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  دهیچک

دات یاز علم ودانش روز در تول يدیجد يش کاربردهایش از پیب يریدر عصرحاضر، بکارگ

توسعه  يذ آن در راهبردهاب نفویش ضریو افزا يفناور يو گسترش مرزها یداخل

برتر که در  يبر فناور یعوامل موثر بر صادرات مبتن يرا به سو يات اقتصادیصادرات، نظر

هدف پژوهش حاضر، لذا . اشاره کرد، جذب نموده است یحکمرانتوان به یها مصدر آن

درحال توسعه عضو  يبرتر کشورها يبر فناور یبر صادرات مبتن یحکمرانبررسی تاثیر 

G15  هاي یافته. است تایپانل دبا استفاده از روش  1991-2014طی دوره زمانی

ی و دیگر متغیرهاي حکمرانهاي ارتباط مثبت و معنادار شاخص اقتصادسنجی مطالعه،

بر  یم خارجیمستق يگذارهیسرانه، نرخ ارز و سرما ید ناخالص داخلیاستاندارد همچون تول

از (ی حکمراندر واقع، ارتقا در هر یک از ابعاد . کند تأیید میبرتر را  يبر فناور یصادرات مبتن

گذاري مبتنی بر شناخت،  طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاست

بر ) ان و کنترل فسادیب ي، آزادمقررات يگر میحمایت از حقوق مالکیت مادي و فکري، تنظ

  .و معناداري دارد برتر از نظر آماري اثر مثبت يفناور با صادرات

  

  

  

  

  

 G15، تایپانل د، برتر يبر فناور یصادرات مبتن، یحکمران: کلیدي کلمات

                                                           
 Email: shahabadia@gmail.com: نویسنده مسئول -*
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 مقدمه

