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چکیده
ایجاد ،توسعه و تقویت نهادها ،بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن مي باشد .تبیین فرآیند و
کانالهای اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمي سازی آن بر اساس روش های علمي ،از اهمیت خاصي
برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .در این مقاله ،اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمراني
خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعي اولیور ویلیامسون ،بر تجارت بین
تعدادی از کشورهای آسیایي پیشرو در حوزه اقتصاد دانشبنیان ،با بکارگیری مدل جاذبه و روش دادههای تابلویي ،با
استفاده از آمار و اطالعات دوره  2002تا  2014بررسي شده است .براساس نتایج حاصل از پژوهش ،نهادها در تجارت
بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانالها و مجراهای مهمي چون رقابت ،مزیت رقابتي ،سرمایه انساني ،بهرهوری و
هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است .برآورد مدلها نشان داد که تأثیر شاخصهای حکمراني
خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنيدار بوده است .بر اساس نتایج مدل های برآورد شده،
افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به
میزان  3/87و  3/44درصد افزایش داده است .همچنین ،با افزایش یک درصدی در شاخص حکمراني خوب برای
کشورهای صادرکننده ،تجارت آنها  0/433درصد افزایش یافته است .تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین
کشورها ،بیانگر آن است که ایجاد ،توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها ،امری ضروری است.

