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نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت تجارت و رشد اقتصادي با توجه به کارایي نهادهاي موجود 
در هر جامعه است. کشورهایي که در آن ها وضعیت حكمراني مناسب است، تجارت بر روي 
رشد اقتصادي مؤثر است، اما در کشورهایي که وضعیت حكمراني مناسب ندارند، این رابطه 

معكوس می شود.

B25، F43، F10 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

افزایش  اقتصادي هر کشور است، زیرا براي  از اهداف مهم کالن  اقتصادي  رشد و توسعه 
در  جز  مهم  این  و  یابد  بهبود  اجتماعي  و  اقتصادي  شاخص هاي  باید  افراد  زندگي  سطح 
سایه رشد و توسعه اقتصادي کشور میسر نیست. در دنیاي امروز که شكاف بین کشورهاي 
توسعه یافته و درحال توسعه کاماًل قابل درك است، جنبش عظیمي در بین کشورهاي جهان 
براي از بین بردن این شكاف به وجود آمده است. لذا توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادي 

به سرعت در حال افزایش است. 
یک  براي  دانست.  مؤثر  مي توان  را  بسیاري  عوامل  توسعه  و  رشد  به  رسیدن  براي 
به تمامي عوامل مذکور  برنامه ریزي کامل و منسجم درباره رشد هر کشور الزم است که 
توجه شود تا بتوان حرکت در مسیر رشدي بلندمدت و متعادل را تا حدودي تضمین کرد. 
از  یكي  انتخاب  براي  که  دارد  وجود  اقتصادي  رشد  به  رسیدن  براي  متفاوتي  راهكارهاي 
آن ها به عنوان استراتژي توسعه، باید براي هر کدام از آن ها، توانایي ها، ضعف ها و زمینه های 
مورد نیاز و همچنین توانایي هاي اقتصادي هر کشور در اجراي آن سیاست به خوبي بررسي 

شود تا سیاستي اتخاذ شود که بیشترین هماهنگي را با شرایط جامعه داشته باشد.
افزایش  آن  در  که  است  رشد  موتور  به عنوان  تجارت  سیاست  سیاست ها،  این  از  یكي 
حجم تجارت مي تواند باعث رشد اقتصادي کشور شود. آرتور لوئیس1 درباره رابطه تجارت 
همبستگي  اقتصادي  رشد  و  بین الملل   تجارت  »بین  مي گوید:  اقتصادي  رشد  و  بین الملل 
زیادي وجود دارد. چنانچه سرعت افزایش صادرات بیش از افزایش واردات باشد، تجارت 
مي تواند برانگیزاننده رشد باشد. ولي اگر سرعت افزایش واردات به صادرات پیشي گیرد، 

تجارت موجب توقف رشد خواهد شد«.2
وسیله ارتباط اقتصادي در دنیاي امروز تجارت و آزادسازي تجاري است. به نظر مي رسد 
امري  بسته3  اقتصادهاي  براي  دور  نه چندان  آینده ای  در  آن  افزایش  و  تجارت  آزادسازي 
بدون  آزادسازي  و  گسترش  براي  دلیلي  نمي توان  را  موضوع  این  اما  است.  اجتناب ناپذیر 

1. Lewis, Arthor (1915-1991).
2. لوئیس )1952(؛ ص 5.

3. Closed Economy.
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و  دانست. تجربه کشورهاي مختلف جهان درمورد آزادسازي تجارت  حد و مرز تجارت 
با  کشورهاي  در  متفاوتي  اثرات  مي تواند  سیاست  این  که  است  آن  گویاي  آن  گسترش 

ساختار اقتصادي و اجتماعي مختلف بگذارد. 
یكدیگر  با  کشورها  نهادي  و  اجتماعي  ساختارهاي  بین  اختالف  عوامل  مهم ترین  از 
مي توان دولت و بازار را که درواقع باید به عنوان دو نهاد مكمل هم در اقتصاد عمل کنند، 
نام برد. دولت به عنوان یک نهاد اجتماعي نهادساز، باید با ایجاد نهادهاي کارآمد و توانمند، 
به  و  به گونه ای کم هزینه، ساده  افراد جامعه  اقتصادي  روابط  تنظیم  براي  را  مناسبي  محیط 
موجبات  بازار  یاري دهنده  دست  به عنوان  رهگذر  این  از  و  کند  مهیا  وقت  اتالف  از  دور 
رشد اقتصادي را فراهم آورد. تدارك موفقیت آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان حكمراني 
اجراي  و  مالكیت  از حقوق  ایجاد، حمایت  خوب1 مطرح می شود. حكمراني خوب شامل 
آن، بدون محدود شدن مبادالت بازار است. لذا چگونگي حكمراني مي تواند بر نحوه و مسیر 
این مطالعه،  باشد2. در همین راستا،  اثرگذار  اقتصادي  بر رشد  بین الملل  اثرگذاري تجارت 
و  اجتماعي  به ساختارهاي  توجه  با  اقتصادي  بر رشد  بین الملل   تجارت  اثر  بررسي  به دنبال 

نهادي هر کشور و با استفاده از شاخص حكمراني خوب است. 

1. مباني نظري

1ـ1. مباني نظري رشد اقتصادي با تأکید بر تجارت خارجي
تجارت  نقش  به  مربوط  اولیه  مباني  است،  شده  بیان  اقتصادي  ادبیات  در  که  همان طور 
تراز  این مكتب  از دیدگاه  باز می گردد.  به مكتب سوداگري3   اقتصادي   خارجي در رشد 
این  از  پس  کالسیک ها  نظریه  می شود.  اقتصادي  رشد  و  شكوفایي  سبب  مثبت،  تجاري 
مكتب، مهم ترین نظریه طرفدار تأثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادي است. براي مثال آدام 
اسمیت4 براساس اصل تقسیم بین المللي کار و مزیت مطلق عقیده داشت که نفع حاصل از 
مبادالت خارجي یک کشور به ضرر کشور دیگر نیست و در عمل هر دو طرف مبادله از 

1. Good Governance
2. مهدوی، بحرینی و جوادی )1387(؛ ص 91-92.

3. Mercantilists
4. Smith, Adam (1723-1790).
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منافع آن بهره مند می شوند. 
در دوره نئوکالسیک ها، گرایش به سمت رشد اقتصادي با مطالعات سولو )1956و1957( 
جدا  »تأثیرات سطح«  از  را  اقتصادي«  رشد  »تأثیرات  به وضوح  سولو  یافت.  حیات  تجدید 
تأثیرات  و  به شمار می آید  اثر سطح  نهایت یک  در  تجارت خارجي که  نتیجه  در  ساخت. 
ندارد.  تأثیری  اقتصادي  رشد  بلندمدت  نرخ  بر  می نهد،  به جاي  گذرا  زماني  دوره  بر  مثبتي 
بنابراین، به طور خالصه می توان گفت که در طول دو قرن گذشته، اقتصاددانان تأکید فراواني 
اسمیت  آدام  میان کالسیک ها،  از  داشته اند.  اقتصادي  رشد  در  تجارت خارجي  اهمیت  بر 
تولیدات  افزایش  و  کار  تقسیم  داخلي،  بازار  گسترش  براي  وسیله ای  را  خارجي  تجارت 
نبوده اند.آلفرد  غافل  کشورها  اقتصادي  رشد  بر  آن  تأثیر  از  نیز  نئوکالسیک ها  می دانست. 
مارشال در نوشته های خود به اهمیت بازرگاني در رشد اشاره کرده است. همچنین، عده ای 
از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل مانند باالسا1، کوآن و همكاران2 و بادینگر و تندل3 با اعتقاد 
فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادي، از آن به عنوان موتور رشد نام می برند.