، گسترش در سراسر جهان دو دهه گذشته یطر یچشمگ ياز علل رشد اقتصاد یکی

. حال توسعه بوده استدر ياستمداران کشورهایان سیتفکر توسعه صادرات در م

ش یتوسعه صادرات پ ياعمال استراتژو  يقتصادا يآزادساز يها استیس ياجرا

ش یافزاحال توسعه فراهم آورده تا همراه با در يکشورها يالزم را برا يهانهیزم

 .ندیافته، حرکت نمایتوسعه  يدر کشورها یرفاه يهاو شاخص یزندگ ياستانداردها

 ،يتجار يالوه بر آزاد، عیصادرات يهاتیگسترش فعال يهااستیلذا اتخاذ س

به آن کشور را ره یو غ يفناور انتقال ،یخارج يگذارهیتر سرماعیموجبات حرکت سر

، يفناور يبه گسترش کاربردها ، نظریازطرف ).1385 ش،یبهک( آوردیرا فراهم م

 يدات همراه با فناوریتول يش تقاضا برایدر صنعت و افزاان ید و علوم نوبنیدانش جد

نسبت به  يت باالتریفیتر و کیتر، عمر طوالننییبه مراتب پا يهانهیکه هز برتر

برتر، در  يبر فناور ید بر رشد صادرات مبتنیت و تاکیخود دارند، حما یان سنتیهمتا

درحال توسعه قرار  يژه در کشورهایوبه يکالن اقتصاد يهايگذاراستیت سیاولو

صادرات  .در شرایط کنونی مبناي اقتصادهاي موفق جهانی فناوري است .گرفته است

 ،یون علمیسیکمگزارش ( گیرد هاي پیشرفته شکل می در عمل متکی بر فناوري

   ).1383 ص مصلحت نظام،یرخانه مجمع تشخیدب یو اجتماع یفرهنگ

از  یکیبرتر موثر است؛ که  يفناوربا ژه صادرات یوبر صادرات به ياریعوامل بس

متناسب با  مطلوب یوجود حکمران .ت آن استیفیو ک یحکمرانها، ن آنیمهم تر

 يهایتیاثر نارضا از اتالف منابع بر يریف شده جامعه، عالوه بر جلوگیتعر يازهاین

ت و یدر کوتاه مدت، به تثب یاسیو س یاجتماع يهایو به تبع آن بروز ناآرام یمردم

ت جلب یو درنها يباثبات اقتصاد يهااستیکشور و اتخاذ س یاسیس يفضا يداریپا

در بلندمدت  يگذارهیسرما يهاتیورود به فعال يبرا يقتصادن ایاعتماد عامل

ان انواع یبر جر يرقابل انکاریر غی، تاثیحکمرانت یفعال ین چگونگیبنابرا. انجامد یم

ن مصارف اشکال یتراز مهم یکید و ینمایفا میا ياقتصاد يهاتیه در فعالیسرما

خداداد حسینی و ( دباشیو دانش م يبر فناور یه، صادرات متکیمختلف سرما

 ياقتصاد يهاشاخصر ی، سایحکمران يریت و شکل گیفین، کیبنابرا .)1389خدامی، 

 ،)UNDP(1برنامه عمران سازمان مللف یه تعریبر پا. دینمایم يت و رهبریرا هدا

                                                           
1- United Nations Development Program 
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مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، خوب به  حکمرانیهاي شاخص

داري  و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت دستگاه قضایی کارامد و عادالنه

این نگرش در دنیاي امروز کلید معماي . )2004، 1کافمن و همکاران( اشاره دارد

را در شش ویژگی حق  یحکمرانهمچنین بانک جهانی ابعاد . شودتوسعه محسوب می

یت بخشی دولت، کیفیی، پایداري سیاسی، کارایی و اثرو پاسخگو) شفافیت(اظهارنظر 

تبیین  کنترل فساد راهبردي و بار مالی مقررات، تأمین قضایی و حاکمیت قانون و

المللی پول نیز بر شفافیت مالی و پولی صندوق بین. )2002، 2کافمن و کري( کند می

عنوان شرط الزم براي افزایش پاسخگویی حکومت و دستیابی به توسعه مردم  به

نشان انجام شده، مطالعات . )1389 پورجوان،و  يشاه آباد( ساالري تأکید کرده است

بهبود مولفه هاي حکمرانی، اثر مثبت بر ارتقا عملکرد صادراتی کشورهاي  دهد می

هدف مطالعه حاضر، ت موضوع، ینرو باتوجه به اهمیااز ). 1382 ،يدریم(مختلف دارد 

کشور  17 بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوري برتر در یحکمران بررسی تاثیر

 يگروه کشورها. باشدمی 1991-2014 یدر بازه زمان G153درحال توسعه عضو 

  . هستند ینفت ي، درحال توسعه و غالبا اقتصادهایانتخاب

در بخش دوم مطالعات مختلف نظري و : ترتیب است که ادامه ساختار مقالۀ بدین

 ممروري گذرا خواهی برتر يبر فناور یصادرات متکو  یحکمرانتجربی در حوزة 

هاي تابلویی  داشت؛ در بخش سوم متغیرها و تصریح الگوي اقتصادسنجی داده

هاي اقتصادسنجی هاي برآورد مدل ترین یافته شود؛ بخش چهارم مهممعرفی می

گردند و سرانجام، در بخش پایانی با تکیه بر نتایج آماري پژوهش، تحلیل و تفسیر می

  .شودارائه مینهادات گیري و پیشنتیجه

  

 ات موضوعیباد

4خوب یحکمران
 گسترش با ،يالدیم 90 دهه یانیم يهاسال از که است یمفهوم 

 خوب حکمرانی .است گرفته قرار کیآکادم محافل توجه مورد سخت ،ییگرانهاد اقتصاد

 هاهگرو شهروندان، آن، واسطه به که است یینهادها و فرآیندها سازوکارها، معناي به

                                                           
1- Kaufmann  
2- Kaufmann and Kraay 

الجزایر، مصر، کنیا، نیجریه، سنگال، زیمباوه، هند، اندونزي، مالزي، سریالنکا، آرژانتین، برزیل،  - 3

  .شیلی، جامائیکا، مکزیک، ونزوئال و جمهوري اسالمی ایران

4 - Good Governance 
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 .گذارند می اجرا به را خود قانونی حقوق و ندنکمی دنبال را خود منافع مدنی ينهادها و

