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چكيده
تجربه كشورهاي مختلف جهان در مورد آزادسازي تجارت و گسترش آن گوياي اين

امر است كه اين سياست ميتواند اثرات متفاوتي در كشورهاي مختلف كه ساختارهاي

اقتصادي و اجتماعي و نهادي متفاوت دارند ،بگذارد.

لذا نهادها ميتوانند بر نحوه و مسير اثرگذاري تجارت بينالملل بر روي رشد اقتصادي

اثرگذار باشند .در همين راستا ،اين مطالعه ،به دنبال بررسي اثر تجارت بينالملل بر رشد

اقتصادي با توجه به ساختارهاي اجتماعي و نهادي هر كشور و با استفاده از شاخص حكمراني
خوب است .مدل مورد استفاده در تحقيق ،تركيبي از مدل پوياي وينهلد ( )1993و مدل چن

و گوپتا ( )2006است كه نمونه  57كشور را در دوره  2000تا  2009بررسي كرده است .براي
مطالعه بهتر اثر نهادهاي موجود در كشورها بر روي اين رابطه ،كشورها با توجه به شاخص

حكمراني خوب ،به سه دسته كشورهاي با كيفيت نهادي باال ،متوسط و پايين طبقهبندي

شدهاند.
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نتيجه نشاندهنده رابطه مثبت تجارت و رشد اقتصادي با توجه به كارايي نهادهاي موجود

در هر جامعه است .كشورهايي كه در آنها وضعيت حكمراني مناسب است ،تجارت بر روي
رشد اقتصادي مؤثر است ،اما در كشورهايي كه وضعيت حكمراني مناسب ندارند ،اين رابطه
معكوس میشود.

طبقهبندی B25، F43، F10 : JEL
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مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي از اهداف مهم كالن اقتصادي هر كشور است ،زيرا براي افزايش

سطح زندگي افراد بايد شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابد و اين مهم جز در
سايه رشد و توسعه اقتصادي كشور ميسر نيست .در دنياي امروز كه شكاف بين كشورهاي
توسعهيافته و درحالتوسعه كام ً
ال قابل درك است ،جنبش عظيمي در بين كشورهاي جهان

براي از بين بردن اين شكاف بهوجود آمده است .لذا توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادي

بهسرعت در حال افزايش است.

براي رسيدن به رشد و توسعه عوامل بسياري را ميتوان مؤثر دانست .براي يك

برنامهريزي كامل و منسجم درباره رشد هر كشور الزم است كه به تمامي عوامل مذكور
توجه شود تا بتوان حركت در مسير رشدي بلندمدت و متعادل را تا حدودي تضمين کرد.
راهكارهاي متفاوتي براي رسيدن به رشد اقتصادي وجود دارد كه براي انتخاب يكي از

آنها بهعنوان استراتژي توسعه ،بايد براي هر كدام از آنها ،تواناييها ،ضعفها و زمينههای
مورد نياز و همچنين تواناييهاي اقتصادي هر كشور در اجراي آن سياست بهخوبي بررسي

شود تا سياستي اتخاذ شود كه بيشترين هماهنگي را با شرايط جامعه داشته باشد.

يكي از اين سياستها ،سياست تجارت بهعنوان موتور رشد است كه در آن افزايش

حجم تجارت ميتواند باعث رشد اقتصادي كشور شود .آرتور لوئيس 1درباره رابطه تجارت
بينالملل و رشد اقتصادي ميگويد« :بين تجارت بينالملل و رشد اقتصادي همبستگي
زيادي وجود دارد .چنانچه سرعت افزايش صادرات بيش از افزايش واردات باشد ،تجارت

ميتواند برانگيزاننده رشد باشد .ولي اگر سرعت افزايش واردات به صادرات پيشي گيرد،

تجارت موجب توقف رشد خواهد شد».

2

وسيله ارتباط اقتصادي در دنياي امروز تجارت و آزادسازي تجاري است .بهنظر ميرسد

آزادسازي تجارت و افزايش آن در آيندهای نهچندان دور براي اقتصادهاي بسته 3امري
اجتنابناپذیر است .اما اين موضوع را نميتوان دليلي براي گسترش و آزادسازي بدون

 .2لوئیس ()1952؛ ص .5

1. Lewis, Arthor (1915-1991).
3. Closed Economy.
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حد و مرز تجارت دانست .تجربه كشورهاي مختلف جهان درمورد آزادسازي تجارت و
گسترش آن گوياي آن است كه اين سياست ميتواند اثرات متفاوتي در كشورهاي با

ساختار اقتصادي و اجتماعي مختلف بگذارد.

از مهمترين عوامل اختالف بين ساختارهاي اجتماعي و نهادي كشورها با يكديگر

ميتوان دولت و بازار را كه درواقع بايد بهعنوان دو نهاد مكمل هم در اقتصاد عمل كنند،
نام برد .دولت بهعنوان يك نهاد اجتماعي نهادساز ،بايد با ايجاد نهادهاي كارآمد و توانمند،
محيط مناسبي را براي تنظيم روابط اقتصادي افراد جامعه به گونهای كمهزينه ،ساده و به

دور از اتالف وقت مهيا کند و از اين رهگذر بهعنوان دست ياريدهنده بازار موجبات
رشد اقتصادي را فراهم آورد .تدارك موفقيتآمیز اين نهادها اغلب تحتعنوان حكمراني

خوب 1مطرح میشود .حكمراني خوب شامل ايجاد ،حمايت از حقوق مالكيت و اجراي
آن ،بدون محدود شدن مبادالت بازار است .لذا چگونگي حكمراني ميتواند بر نحوه و مسير
اثرگذاري تجارت بينالملل بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد .2در همين راستا ،اين مطالعه،

بهدنبال بررسي اثر تجارت بينالملل بر رشد اقتصادي با توجه به ساختارهاي اجتماعي و
نهادي هر كشور و با استفاده از شاخص حكمراني خوب است.

 .1مباني نظري
1ـ .1مباني نظري رشد اقتصادي با تأكيد بر تجارت خارجي
همانطور كه در ادبيات اقتصادي بيان شده است ،مباني اوليه مربوط به نقش تجارت

خارجي در رشد اقتصادي به مكتب سوداگري 3باز میگردد .از ديدگاه اين مكتب تراز
تجاري مثبت ،سبب شكوفايي و رشد اقتصادي میشود .نظريه كالسيكها پس از اين

مكتب ،مهمترین نظريه طرفدار تأثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادي است .براي مثال آدام
اسميت 4براساس اصل تقسيم بينالمللي كار و مزيت مطلق عقيده داشت كه نفع حاصل از

مبادالت خارجي يك كشور به ضرر كشور ديگر نيست و در عمل هر دو طرف مبادله از
 .2مهدوی ،بحرینی و جوادی ()1387؛ ص .91-92

1. Good Governance
3. Mercantilists
4. Smith, Adam (1723-1790).
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منافع آن بهرهمند میشوند.