کلید واژهها :نهاد ،تجارت ،دادههای تابلویي ،اقتصاد دانشبنیان.
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 .1مقدمه
مطالعه رابطه نهادها و تجارت در تبيين عملکرد اقتصادی موثر است .با پيشرفت تکنولوژی و افزايش
بهرهوری ،حجم تجارت جهاني افزايش چشمگيری يافته و عليرغم آن ،نظريههای مرسوم تجارت به
بيان مساله ميپردازند که حجم کنوني تجارت گويای استفاده از همه پتانسيلهای موجود نيست و
ميزان مبادالت بايد بيش از مقدار کنوني باشد .در ادبيات اقتصاد بينالملل از اين مساله به عنوان
«معمای تجارت از دست رفته» ياد ميشود (دی گروت و ديگران .)502 :3002 ،تفاوت در ماهيت و
عملکرد نهادها ،يکي از علل تفاوت در سطوح توسعهيافتگي کشورهاست .نهادها ميتوانند با
شکلدهي ساختار انگيزشي و فراهم کردن بستر مناسب برای فعاليتهای مولد ،در مقام عامل پيشبرد
توسعه اقتصادی ظاهر شده و يا در مقابل با ايجاد انحراف از توليد ،افزايش هزينههای مبادالتي و
افزايش ريسک سرمايهگذاری بهعنوان عامل بازدارنده نقش ايفا کنند .بر طبق تئوریهای تجارت
بينالملل ،توسعه تجارت ميتواند رشد و رفاه اقتصادی را از طريق تقسيمکار بينالمللي ،تخصص
گرايي و مزيت نسبي را افزايش دهد .توسعه تجارت ميتواند موجب توسعه صادرات بخشهای دارای
صرفههای ناشي از مقياس باال گردد و چنين شرايطي بيشک بهبود رفاه و ترقي روزافزون اقتصادی
را به همراه دارد .اين پژوهش بر آن است تا تأثير نهادهای حکمراني خوب و آزادی اقتصادی را در
تجارت و چگونگي اين فرآيند را موردبررسي قرار دهد.
 .2ادبیات موضوع
به دنبال پيشرفت های صنعتي ،رابطه انسان با طبيعت به رابطه انسان با انسان تبديل شد .پيامد آن
افزايش شديد وابستگي های متقابل انساني بود .اين مسأله موجب افزايش عدم اطمينان شد .در
نتيجه ،انسان ها برای کاهش عدم اطمينان سعي در ايجاد نهادها کردند (مشهدی احمد.)32 :5233 ،
نهادها ميتوانند با شکلدهي ساختار انگيزشي و فراهم کردن بستر مناسب برای فعاليتهای مولد،
در مقام عامل پيشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده و يا در مقابل با ايجاد انحراف از توليد ،افزايش
هزينههای مبادالتي و افزايش ريسک سرمايهگذاری بهعنوان عامل بازدارنده نقش ايفا کنند .بر طبق
تئوریهای تجارت بينالملل ،توسعه تجارت ميتواند رشد و رفاه اقتصادی را از طريق تقسيمکار
بينالمللي ،تخصصگرايي و مزيت نسبي را افزايش دهد .توسعه تجارت ميتواند موجب توسعه
صادرات بخشهای دارای صرفههای ناشي از مقياس باال گردد و چنين شرايطي بيشک بهبود رفاه و
ترقي روزافزون اقتصادی را به همراه دارد .اين پژوهش بر آن است تأثير نهادهای حکمراني خوب و
آزادی اقتصادی را در تجارت و چگونگي اين فرآيند را موردبررسي قرار دهد .عوامل نهادی نظير
قوانين اقتصادی ،سياستهای دولت ،نظامهای حقوقي و  ...شکلدهنده محيطهای اقتصادی برای
توليد و تجارت هستند (جعفری صميمي و آذرمند .)3 :5271 ،نهادهای رسمي و غيررسمي تعيينکننده
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انگيزهها و محدوديتهای اقتصادی بوده و ميتواند بخشي از علل موفقيت يا ناکامي فرآيندهای
توسعه در کشورهای مختلف را توضيح دهند .نورث با تمايز قائل شدن بين سازمانها و نهادها،
سازمانها را به بازيگران و نهادها را به قواعد بازی تشبيه ميکند (نورث .)5 :5335 ،5با تسريع فرآيند
جهانيشدن هم تجارت و هم سرمايهگذاری خارجي افزايش پيدا ميکند؛ ازاينرو محيطهای نهادی
بنگاهها نهتنها در بازارهای داخلي بلکه در بازارهای خارجي با محدوديت مواجه خواهد کرد.
تجارت يک مؤلفه کامالً تأثيرگذار بر فرآيند توسعه اقتصادی است .اين پديده ميتواند در تسريع،
تعميق و گسترش ابعاد مختلف فرايند توسعه بهخصوص بعد اقتصادی ،مؤثر باشد .بهدليل همين
تأثيرات چندجانبه ،اقتصاددانان و سياستگذاران توجه مضاعفي به نقش تجارت در حل مسائل کالن
اقتصادی و دستيابي به سطوح پايدار و قابلقبول شاخصهای اقتصاد کالن همچون رشد اقتصادی،
بيکاری و تراز پرداختها نمودهاند .از سوی ديگر ،جهانيشدن و الزامات آن کشورهای مختلف را
ناگريز از توجه به توسعه تجارت و اتخاذ سياستهای مناسب جهت تقويت مزيتهای رقابتي و تشويق
تجارت نموده است؛ اما شناخت عوامل مؤثر بر تجارت ،پيششرط اتخاذ سياستهای مناسب جهت
گسترش آن است .به همين سبب شناسايي عوامل مؤثر بر تجارت ازجمله مباحث موردتوجه
صاحبنظران بوده است.
نهادها ميتوانند بهطور مستقيم از طريق اثرگذذاری بذر تمايذل کذارگزاران اقتصذادی بذه تجذارت
بينالمللي و همچنين از کانال غيرمستقيم ،با تأثيرگذاری بر آن دسته از متغيرهای اقتصادی مذؤثر بذر
تجارت ،گرايش به تجارت و حجم آن را متأثر سازند.
 .1-2پیشینه پژوهش
ناقلي و مداح ( )5233به تحليل تجربي اثر نهادهای سياسي بر صادرات ايران به شرکای مهم تجاری
غرب آسيا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی دادههای تلفيقي ميپردازند که نتايج نشان
ميدهد متغيرهای نهادی (نهادی سياسي) به همراه شاخصهای آزادی اقتصادی و آزادی مالي دارای
اثر مثبت بر صادرات ايران به شرکای تجاری غرب آسيا هستند .کيميايي و ارباب افضلي ( )5231به
بررسي تأثير عوامل نهادی و مؤلفههای اقتصاد دانشبنيان و متغير قيمتي بر صادرات اقتصادهای
نوظهور طي دوره زماني ( )5333-3052پرداخته که نتايج به روش دادههای پانل ،بيانگر تأثير مثبت و
معناداری شاخص حکمراني خوب بر صادرات است .رضازاده و رحيميان بوگر ( )5231با استفاده از
الگوی دادههای پانل برای  21کشور ،طي دوره زماني  ،5333-3052به بررسي نقش کيفيت نهادها
و رانت منابع طبيعي بر رشد صادرات کشورهای درحالتوسعه پرداخته است .نتايج داللت بر وجود
رابطهای مستقيم بين بهبود کيفيت محيط نهادی و رشد صادرات در اين دسته از کشورها دارند.
کريم آذربايجاني و همکاران ( )5233با استفاده از رهيافت دادههای تابلويي ،به بررسي تأثير شاخص
1. North
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نهادهای حاکميتي ،بر تجارت منتخبي از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمي ( ،)OICدر
طول دوره زماني  5333-3055ميپردازند که نتايج تأييدکننده تأثيرگذاری نهادهای حاکميتي بر
تجارت است .آذربايجاني و همکاران ( ،)5230در پژوهشي با هدف بررسي اثر فساد بر تجارت
کشورهای منتخب خاورميانه در سالهای  3003تا  3007با استفاده از مدل جاذبه و روش دادههای
تابلويي به اين نتيجه رسيدند که کاهش يکدرصدی فساد در کشور صادرکننده کاال باعث افزايش
 2/12درصدی صادرات در آن کشور ميشود .همچنين کاهش يکدرصدی فساد در کشور واردکننده
کاال ،افزايش تجارت به ميزان  3/38درصدی در کشور صادرکننده را به همراه دارد .شاهآبادی و
همکاران ( )5273به تحليل ارتباط بين شاخص حکمراني ،قدرت رقابتپذيری و رشد اقتصادی 505
کشور از سه گروه توسعهيافته ،تازه صنعتي شده و درحالتوسعه طي دوره زماني ()5333-3003
ميپردازد که نتايج نشان ميدهد عملکرد مطلوبتر حکمراني در ميان کشورها موجب ميشود نسبت
صادرات کاالهای با فنآوری باال به کل صادرات و نيز نسبت ارزشافزوده بخش کارخانهای به کل
ارزشافزوده افزايش مييابد و سهم اين کشورها از توليد جهاني ،صادرات و واردات جهاني افزايش
مييابد .خنذدوال و همکاران ( )3053به بررسي تأثير محدوديتهای تجاری بر صادرکنندگان ،در
فاصلهی  3000-3001پرداختند که نتايج نشان ميدهد که بهبود در عملکرد نهادهای ناکارآمد که
محدوديتهای تجاری بر بنگاههای صادراتي اعمال ميکنند و بهخصوص ،رفع سهميهبندیهای
تجاری و افزايش آزادی اقتصادی ،تأثيری مثبت بر بهبود بهرهوری ،کاهش قيمت کاالهای صادراتي،
افزايش رقابتپذيری و افزايش حجم صادرات دارند .گاني و پرساد (در سال  )3003در دوره زماني
 5330-3001به بررسي تأثير عوامل تعيينکننده صادرات ،واردات و کل تجارت با تمرکز بر عوامل
نهادی نظير اثربخشي دولت ،حاکميت قانون ،کيفيت قوانين و مقررات و کنترل فساد برای شش کشور
جزيره اقيانوس آرام ميپردازد .نتايج نشان ميدهد که بهبود در کيفيت متغير عوامل نهادی برای بهبود
سطح تجارت اهميت دارد .دی گروت و ديگران ( )3001در پژوهشي به بررسي اثرات شاخص
حکمراني بر تجارت دو جانبه کشورها پرداختهاند .آنها در اين مطالعه از دادههای مقطعي سال 5337
و مدل جاذبه استفاده کردهاند .در اين پژوهش از شش شاخص پاسخگويي دولت ،پايداری سياسي،
کارايي دولت ،به حاکميت قانون و کنترل فساد استفاده شده است .براساس يافتههای پژوهش بهبود
عملکرد نهادها باعث افزايش تجارت به ميزان  20تا  11درصد ميگردد و در کشورهايي که دارای
نهادهايي شبيه يکديگر هستند ،حجم تجارت به ميزان  52درصد در مقايسه با کشورهای دارای
نهادهايي متفاوت هستند ،افزايش مييابد.
لوچينکو ( )3001در پژوهشي به رابطه کيفيت نهادی و تجارت بينالملل با استفاده از دادهای
مقطعي ميپردازد .نتايج پژوهش نشان ميدهد تفاوتهای نهادی عامل تعيينکننده جريانهای
تجاری است .دالر و کرای ( )3003به با استفاده از دادههای ترکيبي به بررسي اثر نهادها بر روی
تجارت پرداختند که نتايج داد کشورهايي با نهادهای بهتر به همراه کشورهايي که حجم تجارت
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باالتری دارند ،دارای رشد سريعتری هستند و نهادها ميتوانند باعث افزايش تجارت در کوتاهمدت
گردند .جانسن و نرداس ( )3003به جهت بررسي اثر نهادهای داخلي بر جريان تجاری از سه شاخص
کنترل فساد ،حکمران قانون و کارايي درست استفاده کردند .در اين پژوهش يکبار اثر نهادها و
زيرساختهای اقتصادی بر روی آزادی تجاری (که با شاخص سهم تجارت از درآمد ملي اندازهگيری
شده است) موردتوجه قرار گرفت و در قسمت دوم اثر نهادها و زيرساختهای اقتصادی در مدل جاذبه
مورد آزمون قرار گرفت .براساس نتايج اين پژوهش ،نميتوانيم در مورد اثر نهادها بر روی تجارت با
قاطعيت سخن بگوييم.
جدول  :1خالصه پیشینه پژوهشهای داخلی
ردیف

نویسندگان

5

ناقلي و مداح ()5233

3

کيميايي و ارباب ()5231

2
1
1
3

رضازاده و رحيميان بوگر
()5231
آذربايجاني و همکاران
()5233
آذربايجاني و همکاران
()5230
شاهآبادی و همکاران
()5273

هدف
تحليل اثر نهادهای سياسي بر صادرات ايران
و شرکای تجاری
بررسي اثر عوامل نهادی بر صادرات
اقتصادهای نوظهور
بررسي کيفيت نهادها و رانت منابع بر
صادرات کشورهای در حال ظهور
بررسي نقش شاخصهای حکمراني بر تجارت
کشورهای
بررسي اثر فساد بر تجارت دوجانبه کشورهای
منتخب
بررسي رابطه حکمراني ،قدرت رقابتپذيری و
رشد اقتصادی

