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 چکیده
در این مطالعه آثار آزادسـازي تجـاري بـر نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی مبتنـی بـر           

در ) 2005-1995(سـاله   10کشور در حال توسعه طـی دورة   30هاي پانل یا تلفیقی براي  داده
مـورد بررسـی قـرار    ) ی بـا کیفیـت نهـادي پـایین و بـاال     به تفکیک کشـورهای ( دو رژیم نهادي

یافته بـراي الگوهـاي پانـل پویـا بـرآورد       پارامترهاي مدل به روش گشتاورهاي تعمیم. گیرد می
دهد که اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصـادي موکـول بـه     نتایج حاصله نشان می. شده است

ورهاي در حال توسعه کمتر از سطح چنانچه کیفیت نهادها در کش. کیفیت محیط نهادي است
اهمیت بر نـرخ رشـد اقتصـادي     آستانه برآوردشده باشد، آزادسازي تجاري تاثیري منفی یا بی

در مقابل اگر کیفیت محیط نهادي در کشورهاي در حال توسعه بیشـتر از سـطح آسـتانه    . دارد
همچنین . خواهد بودمذکور باشد اثر آزادسازي تجاري بر نرخ رشد اقتصادي مثبت و معنادار 

مختلـف بـه مراتـب کمتـر از سـطح آسـتانه       هـاي   نمرات شاخص کیفیت نهادي ایران در سـال 
لذا با توجه به پائین بودن کیفیت محیط و ترتیبـات نهـادي ایـران    . کیفیت نهادي مذکور است
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توان نتیجه گرفت که آزادسازي بی قید و شرط تجاري، تـاثیري بـر رشـد اقتصـادي ایـران       می
مندي مناسب از  لذا اگر ایران و سایر کشورهاي در حال توسعه خواهان بهره. اهد گذاشتنخو

ها و ترتیبات نهادي  باشند؛ باید محیط، زیرساخت تجاري میهاي  آزادسازيهاي  نتایج سیاست
الزم را جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی آمـاده نماینـد تـا از منـافع آن بـر حسـب رشـد        

  .مند گردند بهرهاقتصادي بیشتر 

  .JEL :F14, O40بندي  طبقه
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  مقدمه
الملل در جهت قانونمند کردن  تاکنون تالش نهادهاي مالی و اقتصادي بین 1947از سال 

ترین ابزار بـراي دسـتیابی بـه رشـد و توسـعه اقتصـادي        عنوان مناسب هب» آزادسازي تجاري «
و  1947در سـال   GATT(1(تجارت  ایجاد موافقت نامه عمومی تعرفه و. متمرکز بوده است

اي و  ، با هدف کاهش موانع تعرفه1995در سال WTO(2(پس از آن سازمان تجارت جهانی 
المللـی، در حقیقـت    اي تجارت جهت دسترسی آزادانۀ کشورها به بازارهـاي بـین   غیر تعرفه

بـه عنـوان مثـال در ایـاالت متحـدة آمریکـا       . تالشی براي  دستیابی به این اهداف بوده است
تا دور توکیو در سال  1947 اي از اولین دور مذاکراتی گات در سال هاي تعرفه میانگین نرخ

اي تجـارت   اي و غیـر تعرفـه   کاهش موانـع تعرفـه  . 3درصد کاهش یافت 92حدود در  1979
نسبت به تولید ناخالص داخلـی در  ) واردات و صادرات(سبب شدکه سهم تجارت خارجی 

برسد، و در  2004در سال  درصد 42به  1987در سال  درصد 27کشورهاي توسعه یافته از  
تـأثیر ایـن   . 4بـالغ گـردد   درصد 22به  درصد 10کشورهاي در حال توسعه این رقم از مورد 

هاي آزادسازي تجاري بیشتر بر روي رشد اقتصادي موضوع  روند حرکت به سمت سیاست
برخی اقتصاددانان و سیاستگزاران معتقدنـد بـاز   . تحقیق بسیاري از محققان قرار گرفته است

منجـر بـه عملکـرد کـالن اقتصـادي بهتـر و رشـد        ) تـر محدودیت تجاري کم(بودن تجاري 
کننـد، از   مطالعات تجربی فراوانـی از ایـن دیـدگاه حمایـت مـی     . شود  تر می اقتصادي سریع

، سـاچز و  7)1993(، بن داود 6)1992(، ادواردز 5)1992(توان به دالر جمله این مطالعات می
. اشـاره کـرد   10)2005(کـاران  ، آلسینا و هم9)2001(، رودریگز و رودریک 8)1995(وارنر 

المللـی پـول و سـازمان     المللـی هماننـد بانـک جهـانی، صـندوق بـین       همچنین  نهادهاي بـین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. General Agreement on Tarrif and Trade. 
2. World Trade Organization. 
3. Bhagwati (1991). 
4. WDI (2006). 
5. Dollar (1992). 
6. Edwards (1992). 
7. Ben-David, Dan (1993). 
8. Saches and Warner (1995). 
9. Rodriguez, F., Rodrik, R. (2001). 
10. Alesina, Alberto & Spolaore, Enrico & Wacziarg, Romain (2005). 
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کننـد کـه    به کشورهاي عضو این بـاور را توصـیه مـی   ) OECD(همکاري و توسعه اقتصادي
حتـی بانـک   . گذاري خارجی بررشد اقتصادي تاثیر مثبت دارد آزاد سازي تجارت و سرمایه

گیـري بـازار و آزادسـازي تجـاري را      المللی پول، اصالحات با جهـت  و صندوق بین جهانی
پیوند مثبت بـاز بـودن تجـاري و رشـد اقتصـادي      . دهند هاي مالی خود قرار می شرط کمک

انگیـزه  ) المللـی تبلیـغ شـده اسـت     که به شدت از سوي محافل آکادمیـک و نهادهـاي بـین   (
ل توسعه براي انجام اصالحات تجاري یک جانبـه   مناسبی براي بسیاري از کشورهاي در حا

بـه همـین دلیـل بسـیاري از کشـورهاي در      . و بی سابقه طی سی سال گذشته به وجـود آورد 
هـاي اقتصـادي زدندکـه بـا عنـوان       اي از سیاست دست به مجموعه 1980حال توسعه از دهه 

  بـه عنـوان     80ه در ادبیات توسعه اقتصادي مطـرح شـده اسـت، از ایـن رو دهـ     » آزاد سازي«
  . نامگذاري  شده است» دهه آزاد سازي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه«

اي در مورد حمایـت بـیش از حـد از سـوي      امروزه هر چند ممکن است اجماع گسترده
هـا، کـه منحصـراً در     از برخـی بخـش  » جـایگزینی واردات «دولت در چـارچوب اسـتراتژي   

شود وجود داشـته باشـد، امـا اجمـاعی در مـورد       ته میکار گرف هخدمت حفظ منافع خاصی ب
اینکه آزادسازي سریع تجاري، به خصـوص در کشـورهایی کـه بـا مشـکالت سـاختاري و       

مرور خالصـه ادبیـات   . نهادي روبرو هستند منجر به رشد اقتصادي خواهد شد، وجود ندارد
کـه   ،نمایـد  باز بودن، آزادسازي تجـارت و رشـد اقتصـادي بـه یـک نکتـه مهـم تأکیـد مـی         

هنوز ابهامات زیادي در این خصوص وجـود   ،رغم وجود ادبیات گسترده در این رابطه علی
  .دارد

در بــین بســیاري از  1980افســون بــازار آزاد و آزادســازي ســریع تجــارت کــه از  دهــۀ 
بـدون ایجـاد نهادهـاي    (کشورهاي در حال توسعه جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي 

جاي آنکه به ایجاد رشد و توسعه اقتصـادي منجـر گـردد،     هدت رواج یافت ببه ش) زیربنایی
هـاي آن را از بـروز    کـه نمونـه  (مسائل و مشکالت بلندمدت تري همانند فروپاشی اجتماعی 

هـاي نـژادي در دیگـر منـاطق جهـان       هاي شهري آمریکاي التین گرفته تا درگیري خشونت
  .1مراه داشترا به ه) توان مشاهد نمود مثل اندونزي می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1382(جوزف استیگلیتز ؛ جهانی سازي و مسائل آن، حسن گلریز، تهران، نشر نی، .  1
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گیري الگوهاي رشد کالسیک و نئوکالسیک و ناتوانی ایـن الگوهـا    تجربه ناموفق بکار
در شناخت اهمیت نهادهاي سیاسی، اقتصـادي و فرهنگـی در کشـورهاي در حـال توسـعه،      
رکود اقتصادي در بسیاري از کشورهاي در حال توسـعه، مسـائل سـاختاري در اقتصـادهاي     

تصادي شوروي سابق، آسیاي مرکزي  و اروپاي مرکزي و شرقی، صنعتی قدیم، فروپاشی اق
بـراي دسـتیابی بـه رشـد     . باشـد  از جمله دالیل اهمیت نقـش نهادهـا در رشـد اقتصـادي مـی     

اقتصادي تحوالت سریع ساختاري و سازمانی نیاز است، اما پیش نیـاز ایـن تحـوالت ایجـاد     
ست که تنگناهایی که در جهـت  ا افقط وجود این نهاده. باشد نهادهاي اجتماعی مناسب می

لذا . سازد  ممکن است پیش آید را برطرف می) تشکیل سرمایه و یا نیروي کار ماهر(عرضه 
توان این فرضـیه را مطـرح کـرد  کـه تشـویق و گـاهی اصـرار بـر سـرعت غیـر الزم در            می

ند ک آزادسازي تجاري در فقدان محیط و ترتیبات نهادي مناسب به ایجاد فضایی کمک می
  .برد که احتمال بروز بحران را باال می

رسد که ترکیب عامدانه آزادسازي تجاري و تحول نهادي حلقه مفقوده رشـد   به نظر می
از آنجا که ادبیات اخیـر رشـد بـه    . باشد و توسعه  اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه می

در کشـورهاي  سمت نهادهاي خوب و اهمیت کیفیت نهادي در عملکرد مناسب اقتصـادي   
در حال توسعه تغیییر جهت داده است، در این مقاله  سـعی بـر آن اسـت کـه بـه ایـن سـوال        

آیا اثرآزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي به کیفیت محـیط نهـادي    : اساسی پاسخ داده شود
بستگی دارد؟ لذا در این تحقیق، با توجه به تاثیرپذیري عمیق عملکرد اقتصـادي از سـاختار   

به بررسی تاثیر آزادسازي تجاري بـر رشـد اقتصـادي در فراینـد الحـاق بـه سـازمان        نهادي، 
در بخش دوم ادبیات نظري و . تجارت جهانی با تاکید بر متغیرهاي نهادي خواهیم پرداخت