 بدون ت،یکمال حقوق اجراي و حمایت ایجاد شامل خوب حکمرانی دیگر، تعبیري به

 ثبات ،ییپاسخگو شامل خوب یحکمران هايشاخص .است بازار مبادالت شدن محدود

 هر. هستند فساد رلکنت و يگذارقانون تیفیک قانون، تیحاکم دولت، یاثربخش ،یاسیس

 کی در دولت یبخش اثر و ییپاسخگو قانون، تیحاکم مانند مثبت يهایژگیو اندازه

 يبرا یحکمران باشند، کمتر یاسیس یثبات یب و فساد گر،ید يسو در و شتریب جامعه

 یحکمران اقتصاددانان، دیدگاه اساس بر .بود خواهد ترمناسب ياقتصاد توسعه به لین

 بشري مبادالت در نهفته هايانگیزه شدن ساختارمند سبب که استمهم  حیث آن از

 در مبادله هايهزینه و اطمینان عدم کاهش ،یحکمران کارکرد ترینمهم .شوندمی

 با یحکمران ).1937 ،1کوز( است جوامع سیاسی و اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت

 حفظ کارآفرینان، هايیزهانگ ارتقا قراردادها، اجراي تضمین مالکیت، حقوق از حمایت

 مالی، هايواسطه خطرجویی و ریسک پذیري مدیریت اقتصادي، کالن سطح در ثبات

 ارتقا و اجتماعی تأمین هايشبکه ارائه هزینه معامالت، تقلیل و نااطمینانی کاهش

 فرهنگی، سیاسی، بسترهاي و شرایط از ايحاکمان، مجموعه انتقادپذیري و پاسخگویی

 و مهارت انباشت و کسب به جامعه افراد آن، درون در که کنندمی فراهم را اقتصادي

 دیدگاه اساس بر .پردازندمی محصول تولید و سرمایه انباشت به اقتصادي هايبنگاه

 و اولیه عوامل جمله از کشور یک ينهادها و مقررات ،حکمرانی نوع گرانهاد اقتصاد

فن  و مهارت کسب و گذاريسرمایه براي ادافر تمایالت و هاانگیزه ن کنندهیتعی اصلی

 تولید در اقتصادي موفقیت به منجر عوامل این همه که هستند جامعه آن در آوري

). 2،1990نورث( شوندمی بلندمدت در بهتر اقتصادي رفاه و باالتر درآمد و بیشتر

 سعهتو يبرا منابع از نهیبه يریگبهره" خوب یحکمران ،3یجهان بانک دید ازن یهمچن

توسعه  ين راهبردهایترمهم از یکیو  است شده فیتعر "یاجتماع و ياقتصاد

با مانند صادرات  ید علمیجد يهاد بر حوزهی، راهبرد توسعه صادرات با تاکياقتصاد

جاد یدر ا یار مهمیبرتر نقش بس يفناوربا توسعه موفق بخش  .باشدیبرتر م يفناور

 یده خصوصیکند چگونه ایاشاره م 4)2007( آرهولک. دینمایفا میا يرفاه اقتصاد

ژه یوبه ي، چگونه به توسعه ساختار اقتصاديفناورحساس به  يهاتیدر فعال يساز

                                                           
1- Coase 
2- North 
3- World Bank 
4- Srholec  
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کنند یبحث م) 2004( 1و کوکو یبوگیآرچ .کندیدرحال توسعه کمک م يدر کشورها

