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کاالی نهائی یک فعالیت تولیدی می  باشند، اما این محصوالت  گرچه یک  کاالهای واسطه  ای (Intermediate Goods)، ا  .1
کار می  روند. به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به 
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 )FMOLS(2شده اصالح  کاماًل  معمولی  مربعات  حداقل  و   )EGLS(1تعمیم یافته مربعات  حداقل 

کشورهای درحال توسعه باعث  استفاده شده  است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب 

که  کاالهای واسطه ای می شود. در حالی  کشورها در صادرات جهانی  افزایش مشارکت این دسته از 

کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا  کشورهای مقصد بر صادرات  حکمرانی خوب در 

از طریق بهبود  کاالهای واسطه ای  برای توسعه جریان صادرات  کشورهای درحال توسعه  اولویت  

کمیت  حا و  مقررات  کیفیت  دولت،  بخشی  اثر  جهت  بسترهایی  کردن  فراهم  خوب،  حکمرانی 

قانون است.

 

F14, O14, O24, Q58 :JEL طبقه بندی

1. Estimat Generalized Least Squares
2. Fully Modified Least Squares (FMOLS)
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مقدمه

در  مهمی  نقش  میالدی   1990 دهه  اوایل  از   »1)GVCs(ارزش جهانی  »زنجیره های  گسترش 
این  در  شدن  صنعتی  فرآیند  تغییر  و  توسعه  درحال  کشورهای  بین الملل  تجارت  الگوی  تغییر 
کشورهای در حال توسعه به طور روز افزون در حال  که  کشورها داشته است2. واقعیت این است 
با  جهانی  تجارت  محیط  به  اتصال  فرصت  که  هستند  ارزش  جهانی  زنجیره های  با  مشارکت 
کاالها و خدمات  گردیده تجارت  امر باعث  آنها ایجاد می کند. همین  را برای  کمتر  هزینه های 
این  تمامی  در  تقریبًا  نهایی،  خدمات  و  کاالها  جای  به  توسعه،  درحال  کشورهای  واسطه ای3 
کشورهای  کاالهای واسطه ای  آمار رشد صادرات جهانی  کند.  کشورها به سرعت رشد  دسته از 
از رقم 132 میلیارد دالر در سال 1996 به 1408 میلیار دالر در سال 2017 )بیش  درحال توسعه 
زنجیره های  از  بسیاری  انتهای  در  چین   ، حاضر حال  در  است4.  یافته  افزایش   ) برابر ده  از 
کاالهای واسطه ای بخش فناوری اطالعات  کل واردات تمام  ارزش آسیایی قرار دارد. دو سوم 
وارد می شود. در حقیقت محتوای  تولیدی«  کشورهای »آسیای  از سایر  کشور  این  ارتباطات  و 
کشور تنها سهم 50 درصدی از  داخلی صادرات محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات این 

مجموع ارزش صادرات دارد5. 
کشورهای درحال  کاالهای واسطه ای  در این مقاله، به طور خاص رابطه بین نهاد و صادرات 
است  ممکن  خوب  حکمرانی  که  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  ادعا  این  و  می شود  بررسی  توسعه 
تجزیه  این  باشد.  داشته  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  بر  مثبتی  تأثیر 
که نهادها فعالیت  که پیش بینی می شود فضای تجاری  و تحلیل با این واقعیت ایجاد می شود 
با  معمواًل  که  را  اطمینان  عدم  و  می کنند  تسهیل  را  بین المللی  معامالت  می دهند  توسعه  را  خود 
سال های  در  که  چین  و  آمریکا  تجاری  جنگ  می دهند6و7.  کاهش  است،  ارتباط  در  تجارت 

1. .Global Value Chains-(GVC) 
2. .World Bank, Global Value Chains Development Report 2017, 2017)

تولیدی  فعالیت  یک  نهائی  کاالی  که  هستند  محصوالتی  و  کاالها   ،)Intermediate Goods( واسطه  ای  کاالهای   .  .3
کار می  روند. می باشند، اما این محصوالت به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به 

 www.wits.worldbank.org 4. . محاسبات محقق، اطالعات خام صادرات برگرفته از بانک اطالعات تجاری بانک جهانی
)2019(

5. World Bank, (2019)
6. Handley & Lim~ao, (2017)
7. Bown & Keynes, (2017)
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از شکست دولت است.  افزایش عدم اطمینان ناشی  از  افتاده  است نمونه خوبی  اتفاق  اخیر 
به ویژه  کشورها  از  دسته  این  از  برخی  که  است  توسعه  درحال  کشورها  روی  مقاله  این  تمرکز 
و  سیاسی  ساختار  در  جدی  تغییرات  اخیر  سال  چند  در  خاورمیانه  منطقه  در  واقع  کشورهای 
بر این،  با تغییر در رهبری و خالء های قدرت همراه بود. عالوه  کرده اند و بعضًا  نهادی تجربه 
کیفی نهادی در سطوح  از سطح  یافته  کشورهای توسعه  با  کشورهای درحال توسعه در مقایسه 
کمیت قانون و  مختلف، از جمله ناسازگاری در مدیریت دولتی، نقص در حقوق سیاسی، حا
کارآمد رنج می برند. با وجود این  کارآمد و یا نا گسترش قوانین و مقررات نا آزادی های مدنی و 
ناشناخته  کشورها  این  در  نهادی  کیفیت  و  واسطه ای  کاالهای  صادرات  بین  رابطه  واقعیت، 

مانده است.
کید بر عوامل اقتصادی همچون  پژوهش های فراوانی در مورد عوامل موثر بر صادرات و با تا
تاثیر اندازه اقتصاد و بعد مسافت و هزینه حمل و نقل در قالب مدل جاذبه انجام شده است. 
کشورهای  متقابل  صادرات  بر  موثر  نهادی  عوامل  مورد  در  کمی  تجربی  مطالعه  حال،  این  با 
گرفته  است.  صورت  طوالنی تر  زمانی  دوره  و  کاالیی  گروه  به صورت  به ویژه  توسعه  درحال 
اقتصادی  آزادی  درجه  نظیر  نهادی  عوامل  اهمیت  مورد  در  کنده  پرا پژوهش های  برخی  گرچه 
شده  انجام  توسعه1  درحال  کشورهای  تجارت  جریان  بر  خوب  حکمرانی  و  سیاسی  ریسک  و 
کارهای تجربی نظام مند بسیار اندکی در این زمینه  وجود دارد. درک بهتر و بیشتر از  است، اما 
کشورهای  واسطه ای  کاالهای  نهادی نظیر شاخص حکمرانی در صادرات  تعیین کننده  عوامل 

درحال توسعه می تواند یکی از »حلقه های مفقوده« بسیار مهم در پژوهش حاضر باشد. 
روند  وضعیت  بررسی  نخست  است:  اصلی  هدف  دو  به  دستیابی   ، حاضر مطالعه  تالش 
دهه  دو  طی  توسعه  درحال  کشورهای  خوب  حکمرانی  شرایط  و  واسطه ای  کاالهای  صادرات 
مولفه  شش  از  هریک  و  حکمرانی  شرایط  نسبی  اهمیت  تعیین  اینکه  دوم  می باشد.  اخیر 
کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  بر  توسعه  درحال  کشورهای  حکمرانی  تعیین کننده 
مورد  بعد مسافت  و  اقتصاد  اندازه  نظیر  متغیرهای دیگر  با  مقایسه  در  که  توسعه است  درحال 
بررسی قرار می گیرد. در ادامه ادبیات و پیشینه موضوع مقاله ، چارچوب مدل، ارائه آمار توصیفی 
دارد. اختصاص  پیشنهادات  و  یافته ها  به  انتهایی  بخش  می گردد.  ارائه  مدل  تخمین  نتایج  و 

1. بهرامی،حسن پورکارساالری )1396(
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1.  مبانی نظری 