بخـش سـوم بـه تبیـین     . کنـیم  تجربی آزادسازي تجاري را در یک بستر تـاریخی مـرور مـی   
در بخـش چهـارم بـه    . کید بر نقش نهادها اختصاص داردها با تا الگوي اقتصاد سنجی و داده

در بخش پنجم نیز مباحث مذکور را جمـع بنـدي و   . پردازیم برآورد الگو و تحلیل نتایج می
  .   کنیم گیري می نتیجه
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  مبانی نظري و تجربی آزاد سازي تجاري .1
بررسـی رابطـه رشـد اقتصـادي و      ،الملـل  یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد بـین 

تواند نیروي محرکه رشد و توسـعه یـک    آیا آزادسازي تجاري می. آزادسازي تجاري است
کشور باشد؟ یا برخالف فرامین مزیت نسبی، بـا نیازهـاي رشـد و توسـعه شـتابان ناسـازگار       

از  به طور کلی مسئله اصلی و مهم این است که چه کشورهایی قادر خواهند بود کـه .  است
در . گیري بیشـتري بنماینـد   بهره  -نماید ناپذیر نیز می که اجتناب  -روند جهانی شدن اقتصاد
خواهیم این فرضیه را مطرح کنیم که موفق بودن کشـورها در گـرو    پاسخ به این پرسش می

قوانین و مقررات حـاکم بـر اوضـاع کشـور و توانـایی کشـور در عرصـه         ،ساختار اقتصادي
در ادامـه سـیر تـاریخی و نظریـات آزادسـازي در کشـورهاي       . باشـد  للی میالم بازارهاي بین

 .کنیم درحال توسعه را مرور می

  تجربه استراتژي حمایت ازصنایع داخلی درکشورهاي در حال توسعه.1-1
هــاي توســعه اقتصــادي کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا مبــادالت   یکــی از نخســتین اســتراتژي

 1950در طـول دهـۀ   . باشـد  مـی » جـایگیزینی واردات «ه المللی دارد، استراتژي موسوم بـ  بین
اي در راستاي این استراتژي با کمک مشاوران خارجی و تحـت نظـارت و    اقدامات گسترده

المللی مبتنی بر سه محـور  برنامـه ریـزي، حمایـت از بـازار داخلـی و        راهنمایی نهادهاي بین
امـا  . رشد اقتصـادي تـدوین شـد    گذاري به عنوان مهمترین عامل انداز و سرمایه افزایش پس

  .1استراتژي جایگزنی واردات در عمل با مسائلی جدي مواجه گردید
در زمینه برنامـه ریـزي؛ هـیچ یـک از کشـورهاي در حـال توسـعه قـادر نبودنـد فراینـد           

مسـئله دیگـر در مـورد    . ریزي را به طور کامل تحت کنتـرل گرفتـه و متمرکـز سـازند     برنامه
هـایی   ر کشورهاي در حال توسعه این بود که، دولتهـا در چـه زمینـه   ریزي د مشکالت برنامه

ریـزي بزننـد و در چـه     باید بـه طـور مسـتقیم در اقتصـاد دخالـت  کـرده و دسـت بـه برنامـه         
هـا،   علی رغـم همـۀ ایـن دشـواري    . هایی باید کار را به بخش خصوصی واگذار نمایند زمینه
 1960در نیمـۀ نخسـت دهـۀ    . رواج  یافتدر همۀ کشورها  1950ریزي در خالل دهۀ  برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rodriguez and Rodrik (2001). 
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  . 1اي، چیزي که بتوان آن را برنامه نامید، وجود داشت تقریباً در هر کشور در حال توسعه
تقریباً همه کشورهاي در  1950در زمینه اجراي سیاستهاي حمایت گرایی؛ از اوایل دهۀ 

ي گونـاگون بـراي   هـا  اي و روش هـاي گمرکـی و تعرفـه    حال توسعه اقدام به برقراري رژیم
هـاي گمرکـی تقریبـاً     تعرفـه . حمایت از بازار در قبال طیف وسیعی از اقالم وارداتی کردنـد 

اي کمتـرین   هـاي تعرفـه   آنجا که فهرسـت بلنـد نـرخ   . شدند همگی بر حسب مورد وضع می
ــم     ــوان مه ــه عن ــال ب ــین ح ــق اقتصــادي را در برنداشــت و در ع ــانی از منط ــزار   نش ــرین اب ت

اي  توان حدس زد که کاربرد آن در عمل چـه نتیجـه   شد، می کار گرفته میگیري به  تصمیم
هایی کـه انجـام شـد از نقطـه نظـر منطـق اقتصـادي کمتـرین          گذاري سرمایه: به دنبال داشت

  . توجیهی نداشت
هاي رسمی وموثر به عنوان ابزاري بـراي حمایـت از بـازار داخلـی در برابـر       اعمال تعرفه

زارهاي دیگري کـه دسترسـی بـه ارز خـارجی را تحـت کنتـرل قـرار        کاالهاي وارداتی  با اب
البته این ابزارها نه به عنوان ابزارهاي اجرائی سیاست جـایگزینی واردات،  . داد همراه بود می

هاي مقطعی تراز پرداخت ها که در نتیجه تعقیب  بلکه عمالً به عنوان روشی براي حل بحران
کشورها در سطحی گسترده نرخ . رفت اد به کار مید استراتژي جایگزینی واردات روي می

در مقایسـه بـا حـالتی کـه مبـادالت آزادانـه صـورت        (داشـتند   ارز را مصنوعاً پایین نگه مـی 
اي را پائین نگه داشته و در برخـی   تا از این طریق قیمت داخلی تجهیزات سرمایه) گرفت می

پایین نگه داشـتن نـرخ ارز و عـدم     سیاست. موارد نیز تورم داخلی را بدین وسیله مهار کنند
براي این کشورها بدان معنـی بـود کـه بـا پـایین نگـه        1960وري در خالل دهۀ  افزایش بهره

داشتن نرخ ارز، صنایع صادراتی نتوانستند صـادرات خـود را افـزایش دهنـد و نتیجـۀ مثبتـی       
 . 2حاصل نشد

رایـی در کشـورهاي در   گ هاي حمایـت  لذا با توجه به مسائل فوق الذکر؛ اجراي سیاست
هـاي   شـد، موجـب کـاهش انگیـزه     نیـز نامیـده مـی    3»نگاه بـه درون «حال توسعه که سیاست 

اندازها، افزایش نرخ بیکـاري و   تولیدي و صادراتی، بدتر شدن توزیع درآمدها، کاهش پس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Greenaway and  Milner (1993). 
2. Easterley (1999). 
3. Inward Oriented Strategy. 
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 .1وري شد تنزل بهره

  هاي تجاري استراتژي توسعه صادرات و آزادسازي .2-1
شد؛  هاي جایگزینی واردات جمع آوري می ژیم هاي ر دي از هزینهدر شرایطی که شواه

توسـعه نظــري مهــم دیگــري بــه وقــوع پیوســت کــه اول در تــایوان و ســپس در تعــدادي از  
ایـن کشـورها از   . کشورهاي شرق آسیا تجربه شد و رشد سریع اقتصادي را به ارمغـان آورد 

کـره جنـوبی، هنـگ    . تفاده کردندهاي جایگزینی واردات، اس هایی مغایر با سیاست سیاست
کنگ و سنگاپور جزء کشورهاي شرق آسیاي جنوب شرقی بودند که از معجزه حاصـل از  

نرخ رشد در ایـن کشـورها   . ریزي شده بر پایه تشویق صادرات بهره بردند هاي طرح سیاست
   .2هاي رشد قابل حصول نیز فراتررفت اي که از حد باالي نرخ نیز افزایش یافت به گونه

هاي اقتصادآزاد و الگوهـاي   شاهد ظهور مجدد نظریه 1980از سوي دیگر در خالل دهه
این نظریات بر نقش مفید بازارهاي آزاد، اقتصادهاي باز و . باشیم نئوکالسیک بازار آزاد می

هاي عمومی ناکارآمد تأکید نموده و توسعه نیافتگی را ناشی از سـوء   خصوصی سازي بنگاه
هاي نادرسـت قیمتـی و دخالـت زیـاد دولـت درکشـورهاي        لیل سیاستتخصیص منابع به د

نظریه پردازان این گروه موفقیت کشورهایی نظیر کره جنوبی، تـایوان،  . دانند جهان سوم می
هنگ کنگ، و سنگاپور و شکست اقتصادهاي آفریقایی و امریکاي التین را در چـارچوب  

هاي کالسیک و نئوکالسیک  تئوري. ندکن تحلیل می) در مقابل دخالت دولت(اقتصاد آزاد 
هـاي   کردند که اختالالت تجاري کـه از سیاسـت   الملل خاطر نشان می در ادبیات اقتصاد بین

نـرخ رشـد اقتصـادي و    ) از قبیل تعرفه ها و کنترل نرخ ارز(گیرند  اقتصادي دولت نشأت می
خـویش خـارج    درآمد سرانه را در فرآینـد یـک دورة انتقـالی بلنـد مـدت، از مسـیر اصـلی       

  . نماید  ساخته و منحرف می
المللـی، کـامالً    بسیاري از طرفداران توسعه و نیز بانک جهانی بـه عنـوان یـک نهـاد بـین     

متقاعد شده بودند که توسعه صادرات صنعتی و به حـداقل رسـاندن ابعـاد دولـت تنهـا رمـز       
موفقیت تایوان و کره و به دنبـال آنهـا مـالزي و تایلنـد بـوده اسـت و اتخـاذ ایـن اسـتراتژي          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Krueger, A.O., (1997). 
2. Irwin and Tervio (2002). 
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  .رهاي در حال توسعه نیز همان معجزه را تکرار نمایدتواند در دیگر کشو می
هـاي تـدوین    به هر حال  مشکالت ناشی از مداخله دولت در اقتصاد، عدم توفیـق برنامـه  

ریزي دستوري، عدم رشد کافی کشورهاي سوسیالیستی به عنـوان   شده و بعضاً از نوع برنامه
ورهایی که اسـتراتژي توسـعه   ترکش الگوي نمونه کشورهاي در حال توسعه و پیشرفت سریع

ها و نظریات اقتصادي دراواخـر   صادرات را انتخاب نموده بودند، موجب تعدیل در سیاست
همچنین بـروز بحـران مـالی دراکثـر کشـورهاي درحـال       . شد 1980و اوایل دهه  1970دهه 

