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  چکیده
 .وابسته است ها آن یو قانون ينهاد ،یاستیس طیبه مح يادیتا حد ز کشورها در طول زمان يعملکرد اقتصاد

را  نیافتـه  توسـعه ن سطح درآمد سرانه در کشـورهاي  علت اصلی پایین بود اقتصاددانان نهادگرا ،با این تفکر
عواملی نظیر نظـام سیاسـی،   از منظر ایشان . داننداقتصادي مولد می هاي یتفعالنبود بستر نهادي مناسب براي 

شده و با عنوان  اقتصاديهاي ها وارد تحلیلهاي عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینرفتار حاکمان، سیاست
 نیاز بهتـر  یکیعنوان هب یامروزه توسعه صادرات صنعت نیهمچن .شوندمی زیابی واقععوامل نهادي مورد ار

 توسـعه  درحـال  يکشورها ي ازاریبس يموضوع برا نیا. شود یکشورها شناخته م يتوسعه اقتصاد يها هدف
 و وابستگی به صدور مواد محصولی تکاقتصاد . است حائز اهمیت Tهستند مواد اولیهکه اغلب صادرکننده 

است که آثاري منفـی بـر سـاختار اقتصـادي،      توسعه درحالکشورهاي  اساسی مشکالت ازجملهخام و اولیه 
بـر   تأثیرگذارشناخت عوامل  نیبنابرا ؛سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی این کشورها برجاي گذاشته است

بـه پـژوهش در    ،3ییلوتاب يها حاضر به روش داده مطالعه رو ازاین .دینما یم يضرور ها آن یصادرات صنعت
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از کشـورهاي منتخـب    کشـور  14حصـوالت صـنعتی بـراي نمونـه     تأثیر کیفیت نهادي بـر صـادرات م  مورد 
در مقاله از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در  .پردازدمی 2012تا  2002هاي بین سال توسعه درحال

وه بر شاخص نهادي از دو متغیر همچنین عال. شاخص نهادي استفاده شده است عنوان بهدوره مورد بررسی 
نتـایج بـرآورد   . متغیرهاي کنترل استفاده شده است عنوان بهتولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی کشورها 

کند که بهبود کیفیت نهادي اثر مثبت بر عرضه صادرات محصوالت صـنعتی در  می تأییدمدل این فرضیه را 
دهد که در این کشورها براي افزایش عرضه صادرات باید ان میاین مطالعه نش. کشورهاي مورد مطالعه دارد

 . اي صورت گیردتالش شود عالوه بر رفع موانع پولی چون نرخ ارز بر بهبود کیفیت نهادي توجه ویژه
  

  .توسعه درحالهاي تابلویی، کشورهاي صنعتی، داده ارزش صادراتکیفیت نهادي،  :ها کلیدواژه
  ,JEL: O17 O43, F14بندي طبقه

 
  مقدمه -1

هـاي توسـعه   هـاي اقتصـادي در برنامـه   تـرین بخـش  عنوان یکی از مهمبخش تجارت خارجی به
عنوان توان نفوذي یـک  که ارزش صادرات بهطوريبه. استاي برخوردار کشورها، از اهمیت ویژه

ي و سـاز رونـد جهـانی  . یـافتگی آن کشـور اسـت   کشور در بازارهاي جهانی، نمایانگر میزان توسـعه 
و تالش جهانی در راستاي کـاهش موانـع تجـاري     پیوستن اغلب کشورها به سازمان تجارت جهانی

اي کـه اگـر   گونـه الملل شده اسـت، بـه  بین کشورها، منجر به افزایش روزافزون رقابت در سطح بین
ردار المللـی برخـو  هاي الزم براي مقابله بـا ایـن رقابـت فشـرده بـین     ها و توانمنديکشوري از قابلیت

. نباشد، تضمینی در مقابل بقاي آن در اقتصاد پویا و پیچیـده امـروز جهـانی وجـود نخواهـد داشـت      
خـوبی  نیز به توسعه درحالنقش صادرات و اهمیت آن در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهاي 

مهـم اقتصـادي کـه امـروزه بسـیاري از کشـورها،        مسـائل توان گفت یکی از می. شناخته شده است
هـاي  با آن دست به گریبان هستند وجود کسري در تراز پرداخـت  توسعه درحالکشورهاي  زجملها

خارجی و کمبود ارز مورد نیاز است که به عـدم تعـادل ارزي، کـاهش ارزش پـول ملـی و خـروج       
 تـأمین بـراي   هـاي متعـددي  گرچـه راه  .)Bakhtazma, 2011( گـردد سرمایه از کشور منجـر مـی  

ترین ایـن  ترین و مناسبنظران اصولید ولی بر طبق گفته بسیاري از صاحبکسري ارزي وجود دار
حـل اساسـی و   صـادرات صـنعتی اسـت کـه یـک راه      خصـوص  بهها، همان افزایش صادرات روش

بـه لحـاظ منـابع     عموماً توسعه درحالاز سوي دیگر بسیاري از کشورهاي . آیدمی شمار بهاقتصادي 
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کشـورهاي دیگـر بـا مشـکالت حـادي روبـرو نیسـتند امـا بـه لحـاظ           فیزیکی و انسانی در مقایسه بـا  
. گسترش صادرات صنعتی بـا مشـکالت فراوانـی روبـرو هسـتند      تبع بهعملکردهاي رشد اقتصادي و 

بر صادرات صورت گرفته است عمده  مؤثرهاي زیادي در مورد عوامل تاکنون مطالعات و پژوهش
داشته و به عوامل غیر قیمتی توجهی  تأکیدثل نرخ ارز عوامل قیمتی م تأثیرگذاريها بر این پژوهش

هـاي کمتـري   کمـی، بحـث   وتحلیـل  تجزیـه اند در چهارچوب یک مدل اند، یا اگر هم داشتهنداشته
غیـر  عنـوان یـک عامـل    این پژوهش در پی آن است که به کیفیـت نهـادي بـه   . صورت گرفته است

  .در تابع صادرات صنعتی توجه نماید قیمتی
. ن مقاله اخیر در بخش دوم به پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه اختصاص داردبنابرای

سپس در بخش سوم مبانی نظري موجود ارائه و در بخش چهارم و پنجم به ترتیب متغیرهاي تحقیق 
گیري و ارائه پیشـنهادهاي سیاسـتی   سرانجام بخش ششم نتیجه. شودوتحلیل الگو تشریح می و تجزیه

  .است
  

  مروري بر مطالعات تجربی -2
Francois & Manchin )2013 ( هـا و الگـوي تجـارت را بـا تخمـین پوآسـن       تأثیر زیرسـاخت

. پردازنـد ها جهت آزمون میاند آنان با استفاده از روش بایر به انتخاب شرکتمورد توجه قرار داده
نهـادي مطلـوب و توسـعه    دهد کـه صـادرکننده و واردکننـده بـه کیفیـت      نتایج این مطالعه نشان می