از  خارجي  تجارت  که  می کند  تأکید  خارجي،  تجارت  بر  مبتني  رشد  نظریه های 
از  استفاده  بهتر،  واسطه ای  کاالهاي  و  فناوري  به  دسترسي  منابع،  تخصیص  بهبود  طریق 
براي  ایجاد محیطي مناسب  افزایش رقابت داخلي،  تولید،  از مقیاس  ناشي  صرفه جویي های 

ابداعات و ارتقای بهره وري عوامل تولید بر رشد اقتصادي تأثیر می گذارد.4
نیروي کار،  مواد، تجهیزات،  مانند  بالقوه ای  و  منابع آزاد  اسالمي،  بیشتر کشورهاي  در 
زمین و سرمایه موجود است که در صورت حمایت از صنایع صادراتي به این بخش هدایت 
می دهد.  گسترش  را  داخلي  تولیدات  ساختار  و  رشد  کارایی،  نتیجه  در  و  یافته  جریان  و 
درحقیقت گسترش صادرات باعث می شود که بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به 
شرایط رقابتي نزدیک تر شود و تولیدکنندگان داخلي بتوانند هرچه بیشتر از ظرفیت واحدهاي 
تولیدي خود استفاده کنند. از طرف دیگر توسعه صادرات امكان استفاده از امكانات جهاني 
براي رشد تولیدات داخلي را مهیا کرده و از این طریق از محدودیت های بازار داخلي رهایي 

1. Balassa (1978).
2. Kwan, et al. (1996).
3. Badinger  and  Tondl (2002).

4. حیدری )1381(؛ ص 56.
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یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهاي خارجي، زمینه رسیدن به 
رشد و توسعه اقتصادي را فرآهم می آورد.1

2ـ1. حکمراني خوب
در فرهنگ لغت آمریكایي هریتیج2 واژه »حكمراني« به عنوان »فعالیت، شیوه عمل یا قدرت 

حكم راندن؛ دولت« معنا شده است. 
اعمال  راندن،  روش حكم  یا  »فعالیت  آکسفورد، حكمراني  انگلیسي  لغت  فرهنگ  در 

کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیردستان؛ نظامي از قوانین و مقررات« تعریف شده است.
سیاسي،  قدرت  اعمال  را  خوب  حكمراني   1997 سال  در  ملل3  سازمان  توسعه  برنامه 
اقتصادي و اداري براي مدیریت امور عمومي یک کشور در همه سطوح تعریف می کند. 
و  از طریق آن شهروندان  نهادهایي است که  و  فرآیندها  بر سازوکارها،  حكمراني مشتمل 
تشكل ها منافع خود را ابراز کرده، حقوق قانوني خود را استفاده نموده، تعهد و تكلیف هایشان 

را ایفا و اختالف ها را با میانجي گري حل می کنند. 
سازوکارها،  معناي  به  خوب  حكمراني   ،2002 سال  در  یونسكو  از  دیگر  تعریف  در 
منافع  مدني،  نهادهاي  و  شهروندان، گروه ها  آن ها  به واسطه  که  است  نهادهایي  و  فرآیندها 
را  تعهداتشان  و  اجرا درمي آورند  به  را  قانوني خود  و حقوق  دنبال می کنند  را  مدني خود 
با  برآورده می سازند. همچنین حكمراني خوب را فرآیند تصمیم گیري و اجراي تصمیم ها 

تمرکز بر بازیگران رسمي و غیررسمي تعریف می کنند.4 
عالوه بر موارد فوق، تعریف زیر نیز از تجربه بانک جهاني در مورد حكمراني حاصل 
ارشادي تجسم  قابل پیش بیني، آزاد و  نتیجه سیاستگذاري  شده است. »حكمراني خوب در 
پاسخگو  براي  مجریه  قوه  ابزار  از خصلت های حرفه ای،  آکنده  بوروکراسي  می یابد؛ یک 
کردن دولت در مقابل اقدامات خود، مشارکت وسیع جامعه مدني در فعالیت های عمومي، 

1. میرکریمی )1378(؛ ص 46.
2. American Heritage Dictionary.
3. UNDP.

4. استریتن )1383(.
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و تمام رفتارهایي که تحت لواي قانون انجام می شود«.1
ما در این مطالعه از میان مجموعه شاخص های متنوع موجود، توجه خود را به شاخص های 
بانک  می کنیم.  متمرکز  است،  شده  گردآوري  جهاني  بانک  توسط  که  خوب  حكمراني 
قدرت  آن ها  توسط  که  می کند  تعریف  نهادهایي  و  سنت  به عنوان  را  حكمراني  جهاني، 

به منظور مصلحت عمومي در یک کشور اعمال می شود و مشتمل بر سه مولفه  زیر است:
1. فرآیندي که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می شوند که دو 
شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویي و همین طور ثبات سیاسي ذیل این مولفه  قرار 

می گیرند. 
درست  سیاست های  اجراي  و  منابع  کارآمد  اداره  براي  دولت  توانایي  و  ظرفیت   .2
نیز کیفیت قوانین و مقررات را  اثربخشي دولت و  مولفه  دوم است که دو شاخص 

دربرمی گیرد.
3. احترام شهروندان و دولت به نهادهایي که تعامالت اجتماعي و اقتصادي میان آن ها را 
اداره می کنند نیز  مولفه  دیگري است که شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل 

فساد را شامل می شود. 

2. مروري بر تحقیقات انجام شده

برای آشنایي با تحقیقات انجام شده درخصوص رابطه بین تجارت و رشد اقتصادي اشاره ای 
مختصر به برخي از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت.