 المللـی از قبیـل بانـک    ، موسسات وام دهنده بـین 1970توسعه همراه با بحران جهانی دردهه 
المللی پول را متقاعد کـرده بـود کـه اصـالحات سـاختاري و کـاهش        جهانی و صندوق بین

  . مداخله دولت در اقتصاد این کشورها امري ضروري است
، ادواردز )1992(، دالر 1987مطالعات متعددي همچون گـزارش توسـعه جهـانی سـال      

ــن داود )1992( ــر  )1993(، ب ــاچز و وارن ــر )1995(، س ــل و روم ــینا و )1999(1، فرانک ، آلس
ــري و کــالینز 2)2002(گــرین وي و همکــاران ، )2005(همکــاران ــگ و  3)2003(، ب و چان
هـاي   هـاي بـیش از حـد از بخـش     رسـیدند کـه حمایـت    به این نتیجه مـی  4)2005(همکاران 

هاي بازار سیاه، در مقایسـه بـا تجـارت آزاد، تـاثیرات منفـی قابـل        مختلف اقتصادي و رانت
بانک جهانی » معجزة آسیاي شرقی«گزارش . نرخ رشد درآمد سرانه دارنداي روي  مالحظه

منتشر شد و همچنین تحقیقات اقتصادي و مطالعات کاربردي موجـود در   1993که در سال 
دادند کـه  بـه طـور متوسـط      هاي باز و نرخ رشد اقتصادي نشان می مورد رابطه میان سیاست

درصد رشـد سـاالنه    2/5از ) ان تجارت جهانیعموماً کشورهاي عضو سازم(اقتصادهاي باز 
) کشـورهاي غیـر عضـو سـازمان تجـارت جهـانی      (بیشتري در مقایسـه بـا اقتصـادهاي بسـته     

 . 5اند برخوردار بوده

  )استراتژي آزادسازي بی قید و شرط تجاري(مشکالت آئین فکري نوین . 3-1
توسـعه و نیـز   تجارب حاصـله از اسـتراتژي جـایگزینی واردات در کشـورهاي در حـال      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Frankel, J., Romer, D., (1999). 
2. Greenaway, David & Morgan, Wyn & Wright, Peter, (2002). 
3. Barry, P. B., and Collins, S. M. (2003). 
4. Chang, Roberto, Kaltani, Linda, and Loayza, Norman. 
5. Saches and Warner, (1995). 
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گــذاران را بــه  دانان توســعه و سیاســتدتجربــۀ عملــی تــایوان و کــره جنــوبی، توجــه اقتصــا
استراتژي نوینی معطوف ساخت که عناصر اساسی آن را اعتماد دوباره به نظام بازار و تالش 

امـا در   .1داد براي توسعه صادرات محصوالت غیرسـنتی و آزادسـازي واردات تشـکیل مـی    
. شـد  هاي آموخته شده از تجارب پیشین نادیده گرفته مـی  ن هم برخی درسین فکري نویئآ

هـاي   المللی تکنولـوژي، علـوم و دانـش    هاي عمیق نهفته در فرآیند نقل و انتقال بین دشواري
فنی و نقش محوري تحقیق و یادگیري بنگاههاي خصوصی و دولت در این فرایند، نقـش و  

اجتمـاعی در رونـد توسـعه و ایـن واقعیـت مهـم کـه        تاثیر شرایط اولیـه، تـاریخ و نهادهـاي    
سیاسـتهاي  » انتخـاب «موفقیت آمیز سیاست ها بـه انـدازة   » اجراي« هاي نهادي در  صالحیت

درست اهمیت دارند، از جمله اموري بود که در آیین فکري نـوین نیـز مـورد غفلـت واقـع      
  .2شد

را  بی قیـد و شـرط    ها بررسی حقایق آشکارشده و تجربیات کشورهایی که این سیاست
هـا   از ملزومات نهادي آنها بکار بسته بودند تردیدهایی جـدي نسـبت بـه ایـن آمـوزه      غو فار

توان به تجربه کشورهاي آفریقایی یا آمریکاي التـین در جریـان    بطور مثال، می. فراهم کرد
تعـدادي از کشـورهاي آفریقـایی و آمریکـاي التـین عضـو       . آزادسازي تجاري اشاره کـرد 

تعهد کردند که در سطح وسیعی اقـدام بـه آزادسـازي     1990مان تجارت جهانی دردهه ساز
هـاي   اما این کشورها علی رغـم انجـام اقـدامات فـوق در جهـت آزادسـازي      . تجاري نمایند

. هاي رشـد و توسـعه اقتصـادي خـود ندیدنـد      تجاري تغییر محسوسی در وضعیت و شاخص
نجام اصالحات فوق نه تنهـا بهتـر نشـد بلکـه     هاي اجتماعی در این کشورها پس از ا شاخص

هایی که نسبت بـه   کم کم تردیدها و بدبینی 1990لذا از اواسط دهۀ  .3خیلی بدتر شده است
شد قـوت گرفـت و بـه     ابراز می» آزادسازي بی قید و شرط تجاري«ایده آل بودن استراتژي 

یان فکري به هیچ وجـه  این جر. یک جریان فکري قوي در میان اقتصاددانان توسعه بدل شد
بلکه یک ارزیابی انتقادي از توجیهات . مدافع بازگشت به استراتژي جایگزینی واردات نبود

تـر و   شد، و نیز نگاهی دقیـق  ارائه می» توسعه صادرات« و دالیلی بود که از سوي طرفداران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yanikkaya (2003). 
2. Salinas and Aksoy (2006). 
3. Onafowora, O. A. (1998). 
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آسـیاي  تر به فرآیندي بود که کشورهاي کره، تایوان و دیگـر کشـورهاي موفـق     موشکافانه
  .1جنوب شرقی عمالً طی کرده بودند

گـرا   بسیاري از مباحثی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاع از استراتژي توسعه بـرون 
هـاي اقتصـادي در کشـورهاي در     کنند که بنگـاه  شود تلویحاً این مفهوم را القا می مطرح می

ا از سـطوح میـانی بـه    توانند با یک جهش ناگهانی، سطح تکنولوژي خـود ر  حال توسعه می
المللـی دسـت    ترین سطوح موجود رسانده و به یکباره به قابلیت رقابت در سطح بین پیشرفته
در خصـوص آن قابـل اعمـال    » اوهلین-هکشر« به طوري که الگوي تجارت خارجی . یابند
پیشـرفت تکنولـوژي   . اما مدارك و شواهد فراوانی در رد این استدالل ها وجود دارد . باشد
کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور طی یک فرآیند یادگیري مسـتمر، طـوالنی    در

هـاي فراملیتـی حاصـل شـده اسـت و اثـري از        و طاقت فرسا و با همکاري نزدیـک شـرکت  
دستیابی به پیشرفت تکنولوژیک به نوبۀ خود مستلزم توجـه  . شود جهش در آن مشاهده نمی

هـاي   اسـتعداد کـارآفرینی، توسـعۀ نهادهـا، ارزش    : ظیـر تر جامعه ن هاي بنیادي خاص  به جنبه
اجتماعی و هنجارهاي رایج، عالقـه منـدي و احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه رشـد و توسـعۀ         

از آنجا که این . سازند پذیر می گونه تحوالت را امکان اقتصادي و دیگر عواملی دارد که این
توان  ی فراوانی دارند، لذا نمیویژگی ها در میان کشورهاي در حال توسعه تنوع و گوناگون

  .2براي همۀ کشورها یک نسخه تجویز کرد
در زمینه واردات بی شک حمایت از صـنایع داخلـی در اسـتراتژي جـایگزینی واردات،     

پـذیر نباشـد    لیکن در شرایطی که پیشـرفت جهشـی امکـان   . مشکالت فراوانی را به بار آورد
کره، تایوان و ژاپـن و  . پذیر و ضروري استحمایت از صنایع داخلی اجتناب نا) که نیست(

بسیاري از کشـورهاي پیشـرفته کنـونی در فراینـد توسـعۀ خـود در مقـاطع گونـاگون انـواع          
ها را برقرار ساختند که نقش مهمی در پیشبرد روند یادگیري درونـزاي آنهـا داشـته     حمایت
ریـزي و   برنامـه  گـذاري بـر عهـده دارنـد     اي که دولـت هـا در سیاسـت    بنابراین وظیفه. است

هاي حمایتی هدفمندي است که به جـاي تـرویج تنبلـی و ایسـتایی، مشـوق       طراحی سیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Irwin, and Terviö (2002). 
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  .یادگیري و پویایی باشد
در خصوص تاثیر گشایش مرزهاي اقتصادي کشور بر روي سطح اشتغال و نیـز کمکـی   

کنـد هـر چنـد اجمـاع نظـر وجـود نـدارد، امـا عمـوم           که این سیاست به روند فقرزدایی می
اند به واسطۀ رشد قابل مالحظـۀ بهـره وري،    گران باور دارند که تایوان و کره توانسته حلیلت

اما در این تحلیـل هـا کمتـر بـه ایـن واقعیـت       . در زمینه اشتغال زایی و فقرزدایی موفق باشند
توجه و تاکید (توجه شده است که در کشورهاي مزبور، شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی 

سـجام و همبسـتگی اجتمـاعی، ظرفیـت و قابلیـت بـاال در یـادگیري و بـومی         بر یادگیري، ان
ها، اقتدار و ثبات دولتهایی که به توسعه اقتصادي بیش از هر چیز دیگري  ساختن تکنولوژي

بنابراین دلیلی ندارد که انتظار داشته باشیم، کشورهایی . حاکم بوده است) دادند اولویت می
زهاي خـود بـه روي اقتصـاد جهـانی موفـق بـه حـل مشـکل         با شرایط متفاوت، باگشودن مر

توان گفت که ویژگی هـا و شـرایط نهـادي، اقتصـادي و      ت میٔبه جرا .1بیکاري و فقرشوند
، بسیار متفاوت با دیگر کشورهاي در 1960و  1950هاي  سیاسی ژاپن، کره و تایوان در دهه

درآمـد در دیگـر کشـورها    هایی کـه در ایـن کشـورها بـه اجـرا       حال توسعه بوده و سیاست
  .2توانست منجر به نتایج یکسانی  شود نمی

  ها در رشد اقتصادي نقش نهادها و کیفیت آن. 4-1
 یـري، کند و به تعب می یتلق ينهاد يگذار یهتوسعه را سرما یندآغاز فرآ ي،نهاد یکردرو

در مقابـل  . دهـد  قـرار مـی   یو انسان یزیکیف یهانباشت سرما ینهرا زم "ينهاد یهسرما" شتانبا
توسـعه   ینـد را آغـاز فرآ  یزیکیو ف یانسان یهانباشت سرما یک،اقتصاددانان نئوکالس یکردرو
صـرفاً بـا    توانـد  یخود نم يرشد بخود آیندکه فر اند یرفتهاز اقتصاددانان پذ یاريبس. داند می