ــل  ــوط حم ــاخت  خط ــل و زیرس ــاز دارد   ونق ــود نی ــارت خ ــیر تج ــاري در مس ــاي تج  & Busse. ه
Groning)2011(. بـه   "حکومـت و منـابع طبیعـی   : بـازبینی نفـرین منـابع   "اي تحـت عنـوان   در مقاله

 هـاي هـاي حکمرانـی خـوب بـا اسـتفاده از روش داده     فراوانی منابع طبیعی بر شـاخص  تأثیربررسی 
دهد که افزایش صادرات منابع سبب افزایش فساد شده و این اثـر  نتایج نشان می. اندتابلویی پرداخته

 Anderson & Marcouillerبـه نظـر   . تـر بـوده اسـت   هـاي حکمرانـی بـیش   نسبت به سایر شـاخص 

هـا و  رسـانند و درنهایـت هزینـه   نهادهاي با عملکرد ضعیف به تجارت خارجی آسیب مـی ) 2006(
دهند؛ این دو بـا شـواهد و مسـتندات تجربـی نشـان      تجاري با خارج از کشور را افزایش میریسک 

 & Dollarمطالعـه . انجامـد دهند که بدتر شدن اثر کیفیت نهادها به کاهش تقاضاي خارجی میمی

Kray )2003 (صورت یک رابطه علی  رابطه مثبت میان درجه بازبودن اقتصاد و کیفیت نهادي را به
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دهد که در کشـورهاي عضـو   نشان می) Sekkat Meon & )2004مطالعات . کندتأیید میدو طرفه 
گـذاري  ، کاهش تدریجی در کیفیت نهادها با عملکرد پایین صادرات و کاهش جـذب سـرمایه  1منا

در بررسـی کیفیـت نهـادي روي    ) Gani & Prasad )2006نتـایج مطالعـه   . خـارجی مـرتبط اسـت   
دهـد کـه اثربخشـی دولـت در حـوزه      ه اقیـانوس آرام نشـان مـی   تجارت در کشورهاي منتخب حوز

واردات بیشـتر از صــادرات اهمیـت دارد و بــدتر شـدن حاکمیــت قـانونی بــه کـاهش صــادرات در      
  . کشورهاي مذکور منجر شده است

نیـز اثـر نهادهـاي عمـومی حـاکمیتی از قبیـل       ) Esazadeh & Ahmadzadeh)2009در مطالعۀ 
ی، کیفیت بروکراسی، اثربخشی دولت و کنترل فساد در رشد اقتصادي حاکمیت قانون، ثبات سیاس

دار، ولی اثر عامل حق اظهارنظر و پاسـخگویی یـا شـاخص دموکراسـی مثبـت و غیـر       مثبت و معنی
دارد که چنانچه کیفیـت نهادهـا   بیان می) Mehrara & Rezaee)2010نتایج مطالعه . دار استمعنی

ز سطح آستانۀ بـرآورد شـده باشـد، آزادسـازي تجـاري تـأثیري       توسعه کمتر ا در کشورهاي درحال
 .اهمیت در نرخ رشد اقتصادي داردمنفی یا بی

  
  مبانی نظري -3

 نهادها«وي،  دیدگاه از هستند جامعه در بازي قواعد نهادها ،)North )1990 تعریف اساس بر

 زبـان  بـه  دهنـد می شکل را بشري تعامالت که هستند هاانسان توسط شده طراحی هايمحدودیت

 اساس بر ».کنندمی را محدود آن و کرده معین را افراد هايانتخاب مجموعه نهادها اقتصادي، فنی

 نهفته هايانگیزه شدن ساختارمند سبب که اند مهم حیث آن از نهادها نهادگرا، اقتصاددانان دیدگاه

 در مبادلـه  هايهزینه و میناناط عدم کاهش هاکارکرد آن ترین مهم شوند ومی بشري مبادالت در

  ).Coase, 1960( است جوامع و سیاسی اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت
براي نمونه کیفیـت نهـادي   . گیرد اي را در بر می نهادها روي تجارت حوزه گسترده تأثیرگذاري
باشـد عـواملی چـون فرآینـد      تأثیرگـذار تواند روي تمایل یک بنگـاه بـراي تجـارت     یک کشور می

قانونی کـه در محـیط    پاگیر، عدم رعایت حقوق مالکیت، فساد و بیوري طوالنی، مقررات دستادا

________________________________________________________________ 

1- MENA 



  229   ...صادرات صنعتی از مطالعه تأثیرپذیري ارزش و میزان عرضه

شود صادرکننده انگیزه خود  دهد هزینه معامالتی را افزایش داده و سبب می نهادي نامناسب رخ می
خـاطر   Rodrikاز سـوي دیگـر   ). & Sekkat, 2009 Meon(بدهـد  از دسـت   ،براي ادامه فعالیت را

در ایـن  . الملل ممکن است در اجراي قراردادها نمایان شـود  کند که مانع اصلی تجارت بین مینشان 
دارند کـه فقـدان اجـراي درسـت قراردادهـا       نیز بیان می) Anderson & Marcouiller )2006زمینه 

 درواقـع . عنوان یک تعرفه روي ریسک طبیعی تاجر عمل کند و تجارت را کاهش دهـد  تواند به می
گردانـد در چنـین حـالتی     تـر مـی   ثبات و غیر شفاف این محـیط را نـاامن   وانین و مقررات بیوجود ق

نهادهاي اقتصادي مناسب خواهند توانست قراردادها را مشخص کننـد و شـرایطی را فـراهم نماینـد     
که طرفین قراردادها را ملزم به پایبندي به تعهدات خود نماید و از این راه افزایش اطمینان و کاهش 

 ، بـا اشـاره بـه مطالعـه    )Sekkat Meon & )2001همچنـین  . آورند به وجودریسک در مبادالت را 

Marcouiller Anderson & یـک   د کـه نهادهـاي ضـعیف   نـ کن استنتاج مـی  گونه این 2001در سال
کند که ضعف نهـادي یـک    می تأکیدکشور اثري مثبت روي قیمت کاالي صادراتی ایجاد کرده و 

، بـه ایــن  )Anderson)2005 اي دیگــر در مطالعـه  .ت را نتیجـه خواهــد داد کشـور، کـاهش صــادرا  
پـردازد کـه در کشـورهایی بـا عــدم وجـود ثبـات سیاسـی و احتمـال وجـود کودتــا و           موضـوع مـی  

 مسـائل کاالهـا بـه    گونـه  ایـن دار و صـدور   هـاي مزیـت   ، بیشتر منابع از تخصیص به بخشومرج هرج
دار را سـبب   هـاي مزیـت   ن امر کـاهش صـادرات در بخـش   یابد که ای نظامی و دفاعی اختصاص می

  .خواهد شد
Rodrik )2004 ( وKnack & Keefer )2007 ( وري و دارنـد کـه نهادهـاي کـارا بهـره     بیان مـی

وري بـاال در عوامـل تولیـد،    اي که با ایجـاد بهـره  گونهدهند، بهقرار می تأثیررشد اقتصادي را تحت 
نتیجه این روند . گذارندثري مثبت و معنادار در تجارت بر جا میرقابت شده و ا کننده تقویتعامل 