در دوره نئوكالسيكها ،گرايش به سمت رشد اقتصادي با مطالعات سولو (1956و)1957

تجديد حيات يافت .سولو به وضوح «تأثيرات رشد اقتصادي» را از «تأثیرات سطح» جدا

ساخت .در نتيجه تجارت خارجي كه در نهايت يك اثر سطح بهشمار میآيد و تأثيرات
مثبتي بر دوره زماني گذرا بهجاي مینهد ،بر نرخ بلندمدت رشد اقتصادي تأثیری ندارد.
بنابراين ،بهطور خالصه میتوان گفت كه در طول دو قرن گذشته ،اقتصاددانان تأكيد فراواني

بر اهميت تجارت خارجي در رشد اقتصادي داشتهاند .از ميان كالسيكها ،آدام اسميت

تجارت خارجي را وسيلهای براي گسترش بازار داخلي ،تقسيم كار و افزايش توليدات
میدانست .نئوكالسيكها نيز از تأثیر آن بر رشد اقتصادي كشورها غافل نبودهاند.آلفرد
مارشال در نوشتههای خود به اهميت بازرگاني در رشد اشاره كرده است .همچنين ،عدهای

از نظريهپردازان اقتصاد بينالملل مانند باالسا ،1كوآن و همكاران 2و بادينگر و تندل 3با اعتقاد

فوقالعاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادي ،از آن بهعنوان موتور رشد نام میبرند.

نظريههای رشد مبتني بر تجارت خارجي ،تأکید میكند كه تجارت خارجي از

طريق بهبود تخصيص منابع ،دسترسي به فناوري و كاالهاي واسطهای بهتر ،استفاده از
صرفهجوييهای ناشي از مقياس توليد ،افزايش رقابت داخلي ،ايجاد محيطي مناسب براي
ابداعات و ارتقای بهرهوري عوامل توليد بر رشد اقتصادي تأثیر میگذارد.

4

در بيشتر كشورهاي اسالمي ،منابع آزاد و بالقوهای مانند مواد ،تجهيزات ،نيروي كار،

زمين و سرمايه موجود است كه در صورت حمايت از صنايع صادراتي به اين بخش هدايت
و جريان یافته و در نتيجه کارایی ،رشد و ساختار توليدات داخلي را گسترش میدهد.

درحقيقت گسترش صادرات باعث میشود كه بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به

شرايط رقابتي نزديكتر شود و توليدكنندگان داخلي بتوانند هرچه بيشتر از ظرفيت واحدهاي
توليدي خود استفاده کنند .از طرف ديگر توسعه صادرات امكان استفاده از امكانات جهاني
براي رشد توليدات داخلي را مهيا کرده و از اين طريق از محدوديتهای بازار داخلي رهايي
1. Balassa (1978).

 .4حیدری ()1381؛ ص .56

2. Kwan, et al. (1996).
3. Badinger and Tondl (2002).
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يافته و با توسعه مقياس توليد بهمنظور صادرات بيشتر به بازارهاي خارجي ،زمينه رسيدن به
رشد و توسعه اقتصادي را فرآهم میآورد.

1

2ـ .1حكمراني خوب
در فرهنگ لغت آمريکايي هريتيج 2واژه «حکمراني» بهعنوان «فعاليت ،شيوه عمل يا قدرت

حکمراندن؛ دولت» معنا شده است.

در فرهنگ لغت انگليسي آکسفورد ،حکمراني «فعاليت يا روش حکم راندن ،اعمال

کنترل يا قدرت بر فعاليتهای زيردستان؛ نظامي از قوانين و مقررات» تعريف شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل 3در سال  1997حکمراني خوب را اعمال قدرت سياسي،

اقتصادي و اداري براي مديريت امور عمومي يک کشور در همه سطوح تعريف میکند.
حکمراني مشتمل بر سازوکارها ،فرآیندها و نهادهايي است که از طريق آن شهروندان و

تشکلها منافع خود را ابراز کرده ،حقوق قانوني خود را استفاده نموده ،تعهد و تکليفهایشان
را ايفا و اختالفها را با ميانجيگري حل میکنند.

در تعريف ديگر از يونسکو در سال  ،2002حکمراني خوب به معناي سازوکارها،

فرآیندها و نهادهايي است که بهواسطه آنها شهروندان ،گروهها و نهادهاي مدني ،منافع
مدني خود را دنبال میکنند و حقوق قانوني خود را به اجرا درميآورند و تعهداتشان را

برآورده میسازند .همچنين حکمراني خوب را فرآیند تصميمگيري و اجراي تصميمها با
تمرکز بر بازيگران رسمي و غيررسمي تعريف میکنند.

4

عالوه بر موارد فوق ،تعريف زير نيز از تجربه بانک جهاني در مورد حکمراني حاصل

شده است« .حکمراني خوب در نتيجه سياستگذاري قابلپيشبيني ،آزاد و ارشادي تجسم
میيابد؛ يک بوروکراسي آکنده از خصلتهای حرفهای ،ابزار قوه مجريه براي پاسخگو
کردن دولت در مقابل اقدامات خود ،مشارکت وسيع جامعه مدني در فعاليتهای عمومي،

 .1میرکریمی ()1378؛ ص .46
 .4استريتن (.)1383

2. American Heritage Dictionary.
3. UNDP.
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و تمام رفتارهايي که تحت لواي قانون انجام میشود».

1

ما در اين مطالعه از ميان مجموعه شاخصهای متنوع موجود ،توجه خود را به شاخصهای

حکمراني خوب که توسط بانک جهاني گردآوري شده است ،متمرکز میکنيم .بانک

جهاني ،حکمراني را بهعنوان سنت و نهادهايي تعريف میکند که توسط آنها قدرت

بهمنظور مصلحت عمومي در يک کشور اعمال میشود و مشتمل بر سه مولف ه زير است:

 .1فرآیندي که از طريق آن صاحبان قدرت ،انتخاب ،نظارت و تعويض میشوند که دو
شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویي و همينطور ثبات سياسي ذيل اين مولفه قرار
میگيرند.

 .2ظرفيت و توانايي دولت براي اداره کارآمد منابع و اجراي سياستهای درست
مولفه دوم است که دو شاخص اثربخشي دولت و نيز كيفيت قوانين و مقررات را

دربرمیگيرد.

 .3احترام شهروندان و دولت به نهادهايي که تعامالت اجتماعي و اقتصادي ميان آنها را
اداره میکنند نيز مولفه ديگري است که شاخص حاكميت قانون و شاخص كنترل

فساد را شامل میشود.