نتایج
متغيرهای نهادی دارای اثر مثبت بر صادرات بوده
است.
تأييد اثر شاخصهای حکمراني خوب بر صادرات
تأييد رابطه بين کيفيت نهادی و صادرات و اهميت
مؤلفههای غيرقيمتي در صادرات
تأييد تأثير نهادهای حاکميتي بر تجارت
تأييد اثرگذاری عوامل نهادی (فساد) بر تجارت
دوجانبه کشورها
تأييد اثر حکمراني بر صادرات کاالهای با فناوری
باال و اثرگذاری در سهم در تجارت

منبع :مطالعات پيشين
جدول  :2خالصه پیشینه پژوهشهای خارجی
ردیف

نویسندگان
خندوال و همکاران
()3053
گاتني و پرسگاد
()3003
دی گروت و همکاران
()3001
فراسوا و مانچين
()3001
عجم اغلو و همکاران
()3001

3

لوچينکو ()3001

8

دالر و کرايي ()3003

7

جانسن و نرداس
()3003

5
3
2
1
1

منبع :مطالعات پيشين

هدف
بررسي اثر نهادهای ناکارآمد بر
صادرات
بررسي اثرگذاری نهادها بر
تجارت
بررسي عوامل نهادی
تعيينکننده الگوی تجارت
بررسي رابطه کيفيت محيط
نهادی و تجارت
ارزيابي اثرگذاری نهادها بر
عملکرد اقتصادی
بررسي اثرگذاری نهادها بر
تجارت
بررسي رابطه نهادها ،تجارت و
رشد اقتصادی
بررسي اثر نهادهای داخلي بر
جريانهای تجاری

نتایج
بهبود نهادهای ناکارآمد تأثيری مثبت بر بهبود بهرهوری و افزايش
رقابتپذيری و در نهايت ازايش صادرات دارد.
تأييد اثرگذاری کيفيت نهادی و افزايش برونگرايي بر تجارت
وجود اثر مثبت کيفيت محيط نهادی بر صادرات
تأييد اثرگذاری آزادی اقتصادی بر صادرات کشورها
تفاوت در سطوح نهادی علت بنيادين در تفاوت توسعهيافتگي
تفاوتهای نهادی عامل تعيينکننده در جريانهای تجاری
کشورهای با نهادهای بهتر به همراه کشورهايي که تجارت بيشتری
دارند ،رشد اقتصادی باالتری دارند.
نميتوان با قاطعيت در مورد اثر نهادها بر تجارت صحبت کرد.
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نهادها ،عالوهبر تأثيرات مستقيم خود بر تجارت ،ميتوانند از طريق اثرگذاری بر مؤلفههای مؤثر بر
تجارت ،جريان تجارت را متأثر سازند .به باور بسياری از محققان ،سرمايهگذاری ازجمله مهمترين
مؤلفههای اثرگذار بر تجارت است (رودريک5331 ،؛ البداوی .)5337 ،از ديگر سو ،مطابق نظر بسياری
از صاحبنظران ،کيفيت نهادها ازجمله عوامل مؤثر بر سرمايهگذاری است (برنتي و ودر ،5موآرو،3
5331؛ کاک و کيفر .)5331 ،2اين امر بر اثرگذاری غيرمستقيم کيفيت نهادها بر تجارت داللت دارد.
بهعالوه ،بعضي محققان بر اين عقيدهاند که نهادهای ضعيف اثر منفي بر بهرهوری و رشد آن دارند
(هال و جونز5333 ،؛ اولسن و ديگران .)3000 ،بهرهوری اندک ازجمله موانع در ايجاد توان رقابتي
است .در نتيجه ،کشورهايي با محيط نهادی ضعيف دچار مشکالت عمدهای در ارتقای بهرهوری و
افزايش توان رقابتي هستند .بالطبع گسترش صادرات و حجم تجارت در اين کشورها يا با موانع
بيشتری مواجه است؛ اما بررسي اثرات کيفيت محيط نهادی بر عملکرد اقتصادی کشورها ،صرفاً به
بررسي تأثير آنها بر تجارت محدود نشده است .در نتيجه ،کشورهايي با محيط نهادی ضعيف دچار
مشکالت عمدهای در ارتقای بهرهوری و افزايش توان رقابتي هستند .پس گسترش صادرات و حجم
تجارت در اين کشورها با موانع بيشتری مواجه است.
 .2-2نهادها و نقش آن در تجارت و کانالهای اثرگذاری آن
«بهطورکلي ،توسعه مجموعهای از تحوالت نهادی است .بر اساس نظريه چهار سطح تحليل اجتماعي
ويليامسون اين تحوالت نهادی ،مرحلهای است و در صورتي ميتوان از نظريههای نئوکالسيک برای
سياستگذاری در کشور استفاده نمود که زيربناهای الزم در سطوح  5تا  2فراهم باشد ،زيرا نظريههای
نئوکالسيک وجود چنين نهادهايي را مفروض ميگيرند .طبيعي است که نظريههای نئوکالسيک در
هر زماني و در هر مکاني برقرار نباشد .چرا که زمينههای نهادی برقراری اين نظريهها در سطوح  5تا
 2لزوماً در هر زمان و مکان فراهم نيست؛ بنابراين بهمنظور انجام اصالحات ،بايد از اصالح نهادها در
سطوح  5تا  2شروع نمود» (متوسلي و فتحاللهي .)5273 ،عوامل نهادی نظير قوانين اقتصادی،
سياستهای دولت ،نظامهای حقوقي و  ...شکلدهنده محيطهای اقتصادی برای توليد و تجارت
هستند (جعفری صميمي و آذرمند .)3 :5271 ،نهادها ميتوانند بهطور مستقيم از طريق اثرگذاری بر
تمايل کارگزاران اقتصادی به تجارت بينالمللي و همچنين از کانال غيرمستقيم ،با تأثيرگذاری بر آن
دسته از متغيرهای اقتصادی مؤثر بر تجارت ،گرايش به تجارت و حجم آن را متأثر سازند.