نمـود  ) Coase )1937هـاي  شود که در دیـدگاه به کاهش هزینه مبادله و افزایش صادرات منجر می
اگر در کشوري نهادهاي قانونی و اجتماعی مناسب ایجـاد شـوند، دانـش و     طورکلی به .واقعی دارد

رشـد   افـزا  خـود  صـورت  بـه شود، نوآوري کند، کیفیت نهادینه میمیزا پیدا وري حالت درونبهره
شـوند، اخـالل و موانـع تعامـل     هاي فردي و انحصاري اقتصادي مهار و محـدود مـی  کند، قدرتمی

شوند، در آن صورت تخصیص بهتر منابع با هزینه مبادله کمتر در ها از میان برداشته میپویاي بخش
  .همراه خواهد بود صادرات ویژه بهتوسعه تجارت 

شود این است که آیا محیط نهـادي کشـورها    که ایجاد می سؤالیبا توجه به مطالب عنوان شده 
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 انتظـار بایـد گفـت کـه     سؤالدر پاسخ به این  ؟یکسانی دارد تأثیرگذاريبر انواع مختلف صادرات 
نعتی و صـ  محصـوالت  بر صـادرات اثرات متفاوتی  کشور یکمختلف در نهادهاي  رود کیفیتمی

کـه   کنـد  مـی  بیـان  )2002( Rauch  در این زمینـه . بگذارد) مواد اولیه و خام( یعیطبصادرات منابع 
 بـه  نسـبت  متمایز تجارت کاالهاي که شود می باعث قومی چین شبکه نهاد غیررسمی چون وجود

رارداد یک کمیته اجـراي قـ   عنوان بهکند که این نهاد او بیان می شود بیشتر همگن کاالهاي تجارت
 اینکـه  نظر به. کندرا در محیط قانونی ضعیف تضمین می الملل ینبعمل کرده و امنیت قراردادهاي 

 نهادها اثرمتمایز به اشاره ضمنی طور به بررسی این متمایزترند منابع طبیعی به کاالهاي صنعتی نسبت
 کـه  ورهاییکشـ  در همچنـین برخـی معتقدنـد   . دارد صـنعتی و منـابع طبیعـی    کـاالي  دو نـوع  روي

 ,Mauro(گیـرد   مـی  صـورت  در آمـوزش  کمتـري  گـذاري  سـرمایه  دارنـد  تـري ضـعیف  نهادهـاي 

 تولیـد و صـادرات کشـور    جامعه، کمتر در سواد و مهارت رودبر این اساس انتظار می). 1998:248
 مهارت به که کاالهایی تولید به سمت هستند بیشتري مهارت و تخصص نیازمند که کاالهایی از را

کمـی دارد منـابع    نیـاز بـه مهـارت    تولیـد آن  منـابع طبیعـی کـه    بنابراین .دهدسوق  دارند، نیاز رکمت
تواند حجم بیشـتري از صـادرات    می درنتیجه دهد می اختصاص خود به را بیشتري فیزیکی و انسانی

کننـد  مـی  تأکیـد ) Araujo, Mion & Ornelas )2012همچنـین  . کل را بـه خـود اختصـاص دهـد    
هـاي اقتصـادي   الملـل در سـطح بنگـاه   دهی و تقویت تجارت بیناي قراردادها در شکلضمانت اجر

بیشـتري در   زمان مدتدارند که صادرکنندگان در صورتی براي بیان می ها آن. اهمیت بسیاري دارد
هاي دولت در حوزه گذاري سیاستکیفیت  ویژه بهمانند که نهادهاي اقتصادي بازار جهانی باقی می

اي؛ ضـمانت اجـراي قراردادهـا و حمایـت از     م از تأمین اعتباري، ارزي، مالیاتی و تعرفـه مختلف اع
. هاي فیزیکی و معنوي با ایجاد سیستم قضایی عادل و کارا وجود داشته باشدحقوق مالکیت دارایی

این امر براي حضور موفق محصوالت صنعتی در بازارهاي خـارجی کـه نسـبت بـه بازارهـاي منـابع       
رود بـا بهبـود نهادهـاي ذکـر شـده       راین انتظـار مـی  ببنـا ؛ شود تر بوده بیشتر احساس می ابتیطبیعی رق

صنعتی همـوار   محصوالت بیشتر شده و مسیر براي صادرات الملل بینپذیري کشور در سطح  رقابت
کنـد کـه نهادهـایی رسـمی همچـون سـازوکار الزم بـراي        تأییـد مـی  ) Memedovic )2009. گردد

تواند بر تغییرات ساختاري صـنایع اثـر بگـذارد و    در سازمان تجارت جهانی می پیوستن و مشارکت
) Rickne )2009از سـوي دیگـر،   . هاي اقتصـادي را فـراهم آورد  زمینه رشد تولید و صادرات بنگاه

هاي نهـادي و حکمرانـی همچـون عـایقی اسـت کـه در       که کیفیت مناسب شاخص دهد توضیح می
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-ها میپذیري قیمتهاي ارز واقعی از نوسان، منجر به جدا شدن نرخطول دوره افزایش قیمت منابع
 گونـه  همـان . صنعتی خواهد داشت محصوالت صادرات این امر پیامدهاي گوناگونی بر روي. شود

در بـازار ارز و   ویـژه  بـه هـا  گـري درسـت دولـت   و تنظـیم  گـذاري  سیاستکند، که ریکن اشاره می
صنعتی را در مقابل کـاهش   محصوالتیادي صادرکنندگان هاي ارزي و تجاري تاحدود زسیاست

-فراهم مـی  ها آننرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی بیمه نموده و زمینه را براي افزایش توان رقابتی 
مناسـب محصـوالت خـود     گـذاري  یمـت قتوانـد بـا    در این فضـا صـادرکننده مـی    که طوري به. آورد

کنـد کـه بـراي    مـی  تأکیـد نیـز   ،)Shakeri)2004. متقاضی خارجی را به سمت خود جلـب نمایـد  
قیمتـی رفـع شـود و بـراي      گـذاري  سیاسـت  مـؤثر افزایش توان صادراتی کشور باید موانع کـارکرد  

بیشـتري   تأکیـد ) پـذیري وري و رقابـت ماننـد بهـره  ( غیـر قیمتـی  ارتقاي صادرات غیرنفتی بر عوامل 
  . صورت گیرد
سازي یند تصمیمآگان کاالهاي صنعتی در فرافزایش مشارکت صادرکنند باید گفت درمجموع

هـاي صـادراتی و   در بهبـود انگیـزه   مؤثريکمک تواند میهاي ارزي، تجاري، مالی و غیره سیاست
؛ تضمین ثبات سیاسی بدون از هرگونـه  باشدروي تولیدکنندگان داخلی  فتح بازارهاي جهانی پیش
سیاري را جذب بازارهاي داخلـی نمـوده   هاي فیزیکی، انسانی و خارجی بآشوب و خشونت سرمایه

گري مقررات آشکارا با دولت و کیفیت تنظیم یکند، اثربخشو گسترش بازار داخلی را تضمین می
هاي فیزیکی همچـون  هاي داخلی در ارتباط است زیرا وجود زیرساختهاي صادراتی بنگاهفعالیت