کار مـؤثر   یرويز نا يا گردد که محصول سرانه را تابع ساده یینتب یکیمعادله ساده نئوکالس
 یدر حـال توسـعه، فروپاشـ    ياز کشـورها  یاريدر بس يرکود اقتصاد .کند یم یتلق) کارآ(

سـازي در   شکسـت سـنگین خصوصـی    و اروپاي شرقی، همچنـین  سابق يشورو ياقتصادها
هـایی ماننـد    کشـورهایی کـه بـا بحـران    نارضـایتی مـردم از اصـالحات بـازارگرا در      ،روسیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lee, H. Y., Ricci, L. a., Rigobon, R. (2004). 
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هـاي   توجـه اقتصـاد دانـان و سـازمان    بحـران مـالی آسـیا     هاي خارجی مواجه شدند و  بدهی
  .1المللی به نقش نهادها را بیش از پیش به خود معطوف ساخت بین

یـن  ه اایـن بـ  . انـد  از دید نهادگرایان جدید، قواعد رسمی بر مبناي هنجارها شکل گرفتـه 
اقتصـادهاي مبتنـی بـر بـازار در      معنی است که انتقال قواعـد رسـمی اقتصـادي و سیاسـی از    

کشورهاي غربی به کشـورهاي در حـال توسـعه و اروپـاي شـرقی یـک شـرط کـافی بـراي          
نظام شـفاف تضـمین حقـوق مالکیـت، وجـود      . دستیابی به عملکرد اقتصادي مطلوب نیست

هـاي اخالقـی،    قواعد رسمی و غیر رسمی براي کنترل فسـاد، رفتـار ضـد رقـابتی و مخـاطره     
نسبتاً منسجم، اعتماد و همکاري اجتماعی، نهادهاي اجتمـاعی و سیاسـی بـراي    وجود جامعه 

هاي اجتماعی، قـانون گرایـی و برخـورداري از دولـت کـارآ،       کاهش ریسک و اداره تقابل
کنند؛ ولی  همگی ترتیبات اجتماعی هستند که اقتصادانان معموالً آنها را داده شده فرض می

بـدین ترتیـب؛ روشـن    . درحال توسعه کامالً آشکار استفقدان آن ها در کشورهاي فقیر و 
کنند یا نتایج نامطلوبی بـه دنبـال    است که درفقدان نهادهاي مناسب، انگیزش ها یا تاثیر نمی

  .2دارند
تاکنون مطالعات زیادي در خصوص نقش نهادها در فرایند توسعه اقتصادي در داخـل و  

آدلمـن و  . کنـیم  خـی از آنهـا اشـاره مـی    خارج کشور صورت گرفته است که در ادامه به بر
نشـان داد کـه    1850-94کشـور در طـی دوره    23هـاي   با استفاده از داده) 1994( 3لوهمولر

و مهمی در الگوي توسعه کشـورهاي مـورد مطالعـه داشـته       عوامل نهادي نقش تعیین کننده
از  ، معتقـد اسـت کـه رشــد اقتصـادي آمریکـا در قـرن نـوزده ناشــی       4)1997(نـورث . اسـت 

کند که در بخـش اعظمـی از تـاریخ و     نورث تأکید می. چارچوب نهادي مناسب بوده است
در بیشتر اقتصادها، نهادهایی که بـه محـدود کـردن تولیـد، کارتراشـیدن و جنایـت پـاداش        

.  دهنـد  هـاي اقتصـادي مولـد پـاداش مـی      دهند بیشتر از نهادهایی بوده اند کـه بـه فعالیـت    می
ژوهشی درباره تغییر نهادي و عملکرد اقتصادي در اقتصاد لهستان بـه  در پ) 2004( 5تریدیکو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1384(دنی، رودریک؛ ترجمه زهرا کریمی . 1

 .)1377(منکور ، اولسون ؛ ترجمه حمیدرضا برادران شرکاء . 2
3. Adelman, I. and Lohmoller, J.B. 

 .)1377(داگالس سی ، نورث؛ نهادها، تغییرات نهادي و عملکرد اقتصادي، محمدرضا معینی، تهران، سازمان برنامه و بودجه،  . 4
5. Tridico. 
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این نتیجه دست یافته است که رفتار کنشـگران اقتصـادي نـه تنهـا از نهادهـاي رسـمی نظیـر        
پـذیرد بلکـه تحـت تـأثیر هنجارهـاي اجتمـاعی،        حقوق، رسـوم جدیـد و سـازمانها اثـر مـی     

 1)2004(کامسا و ام بچ . گیرد ز قرار مینی) نهادهاي غیررسمی(هاي قدیمی و عادات  ارزش
در مقاله خود، نقش نهادها را در فرآیند توسعه کشورهاي آفریقایی مورد مطالعـه قـرار داده   

اند که اجراي ضعیف حاکمیـت قـانون، فسـاد، ضـعف مـدیریت،       و به این نتیجه دست یافته
رنده در توسعه ایـن  هاي سیاسی مهمترین عامل بازدا فقدان یک جامعه مدنی قوي و دخالت

، بـا بررسـی سـیر تـاریخی رشـد و توسـعه       )2005( 2گلیسـر و دیگـران  .  کشورها بوده است
گیري یک اقتصاد بـه سـمت ایجـاد     د، جهتکنن اقتصادي در کشورهاي صنعتی مشاهده می

هـا و   گذاري، انباشـت مهـارت   تواند منجر به ترغیب سرمایه اصالحات در ساختار نهادها می
گذاري ها شده و از این طریق پویایی  ال فن آوري و استفاده کارا از این سرمایههمچنین انتق

در ) 1384(جعفـري صـمیمی و آذرمنـد    . اقتصادي و رشد پایـدار را بـه دنبـال داشـته باشـد     
شان، تأثیر متغیرهاي نهادي بر رشد اقتصادي در کشورهاي جهـان را در فاصـله زمـانی     مقاله

نتــایج مطالعــه، حــاکی از ارتبــاط معنــادار رشــد . انــد داده مــورد بررســی قــرار 2001-1980
  .بلندمدت اقتصادي با عملکرد نهادهاي اقتصادي، سیاسی و حقوقی است

رود سیاست هاي آزادسـازي اقتصـادي بـدون توجـه بـه شـرایط        ین ترتیب انتظار میه اب
اقتصـادي،   -اجتماعی و نهادي الزم و قبل از آنکه جامعه، سازمان هـا و نهادهـاي اجتمـاعی   

آمادگی پذیرش تحوالت مورد نظر را داشته باشند، ممکن است نتایج مورد انتظار را نداشته 
براي خورداري از منافع سیاست مذکور، تحوالت سریع ساختاري و سازمانی و ایجاد . باشد

باشد فقط وجود این نهادهاست که تنگناهـایی کـه در جهـت     نهادهاي اجتماعی مناسب می
 .سازد ي ممکن است پیش آید را برطرف میرشد بهرور

بـدون  تشویق و گاهی اصرار بر سرعت غیر الزم در فرآیند آزادسـازي تجـاري    نابراینب
کنـد کـه احتمـال     به ایجاد فضایی کمک میهاي نهادي الزم ممکن است  ایجاد بستر سازي

و اجتمـاعی   نهادهـاي اقتصـادي، سیاسـی   آزادسازي پـیش از آنکـه    .ردبببروز بحران را باال 
، پیش از آنکه مقررات الزم وضـع شـده باشـد و پـیش از آنکـه کشـورها       توسعه یافته باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kumssa and Mbeche. 
2. Glaeser. 
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ممکـن  بتوانند در مقابل پیامدهاي منفی تغییرات ناگهانی در گسترش بـازار، مقاومـت کننـد    
  .است اثرات مورد انتظار را روي رشد و رفاه جامعه نداشته باشد

  ها  ه الگو و تشریح دادهئارا .2
به منظور بررسی و ارزیابی اثرات متقابل آزادسازي تجاري و کیفیت محـیط نهـادي بـر    

 پانـل پویـا  روش اقتصادسـنجی  رشد تولید ناخـالص داخلـی کشـورهاي در حـال توسـعه از      
کشورهاي مـورد  . کنیم استفاده می  2005تا  1995 ی دوره زمان براي 1)هاي تلفیقی پویا داده(

باشـند کـه بـراي انتخـاب آنهـا،       کشور در حال توسعه مـی  30امل بررسی در این پژوهش ش
معیارهاي مختلفی مثل تنوع موقعیت جغرافیایی، در دسترس بدون اطالعات و کیفیـت آنهـا   

جهت برآورد اثر آزادسـازي  ). براي اسامی کشورها ضمیمه را ببینید(مورد توجه بوده است 
سـطح  ین  تخـم بـر رشـد اقتصـادي، و     هـاي متفـاوت   هاي نهادي با کیفیـت  تجاري در محیط

اي که پس از آن سطح، آزادسازي تجاري اثر مثبت بر رشد اقتصـادي دارد، الگـوي    آستانه
  :شود اقتصاد سنجی رشد با الهام از مبانی نظري و ادبیات تجربی به صورت زیر تصریح می

)*(lnln 211 ititititit DUMTRADETRADEyy ββα ++=∆ − )1(                       

ititititit XDUMTARIFTARIF εδββ ∆++++ )*(43   
تولید ناخالص داخلی   y ،لگاریتم طبیعی lnنشان دهنده تفاضل مرتبه اول،  ∆ که در آن

نسـبت صـادرات بعـالوه واردات بـه تولیـد      ( مبین شاخص حجم تجـارت   TRADE سرانه؛
هـاي کـاربردي بـه     میانگین تعرفه(نشان دهنده شاخص نرخ تعرفه TARIF،)ناخالص داخلی

چنانچـه متغیـر   . گیري کیفیت نهادي است براي اندازه یک متغیر مجازي DUM و) واردات
یـر   باشـد مـتغ   k)(در کشـوري بیشـتر و یـا مسـاوي سـطح آسـتانه       ) IQ(کیفیت محیط نهادي

  :به عبارت دیگر. صورت برابر صفر خواهد بود برابر واحد و در غیر این )DUM(مجازي 

 )2(                     




<
≥

=
kIQfor
kIQfor

DUM
0
1  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dynamic Panel Data 
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) TARIF(هـاي تعرفـه   و متوسـط نـرخ  ) TRADE(شاخص حجم تجـارت  بنابراین از دو
هـاي مـذکور در متغیـر     گیري اثر آزادسازي تجاري و از حاصل ضرب شـاخص  براي اندازه