هستند و گرچه  يدر رشد و رفاه اقتصاد یاتیهمواره، عنصر ح يفناور يهاتیظرف

ت و سازمان یریدر سراسر جهان، ناهمگون است اما مد یبالقوه فن يهاتیع ظرفیزتو

لذا رقابت . دارد يفناورد یجد يهاتیدر خلق موقع ییر بسزایها، تاثتین ظرفیا یده

با ع یصناکه  است چرا یاتیح یاقتصاد مل يبرتر برا يفناوربا ع یدر صنا يریپذ

توان ینرو میاز ا ).2004، 2ومیس( به همراه داردرا  ییبرتر، ارزش افزوده باال يفناور

زه یک انگین در تحریادیبن ياعنوان مولفهبه یحکمران شاخصافت تا چه حد یدر

م یباال با تعم يبر فناور یمبتن يورود به کسب و کارها يد برایصاحبان عوامل تول

 یاسیس ياهیثباتی، کنترل فساد و کاهش بیدولت ی، خدمات عمومیاسیس يهايآزاد

مطالعات در ادامه  .ر داشته باشدیبرتر تاث يتواند بر صادرات فناوریم يو اقتصاد

  : شودینه ارائه مین زمیدر ا یتجرب

به بررسی مکانیسم اثرگذاري حکمرانی نسبی بر ) 2016( 3ناوارو گارسیا و همکاران

نتایج این . پردازندبنگاه صادراتی اسپانیایی می 212هاي صادراتی بین فعالیت

دهد، اتخاذ ضوابط و سازوکار قانونی مناسب در نهایت به افزایش پژوهش نشان می

  .شودهاي صادراتی و قدرت رقابت پذیري صادراتی منجر میظرفیت

کمرانی بر صادرات کاالهاي به بررسی اثر ح) 2015( 4رامبوکاس و همکاران

نتخب آسیایی طی سال هاي ماي مانند ماشین آالت سنگین در بین کشور سرمایه

نتایج حاصل بیانگر آنکه تاثیر مثبت حکمرانی بر بهبود صادرات، در . پردازد می 2010

  . دوره زمانی بلندمدت بیش از کوتاه مدت است

اي به بررسی تاثیر حکمرانی بر جریان واردات و در مطالعه )2012( 5وو و همکاران

در مطالعه مذکور . پردازندیم 2005- 2008هاي لدر خالل سا 45صادرات در 

کشورهاي قانون مدار با ( دسته 3براساس شاخص حکمرانی کشورها بطورکلی به 

 و شاخص حکمرانی متوسط مدار باشاخص حکمرانی باال، کشورهاي رابطه

در این پژوهش . شودتقسیم می) مدار با شاخص حکمرانی ضعیفکشورهاي خانواده

گردد ات کشورها، اظهار میردصادرات و واباط مثبت حکمرانی و ضمن بیان ارت

                                                           
1- Archibugi and Coco 
2- Seyom 
3- Navarro-García  
4- Rambocas  
5- Wu  
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داري مابین شاخص حکمرانی و سطح تجارت در کشورهاي ارتباط مثبت و معنی

 حال آنکه چنین ارتباطی در کشورهاي با. مدار وجود داردمدار و ارتباطقانون

  .شودشاخص حکمرانی ضعیف دیده نمی

بر  یم خارجیمستق يارگذهیر سرمایتاث یبه بررس )2010( 1و همکاران يتمور

برتر  يع فناورینه صنایشرفته در زمیپ يبرتر در کشورها يفناوربا دات یتول

هر کشور  ين مطالعه برایدر ا. پردازندیم 1997- 2006 یدر بازه زمان OECD2عضو

گذاري مستقیم سرمایهر یتا تاثیکل نمونه با روش پانل د يبصورت مجزا و برا

مدل  یدر تمام. ن قرار گرفته استیبرتر مورد تخم ياوردات فنیبر تول )FDI3(خارجی

  .باشدیبرتر، مثبت و معنادار م يدات فناوریبر تول FDIر ی، تاثینیتخم يها

ر نرخ ارز بر صادرات هشت ییاز تغ یسک ناشیر یبه بررس) 2009( 4فانگ و همکاران

ج ینتا .ازندپردیم 1979-2003 يهاسال یطکا یاالت متحده آمریبه ا 5ییایکشور آس

االت متحده به کل صادرات یر نرخ ارز بر نسبت صادرات به ایدهد گرچه تاثینشان م

انس آن یو وار یمتفاوت است و گسترش دامنه پراکندگ یمورد بررس يدر کشورها

، با یمورد بررس يکشورها یمذکور دارد اما در تمام یبر نسبت صادرات یر منفیتاث

  .ابدییش میز افزایاالت متحده نیاش نرخ ارز، صادرات به یافزا

 يهابنگاه یبر عملکرد صادرات یاثر حکمران یبه بررس) 2006( 6آبوئن و همکاران

بنگاه مستقل  1240که بالغ بر  1999ه یبرتر سوئد در ژانو يبر فناور یکوچک متک

 انگر آن است که بهبود مولفهیج بینتا .پردازندید، منباشیبرتر م يبر فناور یمبتن

فا یبرتر ا يفناور يهابر گسترش صادرات بنگاه ير مثبت و معناداری، تاثیحکمران

 یبه بررس 1986-2004 یدر دوره زمان )2006(7ائویو سیائو و دبلیس یت .دینما یم

 ت گرنجریآزمون عل یق بررسیاز طر 8ایجنوب شرق و شرق آس يایاقتصاد پوهشت 

و  یم خارجیمستق يگذارهیسرما ،GDP(9( ید ناخالص داخلیر تولین سه متغیب گرنجر

                                                           
1- Temouri  

  .باشند یکا و ژاپن میاالت متحده آمریک، آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، ایکشورها شامل بلژ - 2