1. Brunetti and Weder
2. Mauro
3. Knack and Keefer
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اثر مستقيم :اثرگذاری بر تمايل کارگزاران اقتصادی از طريق بازده انتظاری تجارت
تجارت

نهادها
اثر غير مستقيم :اثرگذاری بر مولفه های موثر بر تجارت :سرمايه گذاری ،بهره وری

نمودار  :1کانالهای اثرگذاری نهادها بر تجارت
منبع :يافتههای پژوهش

 .1-2-2رقابت و مزیت رقابتی

تا پيش از نظريات رشد درونزا ،تابع توليد هر کشور توسط دو عامل توليد نيروی کار و سرمايه فيزيکي
تعيين ميشد .در چنين شرايطي رشد توليد هر کشور و افزايش قدرت رقابت آن در عرصه بينالمللي
مرهون رشد سرمايه فيزيکي و برخورداری از ثروتها و منابع طبيعي بود .همزمان با طرح نظريات
رشد درونزا ،سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در تابع رشد وارد شد و ماهيت رقابت در توانايي ايجاد
ابداعات و خلق نوآوری بود و نقش سرمايه انساني در افزايش توان رقابتي تعيينکننده است.
بنابراين تبديل اقتصاد به دانشبنيان با تحول در نحوه دستيابي به قدرت رقابتپذيری از مزيت
نسبي طبيعي به مزيت نسبي اکتسابي است .تأمين سرمايه فيزيکي از کشورهای پيشرفته موجب
انتقال فنآوری و دانش نوين در فعاليتهای اقتصادی ميشود .در چنين شرايطي ايجاد قدرت رقابت
با اتکاء بر دانش نوين وارداتي در گرو بومي نمودن فنآوریهای وارداتي به کمک عوامل توليد جديد
(سرمايه انساني و تحقيق و توسعه) است .سرمايه انساني ،يکي از عوامل مؤثر بر تجارت و افزايش
توان رقابتپذيری محسوب ميشود .بهرهگيری از سرمايه انساني ،ميتواند موجبات انتقال و بومي
کردن دانش و فنآوریهای نوين حاصل از ورود سرمايهگذاری مستقيم خارجي را فراهم آورد.
امروزه که رشد و توسعه اقتصادی مملو از رقابت ،خالقيت و فنآوری است ،توجه به سرمايهگذاری
خارجي و گسترش تجارت نقش مهمي ايفا ميکند؛ زيرا فضای باز اقتصادی موجب تخصيص بهينه
منابع و استفاده کاراتر از توان داخلي اقتصاد ميشود .يکي از مهمترين عوامل مزيت رقابتي در
تجارت ،هزينه مبادله است .با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات که يکي از الزامات اقتصاد
دانشبنيان است ،هزينه مبادله کاهش يافته و با سهولت يافتن جريانهای آزاد بينالمللي کاال و
خدمات ،سرمايه و نيروی کار ،مرزهای ملي کمرنگ شده و تجارت افزايش مييابد .بسياری از
کشورها با چالشهايي در زمينه تقويت و افزايش توان رقابتپذيری خود مواجه هستند .درباره عوامل
مؤثر بر توان رقابتي ،ميتوان با مدلي که با اتکا به کار ( )OECD,1996و عوامل رقابتپذيری که در
موسسه بينالمللي توسعه مديريت ( )IMDعنوان شده ،اکتفا کرد.
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رقابت پذیری

توانمندی
اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنيان
اقتصاد کالن
نهادها

نمودار  :2کانالهای اثرگذاری نهادها بر رقابتپذیری
منبع :يافتههای پژوهش

لذا نهادها با افزايش توانمندی اقتصاد دانشبنيان ميزان رقابتپذيری را افزايش داده و از اين
طريق سبب تأثيرگذاری بر تجارت ميگردد.
 .2-2-2ارزشافزوده

در الگوی اقتصاد دانشبنيان ،دانش ،نوآوری و فناوری ميتوانند تأثير چشمگيری در خلق ارزشافزوده
و سطح رفاه يک جامعه داشته باشند .استمرار توليد اطالعات و دانش نيازمند وجود مجموعهای از
نهادهای سياسي و اقتصادی است که انگيزه توليد و انباشت دانش در جامعه را تأمين نمايند .همچنين
نهادهايي که انتقال و مبادله اطالعات و دانش را امکانپذير نمايند تا توليد دانش برای توليد
فنآوریهای نو ،ممکن گردد .از طرف ديگر ،در عصر اقتصاد دانشبنيان ،اين ايدهها هستند که موتور
اصلي خلق ارزشافزوده شدهاند .ايدهها غير فيزيکي و غيرقابللمس هستند؛ بنابراين تعريف ،تضمين و
اجرای حقوق مالکيت در مورد آنها بسيار پيچيده و مشکل است؛ زيرا استفاده يک نفر از يک فناوری
يا دانش ،استفاده ساير افراد را محدود نميکند يعني انحصارپذير نيست .زماني که دانش عموميشد،
برای خالق آن دشوار است که افراد ديگر را از استفاده از آن دانش منع کند؛ بنابراين برای مبادله
دانش و ايجاد انگيزه برای توليد آن و حمايت از ايدههای جديد برای خلق فناوریهای نو ،تعريف و
اجرای حقوق مالکيت که محصول نهادها بوده ،اهميت مييابد؛ بنابراين نقش نهادها در خلق
فناوریهای جديد جهت ايجاد ارزشافزوده کامالً تعيينکننده است.
 .3-2-2هزینه مبادله

يکي از نقشهای اساسي که نهادها ايفا ميکنند ،تعيين هزينه مبادله است .هزينه مبادله شامل
هزينههای تعيين ويژگيها و اجرا کردن قراردادهايي است که مبنای مبادله هستند« .هزينههايي
مبادله شامل هزينههايي است که متضمن کسب منافع ناشي از تجارت هستند مانند هزينه
اندازهگيری ،هزينههای حمايت از اجرای قراردادها و هزينههای مجاز است کساني که قراردادها را
نقض ميکنند» (نورث .)311-317 :5371 ،نقش نهادها در تعيين هزينه مبادله ،اهميت فراوان دارد؛
زيرا ميتواند به حل معضل جدی تداوم توسعهنيافتگي کشورهای جهان سوم کمک کند .بهويژه آنکه
برخي از کشورهای توسعهنيافته دارای ذخاير قابلتوجهي از همه عوامل توليد مانند درآمدهای ارزی
موردنياز برای تشکيل سرمايه ،نيروی انساني تحصيلکرده و متخصص و منابع طبيعي فراوان هستند
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اما بااينحال ،رشد اقتصادی اندکي را تجربه ميکنند (نجفي .)85 :5235 ،توجه به نقش نهادها در
تعيين هزينههای مبادله نشان ميدهد که نهادهای غير کارآمد مانند رشوه ،انواع ناامني برای مالکيت،
عدم پايبندی به قراردادها و مانند اينها ،نقش جدی در افزايش هزينه مبادله و در نتيجه غير
مقرونبهصرفه شدن بخش قابلتوجهي از مبادالت ايفا ميکنند .سقوط سطح مبادالت مانع از
گسترش تجارت ،تقسيمکار ،تخصص گرايي و افزايش بهرهوری ميشوند؛ بنابراين مشاهده ميشود
که هزينههای مبادله نقش بسيار مهمي در گسترش تجارت ،تقسيمکار ،تخصصگرايي و رشد و
توسعه اقتصادی ايفا ميکنند و با وجود اهميت فراوانشان ،خود توسط نهادها البته همراه با تکنولوژی
بهکاربرده شده ،تعيين ميشوند ،نهادها و تکنولوژی بهکاربرده شده هزينههای توليد ،مبادله و کسب
اطالعات را تعيين ميکنند (نورث.)230:5331 ،
 .4-2-2بهرهوری