گیـري اثـر    نیـز بـراي انـدازه    TARIF × DUM و TRADE × DUM کیفیت نهـادي یعنـی  
. ه شـده اسـت  متقابل آزادسازي تجاري و کیفیت محـیط نهـادي بـر رشـد اقتصـادي اسـتفاد      

باشـد اثـر دو   ) k(چنانچه کیفیت محیط نهادي در کشورهاي منتخب  کمتر ازسطح آسـتانه  
خواهـد  β3  و β1 ید ناخالص داخلی سـرانه بـه ترتیـب    شاخص آزادسازي تجاري بر رشد تول

این ضرایب تاثیر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي را در یک محیط نهادي ضـعیف  . بود
چنانچه کیفیت محیط نهادي در کشورهاي در حال توسـعه برابـر ویـا    . ندکن گیري می اندازه

و  β1+ β2 باشد، اثر افزایش حجم تجارت بر رشـد اقتصـادي  برابـر    k)(یشتر ازسطح آستانه  ب
ضـرایب مـذکور، تـاثیر آزاد سـازي     . خواهد بـود  β3+ β4اثر نرخ تعرفه ها بر رشد اقتصادي 

  .کنند گیري می کشورهایی با نهادهاي خوب اندازهتجاري را بر رشد اقتصادي در 
هاي ضعیف را از کشورهایی با نهادهـاي   که کشورهایی با نهاد) k(برآورد سطح آستانه 

اي  گونه به kمقدارآستانه . شود کند به عنوان یکی ازپارامترهاي الگوبرآورد می قوي جدا می
  . 2را حداقل نماید RSS 1یماندهرا حداکثر یا مجموع مربعات باق  R2شود که  تعیین می

Xit  هـاي   بردار متغیرهاي تاثیر گـذار بـر رشـد اقتصـادي بـه جـز شـاخص        )1(در معادله
در الگوهـاي رشـد از   . شـوند  آزادسازي هستند که به اصطالح متغیرهاي کنترل خوانده مـی 

ز ایـن  برخـی ا . شـود  استفاده مـی  Xمتغیرهاي گوناگونی به عنوان متغیرهاي کنترل در بردار 
اي، درآمد اولیه، سـرمایه   قیمت کاالهاي سرمایه ،گذاري فیزیکی سرمایه: متغیرها عبارتند از

گـذاري   سـرمایه  ،متغیرهـاي جغرافیـایی   ،مخـارج دولـت   ،جمعیت یـا نـرخ بـاروري    ،انسانی
نهادهــا و کیفیــت سیاســت کــالن  ،وفــور منــابع طبیعــی ،مســتقیم خــارجی، حاشــیه نــرخ ارز

گذاري فرهنگـی، تعمیـق مـالی،     ر روابط تجاري، توازن بودجه، سرمایهاقتصادي، تغییرات د
متغیرهـاي کنتـرل   . هـا  پذیري بازار نیروي کار و سهولت ورود و خروج بنگاه تورم، انعطاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Residual Sum of Squares. 

تغییـر داده و بـه ازاي    1/0با فواصـل   0-100را بین ) k(پارامتر آستانه براي کیفیت نهادي Eviewsبر اساس برنامه نوشته شده در . 2
 R2مـورد اسـتفاده قـرار مـی دهـیم کـه  بـه ازاي آن         kتخمینی را براي  .  تعیین می کنیم R2الگو را تخمین و   kهر مقدار براي 

 .حداکثر شده باشد
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: عبارتنـد از  هـاي تشخیصـی   و آزمـون  هـا  در این مطالعه بـا توجـه بـه دردسـترس بـودن داده     
، رابطه مبادله یـا نسـبت شـاخص قیمتـی     CPIخص مبتنی بر شا ln(INFit) لگاریتم نرخ تورم

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـه تولیـد ناخـالص        ، نسـبت سـرمایه  (TOTit)صادرات به واردات
گـذاري بـه    و نسـبت سـرمایه   (HDIit)، حاصل ضرب شاخص توسـعه انسـانی  (FDIit)داخلی

داخلـی  و بـاالخره  وقفـه  تولیـد ناخـالص      INV*HDI 1تولید ناخالص داخلی یعنـی متغیـر   
  .به عنوان معیاري از درآمد اولیه ln(yit-1)سرانه

ایـن  . 2گیـري کیفیـت نهـادي از شـاخص بنیـاد هـریتیج اسـتفاده شـده اسـت          براي اندازه
توانـد معیـار مناسـبی بـراي ارزیـابی عملکـرد نهادهـا در سـه حـوزه           شاخص در مجموع می

دي یـا شـاخص آزادي   به زعم تهیه کنندگان شاخص نهـا . اقتصادي، سیاسی و حقوقی باشد
اقتصادي بنیاد هریتج؛ این شاخص معیاري دقیق از عـواملی اسـت کـه بیشـترین نقـش را در      

هاي موجود درباره ریشه هـا و عوامـل    نهادینه کردن رشد اقتصادي دارند و بسیاري از نظریه
  .3توسعه اقتصادي در نتایج مطالعه لحاظ شده است
میـانگین سـاده ایسـت از ده شـاخص آزادي      شاخص آزادي اقتصادي نوین بنیاد هریتج

برخی از این ده شاخص، خودشـان  . باشند که براي رشد و توسعه ملی حیاتی و ضروري می
آزادي :  این ده شـاخص عبارتنـد از  . هاي دیگري بدست آمده اند از ترکیب اجزاء و کمیت

، )اقتصاد دولتیرهایی از ( محیط کسب و کار، آزادي تجاري، آزادي مالیاتی، اندازه دولت
گذاري، آزادي تامین مالی، حقـوق مالکیـت، رهـایی از فسـاد،      آزادي پولی، آزادي سرمایه

اي از توسـعه انسـانی در هـر     سه بعد پایـه  HDI شاخص توسعه انسانی یا. 4آزادي نیروي کار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گذاري مستقیم خارجی بـر رشـد اقتصـادي بسـتگی بـه سـطح        که تاثیر مثبت سرمایه در اکثر مطالعات تجربی نشان داده شده است. 1
به همین دلیـل نیـز در ایـن    ). را نگاه کنید  et.at(1998)  Borenszteinبطور مثال ( سرمایه انسانی در کشور میزبان قرار دارد

 .می شودکه نتایج بهتري نیز بدست داده است لحاظ   INV*HDI مطالعه حاصل ضرب دو متغیر
2. www.heritage.org 

 .1382المللی ابرار معاصر،  تهران،  انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین ،)1( راهنماي مراکز مطالعاتی  جهان. 3

 10بطور مثال شاخص آزادي محیط کسب و کـار از ترکیـب   . هر یک از این شاخص ها خود از اجزاي دیگري تشکیل می شوند. 4
هـاي عینـی و واقعـی مطالعـات صـورت       و بر  اساس داده. باشند آید که همه این اجزا داراي وزن یکسان می ر بدست میجزء دیگ

 ،)تعـداد (مراحـل    -راه اندازي یک بنگاه : جزء عبارتند از 10این  .گرفته در بانک جهانی درخصوص تجارت، بدست آمده اند 
حـداقل   -، راه اندازي یک بنگـاه  )درصدي از درآمد سرانه(هزینه  -زي یک بنگاه ، راه اندا)روز(زمان   -راه اندازي یک بنگاه 

، گـرفتن  )روز(زمـان    -،گرفتن پروانه کسب )تعداد( مراحل  -،گرفتن پروانه کسب )درصدي از درآمد سرانه(سرمایه مورد نیاز 
، )روز(زمـان    -، بستن و تعطیلـی بنگـاه   )تعداد(مراحل   -، بستن و تعطیلی بنگاه )درصدي ازدرآمد سرانه(هزینه   -پروانه کسب 

 .)درصدي از درآمد سرانه(هزینه   -بستن و تعطیلی بنگاه 

http://www.heritage.org
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طـول و سـالمت زنـدگی کـه بـا میـزان امیـد بـه زنـدگی          ) 1: کنـد  گیري می کشور را اندازه
و ترکیبـی از نـرخ   ) با دو سـوم وزن (دانش که با نرخ سواد جوانان ) 2، شود یري میگ اندازه

سـطح   )3و  شـود  گیـري مـی   انـدازه ) بـا یـک سـوم وزن   (تحصیالت ابتدایی، ثانویه و عـالی  
  .شـود  محاسبه مـی ) مبتنی بر برابري قدرت خرید(سرانه   GDPاستاندارد زندگی که بوسیله 

در گـزارش سـاالنه توسـعه     )UNDP( 1توسط سازمان ملل متحـد ساله مقادیر این معیار همه 
هاي  ها یا لوح سایر اطالعات مورد نیاز از آمارهاي موجود درسایت .رسد انسانی به چاپ می

  . اند آوري شده المللی پول جمع فشرده بانک جهانی و صندوق بین

  نتایج حاصل از برآورد الگو  .3
) 1(به همراه سایر عوامل تعیین کننـده در معادلـه   در این قسمت تاثیر آزاد سازي تجاري

تصـریحات مختلفـی را طبـق     ،براي این منظـور . دهیم بر رشد تولید را مورد بررسی قرار می
برآورد کرده و بهتـرین تصـریح را از لحـاظ معنـی دار بـودن ضـرایب و قـدرت        ) 1(جدول

 2روش تعمیم یافته گشتاورهابه عالوه براي تخمین الگوي از . نمائیم برازش الگو انتخاب می
)GMM (   بونـد  -براي الگوهاي پانل پویا که بـه وسـیله آرالنـو)توسـعه داده شـده   3)1991، 

وقفـه   ،در این روش براي رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطـا . کنیم استفاده می
مین ضرایب به تخ(رود  کار می هب  4اي دو مرحله GMMزن  متغیرها به عنوان ابزار در تخمین

  ).دهد نتایج را به لحاظ کیفی تغییر نمی OLSروش 
، اثر متغیرهاي وقفه تولید ناخالص داخلی و نـرخ تـورم را بـر    )1( در تصریح اول جدول

از جملـه  (روي نرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی  بـدون لحـاظ کـردن اثـر سـایر متغیرهـا           
)  1(گونه که در تصـریح اول جـدول    همان. دهیم مورد توجه قرار می) متغیرهاي آزادسازي

منفـی و  ) به صورت لگاریتمی(نمائید؛ ضریب وقفه تولید ناخالص داخلی سرانه  مشاهده می
باشـد، نتـایج حاصـل از تصـریح فـوق بـا نظریـه         دار مـی  معنـی % 5از لحاظ آماري در سطح 