تحول  فرآیند  نوعی  از  ناشی  می توان  را  بین المللی  تجارت  پایدار  جریان  حاضر  عصر  در 
کاال و خدمات  که طی آن جریان تجارت بین المللی  کشورها دانست  اقتصادی و اجتماعی در 
به نحو روزافزونی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده باال می باشد. مضافًا اینکه مواجه با 
کشورها در قالب زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای  تولیدی  تقاضای بیشتر همکاری بنگاه های 
شرایط  بر  زیادی  حدود  تا  کالسیک  دیدگاه  بر  مبتنی  بین المللی  تجارت  رشد  مدل  است1. 
مکانیکی  رابطه  وجود  که  فرض  این  با  دارند،  کید  تا رشد  مولفه های  مهمترین  به عنوان  عامل 
تئوری  در  می  گیرد.  نظر  در  تولید  عوامل  و  بازار  نیروهای  رشد  و  بین المللی  تجارت  رشد  میان 
ریکاردین الگوی رشد تجات بین المللی از حیث مزیت نسبی و مبتنی بر تفاوت ها در هزینه ها 
کم  حا عمل3«  »آزادی  اصل  گر  ا  ، ریکاردو اعتقاد  به  است2.  شده   داده  توضیح  فناوری های  و 
که  کند و مزیتی  که دارای مزیت نسبی است، می تواند تولید و صادر  کاالیی  کشوری  شود، هر 
اوهلین- ساموئلسون«،  تئوری »هکشر -  در  ولی  بهره ببرد.  فناوری است  در  تفاوت  آن،  مبنای 
تجارت  جریان  جدید،  نهادگرایی  تئوری  در  است.  تولید  عامل  قیمت های  در  تفاوت ها 
و  تجارت  انجام  چگونگی  هم  که  است  توضیح  قابل  رسوم  و  آداب  و  قوانین  سیستم  توسط 
با  کشوری  اساس،  این  بر  می کند.  توصیف  را  می شود  انجام  آن  در  تجارت  که  محیطی  هم 
کیفیت پایین، صادرات  کشور مشابه با نهادهای با  کیفیت بهتر در مقایسه با یک  نهادهای با 
را تعیین  کرد. این نهادها میزان ریسک، عدم اطمینان و امنیت سرمایه گذاری  بیشتری خواهد 
گذشت زمان، ابزاری از مشوق ها و انگیزه های الزم برای  می کنند6،5،4. به این ترتیب، نهادها با 
کارآفرینی  گذاری، مصرف و الگوهای تجارت در یک جامعه و غیره را ایجاد می کنند.  سرمایه 
و تمایل افراد به سرمایه گذاری و مشارکت در صادرات، همه از محیط نهادی ناشی می شود8،7.
که سبب ساختارمند  بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، نهادها از آن حیث مهم هستند 

گز و همکاران، )2014( 1. خیرینا
2. Salvatore , (2013)
3. Laissez-Faire
4. Greif, (1992) 
5. Dutraive, (2009)
6. Berkowitz, Moenius, & Pistor, (2006)
7. Meyer, (2001)
8. Francois & Manchin , (2007)



رگانی، شماره 101، زمستان  1400  وهشنامه باز پژ 104 

عدم  کاهش  نهادها  کارکرد  مهم ترین  می شوند1.  بشری  مبادالت  در  نهفته  انگیزه های  شدن 
بر  است2.  جوامع  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فعالیت های  در  مبادله  هزینه های  و  اطمینان 
کشور از جمله عوامل  اساس دیدگاه نهادگرایی جدید، نوع حکمرانی، مقررات و نهادهای یک 
کسب مهارت  اولیه و اصلی تعیین کننده انگیزه ها و تمایالت افراد برای سرمایه گذاری فیزیکی و 
در  اقتصادی  موفقیت  به  این عوامل  که همه  مبادالت هستند  توسعه  و  آن جامعه  در  فناوری  و 
اساس  این  بر  می شوند3.  منجر  بلندمدت  در  بهتر  اقتصادی  رفاه  و  تر  باال درآمد  و  بیشتر  تولید 
نهادی  چارچوب های  نیازمند  کشورها  تجارت  بین المللی،  توسعه  چالش های  با  برخورد  برای 
از نهادها است: )1(  که الزمه این امر وجود دو نوع  کنند  از اقتصاد بازاری حمایت  که  هستند 
 )2( تسهیل می کنند.  را  مبادالت  اعتماد،  ایجاد  و  معامالت  هزینه های  کاهش  با  که  نهادهایی 
افراد  و  از حقوق مالکیت  و  تأثیر می گذارند  بازیگران قدرتمند  و دیگر  بر دولت  که  نهادهایی 
با  کاهش می دهند4.  را  اموال و نقض قوانین  آن ها حفاظت می کنند و خطر مصادره  در مقابل 
لت  دال نسبی  مزیت  منبع  به عنوان  را  نهادی  اختالفات  پیامدهای  تجارت،  نظریه  وجود،  این 
یک  نهادی  اختالفات  که  می دهد  ارائه  را  شواهدی  نیز  تجربی  نتایج  اینکه  ضمن  می دهد. 

.6،5 کشورها است  عامل مهم تعیین کننده جریان تجارت فیمابین 

2. پیشینه مطالعه

شمال  و  خاورمیانه  منطقه  آیا  حکومت داری:  و  صادرات  مطالعه»  با  مارکز7)2018(،  و  مارتینز 
آفریقا متفاوت است؟« به تجزیه و تحلیل نقش حکمرانی خوب بر تجارت منطقه خاورمیانه و 
آفریقا )8MENA( پرداختند. در این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه، رابطه شاخص  شمال 
کشور عضو منا در تجارت با 189 شریک  حکمرانی خوب بانک جهانی با جریان صادرات 19 
هرگونه  که  می دهد  نشان  نتایج  زده  است.  تخمین   2013 تا   1996 زمانی  بازه  در  آنها  تجاری 

1. Marciano, Alain (2019)
2. Coase, R.H (1937,1960)
3. North, D (1990)
4. Shirley (2008)
5. Levchenko, (2007)
6. Baron & Garrett, (2017)
7. Martínez-Zarzoso & Márquez‐Ramos, (2018)
8. Middle East and North Africa
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از  کشورهای صادرکننده منطقه منا، میزان صادرات این دسته  بهبود شاخص حکمرانی خوب 
کمیت بهتر در  که حا کشورها را در تجارت با شرکای تجاری شان را افزایش می دهد. در حالی 
از  یک  هر  عوض،  در  نمی باشد.  تأثیرگذار  منا  منطقه  کشورهای  صادرات  بر  مقصد  کشورهای 
نمونه صادر  کل  برای  مثبتی در تجارت دو جانبه  تأثیر  استفاده شده  کمیتی  شش شاخص حا

کنندگان دارد. 
اتحادیه  در  صادرات  عملکرد  و  دولت  تجزیه وتحلیل   « عنوان  با  مطالعه ای  در  سیلور1 
منطقه  این  در  و عملکرد صادرات  کیفیت حکمرانی  رابطه  بررسی  به   »)EAC(آفریقای شرقی
یک  در  صادرات  برای  توضیحی  متغیرهای  عنوان  به  حکمرانی  شاخص  شش  از  استفاده  با 
بین حکمرانی خوب و صادرات  که  نتایج نشان داد  ثابت متمرکز شده است.  اثر  با  پنل  مدل 
شش  بین  از  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه   2014  -  1996 دوره  در   EAC در  کشورها 
کنترل فساد معنی  کمیت قانون و  کیفیت نظارتی، حا شاخص مورد استفاده، خشونت سیاسی، 
آفریقای  دار بود. اوچینگ2 در بررسی خود با عنوان »تأثیر نهاد بر جریان تجارت در اتحادیه 
 EAC در  تجارت  جریان  و  کمیتی  حا نهادهای  کیفیت  بین  رابطه  بررسی  به   »)3EAC(شرقی
جریان  بهتر  کیفیت  با  نهادهای  که  دریافت  جاذبه،  مدل  یک  از  استفاده  با  وی  پرداخت. 
نیست.  تعمیم  قابل  کشورها  همه  برای  تأثیر  این  و  می دهند  افزایش  را   EAC داخل  تجارت 
کشورهای جزیره  کیفیت نهادی و تجارت در  گانی و پرزاد4 در مطالعه ای با عنوان »رابطه بین 
اقیانوس  کشورهای منتخب جزیره  بر تجارت در  نهادی  کیفیت  تأثیر  بررسی  به  آرام«  اقیانوس 
آرام پرداخت. در این مطالعه از شاخص های حکمرانی بانک جهانی مانند اثربخشی دولت، 
کشور  شش  از  داده ها  است.  شده   استفاده  فساد  کنترل  و  نظارتی  کیفیت  قانون،  کمیت  حا
کیریباتی، ساموآ، جزایر سلیمان، تونگا و وانواتو از دوره 1990  جزیره اقیانوس آرام مانند فیجی، 
به  ثابت  اثرات  روش  به  و  پنل دیتا  داده های  از  این مطالعه  در  2000 جمع آوری شده است.  تا 
نتایج  پرداختند.  کشورها  از  دسته  این  تجارت  جریان  بر  حکمرانی  شاخص های   تاثیر  بررسی 
تعیین  در  مهمی  عامل  منتخب  کشورهای  در  خوب  حکمرانی  که  می دهد  نشان  مطالعه  این 

1. Sila, (2016)
2. Ochieng, (2015)
3. East African Community
4. Gani & Prasad, (2008)
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مطالعه ای  در  لوچنکو1  هستند.  مهم  باال  تجارت  رشد  به  رسیدن  برای  و  است  تجارت  سطح 
از  استفاده  با  را  متحده«  ایاالت  واردات  بر  صادرکننده  کشور  در  نهاد  کیفیت  »تأثیر  عنوان  با 
کشور است، مورد بررسی قرار  که شامل 389 صنعت و 116  داده های مقطعی در سطح صنعت 
بر  صادرکننده  کشورهای  قانون  کمیت  حا بهبود  معنادار  و  مثبت  تأثیر  از  کی  حا نتایج  داد. 