 .2مروري بر تحقيقات انجامشده
برای آشنايي با تحقيقات انجام شده درخصوص رابطه بين تجارت و رشد اقتصادي اشارهای

مختصر به برخي از تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور خواهيم داشت.
1ـ .2مروري بر کارهاي تجربي انجامشده در داخل کشور

پهلواني در مطالعه خود با عنوان تغييرات ساختاري و رابطه صادرات و رشد اقتصادي کشور
ايران تأثیر صادرات بر رشد اقتصادي ايران براي سالهاي  1960-2003را مورد مطالعه قرار

میدهد .متدلوژي مورد استفاده در مطالعه مذکور ،استفاده از آزمون ريشه واحد در حضور

شکستهای ساختاري و همچنين استفاده از آزمون  ECM ،ARDLاست.

براساس نتايج بهدستآمده ،سرمايه فيزيکي و صادرات نفتي تأثیر مستقيم و مثبتي بر
1. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobatón (1999).
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رشد اقتصادي کشور ايران دارد؛ درحاليکه صادرات غيرنفتي و سرمايه انساني عليرغم
اثر مثبت بر روي رشد اقتصادي ،تأثیر مستقيم کمتري نسبت به سرمايه فيزيکي و صادرات

نفتي بر رشد اقتصادي خواهد داشت .همچنين در اين تحقيق ،واردات بر رشد اقتصادي تأثیر

منفي داشته است.

1

يغمائيان ( )1381در مطالعه خود با عنوان «بررسي تجربي رابطه ميان صادرات ،توسعه

و رشد در کشورهاي درحالتوسعه» نتايج متون تجربي حامي نظريه نئوکالسيکي رشد

مبتني بر صادرات را به چالش میکشد و رويکرد نظري و تجربي ديگري ارائه میکند.
براي آزمون اين فرضيه نئوکالسيکي که صادرات به عملکرد بهتر و رشد بيشتر توليد منجر

میشود ،و همينطور آزمون فرضيه جايگزين مبني بر اينکه صادرات و رشد اقتصادي،
هردو تحتتأثیر سطح توسعه اقتصادي و تغييرات ساختاري هستند ،از تحليل رگرسيوني
مبتني بر سري زماني و مقطعي استفاده شده است .براساس نتايج بهدستآمده ،توزيعبخشي

اشتغال و توليد بهسمت بخش کارخانهای در ارتقاي صادرات و عملکرد کلي اقتصاد نقش

دارد .درعينحال ،زماني که از دادههای جمعيت براي متغير نيروي کار در الگوي رشد

نئوکالسيکي استفاده شد ،رابطه آماري معناداري ميان رشد صادرات و رشد توليد بهدست
آمد .اما ،با بهکارگيري دادههای اشتغال بهجاي دادههای جمعيت ،هيچ تأیید آماري براي

نظريه رشد صادراتگرا بهدست نيامد.

مرادي ( )1384در تحقيق خود تحت عنوان «اثر تجارت بينالملل بر رشد اقتصاد ايران»،

ابتدا در چارچوب مباني نظري شواهد تجربي و حقايق ثبتشده اقتصاد کشور ،متغيرهاي
کليدي تأثیرگذار داخلي و خارجي بر رشد شناسايي میشود و سپس با بهکارگيري

روششناسي دو مرحلهای مدل شناساييشده تخمين زده میشود .در چارچوب اين
روششناسي در مرحله اول تابع توليد با استفاده از دادههای ساالنه  1338-1382برآورد و
در مرحله دوم با بهکارگيري نتايج برآورد تابع توليد مدل رشد در قالب روابط پوياي مدل

تصحيح خطا برآورد شده است.

نتايج برآوردها نشان میدهد که طي دوره  1338-1382رشد موجودي سرمايه فيزيکي

سرانه ،رشد سرمايه انساني ،رشد واردات کاالهاي سرمايهای و واسطهای سرانه و تغييرات
1. Pahlavani (2005).
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درجه باز بودن اقتصاد ،بر رشد اقتصادی سرانه کشور تأثیر مثبت دارد؛ درحاليکه نرخ تورم
بر آن تأثیر منفي میگذارد.

متوسلي ( )1378در تحقيق خود با عنوان «بررسي رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادي»،

برای بررسي رابطه بين رشد صادرات و رشد توليد ناخالص ملي ،براساس آزمون علي

گرنجر ،براي دادههای  1960-1987تحقيقي انجام داد و نتايج حاصل حاکي است که بين

اين دو متغير رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و جهت عليت از صادرات بر توليد ملي
کشور است .وي نتيجه گرفته است که صادرات بر رشد توليد ناخالص ملي ،اثر مثبت و

معناداري خواهد داشت.

2ـ .2مروري بر کارهاي تجربي انجامشده در خارج از کشور
گلزاکوس و ويووداس در مقالهای با عنوان «اثر صادرات بر رشد اقتصادي کشورهاي

درحالتوسعه و توسعهيافته» ،با استفاده از آزمون  ARDLبه بررسي اثر صادرات بر رشد

اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته در سالهاي  1953-1966پرداختهاند.

آنها استدالل کردند که صادرات بهعنوان يک رقم کلي براي تمام کاالها گمراهکننده

است .زيرا بيثباتي صادرات خود تحتتأثیر کاالهاي مختلف داراي نوساناتي است که

به ويژگيهای توليد آن کاال و درجه توسعهيافتگي آن بستگي دارد .بنابراين صادرات و
بيثباتي آن براي يک کاالي خاص میتواند وابسته به توسعهيافتگي آن کشور باشد.

آنها مطالعه خود را به صادرات در رشته توليدات کاالهاي طبيعي و مصنوعي تقسيم

کردند و متوجه شدند که بيثباتي صادرات در مورد کاالهاي مصنوعي براي کشورهاي
کمتر توسعهيافته نسبت به کشورهاي توسعهيافته بيشتر است .ضريب  ،ECMسرعت تعديل

بهسمت تعادل را نشان میدهد و از نظر عالمتي ،منفي و معنادار است .اندازه اين ضريب

برابر  -0/16برآورد شده است که نشان میدهد در هر سال  0/16از بيتعادلي توليد ناخالص

داخلي در دوره بعد با تغييرات آن تصحيح میشود .بنابراين ،حرکت بهسمت تعادل به
ُکندي صورت میگيرد.
بررسي ارتباط صادرات و رشد اقتصادي ،در مورد  31کشور درحالتوسعه ،توسط فدر

( ،)1982بررسي شد .او در این مطالعه که با استفاده از آزمون سيمز انجام شد ،مشخص کرد
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که رشد صادرات ،هم از طريق اثرهاي جانبي و هم از طريق افزايش بهرهوري ،به افزايش

رشد اقتصادي منجر میشود .بنابراين ،میتوان گفت بهرهوري يکي از مهمترين عوامل مؤثر
در روند صادرات محسوب میشود و افزايش کارايي و بهرهوري به افزايش صادرات در

کشورها منجر خواهد شد.

خان ،سکيب و رام با استفاده از آزمون  ARDLبراي  73کشور درحالتوسعه براي دوره

 1960-1985بيان میکنند که رشد صادرات اثرهاي مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي
دارد.