صادي باالتري یعنی کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر، رشد اقت (باشد همگرایی سازگار می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. United Nations Development Program.( www.undp.org). 
2. Generalized Method of Moments (GMM). 
3. Arellano and Bond (1991). 
4. Two- step GMM). 

http://www.undp.org)
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همچنین در تصـریح فـوق، ضـریب نـرخ     ). نسبت به کشورهایی با درآمد سرانه باالتر دارند
. باشـد  معنادار مـی  یک درصدمنفی و از لحاظ آماري در سطح ) به صورت لگاریتمی(تورم

طور مثال افزایش نرخ تورم  هب(افزایش نرخ تورم  درصد 10ضریب فوق  به این معناست که 
درصـد، کـاهش   76/0، رشد تولید ناخالص داخلی را  بـه میـزان   )درصد 22به  درصد 20از 
درصد از تغییرات نرخ رشد تولیـد ناخـالص داخلـی را     43این متغیرها تنها قادرند . دهد  می

  .توضیح دهند
گذاري به تولید ناخالص داخلی و رابطه مبادله را به  در تصریح دوم؛ متغیر نسبت سرمایه

درصد بـه   43با اضافه کردن متغیرهاي مذکور، قدرت برازش الگو از . ائیمنم الگو اضافه می
ضمن اینکه عالمت ضرایب هـر دو متغیـر اضـافه شـده بـه الگـو،       . یابد درصد، بهبود می 59

گـذاري بـا    در واقع نسبت سرمایه. باشند صحیح و مقدار آنها  نیز به لحاظ آماري معنادار می
.  دهنـد  رشد اقتصـادي را افـزایش مـی    0006/0له با ضریب و متغیر رابطه مباد 0/002ضریب 

گذاري یا رابطه مبادله، رشـد اقتصـادي را    درصد افزایش در نسبت سرمایه 10ین ترتیب ه اب
  . افزایش خواهد داد) درصد6/0( 006/0و ) درصد 2( 02/0به ترتیب 

ادي بـر  در تصریح سوم؛ به منظور بررسی اثرات آزادسازي تجاري و کیفیت محـیط نهـ  
هـاي آزادسـازي تجـاري شـامل دو متغیـر حجـم        رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص

را بطور مستقل و همچنین ) TARIF(هاي تعرفه کاربردي و متوسط نرخ)TRADE(تجارت 
همـان گونـه   . ایم به همراه حاصل ضرب آنها در شاخص کیفیت نهادي در الگو لحاظ کرده

هاي آزادسازي بـه الگـو    نمائید، با اضافه شدن شاخص میمشاهده ) 1(جدول  3که در ستون
چنانچـه کیفیـت محـیط    . یابـد  درصد، بهبـود مـی   89/0درصد به 0/59قدرت برازش الگو از

بر اساس نمرات اختصاص یافته بـه هـر کشـور از سـوي     ( نهادي در کشورهاي مورد بررسی
. خواهد بود IQ=0 ،)1(عادلهکمتر از سطح آستانه برآوردشده باشد، آنگاه در م) بنیاد هریتج

و همچنـین تـاثیر    β1در این حالت تاثیر حجم تجارت بر رشد تولید ناخالص داخلی برابر بـا  
ایـن ضـرایب   . خواهـد بـود   β3هاي تعرفه بر رشد تولید ناخالص داخلی برابر بـا   میانگین نرخ

تاثیر آزادسازي تجاري بر رشد تولید ناخالص داخلی  را دریـک محـیط نهـادي ضـعیف و     
مشـاهده  ) 1(جـدول شـماره    3همـان گونـه کـه در سـتون     . نماینـد  گیري می غیرکارا  اندازه
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نمائید، وقتی کیفیت محیط نهادي در کشورهاي در حال توسـعه کمتـر از سـطح آسـتانه      می
داراي عالمت منفی و به لحـاظ آمـاري   ) β1= -015/0(یب شاخص حجم تجارت باشد ضر
این امـر بـدان معنـی اسـت کـه افـزایش حجـم تجـارت در         . باشد معنادار می%) 1(در سطح 

شرایط عدم وجود محیط و ترتیبات نهادي مناسب و کـارا، تـاثیر منفـی بـر رشـد اقتصـادي       
تعرفـه کـاربردي بـه واردات در     هـاي  همچنین ضـریب نسـبت متوسـط نـرخ    . خواهد داشت

است اما به لحـاظ آمـاري   ) β3= -0004/0(کشورهاي در حال توسعه مذکور هر چند منفی 
ها در شرایط عدم  توان نتیجه گرفت که کاهش تعرفه لذا می. تفاوت معناداري از صفر ندارد

بـر  وجود محیط و ترتیبات نهادي مناسب در کشورهاي مجري آزادسازي تجـاري، تـاثیري   
  .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نخواهد گذاشت

از سوي دیگر؛ چنانچه کیفیت محیط نهادي در کشورهاي منتخـب بیشـتر و یـا مسـاوي     
. خواهـد بـود   IQ=1متغیر مجازي کیفیت نهادي برابر ) 1(سطح آستانه باشد آنگاه در معادله

داخلی بر اساس معادله لذا  در این حالت تاثیر افزایش حجم تجارت بر رشد تولید ناخالص 
 β3+β4هاي تعرفه بر رشد تولیـد ناخـالص داخلـی برابـر بـا       و تاثیر نرخ β1+β2مذکور  برابر با 

دهـد، اثـر متقابـل افـزایش حجـم       نشـان مـی  ) 1(جدول  3همان گونه که ستون . خواهد بود
ضـریب متغیـر حاصـل ضـرب حجـم تجـارت و شـاخص        (تجارت و کیفیت محیط نهـادي  

برآورد شـده اسـت، ضـمن اینکـه متغیـر فـوق از اهمیـت        β2 =018/0برابر با  )کیفیت نهادي
به منظور محاسـبه اثـر افـزایش حجـم تجـارت بـر       . برخوردار است%) 1(آماري بسیار باالیی

  رشد اقتصادي در کشورهایی با کیفیت نهادي مناسب و کارا، بنابر مطالب ارائه شده در باال،
  : م جمع نمائیمرا با ه β2 و β1بایستی دو ضریب 

00244/0) =01827/0) + (015830/0-=( β1+β2  
ین ترتیب، افزایش ده درصدي در حجم تجارت در شرایطی کـه محـیط و ترتیبـات    ه اب

 0244/0نهادي در کشورهاي در حال توسعه مناسب و کارا باشد، رشد اقتصادي را به میزان 
  .دهد افزایش می) دو درصد(

ضریب متغیر حاصـل ضـرب تعرفـه و شـاخص کیفیـت      ) 1(جدول  3همچنین در ستون 
هاي تعرفه و کیفیـت محـیط نهـادي بـر      گیري تاثیر متقابل کاهش نرخ نهادي که براي اندازه
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  =β4 -0017/0رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه بکـار گرفتـه شـده اسـت، برابـر بـا       

لذا اثـر یـا ضـریب    . ار باالیی نیز برخوردار استبرآورد شده است که از اهمیت آماري بسی
هاي تعرفه در کشورهایی با کیفیت نهادي مناسب بر رشـد اقتصـادي هماننـد قبـل      متغیر نرخ

  :برابر است با
0021/0- ) =0017/0-) +(0004/0-=( β3+β4  

بنــابراین کــاهش ده درصــدي تعرفــه هــا در محــیط و بســترهاي نهــادي مناســب، رشــد  
تـوان   لذا بر اساس مقـادیر و نتـایج  بدسـت آمـده، مـی     . دهد افزایش می 021/0اقتصادي را 
گیري کرد که آزادسازي تجاري در صورت وجـود محـیط و بسـترهاي نهـادي      چنین نتیجه

سـت کـه در صـورت    ا ایـن در حـالی  . مناسب و کارا رشد اقتصادي را افـزایش خواهـد داد  
زادسازي تجاري یا تـاثیري بـر رشـد تولیـد     فقدان محیط و ترتیبات نهادي مناسب و کارا، آ

  .سرانه خواهد شد GDPناخالص داخلی نخواهد داشت و یا باعث کاهش رشد 
. نمـائیم  گذاري مستقیم خارجی را نیز به الگو اضافه مـی  در تصریح چهارم، متغیر سرمایه

اظ و بـه لحـ  ) مثبت(گذاري مستقیم خارجی داراي عالمت مورد انتظار  ضریب متغیر سرمایه
پایین است ) 0008/0(اما مقدار ضریب مذکور . باشد درصد معنادار می 10آماري در سطح 

درصـد افـزایش یابـد رشـد اقتصـادي تنهـا        10گذاري خـارجی   بطوریکه اگر نسبت سرمایه
در . کننـد  ضرایب سایر متغیرهـا نیـز بـه لحـاظ کیفـی تغییـري نمـی       .  یابد افزایش می 008/0

گـذاري مسـتقیم خـارجی و سـرمایه      رسی رابطـه مکملـی سـرمایه   تصریح پنجم؛ به منظور بر
گـذاري مسـتقیم خـارجی در سـرمایه      انسانی بر رشد اقتصادي، متغیر حاصل ضرب  سـرمایه 

همان گونه کـه مشـاهده   . نمائیم گذاري مستقیم خارجی می انسانی را جایگزین متغیر سرمایه
بهبود یافته و ضریب متغیـر نیـز از    شود که قدرت برازش الگو نمائید، این عمل سبب  می می

گـذاري مسـتقیم    ضریب مثبت متغیر حاصـل ضـرب سـرمایه   . افزایش یابد 0/001به 0/0008
گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر رشـد       دهد که تـأثیر سـرمایه   خارجی وسرمایۀ انسانی نشان می

لـذا   .گیـرد  اقتصادي تحت تأثیر میزان سرمایۀ انسانی موجود در کشورهاي میزبـان قـرار مـی   
گذاري مستقیم خـارجی   توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه می

یافته و نیروي کار مـاهر درکشـور    در کشورهاي در حال توسعه وجود سرمایه انسانی توسعه
اي که اگر کشـور میزبـان از سـرمایه انسـانی کـافی بـه عنـوان مکمـل          میزبان است، به گونه



 22 پژوهشنامه بازرگانی

گـذاري مسـتقیم خـارجی در آن     قیم خارجی  برخـوردار باشـد، سـرمایه   گذاري مست سرمایه
تري بر ساختار اقتصادي آن کشور و در نتیجه رشد و توسعه اقتصـادي   کشور تاثیرات عمیق

 1)1998(هاي دیگر محققین مانند بارنزتین ودیگـران   نتایج این مطالعه با یافته. خواهد داشت

  . مطابقت دارد
باشد، تمامی متغیرهایی کـه   ح نهایی و منتخب  این مطالعه میدر تصریح ششم که تصری