در نظريه های مرسوم تجارت بين الملل ،بهره وری يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده الگوی
تجارت خارجي است .مهمترين نظريه در اين چهارچوب ،نظريه مزيت نسبي ريکاردو است که بر
اساس آن ،تفاوت بهرهوری ميان کشورها موجب تفاوت قيمت خودکفايي آنها شده و بنابراين ،تجارت
ميان اين کشورها شکل ميگيرد .در مدل ريکاردو ،کشوری که بهره وری نسبي باالتری دارد
صادرکننده کاال و کشور ديگر که فاقد مزيت نسبي است ،وارد کننده کاال خواهد بود (راسخي،
 .)1 :5233اقتصاد دانشبنيان از چهار کانال با بهرهوری ارتباط دارد که عبارتند از :بازدهي نهايي
صعودی ،پيامدهای خارجي مثبت ،استهالک ناپذيری و سرريز دانش .اين کانالها همگي ناشي از اين
ويژگي هستند که در اقتصاد دانشبنيان ،مهمترين عامل توليد و خلق ارزشافزوده ،دانش است.
زندگي اقتصادی بشر تاکنون به سه انقالب و دگرگوني اساسي در زندگي اجتماعي مواجه شده است؛
انقالب کشاورزی ،موج اول و دوم انقالب صنعتي و اقتصاد دانشبنيان .از منظر اقتصادی ،ويژگي
کليدی و مرکزی الگوی توليد دانشبنيان به مهمترين عامل توليد در اين الگو مربوط ميشود .در
عصر انقالب کشاورزی ،مهمترين عامل توليد ،زمين و در عصر موج اول و دوم انقالب صنعتي
مهمترين عامل توليد ،سرمايه محسوب ميشوند؛ اما اينک در دوره انقالب دانشبنيان ،مهمترين
عامل توليد محصوالت و خلق ارزشافزوده ،دانش است (نجفي .)522 :5235 ،بهرهوری به دليل
کارکردهايي که ميتواند در اقتصاد ايفا نمايد ،يکي از متغيرهای بسيار کليدی عملکرد اقتصادی است
بهطوریکه نورث موضوع محوری تاريخ اقتصادی و توسعه را تشريح چگونگي تطّور نهادهای سياسي
و اقتصادی بهمنظور افزايش بهرهوری ميداند (نورث .)38-553 :5335 ،از جنبههای اثرگذاری
مستقيم بهرهوری بر تجارت ،کاهش هزينه تمام شده قيمت هر واحد کاال است .افزايش نرخ بهرهوری
ميتواند از طريق کاهش سطح قيمتها ،هزينه تمام شده قيمت هر واحد کاال را کاهش دهد و
بهاينترتيب ،توليدکننده ميتواند در فرآيند رقابت اقتصادی ،کاالها را با قيمت کمتری عرضه کند .در
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نتيجه افزايش نرخ بهرهوری يک کشور ،موجب افزايش قدرت رقابت اقتصادی آن کشور ميگردد .از
ديگر جنبههای اثرگذاری بهرهوری بر تجارت ،اثرگذاری بر متغيرهای مهم و کليدی تورم بهعنوان
شاخص ثبات اقتصادی است .بهرهوری از مجرای اثرگذاری بر تورم و کاهش سطح آن ،موجب
افزايش سودآوری توليد کاالها و خدمات ميشود و قدرت رقابتپذيری آنها افزايش ميدهد .اهميت
بهرهوری بهخاطر تأثيرگذاری آن بر تمام متغيرهای اقتصاد کالن مانند توليد ،درآمد ،سرمايهگذاری،
اشتغال و تورم است .ازاينرو ،بهرهوری بر همه متغيرهای کالن اقتصادی تأثيرگذار است و يکي از
شاخصهای کليدی ارزيابي عملکرد هر اقتصاد محسوب ميشود.
 .5-2-2سرمایه انسانی

يک رکن اساسي ديگر در اقتصاد دانشبنيان ،سرمايه انساني يعني علم ،دانش ،مهارت ،تخصص و يا
نيروی کار بسيار ماهر است .بهکارگيری فناوری برتر و توان رقابتي بيشتر در بازار ،مستلزم بهکارگيری
و افزايش سرمايه انساني است .از طرف ديگر مطابق نظريات و الگوهای رشد ،سرمايه فيزيکي در کنار
سرمايه انساني موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی معرفي شده است .بهترين روش جهت تأمين
سرمايه ،سرمايهگذاری مستقيم خارجي است .حضور سرمايهگذاران خارجي در اقتصاد ،انگيزه
سرمايهگذاری در آموزش را برای مردم و دولت ايجاد ميکند؛ مردم به سطح تحصيل باالتر بهمنظور
دسترسي به فرصتهای بهتر شغلي که توسط شرکتهای خارجي فراهم شده است ،تشويق ميشوند
و دولت بهمنظور حمايت از تشکيل سرمايه انساني برای نفع بردن از سرريزهای احتمالي
سرمايهگذاری مستقيم خارجي (فناوری و انتقال دانش) تشويق ميشود.
بهدليل ارتباط متقابل ميان سرمايه انساني ،سرمايهگذاری مستقيم خارجي و تجارت با نهادها،
درصورتيکه به رفع موانع و چالشهای موجود در جذب سرمايهگذاری مستقيم خارجي در حوزه نهادی
پرداخته شود ،اين عنصر ميتواند نقش تعيينکنندهای در کاهش شکاف فنآوری با کشورهای
توسعهيافته ايفا کند؛ زيرا ورود سرمايهگذاری مستقيم خارجي به معني انتقال دانش ،مديريت ،فنآوری
و منابع مالي به داخل کشور است و بهرهبرداری صحيح از اين فنآوریهای وارداتي است که خود
موجب بهبود فضای رقابتي در کشور ميشود؛ بنابراين سرمايهگذاری مستقيم خارجي و جريان تجارت
رابطه مکمل و متقابل دارند و سرمايه انساني نقش تعيينکنندهای در تشديد و خودافزايي اين تقابل
دارد که در صورت نگاه صحيح به موضوع سرمايه انساني ،سرمايهگذاری خارجي و تجارت و روابط
متقابل ميان آنها ميتوان کمک جدی به توسعه فضای رقابتي نمود.
 .3آزمون تجربی اثرگذاری نهادها بر تجارت
مدلهای بررسي اثر تجربي نهادها در تجارت شامل؛ ارزيابي اثرگذاری نهادها در تجارت در گروه
کشورهای پيشرو در حوزه اقتصاد دانشبنيان در آسيا با دو شاخص حکمراني خوب و آزادی اقتصادی
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ميشود که شامل دو مدل است که عبارتند از :مدل اول؛ ارزيابي اثرگذاری نهادها در تجارت با
شاخص حکمراني خوب است .مدل دوم؛ ارزيابي اثرگذاری نهادها در تجارت با شاخص آزادی
اقتصادی است.
در اين پژوهش به جهت بررسي اثر نهادها بر تجارت از روش رگرسيوني دادههای تابلويي و با
استفاده از مدل جاذبه در دوره زماني  3001-3051استفاده ميشود .ايده مدل جاذبه اين است که
ميزان تجارت دو کشور مشابه نيرويي است که دو جرم در فيزيک نيوتني بر يکديگر وارد مي کنند؛ هر
چه فاصله دو کشور (فاصله بين دو جرم) کمتر باشد و هر چه اندازه اقتصادها (اجرام) بيشتر باشد،
تجارت (نيرويي که دو جرم به يکديگر وارد مي کنند) بيشتر است (گوگردچيان و همکاران.)1 :5232،
مدلي که در اين پژوهش در نظر گرفته شده است ،به شرح زير است:
LNX ijt = β0 + β1 lnGDPit + β2 lnGDPjt + β3 lnPOPit + β4 lnPOPit + β5 INSit
+ β6 INSit + β7 lnDISij + β8 LANGij + β9 BOR ij + Uit