ميچلي ( ،)2006بالسا ( )2004و چووان ( ،)1986با استفاده از آزمون علّي گرنجري،

رابطه مثبت ميان رشد صادرات و رشد توليد برخي از کشورهاي انتخابي را به اثبات رساندند.

همچنين آثار افراد ديگري مانند ويليامسون و اسميت در سال  2006درمورد نقش صادرات
در رشد اقتصادي ،نشاندهنده رابطه مثبت بين اين دو متغير است.

چن و گوپتا ،)2006( 1در مقالهای با عنوان «بررسي رابطه تجارت بينالملل و رشد

اقتصادي با استفاده از مدل دادههای تابلويي 2در منطقه  SADCآفريقا »3به بررسي اين رابطه

بين  13كشور درحالتوسعه جنوب آفريقا پرداختهاند .متغيرهای مورد استفاده در مدل آنها

شامل سرمايهگذاري مستقيم بينالمللي و سرمايهگذاري داخلي ،سطح آموزش و مخارج

دولت ،رابطه مبادله و درجه بازبودن تجاري اقتصاد است .نتيجه گوياي اين امر است كه
رابطه مبادله بر روي رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارد.

 .3روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع کتابخانهاي است و براي بررسي بهتر اثر تجارت بينالملل بر رشد

اقتصادي ،كشورها را براساس رابطه بين بازار و دولت (حکمراني) در آنها طبقهبندي کرده
است .براي تقسيمبندي کشورها از ميان شاخصهاي موجود ،توجه خود را به شش شاخص
حکمراني خوب که توسط بانک جهاني گردآوري شده ،متمرکز کرده است.

4

1. Chen & Gupta.

 .4بانک جهانی (.)1994

2. Panel Data.
3. South Africa Developing Countries (SADC).
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اين شاخصها حاصل تالش سه تن از محققان بانک جهاني دانيل کافمن ،آرت کراي

و پابلو زويدو لوباتون 1است که يافتههاي موسسههای مختلف بينالمللي همچون  2EIUو

 ،3ICRGبنياد هريتيج و خانه آزادي 4پيرامون وضعيت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي کشورها
را با يکديگر ادغام کرده و شاخصهاي کلي و جديدي تحتعنوان شاخصهاي حکمراني

معرفي کردهاند.

براساس تقسيمبندي بانک جهاني،کشورهايي که درصد رتبه شاخص حکمراني خوب

آنها بين صفر تا بيستوپنج است کشورهايي با کيفيت نهادي پايين ،کشورهايي که درصد
رتبه شاخص حکمراني خوب آنها بين بيستوپنج تا هفتادوپنج است ،کشورهايي با کيفيت

نهادي متوسط و کشورهايي که درصد رتبه شاخص حکمراني خوب آنها بين هفتادوپنج
تا صد است ،کشورهايي با کيفيت نهادي باال هستند( .رتبه صفر مربوط به کشوري است که
نامناسبترين وضعيت نهادي و رتبه صد متعلق به کشوري است که بهترين وضعيت نهادي
را داراست) .شاخص کلي حکمراني خوب از ميانگينگيري وزني براساس مدل اجزاي

اصلي 5از شش زيرشاخص آن بهدست آمده است.

6

در اين تحقيق براي آزمون از روش دادههاي تابلويي 7استفاده شده است .حجم نمونه

تحقيق  57کشور است .اين روش مزايايي دارد ،از جمله اينکه سريهاي زماني و دادههاي
مقطعي كه ناهمگنيها را لحاظ نميكنند با ريسك دستيابي به نتايج تورشدار روبهرو هستند.

در تحقيقي بالتاجي ،8به اين نتيجه رسيد كه روش دادههاي تابلويي قادر است متغيرهاي پايا
نسبت به مكان و زمان را لحاظ كند ،درحاليكه سريهاي زماني و مطالعات مقطعي اين
قدرت را نداشتند .بنابراين ،يك امتياز روش دادههاي تابلويي اين است كه برآوردهاي

نااريب و سازگار ميدهد .اين مدل همچنين ،اطالعات بيشتر ،تغييرپذيري بيشتر ،همخطي
كمتر ،درجه آزادي بيشتر و كارايي بيشتر را ارائه ميكند و بهتر ميتواند پوياييهاي

 .6مهدوی ،بحرینی و جوادی ()1387؛ ص .93-94

1. Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton.
2. Economist Intelligence Unit.
3. International Country Risk Group.
4. Freedom House.
5. Principle Component model.
7. Panel Data.
8. Baltagi.
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تعديل (تطبيق يا اصالح) را نشان دهد .توزيعهاي مقطعي كه نسبتاً ثابت بهنظر ميآيند،
تغييرات چندجانبه (پويايي چندجانبه) را نشان نميدهند؛ ولي اين تغييرات توسط روش

دادههاي تابلويي بهتر مطالعه میشوند .روش دادههاي تابلويي ،توانايي بهتري در تشخيص
و اندازهگيري اثراتي كه بهراحتي در مطالعات مقطعي و سري زماني خاص قابلپيشبيني
نيستند ،دارد و اجازه ميدهد مدلهاي رفتاري پيچيدهتري را در مقايسه با دادههاي مقطعي

يا سري زماني خاص بسازيم و آزمايش كنيم.

ل مورد استفاده
 .4مد 
در اين قسمت سعي شده است تا از بهترين مدل در اين رابطه که اصل حداقل متغيرهاي
توضيحي هم در آن رعايت شده است و عالوه بر آن توضيحدهندگي مدل نيز کاهش نيابد،

استفاده شود .در همين راستا مدلهاي زير انتخاب شد:

در اين بخش از مدل چن و گوپتا ( )2006و مدل دادههاي تلفيقي پوياي وينهلد

( )1999بهعنوان مدلهاي مبنا استفاده شده است .دوره مورد بررسي در اين تحقيق سالهاي

 2000-2009است .مدل وينهلد مشتمل بر دو جزء است :جزء اول اثرگذار از نظر وي رشد
دوره قبل و بخش دوم ساير عوامل است .اين مدل بهصورت زير است:
()1

git=α0+α1git-1+ βjAjit+εit

در اين مدل متغيرها عبارتند از:

 :gitرشد كشور  iدر سال t

 :git-1رشد كشور  iدر سال ()t-1
 :Aساير عوامل

همچنين چن و گوپتا در مقاله خود به اندازهگيري اثر تجارت اقتصادي بر رشد در 13

كشور با استفاده از مـدل زير پرداختند:
()2

git=α0+α1git-1+α2FDIit+α3INFit+α4GOVit+α5EDUit
+α6FINit+α6INVit+α7OPENit+α8TOTit+εit

متغيرها در رابطه باال بدينصورت تعريف شدهاند:

 : gitنرخ رشد  GDPكشور  iدر سال t
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 : git-1نرخ رشد  GDPكشور  iدر سال t-1