آمریکا است.  واردات محصوالت صنعتی 
آقاصفری و همکاران )1398(، در مطالعه ای با عنوان » بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها 
بر  زیرساخت ها  و  نهادها  اثرات  بررسی  به  تجاری«  عمده  شرکای  با  ایران  دوجانبه  تجارت  بر 
این  به  به منظور دستیابی  ایران و شرکای اصلی تجاری پرداخته شده  است.  تجارت دوجانبه 
گرفته شده است و برآورد  از الگوی جاذبه و روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن بهره  هدف، 
توسعه  حال  در  تجاری  شرکای  و  ایران  میان  تجارت  حجم  تابلویی  داده های  اساس  بر  الگو 
است  آن  بیانگر  مطالعه  نتایج  است.  شده  انجام   1395 تا   1382 زمانی  دوره  در  توسعه یافته  و 
تجاری  شرکای  با  ایران  دوجانبه  تجارت  بر  نهادی  مختلف  شاخص های  متقابل  اثرات  که 
ایران  که  به گونه ای  است.  معنی دار  و  منفی  توسعه یافته  تجاری  شرکای  نیز  و  توسعه  حال  در 
قوانین  ، مجری  تر باال ثبات سیاسی   ، کم تر دارای فساد  کشورهای  با  بیش تر  به تجارت  متمایل 

تسهیل کننده تجارت و با دموکراسی بیش تر است.
اقتصاد  و عوامل  تأثیر حکمرانی   « با عنوان  مقاله ای  در  افضلی )1395(  ارباب  و  کیمیایی 
« به بررسی تأثیر عوامل نهادی )حکمرانی( و دیگر  دانش بنیان بر صادرات اقتصادهای نوظهور
انسانی  سرمایه  توسعه،  و  تحقیق  هزینه های  )انباشت  دانش بنیان  اقتصاد  منتخب  مؤلفه های 
نوظهور  اقتصادهای  صادرات  بر   ) ارز )نرخ  قیمتی  متغیر  و  ارتباطات(  و  اطالعات  فناوری  و 
انجام  پانل  داده های  روش  به  که  مطالعه  نتایج  پرداخت.   )1996-2013( زمانی  دوره  طی 
رضازاده  است.  صادرات  بر  خوب  حکمرانی  شاخص  معناداری  و  مثبت  تأثیر  بیانگر  گرفته، 
کیفیت محیط نهادی، رانت  کارساالری و رحیمیان بوگر )1394( در مقاله خود با عنوان »رابطه 
رویکرد  از  استفاده  با  توسعه«  در حال  کشورهای  از  منتخبی  در  رشد صادرات  و  منابع طبیعی 
کیفیت  بهبود  بین  معنی دار  و  مثبت  رابطه  داد،  نشان   2013-1996 سال های  طی  دیتا  پانل 
و  رابطه مثبت  دارد. همچنین  بررسی وجود  مورد  کشورهای  و رشد صادرات در  نهادی  محیط 

1. Levchenko, (2007)
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معنی دار بین بهره مندی از منابع طبیعی و رشد صادرات تأیید می شود. این نتایج مبین اهمّیت 
ضرورت  و  توسعه  حال  در  کشورهای  صادراتی  رفتار  توضیح  در  قیمتی  غیر  مؤلفه های  نقش 
توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.
رنانی و مالاسمعیل دهشیری )1392( در مطالعه خود با عنوان »اثر نهادها بر صادرات غیر 
اثربخشی  و  کارایی  قبیل  از  نهادها  آثار  بررسی  به  اوپک«  عضو  منتخب  کشورهای  در  نفتی 
کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی  کمیت قانون و  نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حا
کشورهای منتخب اوپک پرداخت. در همین بازه تاثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده 
تا 2010   2001 کشور اوپک برای سال های   10 تابلویی برای  بر داده های  از مدل رگرسیون مبتنی 
کمیت  حا و  دولت  اثربخشی  شاخص های  می دهد  نشان  نتایج  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
صادرات  بر  معنادار  و  مثبت  اثر  فساد  کنترل  و  قوانین  کیفیت  شاخص های  و  منفی  اثر  قانون 
همکاران  و  شاه آبادی  توسط  مطالعه ای  ارتباط  این  در  دارند.  منتخب  کشورهای  غیرنفتی 
گروه  عضو  اسالمی  کشورهای  نفتی  غیر  صادرات  بر  نهادی  عوامل  تاثیر  بررسی  برای   )1388(
انجام   1995  -2007 زمانی  دوره  برای  دیتا،  پانل  اقتصادسنجی  روش های  از  استفاده  با   D8

کشورهای  گرفته است. نتایج این مطالعه بر نقش غیرمستقیم عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی 
کید داشته است. D8 تا گروه  عضو 

و  خوب  حکمرانی  موضوع  که  می دهد  نشان  حوزه  این  در  پیشین  پژوهش های  بر  مروری 
ورود  روش های مختلف  و  بین المللی شدن  در چارچوب بحث  گسترده  به طور  رشد صادرات 
گرفته است. البته پژوهش های پیشین، موفقیت زیادی در زمینه  برقراری  به بازار مورد توجه قرار 
توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  در  مهم  تعیین کننده  عوامل  تثبیت  و 
کشورهای درحال  ، چه عواملی تعیین کننده و تضمین کننده موفقیت  نداشته اند. به عبارت دیگر
با  گونه صادرات هستند؟ نقش عوامل نهادی نظیر حکمرانی خوب در مقایسه  توسعه در این 
که این مطالعه بر اساس آن بنا  اندازه اقتصاد، بعد مسافت چیست؟ نظریه جدید نهادگرایی، 
که  محیطی  از  حمایت  با  را  تجارت  جدید  تئوری های  و  کالسیک  سیستم های  است،  شده 
گسترش می دهد. همچنین ادبیات تجربی به اهمیت نهادهای  آن صورت می گیرد  تجارت در 
کشور صادرکننده  کمیتی در تعیین جریان صادرات اشاره دارد. به ویژه، تاثیر حکمرانی در  حا

کید دارد.  کشور واردکننده تا با اهمیت تر از حکمرانی در 
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3. معرفی مدل

و  کریک  قرار دادن مدل جاذبه  و مالحظه  قراردادن مدل جاذبه سنتی  مبنا  با  این مطالعه  در 
داخل،  در  صورت گرفته  تجربی  مطالعات  همچنین  و   )2018( مارکز و  مارتینز  و   )2015( روبرت 
نظیر  قیمتی  متغیرهای  کنار  در  حکمرانی  شاخص  متغیر  افزودن  با  پیشنهادی  جاذبه  مدل 

اندازه اقتصاد و همچنین بعد مسافت به شرح معادله زیر است:
که در آن:

کشور   i ،کاالهای واسطه ای گروه   m ، در این مدل، LEX لگاریتم ارزش صادرات بر حسب دالر
 (AVGGOV)که شامل متوسط شاخص حکمرانی مبداء، j کشور مقصد و Governance متغیری 

: و مولفه های شش گانه است. این مولفه ها عبارت است از
درجه  و  میزان  مفهوم  به  پاسخگویی  و  اعتراض   :)VOE( پاسخگویی1  و  شاخص اعتراض   .1-3

و  میزان  عبارتی  به  یا  است  خود  دولت  انتخاب  و  تعیین  در  کشور  یک  شهروندان  توانایی 
کشور از طریق  که رئیس دولت، رئیس حکومت یا سایر افراد دارای مقام سیاسی در  درجه این 
آزادی  آزاد از سوی مردم انتخاب شوند.این شاخص از طرف دیگر نمایانگر میزان  انتخابات 

آزادی رسانه های جمعی است. آزادی احزاب و تشکل ها و اجتماعات و  بیان، 
بر اساس این شاخص، هرچه احتمال   :)PSAV(2 3-2. شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت 

هرچه  و  است  ضعیف  حکمرانی  نشان دهنده  باشد  بیشتر  کشور  یک  در  سیاسی  ثبات  نبودن 
را  تری  باال امتیاز  خوب  حکمرانی  زمینه  در  باشد،  برخوردار  بیشتری  سیاسی  ثبات  از  کشوری 