که در آن  lnنشاندهنده لگاريتم طبيعي و  X ijtنشاندهنده جريان تجاری بين کشورهای  iو  jدر
طول دوره  tاست .بهبيانديگر بيانکننده ميزان صادرات از کشور  iبه کشور  jاست lnGDPit .و
lnGDPjtبه ترتيب توليد ناخالص داخلي کشور  iام و  jام است lnPOPit .و  lnPOPitنشاندهنده
جمعيت در کشورهای  iو  jاست lnDISij .نشاندهنده فاصله جغرافيايي بين مرکز دو طرف تجاری
است .فاصله باعث افزايش هزينههای حملونقل ميشود .با افزايش فاصله امکان تجارت بين دو
کشور کاهش مييابد ،زيرا شرکايي که فاصله زيادی از يکديگر دارند طبعاً نيازمند زمان و هزينه
بيشتری ميباشند تا کاالها را مبادله نمايند که اين امر گاهي منجر به هزينهای برابر با ارزش ذاتي
کاالها ميشود .متغير مجازی  BOR ijنشاندهنده مرز مشترک ميان طرفهای تجاری هستند.
INSitو  INSitبهترتيب کيفيت نهادی را در دو کشور  iو  jرا بيان ميکند .بهمنظور بررسي اثر نهادها
از دو شاخص  -5ميانگين ساده شش شاخص حکمراني خوب شامل :انتقاد و پاسخگويي ،ثبات
سياسي ،کارايي دولت ،کيفيت قوانين و مقررات ،حاکميت قانون و کنترل فساد که با جمع و
ميانگينگيری ،يک شاخص کلي نهادی بهصورت يک شاخص ( )GGبرای آزمون مدل استفاده مي
گردد -3 .ميانگين ساده هفت شاخص از شاخصهای آزادی اقتصادی شامل :آزادی تجارت ،آزادی
ماليه ،اندازه دولت ،آزادی پولي ،آزادی سرمايهگذاری ،آزادی مالي و حقوق مالکيت استفاده ميشود که
با جمع و ميانگينگيری ،يک شاخص کلي نهادی بهصورت يک شاخص ( )EFبرای آزمون مدل
استفاده ميگردد Uit .نيز جمله اخالل مدل است.
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 .1-3معرفی متغیرهای پژوهش
جدول  :3معرفی متغیرهای موجود در مدل
ردیف

نوع متغیر

نام متغیر
لگاريتم جريان تجاری بين کشورهای  iو  jدر طول دوره

عالمت اختصاری

وابسته
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مجازی

5
3
لگاريتم ميانگين هفت شاخص نهادی آزادی اقتصادی کشور j
2
lnEFj
لگاريتم ميانگين شش شاخص نهادی حکمراني خوب کشور i
1
lnGGi
لگاريتم ميانگين شش شاخص نهادی حکمراني خوب کشور j
1
lnGGj
لگاريتم متغير توليد ناخالص داخلي کشور i
3
lnGDPit
لگاريتم متغير توليد ناخالص داخلي کشور j
8
lnGDPjt
لگاريتم متغير جمعيت کشور i
7
lnPOPit
لگاريتم متغير جمعيت کشور j
3
lnPOPjt
لگاريتم فاصله جغرافيايي بين مراکز کشورهای  iو j
50
lnDISijt
وجود مرز مشترک بين کشورهای  iو j
55
BORij
وجود زبان مشترک بين کشورهای  iو j
53
LANGij
کشورهای موردمطالعه:
ژاپن ،کره جنوبي ،سنگاپور ،تايلند ،فيليپين ،پاکستان ،ايران ،هند ،چين ،مالزی ،اندونزی ،ويتنام ،امارات متحده عربي ،عمان،
کويت.
t

لگاريتم ميانگين هفت شاخص نهادی آزادی اقتصادی کشور i

lnXijt

lnEFi

منبع :يافتههای پژوهش

 .2-3تخمین مدل
 .1-2-3آزمون ریشه واحد برای پایایی مدل
جدول  :3نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل (با عرض از مبدأ بدون روند)
ردیف

نام متغیر

5
3
2

LNXijt

LNGGj

4

LNGDPi

5

LNGDPj

6

LNPOPi

7

LNPOPJ

7
3

LNEFi

LNGGi

LNEFJ

منبع :يافتههای پژوهش

آزمون لوین ،لین و چو
آماره
53/33
3/33
-53/10
-3/255
-53/53
-5/813
-52/38
-2/88
-1/73

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/005
0/000

HADRI

آماره
51/51
52/28
55/17
8/18
7/71
53/01
53/07
53/13
51/52

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

درجه

PP

آماره
271/81
328/50
331/57
205/18
810/38
330/30
170/32
337/11
213/03

احتمال
0/000
0/003
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مانایی
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
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جدول  :4نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل (عرض از مبدأ و روند)
ردیف

نام متغیر
LNXijt

5
3
2

LNGGj

4

LNGDPi

5

LNGDPj

LNGGi

6

LNPOPi

7

LNPOPJ

8

LNEFi

9

LNEFJ

آزمون لوین ،لین و چو
احتمال
آماره
0/000
-58/32
0/000
-51/35
0/003
-3/70
0/000
-35/22
0/000
-33/73
0/000
-53/35
0/000
-53/50
0/000
-57/73
0/000
-21/37

HADRI

آماره
35/33
35/52
37/35
31/21
33/270
32/22
31/71
33/53
53/13

PP

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

آماره
118/10
373/01
331/57
213/53
173/13
280/71
735/33
333/13
301/31

احتمال
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

درجه
مانایی
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

منبع :يافتههای پژوهش

 .2-2-3هم انباشتگی (همجمعی) دادههای پانلی مدل

نتايج آزمون هم انباشتگي (با فرضيه صفر مبني بر عدم هم انباشتگي) بهصورت زير ارائه ميشود.
جدول  :5نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی در مدل اول
ردیف

Pedroni Contigration

5
Panel V-statistic
3
Panel rho-statistic
2
Panel PP-statistic
1
Panel ADF-statistic
1
Group rho-statistic
3
Group PP-statistic
8
Group ADF-statistic
منبع :يافتههای پژوهش

با عرض از مبدأ
آماره
-3/331
8/180
-58/13
-1/233
3/721
-31/151
-8/335

احتمال
5/000
5/000
0/000
0/000
5/000
0/000
0/000

با عرض از مبدأ و روند
آماره
-1/751
3/083
-53/333
-7/150
7/183
-35/331
-7/101

احتمال
5/000
5/000
0/000
0/000
5/000
0/000
0/000

نتیجه
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد

جدول  :6نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی در مدل دوم
ردیف

Pedroni Contigration

5
3
2
1
1
3
8

Panel V-statistic
Panel rho-statistic
Panel PP-statistic
Panel ADF-statistic
Group rho-statistic
Group PP-statistic
Group ADF-statistic