 : FDIitسرمايهگذاري مستقيم خارجي کشور  iدر سال t
 : INFitنرخ تورم کشور  iدر سال t

 : GOVitسطح مخارج دولت کشور  iدر سال t
 : EDUitسطح آموزش کشور  iدر سال t

 : FINitسطح گسترش مالي کشور  iدر سال t

 : INVitسطح سرمايهگذاري داخلي کشور  iدر سال t
 : OPENitسطح باز بودن تجاري کشور  iدر سال t
 : TOTitرابطه مبادله کشور  iدر سال t

 : εitجزء خطاي تصادفي کشور  iدر سال t

الزم به يادآوري است كه متغيرها بهصورت لگاريتمي هستند و از مدل رشد درونزا

استفاده شده است EDUit .نمايندهای براي سرمايه انساني است .دستيابي به سرمايه انساني

براي تخصصي شدن هر كشور الزم است .لذا انتظار میرود در كشورهايي كه شاخصهاي
مناسبي براي حكمراني خوب دارند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود FDIit .و INVit

نشاندهنده سطح سرمايهگذاري خارجي و داخلي هستند كه درصورتي كه كشوري داراي

ظرفيتهاي بسيار در زمينه سرمايه انساني باشد ،ميتواند به افزايش رشد اقتصادي در آن
كشور منجر شود FINit .نشاندهنده اعتبارات داخلي است كه در بخش بانكي تأمین میشود.

ميزان اعتبارات داخلي مذكور ممكن است نشاندهنده اين مطلب باشد كه بدهيهای خارجي

يك كشور كمتر است و اين امر رشد اقتصادي را تشويق ميکند GOVit .كه بيانگر سطح

مخارج دولت است انتظار ميرود كه تأثیر مثبتي بر رشد اقتصادي كشورهايي كه شاخص
حكمراني در آنها خوب است داشته باشد .زيرا دولت ميتواند توليد را بهوسيله افزايش

مخارج عمومي خود به ارتقاي شرايط زيربنايي اقتصاد منجر شود OPENit .و  TOTitنيز در

اين مدل شاخصهايي براي اندازهگيري تجارت بينالملل هستند كه در اين مطالعه آزمون

میشود كه بهبود اين شاخصها در هر سه دسته كشور چه اثري بر رشد اقتصادي به جاي

ميگذارد .توضيحات مربوط به متغيرها در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول 1ـ توضيحات مربوط به متغيرهاي انتخابي
متغير

توضيحات

EDU

آموزش :نرخ ثبتنام آموزش و پرورش متوسطه بهصورت درصد

FDI

سرمايهگذاري مستقيم خارجي/FDI( :صادرات  +واردات)

FIN

گسترش مالي  :اعتبار داخلي ارائهشده توسط بخش بانکداري بهعنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي

GOV

مخارج دولت ( :مخارج بهداشت عمومي  +مخارج عمومي در آموزش و پرورش) بهعنوان درصدي از توليد
ناخالص داخلي

g
INF
INV
OPEN
TOT

نرخ رشد  :نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
تورم  :درصد تغيير در شاخص قيمت مصرفکننده ()CPI
سرمايهگذاري داخلي  / INV( :توليد ناخالص داخلي)

باز بودن تجاري ( :صادرات  +واردات)  /توليد ناخالص داخلي
شاخص رابطه مبادله (قيمتهای نسبي صادرات به واردات يک کشور)

 .5کشورهاي نمونه و الگوي انتخاب آنها
آمارهاي شاخص حكمراني خوب منتشرشده در سال  ،2008شامل آمارهاي مربوط

به  210كشور است .اما ساير دادههای مورد استفاده در اين مقاله مربوط به دادههای
منتشرشده توسط بانك جهاني منسوب به شاخصهاي توسعه جهان 1از سال 2000تا

 2009است .اين شاخص در سال  2009براي  153كشور با بيش از يك ميليون جمعيت
اندازهگيري شده است .اين تحقيق از بين اين  153کشور با استفاده از تکنيکهاي

آماري يک نمونه  57کشوري را انتخاب کرده است .طبق تقسيمبندي  2008بانک
جهاني ،از بين  153کشور 40 ،کشور با كيفيت نهادي باال 78 ،کشور با كيفيت نهادي
متوسط و  35کشور با كيفيت نهادي پايين هستند که طبق درصد نمونه گرفته شده از
بين کل جامعه آماري و اعمال اين درصد در اين سه طبقه کيفيت نهادي يک نمونه 19

کشوري از بين کشورهاي با كيفيت نهادي باال ،يک نمونه  23کشوري از بين کشورهاي

با كيفيت نهادي متوسط و يک نمونه  15کشوري از بين کشورهاي با كيفيت نهادي
پايين انتخاب شده است .نمونه کشورهاي مورد استفاده در اين تحقيق به تفکيک طبق

جدول ( )2است:

1. World Development Indicators, 2009; (WDI).
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جدول2ـ کشورهاي مورد استفاده در تحقيق به تفکيک
سطح کيفيت نهادي
کشورهاي با کيفيت نهادي باال

کشورهاي با کيفيت نهادي
متوسط

کشورهاي با کيفيت نهادي
پايين

آلمان

آلباني

اكوادور

اتريش

آرژانتين

ايران

اسپانيا

اروگوئه

بروندي

استراليا

اکراين

بنگالدش

امريکا

برزيل

پاکستان

ايرلند

بلیز

جمهوري کنگو

ايسلند

بنين

چاد

بلژيک

بلغارستان

روسيه

پرتغال

ترکيه

زيمبابوه

دانمارک

جامايکا

کامرون

ژاپن

جمهوري آفريقاي جنوبي

گينه بيسائو

سنگاپور

جمهوري دومنيکن

نپال

سويس

چين

نيجريه

فرانسه

روماني

هائيتي

فنالند

عمان

ونزوئال

کانادا

غنا

نروژ

کنيا

زالندنو

گابن

هنگکنگ

گويان
لهستان
ليتواني
مالزي
مکزيک

منبع :بانک جهاني و تحقيق حاضر

دوره مورد بررسي در اين تحقيق سالهاي  2000 – 2009است.

 .6برآورد مدل
براي برآورد مدل ،اثر متغيرهاي وابسته يکبار بر روي کل نمونه و يکبار بر روي نمونه

طبقهبنديشده براساس کيفيت نهادي آزمون ميشود.
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با توجه به مطالب بيانشده و تعديلهای صورتگرفته در مدل چن و گوپتا و

وينهلد مدل مورد استفاده اين تحقيق ،برای بررسي اثر تجارت بينالملل بر رشد عبارت
است از:

git=α0+α1git-1+α2FDIit+α3INFit+α4GOVit+α5EDUit+α6FINit+α6INVit
+α7OPENit+α8TOTit+εit

اين مدل يکبار براي کل  57کشور نمونه و سهبار به تفکيک براي کشورهاي

با کيفيت نهادي باال ،با کيفيت نهادي متوسط و با کيفيت نهادي پايين تخمين زده شده

است.