1ـ2. مروري بر کارهاي تجربي انجام شده در داخل کشور
پهلواني در مطالعه خود با عنوان تغییرات ساختاري و رابطه صادرات و رشد اقتصادي کشور 
ایران تأثیر صادرات بر رشد اقتصادي ایران براي سال هاي 2003-1960 را مورد مطالعه قرار 
می دهد. متدلوژي مورد استفاده در مطالعه مذکور، استفاده از آزمون ریشه واحد در حضور 

شكست های ساختاري و همچنین استفاده از آزمون ECM ،ARDL است.
بر  مثبتي  و  مستقیم  تأثیر  نفتي  و صادرات  فیزیكي  سرمایه  به دست آمده،  نتایج  براساس 

1. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobatón (1999).
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علي رغم  انساني  سرمایه  و  غیرنفتي  درحالي که صادرات  دارد؛  ایران  اقتصادي کشور  رشد 
اثر مثبت بر روي رشد اقتصادي، تأثیر مستقیم کمتري نسبت به سرمایه فیزیكي و صادرات 
نفتي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. همچنین در این تحقیق، واردات بر رشد اقتصادي تأثیر 

منفي داشته است.1
میان صادرات، توسعه  »بررسي تجربي رابطه  با عنوان  یغمائیان )1381( در مطالعه خود 
رشد  نئوکالسیكي  نظریه  حامي  تجربي  متون  نتایج  درحال توسعه«  کشورهاي  در  رشد  و 
می کند.  ارائه  دیگري  تجربي  و  نظري  رویكرد  و  می کشد  چالش  به  را  صادرات  بر  مبتني 
براي آزمون این فرضیه نئوکالسیكي که صادرات به عملكرد بهتر و رشد بیشتر تولید منجر 
اقتصادي،  رشد  و  صادرات  این که  بر  مبني  جایگزین  فرضیه  آزمون  همین طور  و  می شود، 
رگرسیوني  تحلیل  از  هستند،  ساختاري  تغییرات  و  اقتصادي  توسعه  سطح  تحت تأثیر  هردو 
مبتني بر سري زماني و مقطعي استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، توزیع بخشي 
اشتغال و تولید به سمت بخش کارخانه ای در ارتقاي صادرات و عملكرد کلي اقتصاد نقش 
رشد  الگوي  در  کار  نیروي  متغیر  براي  جمعیت  داده های  از  که  زماني  درعین حال،  دارد. 
نئوکالسیكي استفاده شد، رابطه آماري معناداري میان رشد صادرات و رشد تولید به دست 
براي  تأیید آماري  به جاي داده های جمعیت، هیچ  اشتغال  به کارگیري داده های  با  اما،  آمد. 

نظریه رشد صادرات گرا به دست نیامد.
مرادي )1384( در تحقیق خود تحت عنوان »اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد ایران«، 
متغیرهاي  اقتصاد کشور،  ثبت شده  نظري شواهد تجربي و حقایق  مباني  ابتدا در چارچوب 
به کارگیري  با  سپس  و  می شود  شناسایي  رشد  بر  خارجي  و  داخلي  تأثیرگذار  کلیدي 
این  چارچوب  در  می شود.  زده  تخمین  شناسایي شده  مدل  مرحله ای  دو  روش شناسي 
روش شناسي در مرحله اول تابع تولید با استفاده از داده های ساالنه 1382-1338 برآورد و 
در مرحله دوم با به کارگیري نتایج برآورد تابع تولید مدل رشد در قالب روابط پویاي مدل 

تصحیح خطا برآورد شده است.
نتایج برآوردها نشان می دهد که طي دوره 1382-1338 رشد موجودي سرمایه فیزیكي 
انساني، رشد واردات کاالهاي سرمایه ای و واسطه ای سرانه و تغییرات  سرانه، رشد سرمایه 

1. Pahlavani (2005).
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درجه باز بودن اقتصاد، بر رشد اقتصادی سرانه کشور تأثیر مثبت دارد؛ درحالي که نرخ تورم 
بر آن تأثیر منفي می گذارد.

متوسلي )1378( در تحقیق خود با عنوان »بررسي رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادي«، 
علي  آزمون  براساس  ملي،  ناخالص  تولید  رشد  و  صادرات  رشد  بین  رابطه  بررسي  برای 
گرنجر، براي داده های 1987-1960 تحقیقي انجام داد و نتایج حاصل حاکي است که بین 
بر تولید ملي  این دو متغیر رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و جهت علیت از صادرات 
اثر  مثبت و  نتیجه گرفته است که صادرات بر رشد تولید ناخالص ملي،  کشور است. وي 

معناداري خواهد داشت.

2ـ2. مروري بر کارهاي تجربي انجام شده در خارج از کشور
کشورهاي  اقتصادي  رشد  بر  صادرات  »اثر  عنوان  با  مقاله ای  در  ویووداس  و  گلزاکوس 
بر رشد  اثر صادرات  بررسي  به   ARDL آزمون  از  استفاده  با  توسعه یافته«،  و  در حال توسعه 

اقتصادي کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته در سال هاي 1966-1953 پرداخته اند.
آن ها استدالل کردند که صادرات به عنوان یک رقم کلي براي تمام کاالها گمراه کننده 
که  است  نوساناتي  داراي  مختلف  کاال هاي  تحت تأثیر  خود  صادرات  بي ثباتي  زیرا  است. 
و  بنابراین صادرات  دارد.  بستگي  آن  توسعه یافتگي  و درجه  تولید آن کاال  ویژگي های  به 

بي ثباتي آن براي یک کاالي خاص می تواند وابسته به توسعه یافتگي آن کشور باشد.
آن ها مطالعه خود را به صادرات در رشته تولیدات کاالهاي طبیعي و مصنوعي تقسیم 
براي کشورهاي  مورد کاالهاي مصنوعي  در  بي ثباتي صادرات  که  متوجه شدند  و  کردند 
کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهاي توسعه یافته بیشتر است. ضریب ECM، سرعت تعدیل 
این ضریب  اندازه  معنادار است.  منفي و  نظر عالمتي،  از  و  نشان می دهد  را  تعادل  به سمت 
برابر 0/16- برآورد شده است که نشان می دهد در هر سال 0/16 از بي تعادلي تولید ناخالص 
به  تعادل  به سمت  حرکت  بنابراین،  می شود.  تصحیح  آن  تغییرات  با  بعد  دوره  در  داخلي 

ُکندي صورت می گیرد.
بررسي ارتباط صادرات و رشد اقتصادي، در مورد 31 کشور درحال توسعه، توسط فدر 
)1982(، بررسي شد. او در این مطالعه  که با استفاده از آزمون سیمز انجام شد، مشخص کرد 
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که رشد صادرات، هم از طریق اثرهاي جانبي و هم از طریق افزایش بهره وري، به افزایش 
رشد اقتصادي منجر می شود. بنابراین، می توان گفت بهره وري یكي از مهم ترین عوامل مؤثر 
افزایش صادرات در  به  افزایش کارایي و بهره وري  در روند صادرات محسوب می شود و 

کشورها منجر خواهد شد.
خان، سكیب و رام با استفاده از آزمون ARDL براي 73 کشور درحال توسعه براي دوره 
اقتصادي  رشد  بر  معناداري  و  مثبت  اثرهاي  صادرات  رشد  که  می کنند  بیان   1960-1985

دارد.
از آزمون علّي گرنجري،  استفاده  با  میچلي )2006(، بالسا )2004( و چووان )1986(، 
رابطه مثبت میان رشد صادرات و رشد تولید برخي از کشورهاي انتخابي را به اثبات رساندند. 
همچنین آثار افراد دیگري مانند ویلیامسون و اسمیت در سال 2006 درمورد نقش صادرات 

در رشد اقتصادي، نشان دهنده رابطه مثبت بین این دو متغیر است.
رشد  و  بین الملل   تجارت  رابطه  »بررسي  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)2006( گوپتا1  و  چن 
اقتصادي با استفاده از مدل داده های تابلویي2 در منطقه SADC آفریقا3« به بررسي این رابطه 
بین 13 کشور درحال توسعه جنوب آفریقا پرداخته اند. متغیر های مورد استفاده در مدل آن ها 
مخارج  و  آموزش  داخلي، سطح  سرمایه گذاري  و  بین المللي  مستقیم  سرمایه گذاري  شامل 
امر است که  این  نتیجه گویاي  است.  اقتصاد  تجاري  بازبودن  مبادله و درجه  رابطه  دولت، 

رابطه مبادله بر روي رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارد.