3- Foreign Direct Investment 
4- W. Fang and  

  .باشند یلند میوان و تاین، سنگاپور، تایپیلی، في، مالزی، ژاپن، کره جنوبيزکشورها شامل اندون - 5

6- L. Aaboen  
7- F. S.T. Hsiao and M.C. W. Hsiao 

  .باشند یلند میوان و تاین، سنگاپور، تایپیلی، في، مالزی، ژاپن، کره جنوبيکشورها شامل اندونز - 8

9- Gross Domestic Product 
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 يگذارهیو سرما ید ناخالص داخلیانگر آن است که تولیج بینتا .پردازندیو صادرات م

ن رابطه، وجود یکه عکس ا یبر صادرات دارند، در حال یر مثبتیتاث یم خارجیمستق

  .ندارد

 هايو مولفه) حکمرانی(به بررسی عوامل نهادي ) 1395(کیمیائی و ارباب افضلی 

تحقیق و توسعه، فناوري اطالعات و ارتباطات و هزینه (بنیان منتخب اقتصاد دانش

و نرخ ارز بر صادرات اقتصادهاي نوظهور طی  )انسانی سرمایههاي آموزشی براي 

نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار . پردازندمی 1996-2013دوره زمانی 

  . بنیان بر صادرات استتصاد دانشهاي اقشاخص حکمرانی، نرخ ارز و مولفه

 یطکشور  101 يهااطالعات و داده يبندمیبا تقس )1389(و پورجوان  يآبادشاه

و  يریپذبر قدرت رقابت یر شاخص حکمرانیتاث یبه بررس 1996- 2006 يهاسال

نمونه مورد در از آن است که  ین پژوهش حاکیا يهاافتهی. پردازندیم يرشد اقتصاد

دارند، نسبت  یت شاخص حکمرانیفیدر ک يترکه عملکرد مطلوب ییشورها، کبررسی

  .افته استیش یز افزایباال به کل صادرات ن يبا فناور يصادرات کاالها

  

 رها و ارائه مدلیمتغ یمعرف

 برتر يفناوربا صادرات  تعیین کننده عوامل شده، انجام به مطالعات توجه با اکنون

  :شوندمی معرفی زیر صورت به

بانک جهانی توسط  2006براساس سندي که در سال : یحکمران يهاشاخص -

شش شاخص مشتمل بر انتشار داده، حکمرانی خوب  3و ماسترازي 2کري ،1کافمن

انگر یتر، بنییاعداد پا. رندیگیقرار م - 5/2و  5/2 يف عددیدر ط یکه همگ. است

اعداد باالتر، و درمقابل  باشدیت نامناسب هرکشور در شاخص مزبور میوضع

ها و توضیح  این شاخص. باشدیم گانه شش يهات مناسب در شاخصینگر وضعنشا

مطرح شده در بخش ادبیات بر اساس مباحث  .ل آمده استیها در ذ اجمالی آن

نظر  به )2012(و وو و همکاران ) 1960(کوز  ،)1990(مانند مطالعات نورث  موضوع

 یمتکدر پیشرفت صادرات نوان یک عامل کلیدي ع را به یحکمران کیفیت رسد بتوان می

هاي اقتصادي و حرکت با گردش صحیح سرمایه در فعالیت. پذیرفتبرتر فناوري  بر

                                                           
1- Kaufmann 
2- Kraay 
3- Mastruzzi 
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توسط ها ابداعات، اختراعات و نوآوري بنیان، بکارگیريهاي دانشبه سمت فعالیت

اخص در این مطالعه، از میانگین ساده شش ش. یابدکارفرمایان درجامعه گسترش می

و  یحکمران یشاخص کل .شده است فادهاست GIی با عنوان حکمرانفوق، شاخص کلی 

ده یاستخراج گرد 1یبانک جهان ینترنتیگاه ایدهنده آن از پالیتشک يهار شاخصیسا

 .است

مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان : 2گویی و حق اظهار نظر پاسخ -

 ، به اختصارشاخصن یا در مطالعه حاضر که. در انتخاب دولت و نظام سیاسی است

VOICE آمده است.  