کسب می کند3
کیفیت  عمومی،  خدمات  کیفیت  شاخص،  این  در   :)GEE(4 دولت  اثربخشی  شاخص   .3-3

از فشارهای سیاسی  بوروکراسی، صالحیت حکمرانان شهری و میزان استقالل خدمات شهری 
کیفیت تدوین و اجرای خط   مشی های عمومی و دولتی، و میزان اعتبار  مدنظر است. همچنین 
کانون ارزیابی قرار می گیرد. که دولت در برابر این سیاست ها دارد در این شاخص در  تعهدی 

1. Voice and Accountability
2. Political Stability and Absence of Violence
3. Ernst & Hart, (2007)
4. Government Effectiveness
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بر  نظارت  قیمت ها،  کنترل  مفهوم  مقرراتی،  کیفیت  در   :)RQE(1 مقررات  کیفیت  شاخص   .4-3

توسعه  به منظور  کسب وکار  صاحبان  بر  فشار  تحمیل  عدم  قبیل  از  مواردی  و  بانکی  سیستم 
تجارت مد نظر قرار می گیرد2، به عبارت دیگر منظور از این شاخص، قابلیت دولت در تدوین 
گسترش حضور و فعالیت های بخش خصوصی  که سبب  و اجرای سیاست ها و مقرراتی است 
می شود.حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اثر اجرای سیاست های تدوین شده از سوی 

دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد.
و  واقعی اند  جامعه  یک  در  قوانین  میزان  چه  تا  اینکه   :)RLE(3 قانون  کمیت  حا شاخص   .5-3

آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می شود.در این شاخص به ویژه  می توان به اجرای 
و قابلیت  اثربخشی   ، قراردادها، احتمال وقوع جرم های خشونت آمیز و غیرخشونت آمیز اجرای 

کم قضایی، در یک جامعه مدنظر است.4 پیش بینی عملکرد محا
جنبه  کارها«  انجام  جهت  اضافی  »پرداخت های  فراوانی   :)CCE( فساد5  کنترل  شاخص   .6-3

آن  پی  در  که  می شود  شامل  را  رفتاری  فساد  دیگر  عبارت  به  است.  بخش  این  در  تامل  قابل 
به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی  از نفوذ خود در بخش دولتی  افراد صاحب قدرت 
کالن  کوچک و هم فسادهای بزرگ و  خود بهره می برند. این شاخص، هم فسادهای جزیی و 

را در برمی گیرد6.
کشورهای درحال توسعه و شرکای تجاری آنها از پایگاه شاخص  مولفه های حکمرانی برای 
تا   2.5 مثبت  بازه  در  شاخص ها  این  است.  شده   جمع آوری  جهانی  بانک  خوب  حکمرانی 
مبنای  بر  حکمرانی  شدن  بدتر  بیانگر  کند  میل  منفی  سمت  به  هرچه  که  می باشد   2.5 منفی 
بصورت  مدل  متغیرهای  جاذبه،  مدل  بودن  نمایی  به  توجه  با  است.  مولفه ها  این  از  یک  هر 
لگاریتمی خواهد بود. به این ترتیب در مدل هر یک از شاخص های حکمرانی بین صفر و یک 
استاندارد می شود7 و متوسط شاخص شش گانه حکمرانی به عنوان شاخص حکمرانی در مدل 

مورد استفاده قرار می گیرد.

1. Regulatory Quality
2. Kaufmann, Kraay, & Lob , (2002)
3. Rule of Law
4. http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
5. Control of Corruption

6. بانک جهانی، )2018(
7. برای استاندارد سازی از روش(min(x)-max(x))/ ( x-min(x)) استفاده می گردد.
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کنترل شامل  4. متغیرهای 

 GDPCR مبداء،  کشور  دالر  حسب  بر   2010 ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص  تولید   GDPCP

اندازه مسافت   DIS کشور مقصد،  بر حسب دالر   2010 ثابت  به قیمت  ناخالص داخلی  تولید 
نشان دهنده   t مشترک،  زبان  مجازی  متخیر   LONG مقصد،  و  مبداء  کشورهای  پایتخت  بین 
و  با   که  است  تصادقی  خطای  و   قطعی  ثابت  اثر   v و  دوره ای  ثابت  اثر    u و  سال 
 یا متغیرهای مستقل همبستگی ندارد. در این مدل، متغیر تولید ناخالص داخلی معیاری 
کشورها به عنوان  برای نشان دادن قدرت خرید در بازار است. متغیر بعد مسافت بین پایتخت 
برای  معیاری  مرزمشترک  و  زبان  متغیر  می باشد.  تجارت  هزینه  دادن  نشان  برای  جایگزینی 
مانایی  وجود  صورت  در  و  دیتا  پنل  بصورت  مدل  می باشد.  کشورها  همکاری  پتانسیل  نشان 
مدل  به  رسیدن  برای  آزمون  انواع  و  می شود  زده  تخمین  پویا  دیتای  پنل  روش  از  انباشتگی  و 
گرفت شامل آزمون  که در این مقاله انجام خواهد  مطلوب انجام می گیرد. مهمترین آزمون هایی 
نیز  قباًل  همان طوری که  می باشد.  همبستگی  و  واریانس  ناهمسانی  آزمون  و  هاسمن  و  لیمر   F
گردید، در این مطالعه ضرایب متغیرهای متوسط شاخص حکمرانی خوب و شش مولفه   اشاره 
کاالهای واسطه ای 131  تعیین کننده پیشگفته در قالب 7 مدل جاذبه برحسب ارزش صادرات 
وابسته می باشند، تخمین  متغیر  که  تجاری  160شرکای  با  در تجارت  توسعه1  کشورهای درحال 
زده می شود. با توجه به هدف مقاله، در این مدل ها ضرایب متغیرهای مورد توجه و بااهمیت، 
افزایش  باعث  مقصد  و  مبداء  کشورهای  خوب  حکمرانی  می رود  انتظار  است.  و    
کشورهای درحال توسعه با شرکای تجاری شود. برای برآورد مدل  کاالهای واسطه ای  صادرات 
کاماًل  معمولی  مربعات  حداقل  و   )EGLS(2 تعمیم یافته  مربعات  حداقل  روش  از  شده  گفته 
که مبتنی بر مدل های پانل ایستا است، استفاده می شود. برای اینکه   (FMOLS)3اصالح شده
اندازه  به  باید تعداد مشاهدات  پایداری قابل اطمینان تر باشد  از نقطه نظر  نتایج در این مدل 

که دوره مورد بررسی سال های 2017-1996 را در بر می گیرد. کافی بزرگ باشد 

1. ضمیمه 1
2. Estimat Generalized Least Squares
3. Fully Modified Least Squares (FMOLS) 
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5. تخمین مدل و تحلیل نتایج

5-1. تحلیل توصیفی

کشورهای درحال توسعه از صادرات جهانی  کاالهای واسطه ای  نمودار )!( روند سهم صادرات 
می کند.  ارائه   1996-2017 سال های  طی  کشورها  از  دسته  این  حکمرانی  شاخص  متوسط  و 
یک  طی  توسعه  درحال  کشورهای  حکمرانی  شاخص  و  صادرات  روند   ، نمودار این  براساس 
کاالهای  صادرات  سهم  است.  بوده  جهت  هم  و  همسو  نشیب هایی  و  فراز  با  البته  اخیر  دهه 
کشورهای درحال توسعه از رقم 14.2 درصد در سال 1996 به 36 درصد در سال 2017  واسطه ای 
کاال طی دوره  این  کشورهای درحال توسعه در صادرات  یافته است. در واقع جایگاه  افزایش 
شاخص  متوسط  اینکه  توجه  قابل  نکته  است.  یافته  افزایش  چشمگیری  به نحو  بررسی  مورد 
کاهش یافته است. طی همین دوره روند  حکمرانی طی دوره 2010-1997 از رقم 0.53 به 0.47 
کشورهای درحال توسعه رو به رشد بوده است. ولی از سال 2010  کاالهای واسطه ای  صادرات 
کشورهای صادرکننده درحال  متوسط شاخص حکمرانی  افزایش صادرات،  با  بعد همزمان  به 
دلیل  از  یکی  رسید.   0.52 رقم  به   2018 سال  در  به طوری که  است  بوده  افزایش  به  رو  توسعه 
بعد  یعنی   2010 سال  از  توسعه  درحال  کشورهای  حکمرانی  شاخص  متوسط  شاخص  افزایش 
کشورهای  از دولت های  افول دیدگاه واشنگتنی، توجه بسیاری  و  از بحران جهانی سال 2008 
مولفه های  بهبود  به  واسطه ای(  کاالهای  )صادرکننده  جهانی  ارزش  زنجیره  در  مشارکت کننده 
 55 برای تعداد  بررسی شاخص مذکور  مورد  بیشتر شده  است. طی سال های  حکمرانی خوب 
جنوبی،  کره  چین،  نظیر  کشورهایی  متوجه  بیشتر  که  بوده  افزایش  روبه  توسعه  درحال  کشور 