این الگو بهترین برازش را بـر  . اند ضرایب آنها تفاوت معناداري از صفر ندارند، حذف شده
نمائیـد مطـابق    همان گونـه کـه مشـاهده مـی    . دهد دست میه تعدیل شده ب R2حسب مقدار 

ن نرخ تـورم، منفـی و بـه لحـاظ آمـاري      انتظار ضرایب وقفه تولید ناخالص داخلی و همچنی
گذاري بـه تولیـد ناخـالص داخلـی، رابطـۀ       همچنین ضرایب نسبت سرمایه. باشند معنادار می

گـذاري مسـتقیم خـارجی و سـرمایۀ انسـانی نیـز مطـابق         مبادله و متغیر حاصل ضرب سرمایه
  .انتظار مثبت و به لحاظ آماري نیز معنادار هستند

در تصـریحات قبلـی   ) β1(هایی با کیفیـت نهـادي پـایین   ضریب حجم تجارت در کشور
هاي تعرفه نیز در هـیچ یـک از    به همین ترتیب ضریب نرخ. اند دار نبوده منفی بوده و یا معنی

افـزایش حجـم تجـارت یـا کـاهش        لذا در این گروه کشـورها، . دار نیستند تصریحات معنی
دلیـل  ه در تصـریح ششـم نیـز بـ    . اسـت هاي تعرفه اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادي نداشته  نرخ
در مقابـل اثـر دو   . دار نبودن این ضرایب، متغیرهاي مذکور از الگو حذف شـده اسـت   معنی

هـاي تعرفـه کـاربردي در کشـورهاي در      حجم تجارت و نـرخ (شاخص آزادسازي تجاري 
در محیط نهادي مناسب و کارا بر رشد اقتصـادي داراي عالمـت مـورد انتظـار     ) حال توسعه

هـاي   در واقـع تنهـا در ایـن کشـورها، سیاسـت     . باشـند  ده و به لحـاظ آمـاري معنـادار مـی    بو
افـزایش ده  . آزادسازي  یا کاهش تعرفه ها اثرات قدرتمندي بر رشد اقتصادي داشـته اسـت  

درصدي حجم تجارت در کشورهایی با کیفیت نهادي مناسب و کارا، رشد تولید ناخـالص  
هـاي   همچنین کاهش ده درصدي نـرخ . دهد افزایش می) ددرص 3( 03/0داخلی را به میزان 

تعرفه کاربردي در کشورهاي برخوردار از نهادي مناسب و کارا، رشد اقتصادي را به میزان 
  . دهد افزایش می) یک درصد(  01/0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Borensztein et. al (1998). 
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کیفیت محیط نهادي  نتایج تخمین اثرات متقابل آزادسازي تجاري و -1 دولج
  GDPبررشد 

  الگو    
  6  5  4  3  2  1  متغیر

لگاریتم وقفه تولید ناخالص 
  داخلی

076/0-∗∗  
)37/2-(  

186/0-∗∗∗  
)54/4-(  

183/0-∗∗∗  
)14/4-(  

200/0-∗∗∗  
)61/4-(  

20/0-∗∗∗  
)08/5-(  

19/0-∗∗∗  
)78/4-(  

  ∗∗∗-007/0  لگاریتم نرخ تورم
)58/3-(  

006/0-∗∗∗  
)55/3-(  

004/0-∗∗∗  
)64/2-(  

0027/0-∗  
)73/1-(  

0027/0-∗  
)79/1-(  

0027/0-∗  
)68/1-(  

گذاري به  نسبت سرمایه
GDP 

----  002/0∗∗∗  
)21/5(  

0023/0∗∗∗  
)36/5(  

002/0∗∗∗  
)81/4(  

002/0∗∗∗  
)38/5(  

0022/0∗∗∗  
)78/5(  

  ----  رابطه مبادله
0006/0∗∗∗  

)73/5(  
00057/0∗∗∗  

)03/6(  
0006/0∗∗∗  

)16/7(  
0006/0∗∗∗  

)39/7(  
0006/0∗∗∗  

)80/7(  

  ∗∗∗-β1(  ----  ----  015/0(نسبت حجم تجارت 
)99/4-(  

006/0-  
)36/1-(  

007/0-  
)38/1-(  

-----  

متغیر حاصل ضرب حجم 
تجارت و شاخص کیفیت 

  نهادي   
(β2)  

----  -----  018/0∗∗∗  
)71/5(  

009/0∗∗  
)17/2(  

010/0∗∗  
)02/2(  

003/0∗∗∗  
)46/10(  

  -----  -----  (β3)میانگین نرخ تعرفه
0004/0-  

)31/1-(  
0005/0-  

)44/1-(  
00052/0-  

)49/1-(  
-----  

متغیر حاصل ضرب  تعرفه 
  و شاخص 
  (β4)کیفیت نهادي

-----  -----  00171/0-∗∗∗  
)79/4-(  

00070/0-∗∗  
)20/2-(  

00723/0-∗∗  
)51/2-(  

00125/0-∗∗  
)55/2-(  

گذاري مستقیم  سرمایه
  خارجی

----  ----  ----  0008/0∗  
)78/1(  

-----  -----  

متغیرحاصلضرب  
گذاري  مستقیم  سرمایه

  خارجی و سرمایه انسانی
----  ----  ----  ----  001/0∗  

)80/1(  
001/0 ∗∗ 

 )98/1(  

  10/69  50/61  60/62  70/64  ----  ----  آستانه کیفیت نهادي 
  18/2  09/2  12/2  11/2  80/1  79/1  واتسن-آمارة دوربین

R2 99/0  9795/0  91/0  89/0  59/0  43/0  تعدیل شده  
 Sargan آزمون

 
38./  78/0  97/0  16/0  84/0  27/0  

% 10، و %5، %1به ترتیـب نشـان دهنـده معنـی داري در سـطح      *  ، و **، . . ***باشد می tهاي  اعداد داخل پرانتز نسبت: توضیحات
  .باشد می
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اسـتفاده   1از آزمـون سـارگن   GMMبراي بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارهـا در روش  
اخـالل   يفرضیه صفر حـاکی از عـدم همبسـتگی ابزارهـا بـا اجـزا       ،در این آزمون. کنیم می
نتیایج حاصله حکایت از معتبر بودن ابزارهاي انتخـابی در تمـامی تصـریحات دارد    . باشد می

  .ها وجود ندارد داري بین ابزارها و باقیمانده بطوریکه هیچ گونه همبستگی معنی
. بـرآورد شـده اسـت    62-69 بین در تصریحات مختلف) k(سطح آستانه کیفیت نهادي 

توان نمـرات اختصـاص    حال می. است 1/69در بهترین تصریح، برآورد آستانه مذکور برابر 
اگـر  . یافته به ایران از سوي  بنیاد هریتیج را با سطح آستانه بـرآوردي مـذکور مقایسـه نمـود    

معنـی   بـاالتر باشـد بـه ایـن    ) 69/10(نمرات شاخص نهادي هریتیج براي ایران از سطح فـوق 
هـاي آزادسـازي مناسـب     است که کیفیـت محـیط نهـادي در ایـران بـراي اجـراي سیاسـت       

امـا در  . باشد، بطوریکه آزادسازي تجاري سبب رشد تولید ناخالص داخلی خواهـد شـد   می
تـر باشـد،    صورتی که نمرات شاخص هـریتیج بـراي ایـران از سـطح آسـتانه  مـذکور پـائین       

ط نهـادي در ایـران بـراي آزادسـازي تجـاري مناسـب       توان نتیجه گرفت که کیفیت محی می
لذا آزادسازي تجاري یا تاثیري بر نرخ رشد اقتصادي نخواهنـد داشـت و یـا ایـن     . باشد نمی

با مراجعه به سایت بنیاد هریتج، نمـرات اختصـاص یافتـه بـه ایـران از      . تاثیر منفی خواهد بود
  .است) 2(به صورت جدول شماره 2005تا  1995سال 

  )2005-1995(شاخص بنیاد هریتج براي ایران  -2جدول 
 سال  1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 نمرات  -   36/1 34/5 36/0 36/8 36/1 35/9  36/4 43/2 42/8 48/6

  سایت بنیاد هریتج:منبع

، کامالً واضح است کـه کیفیـت   )2(با مشاهده نمرات اختصاص یافته به ایران در جدول
باشد و لـذا آزادسـازي    می) 69/10(تر از سطح آستانه مذکور محیط نهادي ایران بسیار پائین

تجاري در چنین محیطی ممکن است هیچ تاثیري بر نرخ رشد اقتصـادي کشـورمان نداشـته    
لذا ایـران و سـایر کشـورهاي در حـال     . بر رشد اقتصادي بگذارد باشد، و یا حتی تاثیر منفی

بایـد   در ابتـدا گیري از نتایج مطلوب سازوکار بـازار و آزادسـازي تجـاري     توسعه براي بهره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sargan Test. 
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 صدر ایـن خصـو  . اقدام به اصالح ساختار و نهادهاي موجود در داخـل کشـورخود نماینـد   
والی و سـرعت اصـالحات چنانچـه    تـ . توالی و سرعت انجام اصـالحات نیـز اهمیـت دارنـد    

تواند کشور را قادر کند تا به تـدریج بـه منـافع کـارایی بـر حسـب        درست انتخاب شود، می
  .   رشد اقتصادي بیشتر دست یابد

 مالحظاتبندي و  جمع

پیوند مثبت باز بودن تجاري و رشد اقتصادي که به شدت از سوي محافل آکادمیـک و  
شد، انگیزه مناسبی براي اصالحات تجـاري یـک    تبلیغ می 1980المللی در دهۀ  نهادهاي بین

هاي اخیـر   سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که در دهه جانبه بی
هـاي آزادسـازي تجـارت     تعداد زیادي از کشورهاي در حال توسعه شروع بـه انجـام برنامـه   

هاي آزادسـازي تجـاري بـر     استتأثیر این روند حرکت به سمت سی. اند خارجی خود کرده
روي رشد اقتصادي، موضوع تحقیقات بسیاري از محققـان قـرار گرفتـه اسـت،که از اغلـب      

اما . توان نتیجه گرفت آنها وجود ارتباط مثبت بین آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي را می
هــایی میــان اقتصــاددانان در مــورد چگــونگی تأثیرگــذاري متقابــل   هنــوز هــم عــدم توافــق

المللی و میزان رشد بر یکدیگر و همچنین در مورد توانایی درجـه   هاي اقتصادي بین یاستس
در واقع از اواسط دهۀ . باز بودن اقتصاد در تحت فشار قرار دادن رشد اقتصادي، وجود دارد