3. روش تحقیق 

رشد  بر  بین الملل   تجارت  اثر  بهتر  بررسي  براي  و  است  کتابخانه اي  نوع  از  تحقیق حاضر 
اقتصادي، کشورها را براساس رابطه بین بازار و دولت )حكمراني( در آن ها طبقه بندي کرده 
است. براي تقسیم بندي کشورها از میان شاخص هاي موجود، توجه خود را به شش شاخص 

حكمراني خوب که توسط بانک جهاني گردآوري شده، متمرکز کرده است.4

1. Chen & Gupta.
2. Panel Data.
3. South Africa Developing Countries (SADC).

4. بانک جهانی )1994(.
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 این شاخص ها حاصل تالش سه تن از محققان بانک جهاني دانیل کافمن، آرت کراي 
2EIU و  بین المللي همچون  یافته هاي موسسه های مختلف  لوباتون1 است که  پابلو زویدو  و 
3ICRG، بنیاد هریتیج و خانه آزادي4 پیرامون وضعیت اقتصادي، سیاسي و اجتماعي کشورها 

را با یكدیگر ادغام کرده و شاخص هاي کلي و جدیدي تحت عنوان شاخص هاي حكمراني 
معرفي کرده اند. 

براساس تقسیم بندي بانک جهاني،  کشورهایي که درصد رتبه شاخص حكمراني خوب 
آن ها بین صفر تا بیست وپنج است کشورهایي با کیفیت نهادي پایین، کشورهایي که درصد 
رتبه شاخص حكمراني خوب آن ها بین بیست وپنج تا هفتادو پنج  است، کشورهایي با کیفیت 
نهادي متوسط و کشورهایي که درصد رتبه شاخص حكمراني خوب آن ها بین هفتادو پنج 
تا صد است، کشورهایي با کیفیت نهادي باال هستند. )رتبه صفر مربوط به کشوري است که 
نامناسب ترین وضعیت نهادي و رتبه صد متعلق به کشوري است که بهترین وضعیت نهادي 
اجزاي  مدل  براساس  وزني  میانگین گیري  از  خوب  حكمراني  کلي  شاخص  داراست(.  را 

اصلي5 از شش زیرشاخص آن به دست آمده است.6
تابلویي7 استفاده شده است. حجم نمونه  این تحقیق براي آزمون از روش داده هاي  در 
تحقیق 57 کشور است. این روش مزایایي دارد، از جمله این که سري هاي زماني و داده هاي 
مقطعي که ناهمگني ها را لحاظ نمي کنند با ریسک دستیابي به نتایج تورش دار رو به رو هستند. 
در تحقیقي بالتاجي8، به این نتیجه رسید که روش داده هاي تابلویي قادر است متغیرهاي پایا 
این  مقطعي  مطالعات  و  زماني  لحاظ کند، درحالي که سري هاي  را  زمان  و  به مكان  نسبت 
برآوردهاي  که  است  این  تابلویي  داده هاي  روش  امتیاز  یک  بنابراین،  نداشتند.  را  قدرت 
بیشتر، هم خطي  بیشتر، تغییرپذیري  نااریب و سازگار مي دهد. این مدل همچنین، اطالعات 
پویایي هاي  مي تواند  بهتر  و  مي کند  ارائه  را  بیشتر  کارایي  و  بیشتر  آزادي  درجه  کمتر، 

1. Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton.
2. Economist Intelligence Unit.
3. International Country Risk Group.
4. Freedom House.
5. Principle Component model.

6. مهدوی، بحرینی و جوادی )1387(؛ ص 93-94.
7. Panel Data.
8. Baltagi.
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مي آیند،  به نظر  ثابت  نسبتاً  که  مقطعي  توزیع هاي  دهد.  نشان  را  اصالح(  یا  )تطبیق  تعدیل 
روش  توسط  تغییرات  این  ولي  نمي دهند؛  نشان  را  چندجانبه(  )پویایي  چندجانبه  تغییرات 
داده هاي تابلویي بهتر مطالعه می شوند. روش داده هاي تابلویي، توانایي بهتري در تشخیص 
قابل پیش بیني  به راحتي در مطالعات مقطعي و سري زماني خاص  اثراتي که  اندازه گیري  و 
نیستند، دارد و اجازه مي دهد مدل هاي رفتاري پیچیده تري را در مقایسه با داده هاي مقطعي 

یا سري زماني خاص بسازیم و آزمایش کنیم.

4. مدل  مورد استفاده

متغیرهاي  رابطه که اصل حداقل  این  بهترین مدل در  از  تا  این قسمت سعي شده است  در 
توضیحي هم در آن رعایت شده است و عالوه بر آن توضیح دهندگي مدل نیز کاهش نیابد، 

استفاده شود. در همین راستا مدل هاي زیر انتخاب شد:
وینهلد  پویاي  تلفیقي  داده هاي  مدل  و   )2006( گوپتا  و  چن  مدل  از  بخش  این  در 
 )1999( به عنوان مدل هاي مبنا استفاده شده است. دوره مورد بررسي در این تحقیق سال هاي 
2009-2000 است. مدل وینهلد مشتمل بر دو جزء است: جزء اول اثرگذار از نظر وي رشد 

دوره قبل و بخش دوم سایر عوامل است. این مدل به صورت زیر است:
                                        git=α0+α1git-1+ βjAjit+εit  )1(

در این مدل متغیرها عبارتند از:
t در سال i رشد کشور :git

)t-1( در سال i رشد کشور :git-1

A: سایر عوامل
همچنین چن و گوپتا در مقاله خود به اندازه گیري اثر تجارت اقتصادي بر رشد در 13 

کشور با استفاده از مـدل زیر پرداختند: 
git=α0+α1git-1+α2FDIit+α3INFit+α4GOVit+α5EDUit                   )2(