، اندونزی و فیلیپین بوده است. کنگ، سنگاپور اندونزی، هند، هنگ 
حکمرانی  شاخص  متوسط  و  واسطه ای  کاالهای  صادرکننده  عمده  کشورهای   )1( جدول 
که  کشورهایی اختصاص دارد  را ارائه می کند. براساس این جدول سهم باالیی از صادرات به 
کاالهای  کشور صادرکننده  از شرایط حکمرانی متوسط برخوردار می باشند. از میان تعداد 156 
درحال  کشورهای  صادرات  ارزش  از  درصد   88 به  نزدیک  که  کشور   131 تعداد  واسطه ای، 
کشورهای  میان  این  در  می باشند.  متوسط  حکمرانی  شرایط  دارای  می دهند  تشکیل  را  توسعه 
و  درصد(   0.51( برزیل  درصد(،   0.65( هند  درصد(،   1.01( کره جنوبی  درصد(،   2.2( چین 
که دارای  کشوری   10 را به خود اختصاص داده اند. تعداد  تایلند)0.39 درصد( بیشترین سهم 
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درحال  کشورهای  صادرات  کل  از  درصد   10.2 به  نزدیک  می باشند  خوب  حکمرانی  شرایط 
 0.29( شیلی  درصد(،   0.54( سنگاپور  کشورهای  میان  این  در  می دهند.  اختصاص  را  توسعه 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را  صادرات  سهم  بیشترین  درصد(   0.19( هنگ کنگ  و  درصد( 
کاالهای  که دارای شرایط حکمرانی بد می باشند تنها 1.8 درصد از صادرات  کشور  تعداد 22 
کشورهای ونزوئال  کشورهای درحال توسعه را به خود اختصاص داده اند. در این میان  واسطه ای 
درصد(   0.017( سوریه  و  درصد(   0.021( ساحل عاج  درصد(،   0.031( میانمار  )0.035 درصد(، 
تجاری  شرکای  به  کشورها  واسطه ای  کاالهای  صادرات  دیگر  جنبه  دارند.  را  سهم  بیشترین 
از  درصد   57.2 به  نزدیک  مطالعه،  مورد  سال های  طی  است.  مربوط  صادراتی(  )مقاصد  آن 
حکمرانی  شرایط  با  کشورهایی  به  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات 
کشورها  به  درصد   1.8 تنها  و  خوب  حکمرانی  شرایط  با  کشورهایی  به  درصد   40.9 و  متوسط 
درصد(  ژاپن)5.1   ،)11.7( آمریکا  نظیر  کشورهایی  است.  شده   انجام  بد  حکمرانی  شرایط  با 
درصد(،  چین)10.7  نظیر  کشورهایی  و  خوب  حکمرانی  دارای  درصد(  هنگ کنگ)5.0  و 
نزدیک  جمعًا  متوسط  حکمرانی  شرایط  با  درصد(   3.4( کره جنوبی  و  درصد(   4.2( اندونزی 
اختصاص  خود  به  را  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  از  درصد   40 به 

داده اند1. 

کاالهای واسطه ای و متوسط شاخص حکمرانی طی  کشورهای عمده صادرکننده  جدول 1- 
1997-2018

متوسط ارزش کشور
صادرات)میلیارد دالر (

متوسط شاخص 
وضعیت حکمرانیحکمرانی خوب

متوسط371.20.41307چین

متوسط167.60.70186کره جنوبی

متوسط107.80.48026هند

باال89.60.88010سنگاپور

متوسط83.80.53084برزیل

متوسط64.90.49545تایلند

اطالعات  پایگاه  از  چین  بازار  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  خام  اطالعات  محقق،  محاسبات   .1
گردید. تجاری بانک جهانی (www.wits.worldbank.org) جمع آوری 
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متوسط ارزش کشور
صادرات)میلیارد دالر (

متوسط شاخص 
وضعیت حکمرانیحکمرانی خوب

متوسط60.20.42319اندونزی

متوسط55.60.61495مالزی

متوسط50.40.50023مکزیک

باال47.10.79807شیلی

متوسط552.10.4439سایر

مأخذ: محاسبات محقق 

کشورهای  کاالهای واسطه ای و متوسط شاخص حکمرانی  نمودار 1- روند سهم صادرات 
درحال توسعه طی سال های 2018-1997

مأخذ: محاسبات محقق

5-2. برآورد الگو و نتایج

یکی از شرط های الزم جهت قابل اعتماد بودن نتایج تخمین ها شرط ایستایی متغیرهای مدل 
 ،(LLC) لین  لوین،  آزمون  از  با استفاده  ایستایی متغیرها  این مطالعه،  این دلیل، در  به  است. 
(ADF) و فیلیپس، پرون و فیشر(FPF) مورد  (IPS)، دیکی فولر تعمیم یافته  ایم، پسران و شین 
نتیجه  شده،  محاسبه  احتمال  سطوح  و  آزمون  این  نتایج  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  بررسی 
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مانا  سطح  در   LGDPCR استثنای  به  متغیرها  کلیه  درصد  یک  سطح  در  که  می شود  گرفته  
بر  همچنین  شده  است.  استفاده  کائو  آزمون  از  متغیرها  هم انباشتگی  بررسی  به منظور  هستند. 
، هم انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین  کائو اساس نتایج ارائه شده از طریق آزمون 
95 درصد  در سطح  توسعه  کشورهای درحال  واسطه ای  کاالهای  متقابل  هفت مدل صادرات 
بررسی،  مورد  مدل های  کلیه  برای  محاسباتی  لیمر   F آماره  مقدار  به  توجه  با  می شود.  پذیرفته 
مورد  مطالعه  این  مدل  هفت  برای  بررسی  مورد  زمانی  دوره  روی  ادغام  درستی  بر  مبنی  فرضیه 
، مدل  تایید آماری قرارگرفته است. همچنین بر اساس مقدار آماره هاسمن برای مدل های مذکور

با اثرات ثابت انتخاب شده  است.1
بر  آن  مولفه های  از  یک  هر  و  حکمرانی  شاخص  رابطه  برآورد  نتایج   )3( و   )2( جداول   
این  نتایج  براساس  می دهند.  نشان  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات 
کشورهای مبداء و صادرات  جداول، رابطه معنادار و مستقیمی بین متوسط شاخص حکمرانی 
لذا  دارد.  مقصد(  کشورهای  تجاری) شرکای  به  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای 
مبداء،  کشورهای  حکمرانی  نهادی  شرایط  برخی  که  است  مطلب  این  نوید   ، حاضر مطالعه 
متغیر  ضریب  دارند.  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  بر  نیرومندی  تاثیر 
کشورهای مبداء دارای عالمت مورد انتظار و مثبت 1.1 واحد  متوسط شاخص حکمرانی برای 
شاخص  تعیین کننده  مولفه های  کلیه  میان  این  در  می باشد.  معنادار  درصد  یک  سطح  در  و 
کشورهای درحال توسعه  با صادرات  رابطه معنادار و مستقیمی  نیز  کشورهای مبداء  حکمرانی 
اثر بخشی  و   (RLE) قانون  کمیت  انتظار شاخص حا مورد  ثابت ضرایب  اثر  با  دارد. در مدل 
شاخص های  سایر  با  مقایسه  در  که  می باشد  واحد   0.809 و   1.002 ترتیب  به   (GEE) دولت 
فقدان خشونت  و  ثبات سیاسی   ،(RLE) مقررات  کیفیت  نظیر  کشورها  تعیین کننده حکمرانی 
کنترل فساد (CEE) بیشترین ضرایب معناداری را به خود اختصاص داده است.  (PSAVE) و 

(FMOLS) ضرایب  کامال اصالح شده  در این میان در مدل به روش حداقل مربعات معمولی 
مقررات  کیفیت  و   (RLE) قانون  کمیت  حا  ،(GEE) دولت  بخشی  اثر  شاخص  انتظار  مورد 
شاخص های  سایر  با  مقایسه  در  که  می باشد  واحد   1.407 و   1.601  ،2.137 ترتیب  به   (RLE)

در  را  معناداری  ضرایب  بیشترین   (CEE) فساد  کنترل  نظیر  کشورها  حکمرانی  تعیین کننده 

1. برای اطالعات بیشتر در خصوص نتایج آزمون های پیش از مدل به ضمیه 2 مراجعه شود
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 (VOE) پاسخگویی  و  اعتراض  شاخص  رابطه  اما  داده است.  اختصاص  خود  به  بلندمدت 
کشورهای درحال توسعه دارد. کشورهای مبداء نیز رابطه معنادار و غیرمستقیمی با صادرات 