منبع :يافتههای پژوهش

با عرض از مبدأ
آماره
-50/830
53/273
-23/72
-53/52
53/37
-18/33
-51/15

احتمال
5/000
5/000
0/000
0/000
5/000
0/000
0/000

با عرض از مبدأ و روند
آماره
-50/835
53/27
-23/72
-53/52
53/37
-18/33
-51/15

احتمال
5/000
5/000
0/000
0/000
5/000
0/000
0/000

نتیجه
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
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براساس نتايج ،هم انباشتگي يا رابطه بلندمدت بين متغيرها در بيشتر موارد در هر دو روش،
درونگروهي و برون گروهي در حالت وجود عرض از مبدأ و روند و در دو مدل با دو شاخص نهادی
متفاوت در سطح معنيداری  31درصد پذيرفته ميشود .در اين حالت فرض صفر مبني بر عدم وجود
هم انباشتگي رد ميشود .آماره  rhoهم در حالت درونگروهي و برون گروهي بيمعني است .با استناد
به پدروني ،دليل جواب غيرمنتظره آماره  ،rhoبزرگ بودن تعداد مقاطع از دوره زماني است ( )N˃Tو
اين در حالي است که اين آزمون برای حالت ( )N˂Tطراحي شده است.
 .3-2-3آزمون  Fلیمر مدل

از آزمون  Redundant Fixed Effectsاستفاده ميشود تا مشخص شذود کذه از روش پذول ()pool
صحيح است يا روش پانل ()panel؛ در واقع اين تست از آزمون  Fبرای کشف مدل پانل از مدل پول
استفاده ميکند.
جدول  :7خالصه نتایج آزمون  Fلیمر
نوع آزمون

مقدار آماره

(d.fدرجه آزادی)

( P-VALUEاحتمال)

 Fليمر مدل اول
 Fليمر مدل دوم

89/96
41/77

)(104,936
)(104,936

0.000
0.000

منبع :يافتههای پژوهش

با توجه به اينکه مقدار سطح احتمال  P-VALUEدر سطح اطمينان  31درصد ،برابر ()0.000
شده است ،بهعبارتديگر  P-VALUE˂0.05است ،لذا فرضيه صفر مبني بر پولينگ ( )poolبودن
مدل (که فرضيه برابر بودن عرض از مبدأ برای تمامي مقاطع است) ،رد شده و فرضيه مقابل پذيرفته
ميشود؛ بنابراين برای هر يک از مقاطع موردمطالعه (کشورهای درحالتوسعه) يک عرض از مبدأ
جداگانه بايد در نظر گرفت.
 .4-2-3آزمونهاسمن ( )Hausman Testمدل

توزيع  χ3نشانگر آماره هاسمن بوده که اين آماره براساس درستي اثرات تصادفي بنا شده است؛
بهطوریکه با پذيرش فرضيه صفر ،کارايي روش اثرات تصادفي تأييد ميشود و بالعکس.
جدول  :8خالصه نتایج آزمون آزمونهاسمن
نوع آزمون
آزمونهاسمن ( )χ3مدل اول
آزمونهاسمن ( )χ3مدل دوم

مقدار آماره
122/26
64/41

( d.fدرجه آزادی)
6
6

( P-VALUEاحتمال)
0.000
0.000

منبع :يافتههای پژوهش

طبق نتايج حاصل از آزمونهاسمن برای مدل ،با توجه به اينکه  P-VALUE˂0.05است ،فرضيه
صفر رد شده و فرضيه مقابل پذيرفته ميشود؛ که اين نشان ميدهد که روش اثرات ثابت سازگار بوده
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و بايد از روش اثرات ثابت جهت تخمين مدل  5و  3استفاده کنيم .جهت تصميمگيری در مورد
بهکارگيری روش اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي بايد توجه داشت که روش اثرات ثابت معموالً
هنگامي کاربرد دارد که جامعه آماری در نظر گرفته شود .درصورتيکه از بين جامعه بزرگي ،نمونههايي
بهطور تصادفي (نمونهگيری) انتخاب شود ،روش اثرات تصادفي کاراتر خواهد بود (اگر.)31 :300 ،5
 .5-2-3تخمین مدل
جدول  :11نتایج حاصل از تخمین
ردیف

متغیر

5
3
2
1
1
3
8
7
3
50
55

LNGGi
LNGGj
LNEFi
LNEFj
LNGDPi
LNGDPj
LNPOPi
LNPOPj
LNDISij
LANGij
BORij

تعداد مشاهدات مدل اول:
تعداد مشاهدات مدل دوم:

مدل اول
ضرایب

آماره T

مدل دوم
P-VALUE

ضرایب

آماره T

PVALUE
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/551
0/023

1/87
0/322
2/53
0/370
0/000
3/37
2/87
0/000
8/18
2/13
7/11
0/133
0/035
3/20
0/551
8/35
0/137
0/001
3/70
0/302
52/30
0/753
0/057
3/21
0/533
51/88
0/753
0/000
55/10
0/132
-8/73
-5/502
0/0002
-2/31
-0/303
5/17
0/071
0/000
1/12
0/377
3/38
0/135
0/0002
2/35
0/115
R2 =0/407
R2 =0/448
F=78/69,)0.000( D.W=1/23
F=41/40,)0.000( D.W=1/57
دوره زماني 50 :سال ()3001-3051
 5018تعداد مقاطع501 :
دوره زماني 50 :سال ()3001-3051
 5011تعداد مقاطع501 :

منبع :يافتههای پژوهش

بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل اول با شاخص نهادی آزادی اقتصادی ،ضرايب مدل معنيدار
بوده که اين نشان ميدهد رابطه نهادها در اين گروه از کشورها با تجذارت مثبذت و معنذيدار بذوده و
افزايش يک درصدی در سطوح نهادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده از اين گذروه از کشذورها
بهترتيب به ميزان  2/87و  2/13درصد سهم تجارت را افزايش ميدهد .نتايج حاصل از تخمذين مذدل
دوم با شاخص نهادی حکمراني خوب ،ضرايب مدل برای کشورهای صادرکننده مثبذت بذوده و نشذان
ميدهد افزايش يکدرصدی در سطوح نهادی در کشورهای صادرکننده به ميزان  0/322درصد سذهم
تجارت را افزايش ميدهد .اين متغير نهذادی بذرای کشذورهای واردکننذده نشذان مذيدهذد افذزايش
يکدرصدی در سطوح نهادی در کشذورهای صذادرکننده بذه ميذزان  0/370درصذد سذهم تجذارت را
افزايش ميدهد .در اين پژوهش ضريب متغيرهای توليذد ناخذالص داخلذي کشذور صذادرکننده ،توليذد
1. Egger
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ناخالص داخلي کشور واردکننده ،جمعيت کشور صادرکننده و جمعيت کشور واردکننده در هذر دو مذدل
معنيدار و دارای اثرگذاری مثبت است که با مطالب ارائه شده در تئوریهای اقتصادی و بخش مبذاني
نظری پژوهش سازگاری دارد .ضريب فاصله جغرافيايي بين مراکز تجاری کشورها در مدل يذک و دو
منفي و معنيدار است که نشاندهنده اثرگذاری منفي اين متغير بر تجارت است .متغير وجذود زبذان و
مرز مشترک بين کشورها با توجه به نتايج حاصل از تخمين در مدل اول مورد تأييد قذرار گرفذت کذه
اين خود تأييدکننده مباحث نظری مطرح شده است اما متغير وجود زبان مشذترک در مذدل دوم مذورد
تأييد قرار نگرفت.
نتیجهگیری
اين مقاله به بررسي تأثير نهادها بر تجارت ميپردازد .آزمون تجربي شاخصهای نهادی دارای
مشکالتي است از قبيل انتزاعيبودن ،غيرعيني و ترتيبي بودن ،ميزان پوشش مکاني و زماني و درونزا
بودن .در اين مقاله ،سؤال «پيشنيازهای نهادی بخش تجارت ،کانالها و مجراهای اثرگذاری آن
کدام است؟ ميزان و نحوه اثرگذاری ،تفکيک اثرات و درجه اهميت هر يک از آنها چگونه است؟»
بررسي شد و برای بررسي اين موضوع از شاخصهای نهادی آزادی اقتصادی و حکمراني خوب
استفاده شد .اين شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که بتوانند سطح دوم و سوم از چهار سطح مختلف
تحليل ويليامسون از نهادها را پوشش دهد .بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل با هر دو شاخص
نهادی برای کشورهای صادرکننده ،ضرايب مدل معنيدار بوده که اين نشان ميدهد رابطه نهادها در
اين گروه از کشورها با تجارت مثبت و معنيدار بوده و افزايش يکدرصدی در سطوح نهادی در
کشورهای صادرکننده بهترتيب به ميزان  2/87و  0/322درصد سهم تجارت را افزايش ميدهد.
توصیههای سیاستی