                 +α6FINit+α6INVit+α7OPENit+α8TOTit+εit  

متغیرها در رابطه باال بدین صورت تعریف شده اند:
t در سال i کشور GDP نرخ رشد : git



بررسی رابفه بیش ردارب بیش ارسوت و رش اابتادذ با اسبحادر ازسسس 149

t-1 در سال i کشور GDP نرخ رشد : git-1

t در سال i سرمایه گذاري مستقیم خارجي کشور : FDIit

t در سال i نرخ تورم کشور : INFit

t در سال i سطح مخارج دولت کشور : GOVit

t در سال i سطح آموزش کشور : EDUit

t در سال i سطح گسترش مالي کشور : FINit

t در سال i سطح سرمایه گذاري داخلي کشور : INVit

t در سال i سطح باز بودن تجاري کشور : OPENit

t در سال i رابطه مبادله کشور : TOTit

t در سال i جزء خطاي تصادفي کشور : εit

 
درونزا  رشد  مدل  از  و  هستند  لگاریتمي  به صورت  متغیرها  که  است  یادآوري  به  الزم 
انساني  به سرمایه  انساني است. دستیابي  براي سرمایه  نماینده ای   EDUit استفاده شده است. 
براي تخصصي شدن هر کشور الزم است. لذا انتظار می رود در کشورهایي که شاخص هاي 
 INVit و   FDIit اقتصادي شود.  افزایش رشد  به  منجر  دارند  براي حكمراني خوب  مناسبي 
نشان دهنده سطح سرمایه گذاري خارجي و داخلي هستند که درصورتي که کشوري داراي 
اقتصادي در آن  افزایش رشد  به  باشد، مي تواند  انساني  زمینه سرمایه  بسیار در  ظرفیت هاي 
کشور منجر شود. FINit نشان دهنده اعتبارات داخلي است که در بخش بانكي تأمین می شود. 
میزان اعتبارات داخلي مذکور ممكن است نشان دهنده این مطلب باشد که بدهي های خارجي 
یک کشور کمتر است و این امر رشد اقتصادي را تشویق مي کند. GOVit که بیانگر سطح 
مخارج دولت است انتظار مي رود که تأثیر مثبتي بر رشد اقتصادي کشورهایي که شاخص 
افزایش  به وسیله  را  تولید  باشد. زیرا دولت مي تواند  حكمراني در آن ها خوب است داشته 
مخارج عمومي خود به ارتقاي شرایط زیربنایي اقتصاد منجر شود. OPENit و TOTit نیز در 
این مدل شاخص هایي براي اندازه گیري تجارت بین الملل  هستند که در این مطالعه آزمون 
می شود که بهبود این شاخص ها در هر سه دسته کشور چه اثري بر رشد اقتصادي به جاي 

مي گذارد. توضیحات مربوط به متغیرها در جدول )1( ارائه شده است.
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جدول 1ـ توضيحات مربوط به متغيرهاي انتخابي

توضيحات متغير
EDUآموزش: نرخ ثبت نام آموزش و پرورش متوسطه به صورت درصد
FDI)صادرات + واردات/FDI( :سرمایه گذاري مستقیم خارجي
FINگسترش مالي : اعتبار داخلي ارائه شده توسط بخش بانكداري به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلي

GOV
مخارج دولت : )مخارج بهداشت عمومي + مخارج عمومي در آموزش و پرورش( به عنوان درصدي از تولید 

ناخالص داخلي
gنرخ رشد : نرخ رشد تولید ناخالص داخلي

INF)CPI( تورم : درصد تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده
INV)تولید ناخالص داخلي / INV( : سرمایه گذاري داخلي

OPENباز بودن تجاري : )صادرات + واردات( / تولید ناخالص داخلي
TOT)شاخص رابطه مبادله )قیمت های نسبي صادرات به واردات یک کشور

5. کشورهاي نمونه و الگوي انتخاب آن ها

مربوط  آمارهاي  شامل   ،2008 سال  در  منتشرشده  خوب  حكمراني  شاخص  آمارهاي 
داده های  به  مربوط  مقاله  این  در  استفاده  مورد  داده های  سایر  اما  است.  کشور   210 به 
تا  سال2000  از  جهان1  توسعه  شاخص هاي  به  منسوب  جهاني  بانک  توسط  منتشرشده 
2009 است. این شاخص در سال 2009 براي 153 کشور با بیش از یک میلیون جمعیت 
تكنیک هاي  از  استفاده  با  کشور   153 این  بین  از  تحقیق  این  است.  شده  اندازه گیري 
بانک   2008 تقسیم بندي  طبق  است.  کرده  انتخاب  را  کشوري   57 نمونه  یک  آماري 
با کیفیت نهادي  با کیفیت نهادي باال، 78 کشور  جهاني، از بین 153 کشور، 40 کشور 
از  نمونه گرفته شده  پایین هستند که طبق درصد  نهادي  کیفیت  با  35 کشور  و  متوسط 
بین کل جامعه آماري و اعمال این درصد در این سه طبقه کیفیت نهادي یک نمونه 19 
کشوري از بین کشورهاي با کیفیت نهادي باال، یک نمونه 23 کشوري از بین کشورهاي 
نهادي  کیفیت  با  کشورهاي  بین  از  کشوري   15 نمونه  یک  و  متوسط  نهادي  کیفیت  با 
به تفكیک طبق  انتخاب شده است. نمونه کشورهاي مورد استفاده در این تحقیق  پایین 

جدول )2( است:

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

كشورهاي با كيفيت نهادي 
پایين

كشورهاي با كيفيت نهادي 
متوسط كشورهاي با كيفيت نهادي باال

اکوادور آلباني آلمان
ایران آرژانتین اتریش

بروندي اروگوئه اسپانیا
بنگالدش اکراین استرالیا
پاکستان برزیل امریكا

جمهوري کنگو بلیز ایرلند
چاد بنین ایسلند

روسیه بلغارستان بلژیک
زیمبابوه ترکیه پرتغال
کامرون جامایكا دانمارك

گینه بیسائو جمهوري آفریقاي جنوبي ژاپن
نپال جمهوري دومنیكن سنگاپور

نیجریه چین سویس
هائیتي روماني فرانسه
ونزوئال عمان فنالند

غنا کانادا
کنیا نروژ
گابن زالندنو

گویان هنگ کنگ
لهستان
لیتواني
مالزي

مكزیک

منبع: بانک جهاني و تحقیق حاضر

دوره مورد بررسي در این تحقیق سال هاي 2009 – 2000 است.  

6. برآورد مدل

براي برآورد مدل، اثر متغیرهاي وابسته یک بار بر روي کل نمونه و یک بار بر روي نمونه 
طبقه بندي شده براساس کیفیت نهادي آزمون مي شود. 
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و  گوپتا  و  چن  مدل  در  صورت گرفته  تعدیل های  و  بیان شده  مطالب  به  توجه   با 
عبارت  رشد  بر  بین الملل  تجارت  اثر  بررسي  برای  تحقیق،  این  استفاده  مورد  مدل  وینهلد 

است از:
git=α0+α1git-1+α2FDIit+α3INFit+α4GOVit+α5EDUit+α6FINit+α6INVit                   

                 +α7OPENit+α8TOTit+εit  

کشورهاي  براي  تفكیک  به  سه بار  و  نمونه  کشور   57 کل  براي  یک بار  مدل   این 
شده  زده  تخمین  پایین  نهادي  کیفیت  با  و  متوسط  نهادي  کیفیت  با  باال،  نهادي  کیفیت   با 

است. 
نتایج تخمین مدل اول براي کل نمونه مورد بررسي در جدول )3( آمده است. ابتدا برای 

مشخص کردن نوع تخمین مدل از دو آزمون F لیمر و هاسمن استفاده مي شود.
در آزمون لیمر، فرضیه H0 یعني یكسان بودن عرض از مبداها )روش ترکیبي( در مقابل 
فرضیه مخالف H1 یعني ناهمساني عرض از مبداها )روش داده هاي تابلویي( قرار مي گیرد. 