قانون،  کمیت  حا افزایش  که  است  موضوع  این  از  کی  حا مدل  تخمین  از  حاصل  نتایج 
به  منجر  فساد  کنترل  و  خشونت  فقدان  و  سیاسی  ثبات  مقررات،  کیفیت  دولت،  اثربخشی 
که می تواند مناسبات سرمایه گذاری  کشورهای درحال توسعه می شود  تقویت بنیان های نهادی 
به  و منجر  کرده  را تقویت  کشورها  گروه  این  انگیزه صادرات در  و  افزایش  نتیجه  و در  تولید  و 
از تخمین مدل نشان می دهد  نتایج حاصل  موردنظر خواهد شد.  کشورهای  افزایش صادرات 
مالکیت  حق  تأمین  تضمین  با  می تواند  توسعه  درحال  کشورهای  در  خوب  حکمرانی  که 
کشورهای  اقتصادی  فعالیت های  از  حاصل  سود  واسطه ای،  کاالهای  تولید  در  سرمایه گذاران 
با  و  نماید  تضمین  نیز  را  جهانی  بازار  نیاز  مورد  واسطه ای  کاالهای  تامین  در  توسعه  حال  در 
جمله  از  فعالیت ها  انواع  گسترش  موجب  مختلف  فعالیت های  در  سرمایه گذاران  ساختن  توانا 
دولت  اثربخشی  و  قانون  کمیت  حا بهبود  میان  این  در  شوند.  واسطه ای  کاالهای  صادرات 
کاالهای واسطه ای را قادر  کاهش داده و بنگاه های تولیدکننده  تی را  می تواند هزینه های معامال
سازد.  بین المللی  بزرگ  شرکت های  با  قراردادها  تنظیم  طریق  از  نوین  فناوری های  انتخاب  به 
کاهش داده و  این امر باعث می شود مشکالت مربوط به قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری را 
موجب تشویق فعالیت های مختلف از جمله فعالیت های تجاری شود. ضریب متغیر شاخص 
رابطه  درصد  یک  سطح  در  ثابت  اثر  با  مدل  در   (AVGGOV) تجاری  شرکای  حکمرانی 
کشورهای  صادرات  با  مستقیم  و  معنادار  رابطه   FMOLS روش  به  ولی  غیرمستقیم  و  معنادار 
حکمرانی  شاخص  تغییرات  درصد  یک  افزایش  با  متوسط  به طور  لذا  دارد،  توسعه  درحال 
کشورهای درحال توسعه با شرکای  کاالهای واسطه ای  شرکای تجاری، تغییرات ارزش صادرات 
FMOLS مثبت 3.271 درصد تغییر  اثر ثابت 1.139 - درصد ولی به روش  با  تجاری در مدل 
کشورهای درحال  پیدا می کند.به این ترتیب به نظر می رسد، رابطه بلندمدت شاخص حکمرانی 
که نمایانگر محیط اقتصادی و تجاری این دسته  کشورهای مبداء( و شرکای تجاری  توسعه )
کسب وکار  کشورها مورد تایید قرار می گیرد. این نتیجه می تواند به دلیل اهمیت محیط نهادی  از 
کشورهای مقصد در تأثیرگذاری بر جریان صادرات  کشورهای مبداء( و  کشورهای درحال توسعه)
کشورهای مقصد، هزینه  کشوها باشد. بهبود شرایط حکمرانی  از  این دسته  کاالهای واسطه ای 
خواهد  این  به  منجر  نهایت  که  یافته  افزایش  بازارها  این  در  رقابتی  فضای  و  کاهش  تی  مبادال
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یابد  افزایش  مطمئن  بازاری  به  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاران  و  تولیدکنندگان  دسترسی  شد 
کلیه  میان  این  در  شود.  کم  توسعه  درحال  کشورهای  از  واسطه  ای  کاالهای  برای  تقاضای  و 
کشورهای مقصد( در مدل با اثرات  مولفه های تعیین کننده شاخص حکمرانی شرکای تجاری )
کشورهای درحال توسعه دارد. در این میان  ثابت نیز رابطه معنادار و غیرمستقیمی با صادرات 
و   (VOE) پاسخگویی  و  اعتراض   ،(GEE) دولت  بخشی  اثر  شاخص  انتظار  مورد  ضرایب 
که در مقایسه با سایر  (RLE) به ترتیب 0.329، 0.323 و 0.252 واحد می باشد  کمیت قانون  حا
 ،(PSAVE) کشورها نظیر ثبات سیاسی و فقدان خشونت  شاخص های تعیین کننده حکمرانی 
کنترل فساد (CEE) بیشترین ضرایب معناداری را به خود اختصاص  کیفیت مقررات (RQE) و 
است.  بوده  مثبت  و  معنادار  مدل  مولفه های  ضرایب  بیشتر   FMOLS مدل  در  داده است.اما 
کیفیت   ،(GEE) اثر بخشی دولت  انتظار شاخص  رابطه بلندمدت ضرایب مورد  این میان  در 
که  کمیت قانون(RLE) به ترتیب 1.969، 1.464 و 1.303 واحد می باشد  (RLE) و حا مقررات 
پاسخگویی  و  اعتراض  نظیر  کشورها  حکمرانی  تعیین کننده  شاخص های  سایر  با  مقایسه  در 
کنترل فساد (CEE) بیشترین ضرایب معناداری را به خود اختصاص داده است. اما  (VOE) و 

نیز  مبداء  کشورهای  حکمرانی  شاخص  با   (PSAVE) خشونت  فقدان  و  سیاسی  ثبات  رابطه 
کشورهای درحال توسعه دارد. رابطه معنادار و غیرمستقیمی با صادرات 

تولید ناخالص داخلی  نتایج تخمین ضرایب سایر متغیرهای توضیحی مدل شامل   بررسی 
LGDP-) صادراتی  مبداء  کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید   ،(LGDPCR) مقصد  کشورهای 
کاالهای  که متغیرهای مذکور در مدل صادرات  کی از آن است  CP) و بعد مسافت (LDIS) حا

FMOLS در سطح یک  اثرات ثابت و هم  با  کشورهای درحال توسعه هم در مدل  واسطه ای 
اثرات ثابت در سطح ده  با  (LONG) در مدل  درصد معنی دار بوده، ولی متغیر زبان مشترک 
کشورهای مقصد و مبداء به افزایش  درصد معنادار نیست. بنابراین افزایش نرخ رشد اقتصادی 
افزایش  با  کشورهای درحال توسعه منجر می شود. به طور متوسط  کاالهای واسطه ای  صادرات 
کشورهای مقصد به ترتیب نرخ رشد  کشورهای درحال توسعه و  یک درصد در رشد اقتصادی 
تاثیرگذاری  این  بلندمدت  روابط  البته  می یابد.  افزایش  درصد   0/6 و   0/7 از  بیش  صادرات 
از  یکی  همچنین  است.  درصد   0.08 و   0.2 از  بیش  ترتیب  به  مذکور  نرخ های  و  است  کمتر 
مسافت  بعد  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  در  موثر  بسیار  متغیرهای 
کلیه مدل های مورد بررسی ضریب متغیر بعد مسافت همواره معنادار و منفی بوده  که در  است 
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توسعه  درحال  کشورهای  صادرات  جریان  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  سایر  با  مقایسه  در  و  است 
پایتخت  بین  مسافت  بعد  درصد  یک  افزایش  ازای  به  متوسط  به طور  است.  بوده  کشش تر  با
کشورهای درحال توسعه در تمامی مدل های مورد  کاالهای واسطه ای  کشورها، ارزش صادرات 

کاهش می یابد. بررسی بیش از 1.1 درصد 

کشورهای درحال توسعه به  کاالهای واسطه ای  جدول 2- نتایج تخمین مدل صادرات 
روش اثرات ثابت