نتايج تخمين مدل اول براي كل نمونه مورد بررسي در جدول ( )3آمده است .ابتدا برای

مشخص كردن نوع تخمين مدل از دو آزمون  Fليمر و هاسمن استفاده ميشود.

در آزمون ليمر ،فرضيه  H0يعني يکسان بودن عرض از مبداها (روش ترکيبي) در مقابل

فرضيه مخالف  H1يعني ناهمساني عرض از مبداها (روش دادههاي تابلويي) قرار ميگيرد.

بنابراين درصورت رد فرضيه  ،H0روش دادههاي تابلويي پذيرفته ميشود.
¿FN-1, N(T-1)-K

(RRSS-URSS)/N-1
)(URSS)/(NT-N-K

=F

با مقايسه  Fمحاسباتي فوق با  Fجدول مشاهده ميشود که اگر فرضيه صفر رد شد و

فرضيه مقابل آن مبتني بر لزوم بررسي مطالعه بهصورت دادههاي تابلويي مورد تأیید قرار

گرفت ،روش دادههاي تابلويي پذيرفته ميشود.

روش دادههاي تابلويي خود به دو صورت است :روش اثرات ثابت و روش اثرات

تصادفي .انتخاب يکي از اين دو روش با استفاده از آزمون هاسمن انجام ميگیرد.

در مدل ما F ،ليمر برابر  12/13و آزمون هاسمن برابر  14/42است ،در نتيجه مدل

دادههاي تابلويي از نوع اثرات ثابت مورد قبول است.

نتايج برآورد نشان ميدهد که رشد دوره قبل ،اثر مثبت و كام ً
ال معناداري بر رشد

دارد و به عبارتي یک درصد افزايش رشد اقتصادي دورة قبل 0/165 ،درصد رشد دوره
بعد را افزايش ميدهد كه بيانگر پويايي رشد است .همچنين اثر ميزان سرمايهگذاري

153

...زا هدافتسا اب یداصتقا دشر و للملانیب تراجت نیب هطبار یسررب

داخلي و خارجي مثبت و معنادار است .اثر سطح مخارج دولت بر رشد مثبت بوده ولي در
سطح  95درصد معنادار نيست؛ بهعبارت دیگر ،اندازه دولت بر رشد كشورها اثر معناداري
نداشته است .نرخ تورم اثر منفي بر رشد دارد ولي معناداري آن در سطح  95درصد تأييد

نمیشود .اثر سطح آموزش بر نرخ رشد مثبت است ولي معنادار نيز ميباشد .همچنين اثر
سطح باز بودن تجاري و رابطه مبادله بر رشد براساس تخمين اين مدل مثبت و معنادار

است .بهعبارتي تجارت بينالملل از نظر اين مدل توانسته اثر معناداري بر رشد داشته باشد.

درنهايت ،اثر گسترش مالي مثبت و كام ً
ال معنادار است .قدرت توضيحدهندگي مدل

 R2=0/79است كه نسبتاً خوب است.1

جدول3ـ نتايج تخمين مدل اول اثر آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي براي كل
نمونه مورد بررسي
رشد اقتصادي در دوره قبل

0/165

2/11

سطح مخارج دولت

0/335

1/291

سرمايهگذاري مستقيم خارجي

0/412

1/98

نرخ تورم

-0/315

1/18

سطح آموزش

0/146

1/96

شكاف مالي

0/650

2/21

سطح سرمايهگذاري داخلي

0/312

2/11

سطح بازبودن تجاري

0/520

1/99

رابطه مبادله

0/429

2/01

12/13

14/42

0/79

1/89

مدل دادههاي تابلويي از نوع اثرات ثابت

متغيرهاي مستقل

ضريب

آماره t

 Fليمر آزمون هاسمن

R2

D-W

منبع :محاسبات تحقيق

در تخمين ديگر همين مدل براي سه گروه كشورهاي با کيفيت نهادي باال ،کيفيت

نهادي متوسط و کيفيت نهادي پايين تخمين زده شده است كه نتايج آن در جدول ()4

بهصورت خالصهشده مشخص است:

 .1در مورد  R2در مدلهاي دادههاي تابلويي ،هميلتون ( )2005ثابت کرده است که مدلهاي با  R2حدودا ً برابر با  0/5نيز
قدرت توضيحدهندگي بااليي دارند.
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جدول4ـ نتايج تخمين مدل اول اثر آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي
به تفکيک کيفيت نهادي کشورها
متغيرهاي مستقل

کشورهاي با
کيفيت نهادي پايين

کشورهاي با
کيفيت نهادي باال

کشورهاي با
کيفيت نهادي متوسط

ضريب آماره  R2 D-W tضريب آماره  R2 D-W tضريب آماره D-W t
3/18

1/98 0/065

2/09 0/291

رشد اقتصادي در دوره قبل 0/35
سطح مخارج دولت

0/636 0/062

1/13

1/03 0/251

سرمايهگذاري مستقيم
خارجي

2/12

2/21 0/140

1/19 0/236

-1/22 -0/23

-1/97 -0/36

نرخ تورم
سطح آموزش
گسترش مالي

0/19

0/21

-1/021 -0/256
0/07

1/25

1/99 0/295

0/73 1/85

2/21 0/364
0/65

2/43

0/69 1/95

0/65

1/99

1/12

2/3

سطح سرمايهگذاري
داخلي

0/18

2/09

1/99 0/151

1/06 0/139

سطح بازبودن تجاري

0/509 0/10

1/45 0/450

1/99 0/126

رابطه مبادله

0/821 0/153

1/36 0/743

2/21 0/368

c

-2/53 -1/36

-

-

-

1/93

2

R

0/67

-

 Fلیمر

5/03

6/98

7/22

آزمون هاسمن

)0/9 ( 2/62

)0/001( 42/21

)0/003( 20/65

نوع مدل

دادههاي تابلويي از
نوع اثرات تصادفي

دادههاي تابلويي از
نوع اثرات ثابت

دادههاي تابلويي از
نوع اثرات ثابت

منبع :محاسبات تحقيق.

در كشورهاي با کيفيت نهادي پايين ،اثر رشد اقتصادي دوره قبل بر دوره فعلي مثبت

و كام ً
ال معنادار است و افزايش یک درصد رشد در دوره قبل بيانگر  0/35درصد افزايش
رشد در دوره فعلي است .براساس تخمينها ،اثر مقدار سرمايهگذاري داخلي و خارجي نيز
بر رشد اقتصادي مثبت و كام ً
ال معنادار است .براساس نتايج تخمين مدل براي كشورهاي

باکيفيت نهادي پايين از بين ساير متغيرها سطح مخارج دولت و سطح آموزش اثر مثبت و
نرخ تورم اثر منفي بر روي رشد اقتصادي دارد ،اما ضرايب هيچكدامشان نيز معنادار نيست.