بنابراین درصورت رد فرضیه H0، روش داده هاي تابلویي پذیرفته مي شود.

¿FN-1, N(T-1)-K
(RRSS-URSS)/N-1

F=
(URSS)/(NT-N-K)

F جدول مشاهده مي شود که اگر فرضیه صفر رد شد و  با  F محاسباتي فوق  با مقایسه 
قرار  تأیید  مورد  تابلویي  داده هاي  به صورت  مطالعه  بررسي  لزوم  بر  مبتني  مقابل آن  فرضیه 

گرفت، روش داده هاي تابلویي پذیرفته مي شود.
اثرات  روش  و  ثابت  اثرات  روش  است:  صورت  دو  به  خود  تابلویي  داده هاي  روش 

تصادفي. انتخاب یكي از این دو روش با استفاده از آزمون هاسمن انجام مي گیرد.
مدل  نتیجه  در  است،   14/42 برابر  هاسمن  آزمون  و   12/13 برابر  لیمر   F ما،  مدل  در 

داده هاي تابلویي از نوع اثرات ثابت مورد قبول است. 
رشد  بر  معنا داري  کاماًل  و  مثبت  اثر  قبل،  دوره  رشد  که  مي دهد  نشان  برآورد   نتایج 
قبل، 0/165 درصد رشد دوره  اقتصادي دورة  افزایش رشد  به عبارتي یک درصد  دارد و 
سرمایه گذاري  میزان  اثر  همچنین  است.  رشد  پویایي  بیانگر  که  مي دهد  افزایش  را   بعد 
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داخلي و خارجي مثبت و معنا دار است. اثر سطح مخارج دولت بر رشد مثبت بوده ولي در 
سطح 95 درصد معنا دار نیست؛ به عبارت دیگر، اندازه دولت بر رشد کشورها اثر معنا داري 
نداشته است. نرخ تورم اثر منفي بر رشد دارد ولي معنا داري آن در سطح 95 درصد تأیید 
اثر  نیز مي باشد. هم چنین  بر نرخ رشد مثبت است ولي معنا دار  اثر سطح آموزش  نمی شود. 
معنا دار  و  مثبت  مدل  این  تخمین  براساس  رشد  بر  مبادله  رابطه  و  تجاري  بودن  باز  سطح 
است. به عبارتي تجارت بین الملل  از نظر این مدل توانسته اثر معنا داري بر رشد داشته باشد. 
مدل  توضیح دهندگي  قدرت  است.  معنا دار  کاماًل  و  مثبت  مالي  گسترش  اثر  درنهایت، 

R2=0/79 است که نسبتاً خوب است1. 

جدول3ـ نتايج تخمين مدل اول اثر آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي براي کل 
نمونه مورد بررسي

ت
 ثاب

ت
ثرا

ع ا
 نو

 از
یي

بلو
ي تا

ه ها
داد

دل 
م

D-W R2 آزمون هاسمن F ليمر  t   آماره ضریب متغيرهاي مستقل

1/89 0/79 14/42 12/13

2/11 0/165 رشد اقتصادي در دوره قبل

1/291 0/335 سطح مخارج دولت

1/98 0/412 سرمایه گذاري مستقیم خارجي

1/18 -0/315 نرخ تورم

1/96 0/146 سطح آموزش

2/21 0/650 شكاف مالي

2/11 0/312 سطح سرمایه گذاري داخلي

1/99 0/520 سطح بازبودن تجاري

2/01 0/429 رابطه مبادله

منبع: محاسبات تحقیق

کیفیت  باال،  نهادي  کیفیت  با  کشورهاي  گروه  سه  براي  مدل  همین  دیگر  تخمین  در 
 )4( در جدول  آن  نتایج  که  است  شده  زده  تخمین  پایین  نهادي  کیفیت  و  متوسط  نهادي 

به صورت خالصه شده مشخص است:

1. در مورد R2 در مدل هاي داده هاي تابلویي، همیلتون )2005( ثابت کرده است که مدل هاي با R2 حدوداً برابر با 0/5 نیز 
قدرت توضیح دهندگي باالیي دارند. 
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 جدول4ـ نتايج تخمين مدل اول اثر آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي 
به تفكيک کيفيت نهادي کشورها

کشورهاي با
 کیفیت نهادي باال

کشورهاي با 
کیفیت نهادي متوسط

کشورهاي با 
کیفیت نهادي پایین متغیرهاي مستقل

R2 D-W t آماره ضریب R2 D-W t آماره ضریب R2 D-W t آماره ضریب

0/67 1/93

2/09 0/291

0/69 1/95

1/98 0/065

0/73 1/85

3/18 0/35 رشد اقتصادي در دوره قبل
1/03 0/251 1/13 0/21 0/636 0/062 سطح مخارج دولت

1/19 0/236 2/21 0/140 2/12 0/19 سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي

-1/97 -0/36 -1/22 -0/23 -1/021 -0/256 نرخ تورم
1/99 0/65 2/21 0/364 1/25 0/07 سطح آموزش
2/3 1/12 2/43 0/65 1/99 0/295 گسترش مالي

1/06 0/139 1/99 0/151 2/09 0/18 سطح سرمایه گذاري 
داخلي

1/99 0/126 1/45 0/450 0/509 0/10 سطح بازبودن تجاري
2/21 0/368 1/36 0/743 0/821 0/153 رابطه مبادله

- - - - -2/53 -1/36 c

7/22 6/98 5/03 F لیمر
)0/003( 20/65 )0/001( 42/21 )0/9 (  2/62 آزمون هاسمن

داده هاي تابلویي از
 نوع اثرات ثابت

داده هاي تابلویي از
 نوع اثرات ثابت

داده هاي تابلویي از
نوع مدل نوع اثرات تصادفي

منبع: محاسبات تحقیق.

اقتصادي دوره قبل بر دوره فعلي مثبت  اثر رشد  پایین،  با کیفیت نهادي  در کشورهاي 
و کاماًل معنا دار است و افزایش یک درصد رشد در دوره قبل بیانگر 0/35 درصد افزایش 
رشد در دوره فعلي است. براساس تخمین ها، اثر مقدار سرمایه گذاري داخلي و خارجي نیز 
براي کشورهاي  نتایج تخمین مدل  براساس  معنا دار است.  مثبت و کاماًل  اقتصادي  بر رشد 
باکیفیت نهادي پایین از بین سایر متغیرها سطح مخارج دولت و سطح آموزش اثر مثبت و 
نرخ تورم اثر منفي بر روي رشد اقتصادي دارد، اما ضرایب هیچ کدامشان نیز معنادار نیست. 
اقتصادي  بر روي رشد  مثبت  اثر  این که  با  نیز  مبادله  رابطه  و  تجاري  بودن  باز  دو شاخص 
در  بین الملل   تجارت  دیگر  به عبارت  نیست.  معنادار  نیز  اثر  این  ولي  مي گذارند  جاي  بر 
کشورهایي که از نظر نهادي کیفیت پایین دارند و شاخص هاي حكمراني در آن ها ضعیف 
  F است، اثر قابل توجهي در بهبود وضعیت اقتصاد ندارند. قابل ذکر است با توجه به آزمون
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که مقدار آن 5/03 شده مدل هاي پانل انتخاب می شود. 
از بین مدل هاي تخمین زده شده براي کشورهاي با کیفیت نهادي متوسط براساس آزمون 
F لیمر و آزمون هاسمن، در نهایت مدل اثرات ثابت انتخاب شده است که نتایج آن به همراه 
اثر رشد  نتایج تخمین  براساس  لیمر و آزمون هاسمن وR2 در جدول آمده است.   F مقدار 
اقتصادي دوره بعد مثبت و معنا دار  اثر مقدار تشكیل سرمایه بر رشد  اقتصادي دوره قبل و 