مدل 1 با 
لحاظ متوسط 

شاخص 
حکمرانی 

)AVGGOV(

مدل 2 
با لحاظ 
شاخص 

کنترل فساد 
)CEE(

مدل 3 
با لحاظ 
شاخص 
اثربخشی 

دولت 
)GEE(

مدل 4 با لحاظ 
شاخص ثبات 

سیاسی و 
فقدان خشونت 

)PSAVE(

مدل 5 
با لحاظ 
شاخص 
کیفیت 
مقررات 
)RQE(

مدل 6 
با لحاظ 
شاخص 

کمیت  حا
قانون 

)RLE(

مدل 7 با 
لحاظ شاخص 

اعتراض و 
پاسخگویی 

)VOE(

LGDPCP0.653
)0.000(***

0.680
)0.000(

0.648
)0.000(

0.683
)0.000(

0.666
)0.000(

0.654
)0.000(

0.692
)0.000(

LGDPCR0.783
)0.000(***

0.752
)0.000(

0.788
)0.000(

0.749
)0.000(

0.765
)0.000(

0.760
)0.000(

0.745
)0.000(

LDIS-1.147
)0.000(***

-1.370
)0.000(

-1.424
)0.000(

-1.374
)0.000(

-1.369
)0.000(

-1.452
)0.000(

-1.370
)0.000(

LONG0.171
)0.214(

0.180
)0.222(

0.134
)0.333(

0.142
)0.426(

0.152
)0.393(

0.201
)0.143(

0.159
)0.267(

)1-(LEX0.367
)0.000(***

0.368
)0.000(

0.367
)0.000(

0.367
)0.000(

0.368
)0.000(

0.367
)0.000(

0.367
)0.000(

مولفه متوسط 
شاخص 

i کشور حکمرانی 

1.133
)0.000(***

0.154
)0.001(

0.809
)0.000(

0.190
)0.001(

0.390
)0.007(

1.002
)0.000(

0.276
)0.000(

مولفه متوسط 
شاخص 

j کشور حکمرانی 

-1.139
)0.000(***

-0.083
)0.004(

-0.329
)0.000(

-0.149
)0.008(

-0.090
)0.496(

-0.252
)0.000(

-0.323
)0.000(

19.08-عرض از مبداء
)0.000(***

-19.627
)0.000(

-19.210
)0.000(

-19.601
)0.000(

-19.540
)0.000(

-18.332
)0.000(

-19.866
)0.000(

0.860.840.840.840.840.840.84ضریب تعیین

1.91.91.91.91.91.91.9دوربین واتسون

مأخذ: محاسبات محقق و خروجی نرم افزار ایویوز 11 



رگانی، شماره 101، زمستان  1400  وهشنامه باز پژ 118 

کل  کشورهای درحال توسعه با  کاالهای واسطه ای  جدول 3- نتایج تخمین مدل صادرات 
)FMOLS( کامال اصالح شده شرکای تجاری به روش حداقل مربعات معمولی 

مدل 1 با لحاظ 
متوسط مولفه 

حکمرانی
)AVGGOV(

مدل 2 با 
لحاظ مولفه 
کنترل فساد 

)CEE(

مدل 3 با 
لحاظ مولفه 
اثر بخشی 

)GEE( دولت

مدل 4 با 
لحاظ مولفه 

ثبات سیاسی و 
فقدان خشونت 

)PSAVE(

مدل 5 با 
لحاظ مولفه 

کیفیت 
مقررات 
)RQE(

مدل 6 با 
لحاظ مولفه 

کمیت  حا
قانون 

)RLE(

مدل 7 با 
لحاظ مولفه 

اعتراض و 
پاسخگویی 

)VOE(

LGDPCP0.085
)0.000(***

0.085
)0.000(

0.107
)0.000(

0.068
)0.000(

0.080
)0.000(

0.089
)0.000(

0.998
)0.000(

LGDPCR0.269
)0.000(***

0.269
)0.000(

0.276
)0.000(

0.234
)0.000(

0.272
)0.000(

0.272
)0.000(

1.295
)0.000(

مولفه شاخص 
j کشور حکمرانی 

1.103
)0.000(***

0.766
)0.000(

1.969
)0.000(

-0.477
)0.000(

1.464
)0.000(

1.303
)0.000(

0.422
)0.000(

مولفه شاخص 
i کشور حکمرانی 

3.271
)0.000(***

0.976
)0.000(

2.137
)0.000(

0.155
)0.000(

1.407
)0.000(

1.601
)0.000(

-0.599
)0.000(
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نتیجه گیری و پیشنهادات

حکمرانی  مولفه های  اثرگذاری  چگونگی  مورد  در  تجربی  دیدگاه  ارائه دهنده  مطالعه  این 
یکصد  از  بیش  تجارت  در  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  الگوی  بر 
مطالعه  این  نخست،  دارد.  اهمیت  منظر  دو  از  مطالعه  این  می باشد.  آن  تجاری  شریک 
گرفته در این زمینه، تنها به بررسی رابطه متغیرهای اقتصادی  برخالف بیشتر مطالعات صورت 
بررسی  بر  بلکه عالوه  با شرکای تجاری نمی پردازد،  توسعه  کشورهای درحال  و رشد صادرات 
از منظر مولفه های شاخص حکمرانی بر صادرات نیز  آزمون رابطه عوامل نهادی  ارتباط و  این 
کاالهای واسطه ای نیز دارد. دوم،  گروه  می پردازد و سعی در تبیین و علت یابی این پدیده برای 
کوتاه مدت و هم برای دوره  در این مطالعه از داده های پانل ایستا و ضرایب متغیرها برای دوره 

بلندمدت نیز برآورد شده و بنابراین نتایج قابل اعتمادتری ارائه می شود.
اوایل  از   »(GVCs) ارزش  جهانی  »زنجیره های  گسترش  با  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
به نحو  واسطه ای  کاالهای  صادرات  در  توسعه  درحال  کشورهای  جایگاه  میالدی،   1990 دهه 
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کل ارزش صادرات جهانی  کشورهای درحال توسعه از  چشمگیری افزایش یابد. سهم صادرات 
قابل  نکته   . رسید   2017 سال  در  درصد   36.1 به   1996 سال  در  درصد   14.2 از  واسطه  کاالهای 
حکمرانی  شرایط  از  که  دارد  اختصاص  کشورهایی  به  صادرات  از  باالیی  سهم  اینکه  توجه 
کاالهای  صادرکننده  توسعه  درحال  کشور   156 تعداد  میان  از  می باشند.  برخوردار  متوسط 
درحال  کشورهای  صادرات  ارزش  از  درصد   88 به  نزدیک  که  کشور   124 تعداد  واسطه ای، 

توسعه را تشکیل می دهند دارای شرایط حکمرانی متوسط می باشند. 
صادرات  از  درصد   57.2 به  نزدیک  مطالعه،  مورد  سال های  طی  که  است  درحالی  این 
 40.9 و  متوسط  حکمرانی  شرایط  با  کشورهایی  به  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای 
بد  حکمرانی  شرایط  با  به  درصد   1.8 تنها  و  خوب  حکمرانی  شرایط  با  کشورهایی  به  درصد 

بوده است. 
حکمرانی  شاخص  نسبی  اهمیت  مقایسه  و  نمودن  کمی  به  مقاله  این  از  دیگری  بخش 
کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  بر  اقتصادی  عوامل  و  آن  تشکیل دهنده  مولفه های  و 
مولفه های  و  متوسط حکمرانی  دادن شاخص  قرار  با مالحظه  دارد.  اختصاص  توسعه  درحال 
قالب  در  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای  کاالهای  صادرات  الگوی  آن  دهنده  تشکیل 
میدهد  نشان  تحقیق  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد   FMOLS و  ثابت  اثرات  با  مدل  شش 
کاالهای  صادرات  میزان  بر  مبداء  کشورهای  خوب  حکمرانی  تشکیل دهنده  مولفه های  کثر  ا
بر  مبتنی  سیاست های  هرگونه  لذا  است،  معنادار  و  مثبت  توسعه  درحال  کشورهای  واسطه ای 
اتخاذ  توسعه  درحال  کشورهای  دولت های  توسط  که  خوب  حکمرانی  شاخص های  تقویت 
زمینه ساز  و  نماید  کمک  کشورها  از  دسته  این  واسطه ای  کاالهای  صادرات  به  می توان  شود 
گردد. این به معنای آن  کشورهای درحال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای  مشارکت 
گزیرند مجموعه ای مطلوب  نا واسطه ای  کاالهای  تولید  و  برای سرمایه گذاری  کشورها  که  است 

کنند.  از شرایط حکمرانی خوب را ایجاد 
صادرات  در  توسعه  درحال  کشورهای  موفقیت  انگیزشی:  نهادی  سیاست های  به  توجه 
و  تولیدی  شرکت های  که  است  انگیزشی  نهادی  چارچوب  یک  نیازمند  واسطه ای  کاالهای 
کشورهای  بزرگ  بنگاه های  با  روابط  حفظ  و  ایجاد  به  قادر  را  واسطه ای  کاالهای  صادراتی 
کشورهای مبداء و مقصد و شرکت های سرمایه گذاری مشترک  مقصد، همکاری های دولت های 
کمیت قانون نظیر  گونه سیاست های نهادی عبارتند از تقویت بسترهای افزایش حا نماید. این 
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تبع  به  و  قانون  کمیت  حا اعمال  در  کارایی  وجود  نیز  و  جامعه  در  کیفیت  با  نهادهای  حضور 
کمیت  آن تضمین امنیت در حقوق مالکیت خصوصی به عنوان یکی از اجزای انکارناپذیر حا