گـذاري نـرخ ارز،   ي در حوزه قیمتشفاف اقتصاد گذاري سیاستآهن و آموزش عالی و بنادر، راه
-مستقیم بر حاشیه سـود و تـوان چانـه    طور بهبندي تجاري هاي تعرفه و مالیاتی و سیاست سهمیهنرخ

هـا، تـأمین قضـایی و کنتـرل فسـاد نیـز       گذارد، سرانجام کیفیـت دادگـاه  هاي تولید اثر میزنی بنگاه
دانند می ها آنکند زیرا هاي مولد تشویق میصادرکنندگان را به فعالیتنهادهایی هستند که  ازجمله

بـراي افـزایش سـهم بـازاري در      هـا  آنهـاي نوآورانـه   هـاي صـادراتی و فعالیـت   که از نتیجه فعالیت
 .شودحمایت می خوبی بهبازارهاي جهانی 

  
  روش تحقیق  -4

 ازجملـه نهادها بـر عملکـرد اقتصـادي بـا مشـکالتی روبروسـت کـه         تأثیرگذاريآزمون تجربی 
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-بـه  تعیـین ایـن شـاخص   . مسائل مهم در این خصوص، معرفـی شـاخص مناسـب بـراي نهادهاسـت     
مسائل مهـم در ایـن    ازجملهخصوص مناسب بودن آن با توجه به روش اقتصادسنجی مورد استفاده 

 گیـري اندازه کمی هايشاخص مورد در گیريچشم رشد اخیر سالیان در وجود بااین .باشدزمینه می
 را مهمـی  هـاي بحـث  تجربـی  تحقیقـات  و هـا شـاخص  گسترش که طوري به  است دهایجادش نهادها

). Knack, 2006( اســت کــرده ایجــاد حکمرانــی و نهادهــا ســنجش و گیــرينقــش انــدازه دربـاره 
بانک جهـانی    خوب حکمرانی هاي شاخصتوان به می مطرح، نهادي هايشاخص ازجمله بین دراین

. هـا نمـوده اسـت   سـاالنه اقـدام بـه تهیـه و تـدوین ایـن شـاخص        طور به 2002اشاره کرد که از سال 
حکمرانــی خــوب داراي شــش شــاخص، انتقــاد و پاســخگویی، ثبــات سیاســی و فقــدان خشــونت، 

باشد که بـا  کارآمدي دولت، کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می
ایجـاد  یت نهادي مورد نظر مطالعه حاضر ها، شاخص کیفگیري از آنها و میانگینجمع این شاخص

-کشور و سرزمین را تحت پوشش قرار می 212از مزایاي این شاخص آن است که حدود . گردید
آید که نشان از دقت بـاال  منبع آماري مختلف به دست می 35دهد و با استفاده از چند صد متغیر از 

 نهـادي  کـالن  و خـرد  بعـد  دو بـر  آن توجه ،شاخص این هايویژگی دیگر از. هاست آندر تدوین 
   .کشورهاست

باید گفت که پس از معرفی شاخص کیفیت نهادي مورد استفاده در این مطالعـه و قبـل از بیـان    
نکته اول، اینکه بـا توجـه بـه    . توضیحات بیشتر در مورد مدل مورد بررسی بیان چند نکته الزم است

شـود تـا بتـوان     لگاریتمی ارائه مـی  صورت بهرها تصریح بهتر شکل لگاریتمی، در مطالعه حاضر متغی
 کمـک  موضـوع  ایـن . کشش متغیر وابسته را نسبت به هر یک از متغیرهاي مسـتقل بـه دسـت آورد   

 .گیـرد  قـرار  بررسـی  مورد بیشتري حساسیت و دقت با  وابسته متغیر بر متغیرها تأثیر که کرد خواهد
توزیع  -5/2تا  5/2یک از ابعاد حکمرانی در دامنه  مقدار کمی هر نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه

و در این شرایط منفی بودن ) استدهندة حکمرانی بهتر نشان تر بزرگاعداد  که طوري به(شده است 
 & سازد، لـذا بـه پیـروي از مطالعـه     نمیمقدور  شکل لگاریتمی راامکان استفاده از ها  برخی از داده

Lio Liu )2008 (هـاي حکمرانـی را در فاصـله صـفر و یـک قـرار       س ساده مؤلفهبا یک تغییر مقیا
ایـن تغییـر مقیـاس نتـایج اصـلی       درمجمـوع از شکل لگاریتمی استفاده شـده اسـت    ازآن پسداده و 

  . سازددار نمیپژوهش را خدشه
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 در نظر مورد يمعادله پیشین، مطالعات و نظري موجود ادبیات به توجه با حاضر تحقیق بنابراین در
  :از است عبارت 2012-2002 زمانیدوره
)2(  ititititit ULGOLGDLRECLEX  321 

  
لگـاریتم نـرخ    t ،LREitام در زمان  iکشور  2واقعی 1لگاریتم صادرات صنعتی LEXitکه درآن 

 LGOitو  t ام در زمـان  iکشـور  ناخـالص  لگـاریتم تولیـد    t ،LGDitام در زمان  iکشور  3ارز واقعی
  .4باشدمی tم در زمان ا iکشور  لگاریتم کیفیت نهادي

 تأثیرگـذاري  نحـوه  و مطالعـه  مورد مدل در استفاده مورد کنترل متغیرهاي انتخاب خصوص در
 کشـورها  جـاري  حسـاب  محاسـبات  در کـه  کالن توابع از یکی گفت، توانمی صنعتی صادرات بر

 کـالن،  قتصـاد ا در موجـود  نظري مبناي طبق بر باشد ومی صادرات تابع گیرد می قرار استفاده مورد
 کـه  طـوري  بهباشد  می ارز درآمد کشورها و نرخ تابع عرضه صادرات، در تأثیرگذار و مهم متغیر دو

فـراهم   دلیـل  بهبا افزایش درآمد کشورها و توان تولیدي آنان انتظار بر آن است که صادرکنندگان 
زایش تولیـد داخلـی   آمدن شرایط سودآورتر، عرضه صادراتی کاالها را افزایش دهنـد، بنـابراین افـ   

 همچنـین ). Karbasi & Akbarzade, 2011( داشـت اي مستقیم با عرضه صادرات خواهـد  رابطه
 را پـول  خریـد  قـدرت  و اسـت  پـولی  مفهوم داراي متغیر این که گفت باید واقعی ارز نرخ مورد در

 هزینـه  گیري اندازه ها،پرداخت تراز تحلیل جهت توان می نرخ این از لذا دهد می قرار سنجش مورد
 ).Shahamed, 2006( جسـت  بهـره  کشـور  رقـابتی  موقعیـت  تشـخیص  و تجـاري  کاالهـاي  تولید

، تـا حـد   توسـعه  درحـال همچنین با توجه به اینکه صادرات کاالهـاي صـنعتی در اغلـب کشـورهاي     
ت تولیـدا  گونـه  ایـن اي الزم براي  اي و سرمایه زیادي وابسته به واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطه

واقعـی   ) ارزش یک واحد پول خارجی در برابر یک واحد پول داخلـی (ارز افزایش نرخ . باشد می
اي الزم بـراي تولیـد و صـادرات صـنعتی را      اي و سرمایه و کاالهاي واسطه مواد اولیهتواند هزینه  می

________________________________________________________________ 

1- Manufactured goods  export (exports in thousands of dollars) 
  .واقعی شده است 2010، به قیمت )CPI( مصرفیبهاي کاالها و خدمات این متغیر از طریق شاخص  - 2

3 exchange rate(2000) 
  .استخراج شده است UNCTADو  WDI  ،WGIهاي داده  هاي مورد نیاز از پایگاهداده - 4
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 یرتأثورها هاي تمام شده صادرات صنعتی، بر صادرات این کش افزایش دهد و نهایتاً با افزایش هزینه
البتـه بایـد گفـت کـه نـرخ ارز از       ).Bahmani-Oskooee & Goswami, 2004(باشـد  منفی داشـته  

توانـد بـر   نـرخ ارز مـی  . تبع صادرات کشـورها تأثیرگـذار اسـت    ابعاد دیگري نیز بر تراز تجاري و به
بر این اسـت کـه    براي مثال چنانچه نرخ ارز افزایش یابد، انتظار. قیمت نسبی کاالها تأثیرگذار باشد

به دلیل کاهش قیمت کاالهاي داخلی نسبت به کاالهاي مشـابه خـارجی، میـزان صـادرات افـزایش      
درواقع نرخ واقعی ارز، از طریق تأثیر متفاوت بر  قیمت کاالهاي صادراتی و قیمـت کاالهـاي    .یابد

ــنعتی دارد    ــادرات ص ــر ص ــه ب ــأثیري دوگان ــی، ت ــدرت   . واردات ــرخ ارز ق ــر ن ــین تغیی ــابتی همچن رق
صادرکنندگان در برابر رقباي خارجی را نیز از طریق تأثیر بـر قیمـت کـاالي صـادراتی تولیدکننـده      

  ). Taherifard, 2010( دهدداخلی  تحت تأثیر قرار می
 

  ارزش صادرات صنعتی کشورهاي مورد مطالعه بر حسب هزار دالر آمریکا: )1( جدول
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  سال کشور

  4869878  4346479  3658500  3340141  3969894  3221262  2098266  2103918 بحرین
  24305187  23621128  18512663  14663271  14800454  11895525  10770670  8589489 بنگالدش
  9844862  9815189  8643555  8930854  11698314  11627002  8589213  7285380 کلمبیا

  8364599  7391778  6517970  5691467  6424076  5808428  5602435  4893027 کاستاریکا
  13849212  16614799  14220672  8202448  9835351  7427985  6633849  5703007 ایران 

  608227  5/509438  9/528262  5/380990  152160  5/213723  9/398794  2/177769 عراق
  5388397  5504040  5124590  4512608  5722501  4423704  3780750  3129228 اردن
  9055094  7870407  6102849  5860540  7375086  4859350  3683235  3638938 کویت
  9949674  6604619  4712736  3390103  3439920  2357367  1490898  1193708 عمان

  18506019  18103873  15938528  13445582  14884078  14278513  13769155  13123503 پاکستان
  8925512  6919323  5020238  3566310  3726783  3657023  3143299  2453623 قطر

  50474997  47989277  381845113  25879081  30713012  30195957  21212101  18998693 عربستان
  6111650  6463708  5084749  4429067  4992450  4813382  4390734  4015548 سریالنکا
  12130110  13069201  12488520  10887865  13824645  10581682  8571958  7856404 تونس

 UNCTAD:منبع
  

بحـرین،   شـامل  کشـور،  14 مشـتمل بـر   مطالعـه  این در منتخب است که کشورهاي به ذکرالزم 
بــنگالدش، کلمبیــا، کاســتاریکا، ایــران، عــراق، اردن، کویــت، عمــان، پاکســتان، قطــر، عربســتان،   

ارزش  توان به حجم اندك میها مشترك اکثر این کشور هايویژگیاز . باشدمیسریالنکا، تونس 
از این لحاظ در عرضه صـادرات از همگنـی    که اشاره نمودصادرات صنعتی در دوره مورد بررسی 
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هـاي  این کشورها شـباهت . 1این موضوع قابل مشاهده است) 1( در جدول .باشندالزم برخوردار می
شورها با لحـاظ نمـودن محـدود    فرهنگی، نهادي بسیاري نیز با یکدیگر دارند و انتخاب این گروه ک

تواند پاسخگوي این سؤال باشد کـه آیـا  صـادرات صـنعتی     هاي نهادي براي کشورها میبودن داده
  پایین این گروه کشورها از وضعیت نهادي آنان تأثیر پذیرفته است؟

  
  تصریح مدل 4-1

 این در آوردبر روش بهترین لذا است، کشوري بین مطالعه یک حاضر پژوهش اینکه به توجه با
هـاي تـابلویی یکـی از موضـوعات جدیـد و       الگـوي داده . باشـد  مـی  تابلویی هاي داده الگوي مطالعه

 گیـري شـکل  موجـب  اخیـر  هـاي سـال  در این الگو کاربرد چراکه، استکاربردي در اقتصادسنجی 
 – اقتصـادي  علـوم  ویژه به مختلف علوم رگرسیونی تحلیل روش در و سازگارتري کارا برآوردهاي

متغیرها در  هاي سري زمانی و لحاظ نشدن پویاییتحلیل با توجه به محدودیت. است شده اجتماعی
) زمـانی  سـري  -هـاي مقطعـی  داده( تـابلویی هـاي  توان با استفاده از روش دادههاي مقطعی، میداده

ري هـاي مقطعـی و سـ   هـاي آمـاري در داده  دامنه تحقیقات را گسترش داده و به اغلـب محـدودیت  
 گیـري اندازه زمان طول در هم و آماري جامعه مقاطع میان در متغیرها الگو، این در. زمانی فائق آمد

ایـن   کـه  آن نخسـت . است اهمیت دیگر نیز حائز منظر چند از تابلویی هايداده از استفاده. شوند می
 هـاي داده به نسبت و دهدمی محقق به را بیشتري پذیريانعطاف ياجازه نمونه حجم افزایش با الگو

 بیشـــتري اينمونـــه تغییرپــذیري  و بـــاالتر آزادي درجـــه از مقطعــی  و  اســـتاندارد زمـــانی ســري 
افـزایش   بـرآورد  دقـت  و رفتـه  بـاال  اقتصادسنجی هايبرآورد کارایی طریق، این به. برخورداراست

 توجـه  بـا  دیگـر،  یسوی از. شودمی برآوردها به نسبت بیشتري اعتماد ایجاد سبب امر این که یابدمی
 بـه  امـر  ایـن  اسـت،  مقطـع  و زمـان  بعد مورد در اطالعاتی شامل تابلویی هايداده که حقیقت این به