دو شاخص باز بودن تجاري و رابطه مبادله نيز با اينكه اثر مثبت بر روي رشد اقتصادي
بر جاي ميگذارند ولي اين اثر نيز معنادار نيست .بهعبارت ديگر تجارت بينالملل در

كشورهايي كه از نظر نهادي كيفيت پايين دارند و شاخصهاي حكمراني در آنها ضعيف
است ،اثر قابلتوجهي در بهبود وضعيت اقتصاد ندارند .قابل ذكر است با توجه به آزمون F
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كه مقدار آن  5/03شده مدلهاي پانل انتخاب میشود.

از بين مدلهاي تخمينزدهشده براي كشورهاي با کيفيت نهادي متوسط براساس آزمون

 Fليمر و آزمون هاسمن ،در نهايت مدل اثرات ثابت انتخاب شده است كه نتايج آن به همراه
مقدار  Fليمر و آزمون هاسمن و R2در جدول آمده است .براساس نتايج تخمين اثر رشد
اقتصادي دوره قبل و اثر مقدار تشكيل سرمايه بر رشد اقتصادي دوره بعد مثبت و معنادار

است.

از بين ساير متغيرها نيز مانند گروه كشورهاي با كيفيت نهادي پايين ،سطح مخارج دولت

اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفي بر روي رشد اقتصادي دارد ،اما ضرايب هيچكدام از آنها
نيز معنادار نيست .اما برخالف گروه قبل ،سطح آموزش اثر مثبت و معناداري بر روي رشد

اقتصادي دارد .دو شاخص باز بودن تجاري و رابطه مبادله نيز با اينكه اثر مثبت بر روي رشد
اقتصادي بر جاي ميگذارند ولي اين اثر نيز معنادار نيست .بهعبارت ديگر ،تجارت بينالملل

در كشورهايي كه از نظر نهادي كيفيت متوسط دارند و شاخصهاي حكمراني در آنها در
سطح متوسطي است ،اثر قابلتوجهي در بهبود وضعيت اقتصاد ندارد .قابلذكر است با توجه
به آزمون  Fكه مقدار آن  6/98شده ،مدلهاي پانل انتخاب میشود.

قدرت توضيحدهندگي كل مدل براي كشورهايی با کيفيت نهادي متوسط  0/69است.

مدل مذكور يكبار نيز براي كشورهاي با کيفيت نهادي باالي موجود در نمونه تخمين

زده شده است .نتايج اين تخمين نيز در جدول ( )4آمده است .نتايج نشانگر اثر رشد دوره

قبل در كشورهاي پرکيفيت نهادي بر رشد اين دوره مثبت و معنادار است و یک درصد
افزايش رشد دوره قبل حدود  0/29درصد افزايش رشد دوره جاري را سبب میشود.

بهعبارتي ،رشد اقتصادي در اين كشورها پويا بوده و تابعي از رشد دوره قبل است .اثر

سرمايهگذاري داخلي و خارجي بر رشد اقتصادي اين كشورها مثبت و درعينحال
غيرمعنادار است؛ بهعبارت دیگر ،براساس نتايج تحقيقات اين مدل مقدار سرمايهگذاري

بر رشد اقتصادي كشورهاي پرکيفيت نهادي اثر معناداري ندارد .اين مسأله شايد ناشي از
اشباع شدن ظرفيت سرمايههاي فيزيکي اين كشورهاي در سطح سرمايههاي انساني موجود

است .بهعبارتي در اين كشورها ممكن است به علت وجود سرمايه فيزيكي بسيار باال ،عامل

اصلي تعيين رشد ،سرمايه انساني باشد .از ساير متغيرها ،اثر پنج عامل بر رشد اقتصادي مثبت
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و اثر يک عامل منفي است .اندازه مخارج دولت اثر معناداري بر رشد اقتصادي كشورهاي
با کيفيت نهادي باال ندارد .به عبارت دیگر ،با توجه به نتايج اين مدل ميتوان گفت که

كوچكي يا بزرگي دولت نميتواند بر رشد اقتصادي کشورهاي با کيفيت نهادي باال اثر

معناداري داشته باشد .شايد دليل اصلي آن وجود انواع دولتها (بزرگ ،متوسط و كوچك)
در كشورهاي باکيفيت نهادي باال باشد .اثر سطح آموزش بر رشد کشورهاي با کيفيت

نهادي باال مثبت و معنادار است ،ولي برخالف سطح آموزش ،نرخ تورم يك اثر منفي و
معنادار بر روي عملكرد اقتصاد بازي ميکند.

براساس تحقيقات اين مدل ،اثر گسترش مالي بر رشد اقتصادي اين كشورها مثبت بوده

و معنادار نيز هست.

دو شاخص باز بودن تجاري و رابطه مبادله نيز اثر مثبت بر روي رشد اقتصادي بر جاي

ميگذارند ،ولي اين اثر معنادار نيز هست .بهعبارت ديگر ،تجارت بينالملل در كشورهايي

كه از نظر نهادي كيفيت باال دارند و شاخصهاي حكمراني در آنها خوب و قوي است،

اثر قابلتوجهي در بهبود وضعيت اقتصاد دارند .قدرت توضيحدهندگي مدل مورد بررسي
براي كشورهاي با کيفيت نهادي باال  67درصد ( ) R2=0/67است.

جمعبندی و مالحظات
 )1نتايج نشان ميدهد ارتقا شاخصهاي درجه باز بودن تجاري و رابطه مبادله در مدل كلي
متشكل از انواع كشورها موجب بهبود رشد اقتصادي میشود .اما وقتي كشورها را براساس

شاخص حكمراني خوب تقسيمبندي ميكنيم ،در مورد گروه كشورهاي با كيفيت نهادي
پايين و متوسط بهبود تجارت بينالملل اثر معناداري بر روي رشد اقتصادي ندارد؛ اما در

مورد كشورهایي با كيفيت نهادي باال بهبود تجارت به بهبود رشد اقتصادي آنها منجر
میشود.