با توجه به نتايج پژوهش ،جهتگيریهای الزم برای اصالحات نهادی ضروری به نظر ميرسد .بر
اساس مباحث نهادی در فقدان نهادهايي که از حقوق مالکيت محافظت کرده و اجرای قراردادها را
تنظيم کنند ،امکان ايجاد بازار کارآمد وجود ندارد و با وجود بازارهای مفقوده امکان رسيدن به توسعه
پايدار وجود نخواهد داشت .همچنين نهادهايي که ثبات اقتصادی را در سطح کالن اقتصادی تضمين
کنند ،جهت توسعه تجارت ،ضروری ميباشند.
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش ،نهادها بر تجارت اثرگذار بوده و از طريق کانالها و مجراهای
مهمي چون رقابت ،ارزشافزوده ،بهرهوری ،هزينه مبادله و سرمايه انساني ،تجارت را تحت تأثير قرار
ميدهد .نهادها با افزايش توان رقابتپذيری کشورها ،عملکرد تجاری آنها را بهبود ميبخشند که
عملکرد تجاری وابسته به سطح فناوری در آن کشور است و اين خود متأثر از سطوح نهادی است .در
گروه کشورهای درحالتوسعه که ايران نيز جزو اين گروه است نتايج بهدستآمده نشان ميدهد که
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نهادها ،بر تجارت تأثيرگذار است .در نتيجه اگر کشورهای اين گروه منجمله ايران خواهان تجارت
بدون نفت و رشد پايدار و باال هستند ،ايجاد ،توسعه و تقويت نهادها ،امری ضروری است .با توجه به
نتايج حاصل از پژوهش و تأييد اثرگذاری نهادها بر تجارت بهعنوان متغيرهای غير قيمتي ،توصيههای
زير به سياستگذاران و تصميم گيران ارائه ميشود:
 اساس اقتصاد دانشبنيان بر پايه سه مؤلفه دانش ،نوآوری و فناوری است؛ بنابراين پيشنهاد ميشودمجموعهای از نهادهای سياسي و اقتصادی به جهت ايجاد انگيزه توليد ،انباشت و بهکارگيری دانش
ايجاد شود تا موجبات ايجاد ارزشافزوده فراهم گردد که يکي از مؤلفههای اثرگذار بر تجارت است.
 موتور اصلي خلق ارزشافزوده ،ايدهها هستند .ايدهها ناملموس بوده و تعريف ،تضمين و اجرایحقوق مالکيت در مورد آنها بسيار پيچيده بوده که نيازمند تصويب قوانين و مقررات در راستای
اجرای حقوق مالکيت است که بايد مدنظر قرار گيرد .در چنين شرايطي سياستگذاری در حوزه
تضمين و اجرای حقوق مالکيت جهت ايجاد انگيزه الزم برای حمايت از ايدهها و خلق فناوریهای
جديد ضروری بوده و اين تأييدکننده نقش مهم و اثرگذار نهادها در خلق فناوریهای جديد جهت
خلق ارزشافزوده و افزايش توان رقابتپذيری است.
 با توجه به نتايج پژوهش ،نقش نهادها در تعيين هزينه مبادله اهميت فراواني دارد .نهادهایغيرکارآمد مانند رشوه ،انواع ناامني برای مالکيت ،عدم پايبندی به قراردادها و مانند اينها ،نقش
کليدی در افزايش هزينه مبادله و در نتيجه غيرمقرون بهصرفه شدن بخش قابلتوجهي از مبادالت
ايفا ميکنند .اين خود عاملي در جهت سقوط سطح مبادالت و کاهش سطح تجارت ميشود .لذا
توجه و سياستگذاری مديران در راستای کاهش هزينههای مبادله از طريق مبارزه جدی با رشوه،
فساد و رانت در سيستم اقتصادی ،نهادينه کردن اجرای قوانين و مقررات و حاکميت قانون ضروری
است و نتيجه آن افزايش سطح تجارت است.
 نتايج پژوهش نشان ميدهد ،نهادهای ضعيف اثر منفي بر بهرهوری و رشد آن دارند .بهرهوریاندک ازجمله موانع در ايجاد توان رقابتي است .در نتيجه ،کشورهايي با محيط نهادی ضعيف دچار
مشکالت عمدهای در ارتقای بهرهوری و افزايش توان رقابتي هستند و گسترش صادرات و حجم
تجارت در اين کشورها با موانع بيشتری مواجه است .پس الزمه افزايش سطح تجارت وجود
نهادهای تقويتکننده بهرهوری و افزايش رقابتپذيری است که بايد موردتوجه برنامه ريزان قرار
گيرد.
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Institutions, a Prerequisite for Trade in the Knowledge-Based Economy
Mirzaeian, R.1, Sohaili,, K.2*, Bagher Najafi, S. M.3, Fathollahi, J.4
Abstract
Creation, developing and strengthening of institutions, affects international trade
and is prerequisite for it. Explaining of the process and channels of the influence
of different types of institutions on the trade between the countries and
quantifying of the Impact of Institutions on international trade, on the basis of
scientific methods, has a particular importance, which has been studied in this
paper. In this study, the effect of economic freedom and good governance
institutions, as second and third levels of institutional analysis from the Oliver
Williamson social analysis fourth levels theory, on the trade between a group of
leading Asian countries in knowledge-based economy, using the gravity model
and the method of panel data at 2005-2014 has been investigated. According to
the results of the research, institutions are influential on trade and affect through
important channels, such as competition and competitive advantage, human
capital, productivity and transaction costs, on the between countries trade. The
estimated model's shows that the effect of good governance and economic
freedom on the trade between the countries has been positive and significant.
According to the results of the estimated model's, 1 percent increase in economic
freedom index in the exporting and importing countries, their trading value has
increased by 3.78 percent and 3.49 percent respectively. The trading value of the
exporting countries, has increased by 0.933 percent, as a result of 1 percent
increase in good governance, as well.
Keywords: Institutional, Trade, Panel Data, Knowledge Based Economy.
JEL: C33, E02, O43.
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