این شاخص بیانگر آن است که چه میزان احتمال : 3ثبات سیاسی و نبود خشونت  -

آمیز در  هاي غیرقانونی یا ابزارهاي خشونت دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه

به اختصار در  POLI نام ر باین متغیا. ثباتی و سرنگونی و براندازي باشد معرض بی

 .ها لحاظ شده استنیتخم

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندي و : 4ثربخشی دولتا -

به  GOVERنام  با رین متغیا. ها از فشارهاي سیاسی مدنظر است میزان استقالل آن

 .ها لحاظ شده استنیاختصار در تخم

دولت در تدوین و اجراي مندي  منظور از این شاخص، توان: 5يگر کیفیت تنظیم -

هاي  فعالیت ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنۀ سیاست

ن ها لحاظ یدر تخمبه اختصار  REGUنام  ر باین متغیا .شود بخش خصوصی می

 .شده است

توان به  اند و می اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی: 6حاکمیت قانون -

 RULEعنوان  ر باین متغیا. شود ینان داشت با این شاخص ارزیابی میاجراي آنها اطم

 .ها لحاظ شده استنیدر تخم

گیرد این است که قدرت عمومی و  آنچه در این شاخص مدنظر قرار می: 7مهار فساد -

. گیرد دولتی تا چه حد مورد سوء استفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی قرار می

  .)1390 ،ينادر( ها لحاظ شده استنیتخم در CORRنام  ر باین متغیا

                                                           
1- www.worldbank.org/ wdi/ gowernance:Governance Indicators Webpage 
2- Voice and accountability 
3- Political stability and absence of violence 
4-Government effectiveness 
5-Regulatory quality 
6- Rule of law 
7- Control of corruption 
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 محققان تولید، و صادرات بین ارتباط زمینه در :سرانه ید ناخالص داخلیتول -

 ائو،یو سیائو و دبلیس یو ت 2004 وم،یازجمله س( اندداده انجام متفاوتی هايآزمون

 مولد يت هایظرف گسترش بدون یصنعت صادرات توسعه راهبرد کهيطوربه. )2006

 يهاتیظرف حیتوض يبرا). 1386 نژاد،یلمید و نیاستادحس( بود نخواهد ریپذامکان

رفاه جامعه که یکی از معیارهاي متداول و رشد اقتصادي  نیو همچن يدیتول بالفعل

 ناخالص دیتول یواقع ارزش زاباشد، گیري آن، تولید ناخالص داخلی سرانه میاندازه

سرانه در  ید ناخالص داخلیتول. است شده استفاده کایآمر دالر برحسب سرانه یداخل

 ینترنتیگاه ایسرانه از پا ید ناخالص داخلیتول .آمده است GDPبا عنوان  ینیمدل تخم

 .ده استیاستخراج گرد 1یبانک جهان

 تلقی المللیبین پذیريرقابت عوامل مهمترین از یکی عنوان به ارز نرخ :نرخ ارز -

 يفناور بر یمتک صادرات يریپذرقابت قدرت انیب يابر حاضر، مطالعه در. شود می

 ارز نرخ رود،یم انتظار. است شده هر کشور استفاده یرسم ارز نرخ شاخص از برتر

ر نرخ ارز به یمتغ .دینما اعمال برتر يفناور به یمتک صادرات بر را یمثبت ریتاث

بانک  ینترنتیگاه ایاز پا ینرخ ارز رسم .ن ها درج شده استیدر تخم ERاختصار 

 .ده استیاستخراج گرد یجهان

و  يتمورمطالعه ل یاز قب( گرفته صورت مطالعات :یم خارجیمستق يگذارهیسرما -

 به خارجی مستقیم گذاريسرمایه يان ورودیخالص جر دهدمی نشان) 2010همکاران،

 میزبان کشور برتر يفناور با صادرات بر تواندیم غیرمستقیم و مستقیم صورت

 يان ورودیجرخالص  ریمتغ). 1388و همکاران،  یعادل يمهدو( اشدب موثر

ان یجر .است شده درج متن مقاله در FDI اختصار به یم خارجیمستق يگذار هیسرما

استخراج  یبانک جهان ینترنتیگاه ایپا یم خارجیمستق يگذارهیسرما يخالص ورود

  .ده استیگرد

مانند مطالعات وو و همکاران  یتجربو مطالعات  ينظر یبه پشتوانه مبان ،بنابراین

با  صادرات معادلۀ) 2006(و کارپنتر و همکاران ) 2005(آبوئن و همکاران  و) 2012(

  :عبارت است از برتر يفناور

 
( , , , ) (1)HEX f GDP ER FDI GI  

باعث افزایش و رشد  یحکمران يهاشاخصدر هر یک از این  بهبودبر این اساس 

 در واقع انتظار بر آن است که تغییر. شودمی )HEX(برتر يفناوربا صادرات 

                                                           
1- www.worldbank.org 
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,در  )افزایش( , ,GDP ER FDI GI منجر به تغییر همسو  یک دوره زمانی طیز ین