همانطور كه قب ً
ال نيز بيان شد آزادي تجارت از قديميترين و جديدترين موتورهاي رشد

اقتصادي در نظريات رشد است .از گذشته اين ادعاي نظري که تجارت بينالملل با ايجاد

بازار بزرگتر ،افزايش سرعت انتشار تکنولوژي ،افزايش رقابت و حذف ناکارآمديها،
گسترش امکان استفاده از مزيتها و باالبردن بهرهوري و ...باعث افزايش رشد اقتصادي
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ميشود ،وجود داشته است .لزوم آزادي تجارت برای تأمین منافع بخش خصوصي در
داخل حتي ممکن است باعث فشار اين بخش به دولتها براي اصالح مقررات و حذف

ناکارآمديها شود .از نتايج مدل مشخص ميشود که معناداري اين زيرشاخص تنها در
کشورهاي با كيفيت نهادي باال تأیید ميشود .اينکه چرا اين شاخص تنها در کشورهاي

باكيفيت نهادي باال معنادار ميشود اين است که درواقع تأثیر تجارت آزاد بر رشد ،به وجود
يا عدم وجود نهادها و سازمانهاي مکمل مرتبط مربوط است که عموماً در کشورهاي با

درآمد متوسط و با درآمد پايين وجود ندارد .براي مؤثر بودن مبادله ،نياز به اين است که

طرفين هنگام مبادله بستههای حقوق مالکيتشان ،بر روي قوانين توافق داشته باشند .حتي
اگر قوانين داخل يک کشور براي مبادالت داخلي مؤثر باشد ،ممکن است هنگام مبادله با

شرکای تجاري بينالملل با محيط نهادي و ساختاري متفاوت مؤثر نباشد .عالوه بر آن ،يکي
از مسائل مهم در تجارت بينالملل حقوق مالکيت فکري و مکانيسمهاي اجرايي آن است
که در فضاي نهادي هر کشور تعريف شده است .استانداردها ،نهاد مهم ديگری در اين زمينه

هستند که برای کاهش هزينه اطالعات و اجرا و کاهش هزينههای مبادله در سراسر مرزها

ايجاد شدهاند که بايد روي آنها توافق کرد .براي مؤثر بودن ،کاهش کنترل بر بازار سرمايه،

همچنين ايجاد سيستمهاي حسابداري معتبر و موثق ضروري است .نبود هرکدام از موارد
باال ،هزينه گشایش مرزها براي کشورهاي با اقتصاد بسته را بسيار باال ميبرد و گاه باعث
شکست تجارت آنها در رقابت با فضاي تجارت بينالمللي ميشود .به خاطر همين هزينه

انتقال باال از اقتصاد بسته به اقتصاد باز است که کشوري بدون داشتن زيربناي مناسب نهادي
نميتواند انتظار داشته باشد که از آزادي سود ببرد .بدون وجود يک زيربناي مناسب نهادي
و اقتصادي ،دسترسي به پول سالم و ريسک بينالمللي پايين ،آزادسازي مالي و تجاري
تأثیري روي رشد ندارد و ممکن است حتي اثرات زيانبار به بار آورد.
 )2نتيجهگيري با توجه به سطح کيفيت نهادي:

الفـ در مورد كشورهاي با كيفيت نهادي پايين ،مهمترين عامل اثرگذار بر رشد
اقتصادي سطح سرمايهگذاري داخلي و خارجي است.

بـ درمورد كشورهاي با كيفيت نهادي متوسط ،مهمترين عامل اثرگذار بر رشد
اقتصادي عالوه بر سطح سرمايهگذاري داخلي و خارجي ،سطح آموزش است.
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ج ـ درمورد كشورهاي با كيفيت نهادي باال ،مهمترين عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي
عالوه بر سطح آموزش ،درجه باز بودن تجاري و رابطه مبادله است.

دـ درواقع نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه بر سر راه اثرگذاري عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادي ،از جمله تجارت بينالملل ،در بعضي موارد موانعي وجود دارد كه اين
موانع و گرهها عموماً گرههای نهادي هستند .نهادهاي ناكارآمد در يك جامعه و

همچنين رابطه ناكارآمد دولت و بازار ميتواند هركدام از اين عوامل را خنثي كند
يا تأثیرگذاري آنها را از بين ببرد .لذا هر زمان كه برنامهريزي توسعهای درمورد
يك كشور انجام ميگيرد ،لزوم توجه به نهادها و زيرساختهاي نهادي هر كشور

ضروري بهنظر ميرسد.

هـ ـ همانطور كه بيان شد ،در مسير عينيت يافتن اثر تجارت بينالملل بر رشد اقتصادي،
موانع يا گرههايي وجود دارد که مانع از تحقق رشد اقتصادي ميشوند .به بيان دقيقتر،

بسط تجارت بينالملل شرط مولد و نه شرط کافي براي تحقق رشد اقتصادي است.
لذا براي کفايت شرط تحقق رشد اقتصادي در نتيجه بسط آزادي اقتصادي بايد موانع

سياستي بر سر راه را برداشت و يا اينکه اگر موانع نهادي است و امکان تغيير آن در

کوتاهمدت وجود ندارد ،بايد در چهارچوب محيط نهادي راهحل بهينهاي را برای

تحقق اين امر يافت.

توصيههای سياستي
 )1از آنجا که نتيجه اين مطالعه اثر مثبت شاخص حکمراني خوب بر رابطه تجارت
خارجي و رشد اقتصادي در نمونه مورد بررسي را تأييد میکند ،لذا اقتصاد ايران
براي رسيدن به توسعه پايدار و ايجاد امنيت اقتصادي از طريق بهبود شاخص

حکمراني خوب و باز تعريف وظيفه دولت در ارتباط با حقوق مالکيت و ارتقای
جايگاه و اولويت اين وظيفه در صدر وظايف دولت و تقويت نقش نهادهاي سنت و

بازار ،میتواند شرايط کسب درآمد دائمي و کيفيت مناسب زندگي براي نسلهاي
مختلف را فراهم کند.

 )2از آنجاييکه اين تحقيق به بررسي رابطه تجارت خارجي با رشد اقتصادي میپردازد
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و مهمترين بخش تجارت خارجي ايران بخش نفت است و درآمد ناشي از آن

بهطور مستقيم تحت مديريت دولتها قرار ميگيرد ،بنابر اين ،پيامدهاي داخلي
اين درآمد به تصميم دولت درباره چگونگي هزينهکردن درآمدها بستگي دارد.

بنابر اين ،پيشنهاد ميشود اصالح ساختار دولت بهعنوان بزرگترين نهاد اجتماعي
نهادساز در صدر تمام امور قرار گيرد.

 )3از آنجاييکه بر طبق نتايج ،در کشورهايي با کيفيت نهادي ضعيف تجارت خارجي
اثر معناداري بر روي رشد اقتصادي ندارد و مهمترين عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي
اين دست کشورها ،سطح سرمايهگذاري داخلي و خارجي است ،توصيه میشود که

اين کشورها اوالً به تقويت نهادهاي موجود در جامعه خود بپردازند و ثانياً موانع
سرمايهگذاري داخلي و خارجي را حذف کنند.

 )4از آنجاییکه بر طبق نتايج ،در کشورهايي با کيفيت نهادي متوسط تجارت خارجي
اثر معناداري بر روي رشد اقتصادي ندارد و مهمترين عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي

اين دست کشورها ،سطح سرمايهگذاري داخلي و خارجي و سطح آموزش است،
اين کشورها براي تقويت رشد اقتصادي خود ميتوانند نهادهاي موجود در جامعه را
تقويت کنند ،موانع بر سر راه سرمايهگذاري داخلي و خارجي را حذف کنند و بر

روي آموزش نيروي انساني تمرکز خاص داشته باشند.
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