). Hsiao, 2006( نمایـد مـی  بیشـتري  کمـک  نشـده،  مشـاهده  یا و شده حذف متغیرهاي آثار کنترل
 حـل  يزیـاد  حـدود  تـا  را اقتصادسـنجی  در همخطـی  مسـأله  مشـاهدات  تعـداد  بـودن  زیـاد  همچنین

________________________________________________________________ 

 2012تا  2005دلیل طوالنی بودن دوره مورد بررسی و عدم امکان نمایش آن در قالب یک جدول واحد، گزارش از سال به - 1
  .ارائه شده است
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 کمتري احتمال کند، می تغییر مقاطع میان در هم و زمان طول در هم ها داده که دلیل این به. کند می
 تـا  بـرآورد  تـورش  روش، ایـن  از اسـتفاده  بـا  دیگـر  بعدي از. دارد وجود متغیرها همخطی مورد در

  ).ashrafzade & Mehregan, 2008( رودمی بین از زیادي حدود
  :باشدزیر می صورت بههاي تابلویی شکل کلی الگوي داده

)1(  
 

i = 1,2,….,N;    t = 1,2,….,T        
 .زمـان اسـت   دهنـده بعـد  نشان tو...) ها، کشورها واشخاص، بنگاه(مقطع بعد  بیانگر iکه در آن 

. اسـت  K×1ابعـاد نیـز بـرداري بـه     βو  NT×Kماتریسی در ابعـاد   NT×1 ،Xماتریسی در ابعاد  
شـود کـه   همچنـین فـرض مـی   . باشـد مـی  ، تعداد متغیرهاي توضیحی موجـود در  K که يطور به

  .دوره زمانی وجود دارد Tواحد مقطعی و Nحداکثر 
بـراي  . کننـد هاي تابلویی، بعضی از متغیرها بین واحدهاي مقطعی یا طی زمان تغییـر مـی  در مدل

ویژگـی بـارز   . شـود استفاده می  2و تصادفی  1ثابت ثیراتتأها از دو الگوي لحاظ کردن این تفاوت
 از عـرض  اصـلی،  مـدل  به مجازي متغیرهاي نمودن اضافه طریق الگوي اثرات ثابت آن است که از

 :باشدمی زیر موارد شامل و باشد متغیر زمان طول در و مختلف مقاطع براي تواندمی مبدأ
 .است متفاوت مختلف مقاطع میان مبدأ از عرض: مقطعی  جانبه یک ثابت آثار مدل -1
 .است متفاوت گوناگون هايزمان طی در مبدأ از عرض: زمانی جانبه یک ثابت آثار مدل -2
 گونـاگون،  هـاي زمـان  طـی  و مختلـف  مقـاطع  میـان  مبـدأ  از عرض: دوجانبه ثابت آثار مدل -3

 .است متفاوت
 شـود  اضافه مدل به مجازي متغیر دازهازان بیش اگر که است آن روش این از استفاده مشکل البته

 نمونـه  N که شرایطی نیز در تصادفی اثرات مدل. شد خواهیم مواجه آزادي درجه کاهش مشکل با
 و است بزرگ معموالً N حالت این در. باشدمی مناسب شود انتخاب بزرگ جامعه یک از تصادفی
 روش خـالف  بـر . شودمی زیادي آزادي درجه رفتن دست از به منجر ثابت اثرات روش به برآورد

________________________________________________________________ 

1- Fixed Effect Model 
2- Random Effect Model 

...it ititY X U    
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 روش شـود، ایـن  مـی  رگرسیون تابع انتقال سبب مقاطع، بین اختالف کندمی فرض که ثابت اثرات
 فروض. کندمی فرض و تصادفی ثابت صورت دو به و تصادفی توزیع را داراي مبدأ از عرض جزء

 اخـالل  جملـه  ،جـزء  دو ایـن  و بـوده  اخـالل  جـزء  بـر  حـاکم  فـروض  تصادفی، شبیه جزء بر حاکم
ثابـت، فـرض بـر     تأثیراتبه بیان کلی در الگوي ).Gujarati, 2006( آورندمی وجود به را جدیدي

تصادفی،  تأثیراتتواند در جمله ثابت ظاهر شود ولی در الگوي آن است که تفاوت میان مقاطع می
   .تواند در جمله اخالل ظاهر شودشود که تفاوت میان مقاطع میفرض می

-بایست از روش دادهباشند می ثابت مقاطع براي و زمان طی ضرایب ی دیگر اگر تمامیاز سوی
 مربعـات  حـداقل  روش بـا  و ترکیـب  یکـدیگر  با هاداده کلیه در آن استفاده نمود که  1هاي ترکیبی

 نشـده  گرفته نظر در مختلف مقاطع اثر روش این در که جاآن از. شودمی برآورد  OLS(2( معمولی
 حقیقـت  در بـرآورد،  روش ایـن  از اسـتفاده  بـا  شـوند، مـی  گرفته نظر در همگن صورت به هاداده و

 بنـابراین  ؛شـویم مـی  مواجـه  مـدل  تصـریح  خطـاي  بـا  و نموده ایجاد مدل در زیادي هايمحدودیت
  . گیردمی قرار استفاده مورد کمتر کاربردي هايوتحلیل تجزیه در آن از استفاده

 3و هاسـمن  F-ANOVA هـاي آزمـون  از آورد، در ایـن مطالعـه   روش مناسب بر تشخیص براي
کلی  4باشد، پنج فرضکه از نوع حداکثر راستنمایی می F-ANOVAدر آزمون . استفاده شده است

  :از اند عبارتکلی وجود دارد که 
H0

a: δμ
 جانبـه  یـک  تـابلویی  هـاي داده یـک  فرض و ترکیبی هايداده الگوي صفر فرض 0 = 2

 مقطعی
H0

b: δλ
 جانبـه  یـک  تـابلویی  هـاي داده یـک  فرض و ترکیبی هايداده الگوي صفر فرض 0 = 2

 زمانی
H0

c: δμ
2 = δλ

 دوجانبه تابلویی هايداده یک فرض و ترکیبی هايداده الگوي صفر فرض 0 =2
H0

d: δμ
2 = 0/ δλ

-داده یک فرض و زمان جانبه یک تابلویی هايداده الگوي صفر فرض 0 < 2
  هجانب دو تابلویی هاي

________________________________________________________________ 

1- Pooled data 
2- Ordinary Least Squares  
3- Hausman 

  کندمی تغییر صفر فرض به توجه با آزمون این به مربوط و آماره آزادي درجه که است ذکر به الزم - 4
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H0
e:δλ

2= 0/ δμ
-داده یک فرض و مقطعی جانبه یک تابلویی هايداده الگوي صفر فرض 0 <2

 ).Baltagi, 2008( جانبه دو تابلویی هاي
با توجه به فروض تعریف شـده   هاي مشابه آن است که مزیت این آزمون نسبت به سایر آزمون

تـابلویی و بـه بیـانی دیگـر آزمـون       ايهداده روش با ترکیبی هايداده روش مقایسه بر در آن عالوه
جانبـه مقطعـی یـا زمـانی و دو جانبـه      یـک ( تـابلویی  هايروش انواع پذیري مدل مورد بررسی،پانل