 :دیگر بیانبه . شود HEXبر ) افزایش(

0, , , , (2)i

i

HEX
X GDP ER FDI GI

X


 


  

و حق  ییپاسخگوشاخص  شششامل  ) (GIیحکمرانکه اشاره شد شاخص  طوري به

و نبود  یاسیثبات س ،)REGU( گري شاخص کیفیت تنظیم، )VOICE( اظهارنظر

و مهار فساد ) RULE(ت قانون ی، حاکم)GOVER(دولت  یاثربخش، )POLI(خشونت 

)CORR( است. 

 , , , , , (3)GI GOVER VOICE REGU POLI RULE CORR   

 طبیعی لگاریتمدر نظر گرفته و از طرفین آن  ریزرا بصورت  1اگر معادله اکنون 

 :گرفته و در نتیجه

1 1 2 2 3 3 4 4 (4)it it it it it itLnHEX LnA LnGI LnGDP ER FDI U          

 نویسیبازتوان  یمصورت زیر  بهرا  4 ۀمعادلاست لذا  یمقدار ثابت LnA از آنجاکه

  :نمود

1 1 2 2 3 3 4 4 (5)it it it it it itLnHEX c LnGI LnGDP ER FDI U          

 ۀوسیل به ،3ۀ بر اساس رابط) GI( یحکمراندر این مطالعه شاخص  نکهیباتوجه به ا

مجزا  ۀمعادل هفتنیز به  5 ۀدل، معاشود میشاخص تعریف و بررسی قرار  شش

  :داریم ،بنابراین. است پذیر تفکیک

1 7 8 9 (5 1)it it it it it itLnHEX c LnGOV LnGDP ER FDI            

1 7 8 9 (5 2)it it it it it itLnHEX c LnCORR LnGDP ER FDI            

2 7 8 9 (5 3)it it it it it itLnHEX c LnGOVER LnGDP ER FDI            

3 7 8 9 (5 4)it it it it it itLnHEX c LnPOLI LnGDP ER FDI            

4 7 8 9 (5 5)it it it it it itLnHEX c LnREGU LnGDP ER FDI            

5 7 8 9 (5 6)it it it it it itLnHEX c LnRULE LnGDP ER FDI         

6 7 8 9 (5 7)it it it it it itLnHEX c LnVOICE LnGDP ER FDI            

  

 تغییردرصد ترتیب بیانگر  به 6و 1 ،2، 3 ،4 ،5 ضرایب فوق،در معادالت 

 درصدک یازاي بهب یبه ترت) برتر يفناوربا صادرات  یعیتم طبیلگار(متغیر وابسته 

 دولت یاثربخش ،)CORR( مهار فساد، )GOV( یحکمرانکلی  تغییر در شاخص

)GOVER( ،و نبود خشونت  یاسیثبات س)POLI( ،گريشاخص کیفیت تنظیم )REGU(، 
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 .است )VOICE( و حق اظهارنظر ییپاسخگوشاخص و ) RULE(ت قانون یحاکم

به  برتر يفناوربا صادرات  رییتغدرصد زان یمترتیب  بهنیز  9و  7، 8ضرایب 

ه یو سرما) ER(، نرخ ارز )GDP(سرانه  ید ناخالص داخلیتولهر یک از متغیرهاي 

 .هستند) FDI( یم خارجیمستق يگذار

  