است. 
از بین سایر متغیرها نیز مانند گروه کشورهاي با کیفیت نهادي پایین، سطح مخارج دولت 
اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفي بر روي رشد اقتصادي دارد، اما ضرایب هیچ کدام از آن ها 
نیز معنادار نیست. اما برخالف گروه قبل، سطح آموزش اثر مثبت و معناداري بر روي رشد 
اقتصادي دارد. دو شاخص باز بودن تجاري و رابطه مبادله نیز با این که اثر مثبت بر روي رشد 
اقتصادي بر جاي مي گذارند ولي این اثر نیز معنادار نیست. به عبارت دیگر، تجارت بین الملل  
در کشورهایي که از نظر نهادي کیفیت متوسط دارند و شاخص هاي حكمراني در آن ها در 
سطح متوسطي است، اثر قابل توجهي در بهبود وضعیت اقتصاد ندارد. قابل ذکر است با توجه 

به آزمون F  که مقدار آن 6/98 شده، مدل هاي پانل انتخاب می شود. 
قدرت توضیح دهندگي کل مدل براي کشورهایی با کیفیت نهادي متوسط 0/69 است. 
مدل مذکور یک بار نیز براي کشورهاي با کیفیت نهادي باالي موجود در نمونه تخمین  
زده شده است. نتایج این تخمین نیز در جدول )4( آمده است. نتایج نشانگر اثر رشد دوره 
معنا دار است و یک درصد  و  مثبت  این دوره  بر رشد  نهادي  پرکیفیت  قبل در کشورهاي 
می شود.  سبب  را  جاري  دوره  رشد  افزایش  درصد   0/29 حدود  قبل  دوره  رشد  افزایش 
اثر  است.  قبل  دوره  رشد  از  تابعي  و  بوده  پویا  کشورها  این  در  اقتصادي  رشد  به عبارتي، 
درعین حال  و  مثبت  کشورها  این  اقتصادي  رشد  بر  خارجي  و  داخلي  سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري  مقدار  مدل  این  تحقیقات  نتایج  براساس  دیگر،  به عبارت  است؛  غیرمعنا دار 
از  ناشي  این مسأله شاید  ندارد.  اثر معنا داري  نهادي  اقتصادي کشورهاي پرکیفیت  بر رشد 
اشباع شدن ظرفیت سرمایه هاي فیزیكي این کشورهاي در سطح سرمایه هاي انساني موجود 
است. به عبارتي در این کشورها ممكن است به علت وجود سرمایه فیزیكي بسیار باال، عامل 
اصلي تعیین رشد، سرمایه انساني باشد. از سایر متغیرها، اثر پنج عامل بر رشد اقتصادي مثبت 
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و اثر یک عامل منفي است. اندازه مخارج دولت اثر معنا داري بر رشد اقتصادي کشورهاي 
مي توان گفت که  مدل  این  نتایج  به  توجه  با  دیگر،  عبارت  به  ندارد.  باال  نهادي  با کیفیت 
اثر  باال  نهادي  کیفیت  با  اقتصادي کشورهاي  بر رشد  نمي تواند  دولت  بزرگي  یا  کوچكي 
معنا داري داشته باشد. شاید دلیل اصلي آن وجود انواع دولت ها )بزرگ، متوسط و کوچک( 
کیفیت  با  کشورهاي  رشد  بر  آموزش  سطح  اثر  باشد.  باال  نهادي  باکیفیت  کشورهاي  در 
اثر منفي و  باال مثبت و معنا دار است، ولي برخالف سطح آموزش، نرخ تورم یک  نهادي 

معنادار بر روي عملكرد اقتصاد بازي مي کند.
براساس تحقیقات این مدل، اثر گسترش مالي بر رشد اقتصادي این کشورها مثبت بوده 

و معنا دار نیز هست.
دو شاخص باز بودن تجاري و رابطه مبادله نیز اثر مثبت بر روي رشد اقتصادي بر جاي 
مي گذارند، ولي این اثر معنادار نیز هست. به عبارت دیگر، تجارت بین الملل  در کشورهایي 
که از نظر نهادي کیفیت باال دارند و شاخص هاي حكمراني در آن ها خوب و قوي است، 
اثر قابل توجهي در بهبود وضعیت اقتصاد دارند. قدرت توضیح دهندگي مدل مورد بررسي 

براي کشورهاي با کیفیت نهادي باال 67 درصد )R2=0/67 ( است.

جمع بندی و مالحظات

1( نتایج نشان مي دهد ارتقا شاخص هاي درجه باز بودن تجاري و رابطه مبادله در مدل کلي 
متشكل از انواع کشورها موجب بهبود رشد اقتصادي می شود. اما وقتي کشورها را براساس 
شاخص حكمراني خوب تقسیم بندي مي کنیم، در مورد گروه کشورهاي با کیفیت نهادي 
اما در  ندارد؛  اقتصادي  بر روي رشد  معناداري  اثر  بین الملل  بهبود تجارت  متوسط  و  پایین 
منجر  آن ها  اقتصادي  رشد  بهبود  به  تجارت  بهبود  باال  نهادي  کیفیت  با  کشورهایي  مورد 