قانون بر صادرات است.
کشورهای  دولت های  اقدامات  مهمترین  از  یکی  دولت:  اثربخشی  و  کارایی  افزایش 
کارایی و اثربخشی  درحال توسعه برای مشارکت در زنجیره ارزش جهانی ومنطقه ای، توجه به 
است.  خارجی  تجارت  حوزه  در  تی  مبادال هزینه  کاهش  و  تجاری  تسهیل  در  دولت  اقدامات 
کیفیت مقررات به ویژه در نظام بانکی و مالی و مقررات تعرفه ای و غیر  در این ارتباط توجه به 

تعرفه ای ضروری است.
صادرات  در  خصوصی  بخش  پویاسازی  راه کارهای  از  یکی  خصوصی:  بخش  پویاسازی 
در  خصوصی  بخش  فعالین  برای  کار  و  کسب  محیط  ارتقای  یا  ایجاد  واسطه ای  کاالهای 
کشورهای درحال توسعه از طریق ثبات سیاسی و فقدان  کاالهای واسطه ای  صنایع تولیدکننده 
که این امر موجب به وجود آمدن منافع بسیار فراوان در حوزه  کنترل فساد ارائه نمود  خشونت و 

کشورها خواهد شد.  پویاسازی بخش خصوصی این دسته از 
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ضمیمه 1

کشورهای درحال توسعه  فهرست 

جزایر سلیمانسوریناممالیغناچین

کره لسوتوگینهکوبازامبیاجمهوری 

سیرالئونمغولستانونزوئالهند

کوادورونزوئالسنگاپور رواندااوگانداا

گوبرزیل روانداسودانسوازیلندترینیدادوتوبا

جمهوری آفریقای مرکزیاتیوپیجماهیرعربی لیبیکویتتایلند

سیشلبوتانالجزایرمیانماراندونزی

مالدیوزنپالبنگالدشعمانمالزی

گاسکارلبنانتونسمکزیک گینه بیسائومادا

گوئهشیلی افغانستانفیجیسری النکاپارا

وانوآتویمنجامائیکابحرینترکیه

گامبیاتوگوکاستاریکاساحل عاجامارات متحده عربی

برونئی بوتسواناموزامبیکآفریقای جنوبی
گرانادا)دارالسالم(

هائیتیباهامابورکینا فاسوقطرعربستان سعودی

گابننامیبیاگینه نوپاپوآآرژانتین

کنگ آروباکامبوجسنگالجمهوری دومینیکنهنگ 

کریباتیماالویآنگوالگواتماالپرو

سنت لوسیاکنگوکامرونجمهوری عربی سوریهویتنام

کیتس و نویسعراقالسالوادوراروگوئهمصر سنت 

کائوگویانبولیویرومانی تونگاما

دومینیکابلیزکنیانیجریهایران

کستان گوئهاردنپا ساموآباربادوسنیکارا

کوموروسبروندیموریسجمهوری متحده تانزانیاکلمبیا

کش اریترهنیجرهندوراسزیمبابوهمرا

جیبوتیبنینموریتانیپانامافیلیپین

ئوآنتیگوآ و باربادوتیمورشرقی سائوتومه و پرینسیپمیکرونزیاپاال
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ضمیمه 2

جدول ضمیمه 2-1 نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل عوامل مؤثر بر جریان صادرات 
کشورهای درحال توسعه کاالهای واسطه ای 

متغیر
سطح اولین تفاضل )سطح معناداری(

درجه مانایی
فیلیپس و فیشردیکی فولر تعمیم یافتهایم، پسران و شینآزمون لوین، لین و چو

LEX-639.6
)0.000(***

-112.3
)0.000(***

39968.5
)0.000(***

45476.6
مانا***)0.000(

LGDPCP-30.2
)0.000(***

115.1
)1.000(

42354.7
)1.000(

55546.3
مانا***)0.000(

LGDPCR22.9
)1.000(

184.8
)1.000(

27495.2
)1.000(

37815.6
نامانا)1.000(

LAVGGOVP-180.9
)0.000(***

-141.1
)0.000(***

126330.0
)0.000(***

169373.0
مانا***)0.000(

LAVGGOVR-149.3
)0.000(***

-134.4
)0.000(***

129894.0
)0.000(***

156727.0
مانا***)0.000(

LCCEP-193.8
)0.000(***

-176.6
)0.000(***

129260.0
)0.000(***

131773.0
مانا***)0.000(

LCCER-240.7
)0.000(***

-199.8
)0.000(***

157110.0
)0.000(***

156084
مانا***)0.000(

LGEEP-193.8
)0.000(***

-176.6
)0.000(***

129260.0
)0.000(***

131773.0
مانا***)0.000(

LGEER-240.7
)0.000(***

-199.8
)0.000(***

157110.0
)0.000(***

156084
مانا***)0.000(

LPSAVEP-151.5
)0.000(***

-143.6
)0.000(***

114440.0
)0.000(***

124654.0
مانا***)0.000(

LPSAVER-188.4
)0.000(***

-169.9
)0.000(***

141969.0
)0.000(***

158474.0
مانا***)0.000(

LRLEP-162.3
)0.000(***

-141.5
)0.000(***

116451.0
)0.000(***

127805.0
مانا***)0.000(

LRLER-184.4
)0.000(***

-151.7
)0.000(***

136816.0
)0.000(***

150724.0
مانا***)0.000(

LRQEP-251.8
)0.000(****

-203.2
)0.000(****

144877.0
)0.000(***

193867.0
مانا***)0.000(
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متغیر
سطح اولین تفاضل )سطح معناداری(

درجه مانایی
فیلیپس و فیشردیکی فولر تعمیم یافتهایم، پسران و شینآزمون لوین، لین و چو

LRQER-270.4
)0.000(***

-208.9
)0.000(***

163707.0
)0.000(***

172583.0
مانا***)0.000(

LVOEP-244.2
)0.000(***

-207.8
)0.000(***

172399.0
)0.000(***

194226.0
مانا***)0.000(

LVOER-292.1
)0.000(***

-236.3
)0.000(***

192876.0
)0.000(***

207612.0
مانا***)0.000(

مأخذ: محاسبات محقق وخروجی نرم افزار ایویوز 11 

کاالهای واسطه ای  کائو جریان صادرات  جدول ضمیمه 2-2 نتایج آزمون هم انباشتگی 
کشورهای درحال توسعه

ADF استودنت(آماره t(سطح معناداری

)AVGGOV(163.8مدل 1 با لحاظ متوسط شاخص حکمرانی
)0.000(***

)CEE( 165.2مدل 2 با لحاظ شاخص کنترل فساد
)0.000(***

)GEE( 163.8مدل 3 با لحاظ شاخص اثربخشی دولت
)0.000(***

)PSAVE( 164.1مدل 4 با لحاظ شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت
)0.000( ***

)RQE( کیفیت مقررات 163.9مدل 5 با لحاظ شاخص 
)0.000(***

)RLE( کمیت قانون 164.0مدل 6با لحاظ شاخص حا
)0.000(***

)VOE( 164.0مدل 7 با لحاظ شاخص اعتراض و پاسخگویی
)0.000(***
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جدول ضمیمه 2-3 پیش آزمون های انجام شده برحسب مقدار آماره )سطح معناداری( 
کشورهای درحال توسعه  کاالهای واسطه ای  مدل های صادرات متقابل 

)آزمون داده های تلفیقی یا آزمون F لیمر
داده های پنلی(

هاسمن )آزمون انتخاب روش 
اثرات ثابت یا تصادفی(

مدل 1 با لحاظ متوسط شاخص 
)AVGGOV(حکمرانی

4.4
)0.000(

27240.0
)0.000(

)CEE( 19.0مدل 2 با لحاظ شاخص کنترل فساد
)0.000(

531.6
)0.000(

)GEE( 19.0مدل 3 با لحاظ شاخص اثربخشی دولت
)0.000(

457.5
)0.000(

مدل 4 با لحاظ شاخص ثبات سیاسی و فقدان 
)PSAVE( خشونت

19.2
)0.000(

490.3
)0.000(

)RQE( کیفیت مقررات 19.0مدل 5 با لحاظ شاخص 
)0.000(

467.7
)0.000(

)RLE( کمیت قانون 19.0مدل 6 با لحاظ شاخص حا
)0.000(

578.3
)0.000(

مدل 7 با لحاظ شاخص اعتراض و پاسخگویی 
)VOE(

19.3
)0.000(

416.4
)0.000(

مأخذ: خروجی نرم افزار ایویوز 11