» توسـعه صـادرات  « هایی نسبت به ایده آل بودن اسـتراتژي   کم کم تردیدها و بدبینی 1990
این جریان فکري به هـیچ وجـه مـدافع بازگشـت بـه اسـتراتژي جـایگزینی         .ابراز شده است

واردات نیســت، بلکــه یــک ارزیــابی انتقــادي از توجیهــات و دالیلــی اســت کــه از ســوي   
تـر بـه فرآینـدي     تـر و موشـکافانه   ارائه شده، و نیز نگاهی دقیق» توسعه صادرات« طرفداران  

موفق آسیاي جنوب شـرقی عمـالً طـی     است که کشورهاي کره، تایوان و دیگر کشورهاي
  .کرده بودند

در  در مقاله حاضر به منظور بررسی ارتبـاط بـین آزادسـازي تجـاري و رشـد اقتصـادي،      
 30هاي متفاوت، از روش اقتصاد سنجی پانـل پویـا شـامل     محیط و ترتیبات نهادي با کیفیت

ر ایـن تحقیـق از   د. استفاده شده است 1995 -2005کشور درحال توسعه درمحدودة زمانی 
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بـراي سـنجش کیفیـت نهـادي و     )  شاخص نـوین بنیـاد هـریتج   (شاخص نهادي بنیاد هریتج 
گیري درجـه آزادسـازي    هاي تعرفه براي اندازه همچنین از دو شاخص حجم تجارت و نرخ

  .شود تجاري در هر کشور استفاده می
جهانی و آزادسازي   هاي این تحقیق داللت بر آن دارد که الحاق به سازمان تجارت یافته

نتایج حاصـل  . تجاري به خودي خود، تغییري در رشد اقتصادي کشورها ایجاد نخواهدکرد
هــاي  دهــد کــه در معــادالت رشــد اقتصــادي، ضــرایب شــاخص از بــرآورد الگــو نشــان مــی

داري  آزادسازي تجاري در کشورهایی با کیفیت نهادي پایین، منفی بوده و یا تفـاوت معنـی  
هاي آزاد سـازي بـر رشـد     اما در کشورهایی با کیفیت نهادي باال اثر شاخص. از صفر ندارد

در واقع عالمت و اندازة اثر آزادسازي تجاري بر نرخ رشد . دار است اقتصادي مثبت و معنی
چنانچـه شـاخص کیفیـت نهـادي کمتـر از      . اقتصادي به شاخص کیفیت نهادي وابسته است

آزادسـازي تجـاري اثـر بـا اهمیتـی بـر نـرخ رشـد          باشد،) 69/10(سطح آستانه برآورد شده
در مقابل اگر کیفیت محیط نهادي در کشورهاي در حـال توسـعه بیشـتر از    . اقتصادي ندارد

سطح آستانه مذکور باشد، اثر آزادسازي تجاري بـر نـرخ رشـد اقتصـادي مثبـت و معنـادار       
کـرد نهادهـا در بـین    لذا نتایج این تحقیق اختالف زیادي کـه در ماهیـت و عمل  . خواهد بود

هاي رشـد   کشورهاي مختلف وجود دارد را به عنوان یکی از علل بسیار مهم تفاوت در نرخ
هاي سیاستی  با وجود اجراي نسخه(گذاري در کشورهاي در حال توسعه  اقتصادي و سرمایه

  .کند معرفی می) یکسان از قبیل آزادسازي تجاري و الحاق به سازمان تجارت جهانی
دهد که  طـی دوره زمـانی مـورد بررسـی      آورد مدل براي سایر متغیرها نشان مینتایج بر

گــذاري فیزیکــی، رابطــه مبادلــه و متغیــر حاصــل ضــرب شــاخص توســعه انســانی و  ســرمایه
گذاري مستقیم خارجی، تاثیر مثبت، و از طـرف دیگـر تـورم و درآمـد اولیـه، تـاثیر        سرمایه

  .ه داشته استمنفی برنرخ رشد تولید ناخالص داخلی سران
بـا نمـرات شـاخص    ) 69/10(دست آمـده بـراي متغیـر نهـادي     ه با مقایسه سطح آستانه ب

تـر از سـطح    گردد که این نمـرات بسـیار پـائین    ج، مشاهده میینهادي ایران توسط بنیاد هریت
ین ه اب. باشد آستانه محاسبه شده براي کیفیت محیط نهادي در کشورهاي در حال توسعه می

وان نتیجه گرفت که آزادسازي تجاري در چنین شرایطی احتمـاالً اثـرات مـورد    ت ترتیب می
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  . انتظار را بر رشد اقتصادي ایران نخواهد داشت
در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، هم اکنون سـه دیـدگاه متفـاوت وجـود     

ازمان ملحق نخست، دیدگاهی است که بر اساس آن ایران باید هر چه زودتر به این س: دارد
شود؛ زیرا در صورت بیرون ماندن از ترتیبات سازمان، این کشور در تجارت جهانی منزوي 

به اعتقاد آنها ایران داراي مزیت نسبی در برخورداري از برخی عوامـل و منـابع   . خواهد شد
عنـوان امتیـازاتی در   ه تولیدي مانند منابع انرژي فسیلی و نیروي کار وافـر اسـت و از آنهـا بـ    

بر اساس دیدگاه دوم ممکن است یک کشور از انواع مزیت هـا از  . برند بخش تولید نام می
جمله وفور منابع طبیعی و انسانی برخوردار باشد، امـا تـا زمـانی کـه ایـن منـابع و مزیـت هـا         
تبدیل به کاالي قابل مبادله و رقابت پذیر نشود، آن کشور داراي هیچ نوع مزیـت نسـبی بـه    

لذا ممکن اسـت عضـویت ایـران در سـازمان جهـانی تجـارت بـه        . نیست مفهوم تجاري آن
استمرار و تحکیم عقب ماندگی اقتصادي و فنی کشور منجر شود و با قرار دادن واحدهایی 
ناتوان از رقابت تجاري، فنی و تخصصی در معرض رقابت با سایر کشورها، عمالً بقاي آنها 

اما دیدگاه سوم حاوي یـک برداشـت   . افتد هاي شغلی موجود نیز به خطر و همزمان فرصت
پذیرد که با  دیدگاه سوم به نوبه خود می. مدیریتی بوده و تلفیقی از دیدگاه اول و دوم است

توجه به گسترش عضویت تعداد بیشتري از کشورها به سازمان، بیـرون مانـدن ایـران از ایـن     
را کـه بایـد هـر چـه زودتـر      اما درعین حال، ایـن توصـیه   . سازمان به ضرر اقتصاد ملی است
مطـابق ایـن   . دانـد  ذیرش شرایط آن برآمد، قابل قبول نمـی پدرصدد عضویت این سازمان و 

طور  بالقوه، ظرفیت رقابت با واردات  هدیدگاه، هرچند برخی از واحدهاي تولیدي صنعتی ب
هـا، الزم   ظرفیـت آزاد و ورود به بازارهاي جهانی را دارند، اما  براي بالفعـل درآوردن ایـن   

هـاي ایرانـی پیشـاپیش از مـدیریت مناسـب و شایسـته و سـازماندهی صـحیح          است شـرکت 
رسـد کـه    بـه نظـر مـی   . برخوردار شوند، تا بتوانند به تولید و عرضه کاالهاي رقابتی بپردازند

هاي مطالعه حاضر با دیدگاه دوم وسـوم کـه از منظـر مـدیریتی و سـاختاري، بـه بحـث         یافته
زیـرا شـواهد موجـود    . نگرند تطـابق بیشـتري دارد   ان به سازمان تجارت جهانی میالحاق ایر
هاي آزاد سـازي در بعضـی از کشـورهاي درحـال توسـعه       دهد که هر چند سیاست نشان می

هـا  موفـق نبـوده و یـا نتـایج       موجب تحوالت مثبتی شده ولی در برخی از آنها این کوشـش 
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حـاق بـه سـازمان تجـارت جهـانی بـراي یـک اقتصـاد         درواقع ال. مورد انتظار را نداشته است
دولتی، حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران، به خودي خود، رشد اقتصادي را افزایش  نیمه

نخواهد داد و در صورت ورود بـه عرصـه جهـانی شـدن، ممکـن اسـت بـا مشـکالت قابـل          
ســایر  لــذا ایــران و. اي در عرصــۀ رقابــت بــا محصــوالت خــارجی، روبــرو گــردد  مالحظــه

گیري از نتایج مطلـوب آزادسـازي تجـاري  ابتـدا بایـد       کشورهاي در حال توسعه براي بهره
اقدام به اصالح ساختار و نهادهـاي موجـود بـه منظـور ارتقـاي کیفیـت و کـارایی نهادهـاي         

درسـتی   هچنانچـه تـوالی و سـرعت اصـالحات بـ     . سیاسی، حقوقی و اقتصـادي خـود نماینـد   
ند ایـن کشـورها را قـادر سـازد کـه از منـافع آزادسـازي بـا تحمـل          توا ریزي شود، می برنامه

تـوان بـه ایجـاد ثبـات و پایـداري       از جمله این اصالحات مـی . کمترین هزینه بهره مند شوند
سیاسی و اقتصادي، تسـهیل ضـوابط و حـذف مقـررات زایـد مربـوط بـه تولیـد و تجـارت،          

ــراهم     ــانون، ف ــت ق ــراري حاکمی ــوانین، برق ــارایی ق ــزایش ک ــراي   اف ــت الزم ب ــردن امنی ک
گذاري، تصریح و تضمین حقوق مالکیت و همچنین ایجاد فضـایی سـالم، شـفاف و     سرمایه

شود در مطالعات بعدي تاثیر نهادها بـر رابطـه میـان     پیشنهاد می. رقابتی در اقتصاد اشاره کرد
  .آزاد سازي اقتصادي و رشد اقتصادي نیز مورد بررسی قرار گیرد
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  ضمیمه

  ) (کشورهایی با کیفیت نهادي باالتر از سطح آستانه 
کنـگ، مـالزي، فیلیپـین،    آرژانیتن، اسلونی، برزیل، شیلی، کاستاریکا، مکزیک،  هنگ 

اندونزي، سنگاپور، تایلند، تـونس،   ترکیه، کره جنوبی، ، ترینیدادو توباگو ، آفریقاي جنوبی،
  ویتنام

  ) (تر از سطح آستانه  کشورهایی با کیفیت نهادي پایین
ــوري د  ــوي، جمه ــران، بولی ــزوئال،   وای ــرو،،  ون ــه، پ ــراکش، پاراگوئ ــیکن، مصــر، م مین

 ، کامرونوریالنک، اکوادهندوستان، سر