می شود.
همان طور که قباًل نیز بیان شد آزادي تجارت از قدیمي ترین و جدیدترین موتورهاي رشد 
اقتصادي در نظریات رشد است. از گذشته این ادعاي نظري که تجارت بین الملل با ایجاد 
ناکارآمدي ها،  حذف  و  رقابت  افزایش  تكنولوژي،  انتشار  سرعت  افزایش  بزرگ تر،  بازار 
اقتصادي  رشد  افزایش  باعث  و...  بهره وري  باالبردن  و  مزیت ها  از  استفاده  امكان  گسترش 
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در  خصوصي  بخش  منافع  تأمین  برای  تجارت  آزادي  لزوم  است.  داشته  وجود  مي شود، 
مقررات و حذف  براي اصالح  به دولت ها  این بخش  فشار  باعث  داخل حتي ممكن است 
در  تنها  زیرشاخص  این  معناداري  که  مي شود  مشخص  مدل  نتایج  از  شود.  ناکارآمدي ها 
تنها در کشورهاي  این شاخص  این که چرا  تأیید مي شود.  باال  نهادي  با کیفیت  کشورهاي 
باکیفیت نهادي باال معنادار مي شود این است که درواقع تأثیر تجارت آزاد بر رشد، به وجود 
با  در کشورهاي  نهادها و سازمان هاي مكمل مرتبط مربوط است که عموماً  یا عدم وجود 
نیاز به این است که  درآمد متوسط و با درآمد پایین وجود ندارد. براي مؤثر بودن مبادله، 
باشند. حتي  بر روي قوانین توافق داشته  بسته های حقوق مالكیت شان،  مبادله  طرفین هنگام 
اگر قوانین داخل یک کشور براي مبادالت داخلي مؤثر باشد، ممكن است هنگام مبادله با 
شرکای تجاري بین الملل  با محیط نهادي و ساختاري متفاوت مؤثر نباشد. عالوه بر آن، یكي 
از مسائل مهم در تجارت بین الملل حقوق مالكیت فكري و مكانیسم هاي اجرایي آن است 
که در فضاي نهادي هر کشور تعریف شده است. استانداردها، نهاد مهم دیگری در این زمینه 
هستند که برای کاهش هزینه اطالعات و اجرا و کاهش هزینه های مبادله در سراسر مرزها 
ایجاد شده اند که باید روي آن ها توافق کرد. براي مؤثر بودن، کاهش کنترل بر بازار سرمایه، 
موارد  از  نبود هرکدام  است.  موثق ضروري  و  معتبر  ایجاد سیستم هاي حسابداري  همچنین 
باعث  باال مي برد و گاه  بسیار  بسته را  اقتصاد  با  براي کشورهاي  باال، هزینه گشایش مرزها 
شكست تجارت آن ها در رقابت با فضاي تجارت بین المللي مي شود. به خاطر همین هزینه 
انتقال باال از اقتصاد بسته به اقتصاد باز است که کشوري بدون داشتن زیربناي مناسب نهادي 
نمي تواند انتظار داشته باشد که از آزادي سود ببرد. بدون وجود یک زیربناي مناسب نهادي 
تجاري  و  مالي  آزادسازي  پایین،  بین المللي  ریسک  و  سالم  پول  به  دسترسي  اقتصادي،  و 

تأثیري روي رشد ندارد و ممكن است حتي اثرات زیانبار به بار آورد.  
2( نتیجه گیري با توجه به سطح کیفیت نهادي:

رشد  بر  اثرگذار  عامل  مهم ترین  پایین،  نهادي  کیفیت  با  کشورهاي  مورد  در  الف ـ 
اقتصادي سطح سرمایه گذاري داخلي و خارجي است. 

رشد  بر  اثرگذار  عامل  مهم ترین  متوسط،  نهادي  کیفیت  با  کشورهاي  درمورد  ب ـ 
اقتصادي عالوه بر سطح سرمایه گذاري داخلي و خارجي، سطح آموزش است.
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 ج ـ  درمورد کشورهاي با کیفیت نهادي باال، مهم ترین عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي 
عالوه بر سطح آموزش، درجه باز بودن تجاري و رابطه مبادله است. 

نتایج این تحقیق نشان مي دهد که بر سر راه اثرگذاري عوامل مؤثر بر رشد  دـ درواقع 
این  که  دارد  وجود  موانعي  موارد  بعضي  در  بین الملل،  تجارت  جمله  از  اقتصادي، 
و  جامعه  در یک  ناکارآمد  نهادهاي  هستند.  نهادي  گره های  عموماً  و گره ها  موانع 
همچنین رابطه ناکارآمد دولت و بازار مي تواند هرکدام از این عوامل را خنثي کند 
توسعه ای درمورد  برنامه ریزي  زمان که  هر  لذا  ببرد.  بین  از  را  تأثیرگذاري آن ها  یا 
یک کشور انجام مي گیرد، لزوم توجه به نهادها و زیرساخت هاي نهادي هر کشور 

ضروري به نظر مي رسد. 
هـ ـ همان طور که بیان شد، در مسیر عینیت یافتن اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادي، 
موانع یا گره هایي وجود دارد که مانع از تحقق رشد اقتصادي مي شوند. به بیان دقیق تر، 
بسط تجارت بین الملل شرط مولد و نه شرط کافي براي تحقق رشد اقتصادي است. 
لذا براي کفایت شرط تحقق رشد اقتصادي در نتیجه بسط آزادي اقتصادي باید موانع 
سیاستي بر سر راه را برداشت و یا این که اگر موانع نهادي است و امكان تغییر آن در 
برای  بهینه اي را  نهادي راه حل  باید در چهارچوب محیط  ندارد،  کوتاه مدت وجود 

تحقق این امر یافت. 

توصیه های سیاستي

تجارت  رابطه  بر  خوب  حكمراني  شاخص  مثبت  اثر  مطالعه  این  نتیجه  که  آنجا  از   )1
ایران  اقتصاد  لذا  تأیید می کند،  را  بررسي  نمونه مورد  اقتصادي در  خارجي و رشد 
شاخص  بهبود  طریق  از  اقتصادي  امنیت  ایجاد  و  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براي 
ارتقای  و  مالكیت  با حقوق  ارتباط  تعریف وظیفه دولت در  باز  و  حكمراني خوب 
جایگاه و اولویت این وظیفه در صدر وظایف دولت و تقویت نقش نهادهاي سنت و 
بازار، می تواند شرایط کسب درآمد دائمي و کیفیت مناسب زندگي براي نسل هاي 

مختلف را فراهم کند.
2( از آنجایي که این تحقیق به بررسي رابطه تجارت خارجي با رشد اقتصادي می پردازد 
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آن  از  ناشي  درآمد  و  است  نفت  بخش  ایران  خارجي  تجارت  بخش  مهم ترین  و 
داخلي  پیامدهاي  این،  بنابر  مي گیرد،  قرار  دولت ها  مدیریت  تحت  مستقیم  به طور 
دارد.  بستگي  درآمدها  هزینه کردن  چگونگي  درباره  دولت  تصمیم  به  درآمد   این 
بنابر این، پیشنهاد مي شود اصالح ساختار دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد اجتماعي 

نهادساز در صدر تمام امور قرار گیرد.
3( از آنجایي که بر طبق نتایج، در کشورهایي با کیفیت نهادي ضعیف تجارت خارجي 
اثر معناداري بر روي رشد اقتصادي ندارد و مهم ترین عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي 
این دست کشورها، سطح سرمایه گذاري داخلي و خارجي است، توصیه می شود که 
موانع  ثانیاً  و  بپردازند  جامعه خود  در  موجود  نهادهاي  تقویت  به  اوالً  این کشورها 

سرمایه گذاري داخلي و خارجي را حذف کنند.
4( از آنجایی که بر طبق نتایج، در کشورهایي با کیفیت نهادي متوسط تجارت خارجي 
اثر معناداري بر روي رشد اقتصادي ندارد و مهم ترین عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي 
این دست کشورها، سطح سرمایه گذاري داخلي و خارجي و سطح آموزش است، 
این کشورها براي تقویت رشد اقتصادي خود مي توانند نهادهاي موجود در جامعه را 
تقویت کنند، موانع بر سر راه سرمایه گذاري داخلي و خارجي را حذف کنند و بر 

روي آموزش نیروي انساني تمرکز خاص داشته باشند.
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