  ).Baltagi, 2008(شود می مقایسه یکدیگر با نیز )مقطعی و زمانی
، )آثـار ثابـت یـا تصـادفی    (که کدام روش بـرآورد  جهت تشخیص آنهمچنین آزمون هاسمن، 

فـرض صـفر در ایـن آزمـون الگـوي آثـار       . شـود باشـد، اسـتفاده مـی   مناسب برازش مدل مـی  روش
) تعـداد متغیرهـاي توضـیحی   (درجـه آزادي   Kبا  دوکايتصادفی و آماره آن داراي توزیع مجانبی 

و یـا  (باشد  تر کوچکجدول  دوآماره کاياز آزمون هاسمن از  آمده دست بهچنانچه عدد . باشدمی
فرض صفر مبتنی بـر وجـود الگـوي آثـار     ) از پنج درصد باشد تر بزرگآماره هاسمن  لاحتمامقدار 

و در  تـر اسـت  بنابراین الگوي آثار تصادفی براي برآورد مدل مناسب ؛توان رد کردتصادفی را نمی
مـدل   )از پنج درصـد باشـد   کمترآماره هاسمن  احتمالمقدار ( صفرصورت عکس آن و رد فرضیه 

  ).Baltagi, 2008( شودات ثابت برآورد باید به روش اثر
محاسـبه   Eviewsافـزار  هـاي عنـوان شـده کـه توسـط نـرم      ایج حاصل از آزمـون تبر این اساس ن

 .قابل مشاهده است) 2(گردیده در جدول 
 

  و هاسمن در مدل مورد بررسی F-ANOVAنتایج آزمون : )2(جدول 
  آزمون

  
  

 F-ANOVAآزمون  آزمون هاسمن 

0  ع مقطعنو  نوع زمان
eH  0

dH  0
cH  0

bH  0
aH  

  869/33  مدل
)000/0(  

724/65  
)000/0(  

631/18  
)145/0(  

894/273  
)000/0(  

067/308  
)000/0(  

173/34  
)000/0(  

436/289  
)000/0(  

  .باشند یم% 5دهنده مقادیر بحرانی در سطح اعداد داخل پرانتز نشان
   

 مربـوط  آمـاره   کـه  دهدمی نشان  هاسمن آزمون از حاصل شود نتایجطور که مشاهده میهمان
 هاآماره این دو هر که باشدمی 869/33 با برابر زمان نوع در و 724/65 برابر مقطع در آزمون این به

 الگـو  بنـابراین  ؛باشدمی زمان یا مقطع نوع از تصادفی اثرات وجود بر مبنی صفر هفرضی رد ناحیه در
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دهد نشان می F-ANOVAهمچنین نتایج حاصل از آزمون  .گردد برآورد ثابت اثرات روش به باید
0که با توجه به فرض 

eH مقطعـی و   جانبه مقطعی در مقابل اثـرات دوجانبـه  داري اثرات یکمعنی
0است که فرض  حالی دراین . گرددمی تأییدزمانی 

dH جانبـه زمـانی را در   داري اثرات یکمعنی
 بهتـرین  بنابراین با توجه بـه مطالـب بیـان شـده     ؛کندنمی تأییدمقابل اثرات دوجانبه مقطعی و زمانی 

باشد که بـا توجـه بـه انتخـاب     می انبه مقطعیجاثرات ثابت یک الگوي رابطه این برآورد براي الگو
هـا بـا وجـود واریـانس ناهمسـانی در      جهت جلوگیري از همبستگی زمانی مقاطع بـین داده  این الگو

  . جهت تخمین مدل استفاده خواهد شد 1اي مقطعی وزنیطول مقاطع از روش داده
روش مناسب بـرآورد در  هاي مورد نیاز جهت رسیدن به توضیحات ارائه شده و انجام آزمونبا 
هاي تابلویی یک جانبه مقطعی وزنـی،  نتایج حاصل از تخمین مدل به روش الگوي داده) 4( جدول

 .قابل مشاهده است
  

  جانبه مقطعی وزنیبرآورد الگو به روش اثرات ثابت یک نتایج: )4(جدول 
  داريسطح معنی آماره t  ضریب برآورد شده  نام متغیر

LRE  6149/0 -  7241/4-  0000/0  
LGD  2067/1  8692/18  0000/0  
LGO  7606/0  7968/2  0059/0  

  0000/0  -0533/8  - 1073/12  عرض از مبدأ
  =F012/218 تعدیل شده=R2 95  تعداد مشاهدات= 153  تعداد مقاطع=14

  محاسبات تحقیق: منبع
  

 از حـاکی  امـر  ایـن  کـه  هسـتند  دارمعنی همزمان طور به ضرایب تمامی دهدمی نشان نیز F آماره
 دهـد مـی  نشـان  آن احتمال سطح و t آمارههمچنین در این معادله،  . باشدمی کل در مدل معناداري

   .هستند دارمعنی ضرایب تمامی کمتر از یک درصد خطاي سطح در
 و مثبـت  رابطـه  مطالعـه،  مـورد  منتخـب  کشورهاي در دهدمی نشان مدل برآورد از حاصل نتایج

 ایـن  مقـدار  و دارد وجـود  عرضـه صـادرات صـنعتی    شـاخص  و یت نهاديمتغیر کیف بین داريمعنی

________________________________________________________________ 

1- Cross Section Weight 
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صـادرات   شـاخص  کیفیـت نهـادي،   در تغییـر  درصـد  یـک  عبارتی به. است 7606/0 معادل ضریب
 که طوري به .باشدمی سازگار نظري چارچوب با نتیجه این .دهدمی تغییر درصد 7606/0 را صنعتی 

گـري دقیـق   سـطح کلـی حکمرانـی و هـدایت و تنظـیم     دهد بهبـود فضـاي نهـادي و     نتایج نشان می
، دیگر عبارت به. هاي انتخابی دولت در جامعه موجب بهبود صادرات صنعتی خواهد گردیدسیاست

با استقرار یک فضاي مناسب نهادي در جامعه به همراه تعامالت سازنده و تکمیلی دولـت و بـازار،   
داشـتن دولـت   ا و اصناف بتوانند در پاسـخگو نگـه  هها، انجمناحتمال بسیاري وجود دارد که رسانه

کننـد؛ اطمینـان خـاطر فراگیـري     هاي اقتصادي اتخاذ و اجرا شده نقش اساسی ایفا نسبت به سیاست
هـاي اقتصـادي بـر تقویـت     آید؛ چارچوب تنظیم و اجراي سیاست وجود بهنسبت به ثبات سیاسی، 

ها اعم از دارایی مـادي و  ار کامل از حقوق داراییقضایی با اقتد مکانیسم بازارها عمل کند؛ دستگاه
هـاي افـراد و   از حقوق دارایـی  طورکلی بهمعنوي، امتیاز ثبت اختراع، ضمانت اجراي قراردادها و یا 

 منصـبان  صـاحب ها حمایت کند؛ و سرانجام کنترل فسـاد منجـر بـه اسـتفاده از قـدرت قـانونی       بنگاه
باعـث ایجـاد    درمجموع ها اینشود و شهروندان جامعه سیاسی و اجرایی در جهت مصالح کشور و 

