این نتایج تا حدودي دور از انتظار بـوده و   برآوردهاي الگو نشان داده شد، کاهش می

اخیـر   مطالعـات دادي از مطالعات قبلی قابـل توجیـه اسـت.    تع بر اساسجاي بحث دارد، اما 

ــد ) و2005( 7رودریــک ماننــد ــاران و آرنول ــرده اشــاره) 2008( 8همک ــه انــد ک  بــازار ک

 دلیـل ایـن امـر    .بـه صـنایع مختلـف را بـه دنبـال دارد      آسیب وسخت) (سفت 9ناپذیر انعطاف

                                                                                                              
1- Temple 
2- La Porta et al. 
3- Crowding out 
4- Dollar and Kraay 
5- Giavazzi and Tabellini 
6- Meon and Sekk 
7- Rodrik 
8- Arnold et al. 
9- Rigid Markets 
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انجام کنترل فسـاد   و نحوهاکارا تواند به قوانین گاه متناقض و دست و پاگیر و یا قوانین ن می

برگردد که نتوانسته است تاثیرگـذاري الزم را محـیط اقتصـادي و درنتیجـه صـادرات ایـن       

 کـه  براین باور هسـتند) 1997( 1مانندکافمن بعضی از محققانکشورها داشته باشد. همچنین 

راترین هـا کــا   دیـدگاه آن . از تواند سبب عملکـرد کـاراي عرضـه و تقاضـا شــود      فساد می

هاي اندکی کـه در مقایسـه  هزینه هاي باال، به دلیل پرداخت رشوه باوجودتوانند  می ها بنگاه

ها دارنـد، سوددهی خود را حفـظ کننـد و بنـابراین قراردادهـا بـه کـاراترین        بـا سـایر بنگاه

شد، تجارت با هاي چرخهشدن  تر روانتواند ابزاري براي  فساد می رسد. همچنین میها  بنگاه

ـــبب  ــرا س ــیزی ــود  م ـــاگیر و   ش ـــت و پ ـــررات دس ـــوانین و مق ـــد از ق ـــان بتوانن کارآفرین

بنابراین، زمانی که قوانین دست و پـاگیري  . )1985، 2(لویی بوروکراسی اداري رهایی یابند

ي موجود براي ادامه فعالیت محیط نوآورانـه و  ها راهدر کشوري وجود داشته باشد، یکی از 

ي دیگـر فسـاد مـالی    هـا  راهدنبال نوآوري و ابداع هستند، پرداخـت رشـوه و   یی که ها بنگاه

است. درنتیجه در صورت کنترل شدید فساد در چنین کشـورهایی بـه نحـوي فعالیـت ایـن      

  ها نیز اثر منفی داشته باشد. تواند بر عملکرد صادراتی آن ها دچار اختالل شده که می بنگاه

خ ارز روي صـادرات کشـورهاي منتخـب نوظهـور     اثـر نـر   دهد یمدرنهایت نتایج نشان 

که کـاهش ارزش پـول ملـی از عوامـل     و حاکی از این موضوع است مثبت و معنادار است 

  موثر در رونق صادرات این کشورها بوده است. 

  

  گیري یجهنتو  بندي جمع -7

رهاي در این مطالعه ارتباط بین عملکرد صادراتی با عوامل بنیادي و متغیرهاي نهادي کشـو  

افـزایش صـادرات ایـن     کـه  ییازآنجـا ، سنجیده شد. اند بودهین زمینه موفق در انوظهور که 

و از ارزش بـاالیی برخـوردار اسـت، الگوسـازي      مشـاهده  قابلکشورها در بازارهاي جهانی 

   در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. تواند یمتجارب این کشورها 

وري نیـروي   ، بهـره تحقیق و توسعه هاياثر متغیراز عوامل بنیادي  دادنتایج تحقیق نشان 

و اثــر  مثبـت و معنــادار  نوظهــورکشــورهاي  یصـادرات  عملکــردبــر  کـار و ســرمایه انسـانی  

. همچنـین  اسـت  دار متغیرهاي هزینه نیروي کار و سهم مخارج مصرفی جامعه منفی و معنـی 

                                                                                                              
1- Kaufmann 
2- Lui 
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نوظهور صادرات کشورهاي  سهم بردریافتی مالیات متغیر که اثر  دادنشان  این مطالعهنتایج 

اثـر تمـامی    دادنتـایج تحقیـق نشـان    معکـوس اسـت. همچنـین     Uصورت منحنی  و بهمنفی 

کشـورهاي  ی صـادرات  عملکردبر نهادي  شاخص عوامل عنوان متغیرهاي حکمرانی خوب به

و توسـعه   اما اثر تعاملی این متغیرها با مخارج تحقیـق  مثبت و معنادار است، منتخب نوظهور

توانـد ناشـی از شـرایط خـاص سیاسـی تعـدادي از        در تعدادي از موارد منفی است که مـی 

  کشورهاي نمونه باشد. 

 گـذاران اقتصـادي   سیاسـت شـود   پیشنهاد می از این مطالعه آمده دست بهبا توجه به نتایج 

 ،هاي مبتنی بر تقویـت و افـزایش هزینـه تحقیـق و توسـعه      سیاست ،جهت افزایش صادرات

-بهـره  فناوري و افزایش محور و کاهش شکاف دانش اقتصاد کیحرکت به سمت  لیتسه

 اتخـاذ  ی راانسان هیسرما بهبود و یو آموزش یپژوهشي ها استیس اتخاذ به ژهی، توجه ووري

جهــت افــزایش صــادرات  اقتصــادي گــذاران سیاســت شــود یپیشــنهاد مــنماینــد. همچنــین 

 فشار تقاضـا و  هاي مبتنی بر کاهش سیاستو وي کار هزینه نیرنظارت هاي مبتنی بر  سیاست

همچنین  در نظر بگیرند.را  بلندمدتدر هاي مبتنی بر مدیریت و کاهش نرخ مالیات  سیاست

 شـود  یپیشـنهاد مـ  با توجه به نتایج ارتباط متغیرهاي نهادي با شـاخص عملکـرد صـادراتی،    

هـاي مبتنـی بـر     ، سیاسـت مطالعـه  اقتصادي جهت افزایش صادرات کشورهاي مورد مدیران

  د. را در نظر بگیرنحکمرانی خوب هاي  تقویت شاخص

شود که با افزایش آزادي بیان و تشویق مردم به مشـارکت، افـزایش کـارایی     توصیه می

دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد و بهبـود قـوانین و مقـررات مربوطـه بـه افـزایش رشـد        

ایـن   از حاصـل  نتـایج  طورکلی، بهک کنند. در کشورهاي خود کم صادراتپایدار و رونق 

المللـی   بـه قـدرت رقابـت بـین     ضعف عوامل بنیادي و متغیرهاي نهـادي  که مطالعه نشان داد

 باید هستند، صادرات خود بازار سهم افزایش دنبال به که کشورهایی کشورها آسیب زده و

یـروي کـار را کـاهش    و ن کـاال  بـازار  با مرتبط هايناکارآمدي که کنند اجرا را اصالحاتی

  دهد.
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