-محیط نهادي امن و قابل اطمینانی براي کشورها خواهد شد که این امر بـا افـزایش قـدرت رقابـت    
همچنین الزم به ذکر است کـه  . المللی مطابقت خواهد داشتاي و بینپذیري در عرصه ملی، منطقه

بر متغیر وابسته بوده و یکی از متغیرهـاي   تأثیرگذاريدوم  ، در رتبهکشورهااین متغیر بعد از درآمد 
دهنده آن است که در این نشان. رود براي صادرات صنعتی این کشورها بشمار می تأثیرگذارمهم و 

اولویت تأثیرگذاري باالتري نسبت به متغیر پولی نرخ  این گروه کشورها شاخص کیفیت نهادي در
در ) با در نظـر گـرفتن ثابـت بـودن سـایر شـرایط      ( یرمتغبه این  کشش صادرات نسبت.ارز قرار دارد

پذیر بـودن صـادرات نسـبت بـه ایـن       دهنده کشش نزدیک به یک است که نشان منتخبکشورهاي 
  . باشد شاخص می

. است نظري انتظارات طبق بر  نیز نرخ واقعی ارز و تولید داخلی متغیرهايعالمت  این، بر عالوه
داري بـین درآمـد   ي مثبـت و معنـی  رابطـه  گروه کشور مورد مطالعهشود در  که مشاهده می طوري به

، ایـن متغیـر  با یک درصد افزایش در  که يطور به. کاالهاي صنعتی وجود دارد صادرات و کشورها
-این نتیجه با چارچوب نظري سازگار می. یابد درصد افزایش می 2067/1صادرات صنعتی به میزان 

کاالهـاي صـنعتی از   عرضـه   درافزایش یابد،  رهامیزان رفاه و درآمد کشو اساس هرچه ینبر ا. باشد
همچنین با استناد به مطالـب عنـوان شـده در خصـوص نـرخ ارز      . اثر افزایشی دارداقتصاد مورد نظر 
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دهد افزایش این متغیر با افزایش هزینه تولید کاالهاي صادراتی همـراه بـوده و   واقعی نتایج نشان می
 6149/0 یک درصد تغییـر در ایـن متغیـر   که  يطور به. ات این کاالها کاهش یابدموجب شده صادر

حـاکی از  درمجمـوع نتـایج   . اسـت  کاالهاي صـنعتی را در برداشـته  دار درصد حساسیت منفی و معنـی 
 .باشد انتخاب مناسب متغیرهاي کنترل می

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه -5

و آمـار صـادرات    کشـورهاي مختلـف دنیـا    هـاي اخیـر در  تأمل تجارت طـی دهـه   درخوررشد 
مـورد مطالعـه، ضـرورت مطالعـۀ بیشـتر در ایـن حـوزه و          توسـعه  درحـال کشـورهاي  صنعتی  پایین 

انتظـار بـر آن اسـت کـه عـالوه بـر عوامـل        . کنـد شناسایی عوامل تأثیرگـذار در آن را برجسـته مـی   
یـزان توسـعۀ صـادرات تـأثیري     توانـد در م اقتصادي و پولی همچون نرخ ارز، عوامل نهادي نیـز مـی  

این نوشتار نیـز اثرگـذاري ایـن عوامـل بـر توسـعه صـادرات صـنعتی  را در         . شایان تأمل داشته باشد
بایـد گفـت کـه ازجملـه عوامـل مهـم بررسـی        . کندتوسعه ارزیابی می منتخبی از کشورهاي درحال

باشد که بـا توجـه بـه    میهاي مناسب نهادي تأثیرگذاري نهادها بر عملکرد اقتصادي، یافتن شاخص
هاي نهادي ارائه شده توسط بانک جهانی، میانگین شش شاخص حکمرانـی خـوب   هاي دادهمزیت

ــا  2002در دوره  ــی      2012ت ــه م ــن مقال ــه در ای ــار رفت ــادي بک ــاخص نه ــدش ــین روش . باش همچن
مقطعـی   زمـانی و هـاي سـري  هاي آن نسبت بـه داده هاي تابلویی با توجه به برترياقتصادسنجی داده

  . عنوان روش برآورد مدل معرفی  گردید به
نتایج پژوهش حاضر حاکی از رابطۀ تئـوریکی مثبـت میـان کیفیـت نهـادي بـا میـزان صـادرات         

توانـد حـاوي نکـات    باشد؛ بنابراین نتایج حاصل از ایـن مطالعـه مـی   داري باالیی میصنعتی  با معنی
هـاي کشـورهاي مـورد مطالعـه بـراي      کـه دولـت  طـوري به. گذاران دولتی باشد مفیدي براي سیاست

اي بـه  هـاي خـود توجـه ویـژه    گـذاري دستیابی به حجم بیشتري از بازارهاي جهانی باید در سیاسـت 
بــراي بهبـود حکمرانــی الزم اســت کــه تعــاملی نزدیــک میــان  . بهبـود محــیط نهــادي داشــته باشــند 

پاسـخگویی و  . بـه وجـود آیـد    گذاران و کارشناسـان آگـاه   تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سیاست
شـود فرآینـدي اسـت کـه     نظارت در چهارچوب قوانین کشورها که با حکمرانی خوب محقـق مـی  

مـردان را در جهـت اجـراي    زا را کـاهش داده و اقـدامات دولـت   هاي اختاللتواند دامنه سیاستمی



  10منطقه اي شماره  مجله توسعه   242

سـازي قـوانین،   دهلغـو قـوانین تبعیضـی، سـا    . هاي موافق بازار و رشد اقتصادي هدایت نمایدسیاست
تواند در جهـت حفـظ   باشد که میتقویت احزاب و اصناف ازجمله آثار دیگر حکمرانی خوب می

دار نـرخ ارز در  همچنین، با توجه به اثـر منفـی و معنـی   . حقوق تولیدکننده و صادرکننده عمل نماید
نعتی قلمـداد  مدل مورد بررسی، افزایش نرخ ارز واقعی عاملی بازدارنده بـراي عرضـه صـادرات صـ    

 بنـابراین بـه   پذیري کاهش و هزینه مبادله افـزایش خواهـد یافـت؛   شده است که در نتیجۀ آن رقابت
پـذیري در  تـرین عوامـل رقابـت   منزلۀ یکی از مهم رسد که تعیین نرخ معقول و مناسب ارز بهنظر می

رهاي مـورد  توانـد در تشـویق صـادرکنندگان در کشـو    الملل براي ارتقـاي صـادرات مـی   عرصۀ بین
  . مطالعه تأثیر بسزایی داشته باشد

کند که بهبـود شـاخص نهـادي بعـد از درآمـد      الزم به ذکر است که نتایج این مطالعه، تأیید می
کشورها در اولویت دوم تأثیرگذاري بر عرضه صادرات صنعتی  قرارگرفته و متغیـر پـولی نـرخ ارز    

معادله صـادرات، تأثیرگـذاري کمتـري نسـبت بـه       عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار برواقعی، به
 .مؤلفه نهادي داشته است
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