  تحلیل و تفسیر نتایج

هاي تابلویی تعیین نمودن قیود وارد شده بر مدل  هاي دادهمدلاولین گام در برآورد 

عبارت دیگر، ابتدا باید مشخص کنیم رابطۀ رگرسیونی در  به. اقتصادسنجی است

نمونۀ مورد بررسی داراي عرض از مبدأهاي ناهمگن و شیب همگن است یا اینکه 

اي همدل داده(فرضیۀ عرض از مبدأهاي مشترك و شیب مشترك در بین مقاطع 

بر اساس این . شود استفاده می Fآزمون  منظور از بدین. شودپذیرفته می) تلفیقی

صورت مقید و در حالت کلی با عرض از مبدأهاي مشترك و  آزمون ابتدا مدل را به

برآورد و مجموع مجذورات پسماندهاي رگرسیون ) پولینگ(هاي مشترك شیب

)RRSS (صورت نامقید و با فرض عرض از  کنیم، سپس مدل را بهرا محاسبه می

هاي مشترك برآورد و مجموع مجذورات مبدأهاي ناهمگن در بین مقاطع و شیب

 محاسبه 9بر اساس رابطۀ  Fاکنون آماره آزمون . دست آید به )URSS(پسماند نامقید 

 :شودیمجدول مقایسه  Fو با مقدار  دهیگرد

 

 

 ( 1, )

( 1)

( )

N nt n k

RRSS URSS
n

F
URSS

nt n k

  






 

 )6(                                              

تعداد متغیرهاي توضیحی  kدوره زمانی و  tتعداد مقاطع و کشورها،  nکه طوري به

جدول با درجات  Fاز  9محاسبه شده در رابطۀ  Fکه مقدار  در صورتی. مدل هستند

مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از  H0تر باشد، فرضیۀ  زادي مشخص شده بزرگآ

شود و لذا اثرهاي گروه پذیرفته شده و باید عرض از مبدأهاي مبدأهاي یکسان رد می

براي برآورد  ییتابلوتوان از روش در نتیجه می. مختلف را در برآورد لحاظ نمود

هاي مدل جداگانه شاخص هفته براي محاسبه شد Fمقدار  1جدول در . استفاده کرد

  .مورد بررسی آورده شده است يکشورهادر  حکمرانی
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  هاي تلفیقی و تابلوییلیمر براي بررسی مدل Fنتایج آزمون  -1جدول 

  مدل 1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل  6مدل   7مدل 

81/146  

[ 000/0 ] 

5/155  

[ 000/0 ] 

02/152  

[ 000/0 ] 

14/172  

[ 000/0 ] 

17/160  

[ 000/0 ] 

14/172  

[ 000/0 ] 

52/165  

[ 000/0 ] 

  آماره

  Fسطح احتمال 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ

 

در جدول و احتمال محاسبه شده مورد مطالعه براي کشورهاي  Fبا توجه به مقادیر 

شود و بنابراین، باید در اثرهاي گروهی در بین کشورها پذیرفته می Fبراي آماره 

 .میان گروهی را لحاظ نمودهاي مختلف و ناهمگنی ها، عرض از مبدأبرآورد مدل

منظور تعیین روش اثرهاي ثابت یا تصادفی براي برآورد  آزمون تصریح هاسمن به

هیچ «فرضیۀ صفر در آزمون هاسمن این است که . گیردها مورد استفاده قرار میمدل

ندارد  ارتباطی بین جزء اخالل مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهاي توضیحی وجود

فرضیه مقابل رد و که عبارت دیگر، در صورتی به. »و آنها مستقل از یکدیگر هستند

 ثابت اتسازگار و روش اثر یتصادف اتفرضیۀ صفر پذیرفته شود، روش اثر

آمارة آزمون هاسمن . استفاده کنیم یتصادف اتناسازگار است و باید از روش اثر

باشد، مدل  05/0از  بزرگتراحتمال آن  که است و در صورتی دو -داراي توزیع کاي 

آماره آزمون  2در جدول . شوددرصد اطمینان پذیرفته می 95در سطح  یتصادفاثر 

  .هاي برآوردي آورده شده است هاسمن و احتمال آن براي هر یک از مدل

هاي ابتدا به تفسیر نتایج این متغیرها در گروه یحکمرانهاي شاخصدلیل اهمیت  به

 يرهایب متغی، ضر3موجود در جدول ين هایطبق تخم .پردازیمی میمورد بررس

) GOV، CORR، POLI، REGU، RULE، VOICE( برتر يفناوربا بر صادرات  حکمرانی

 یشاخص اثربخشر ین تاثیو همچن شوندیرفته میپذ% 99نان یمثبت و در سطح اطم

بهبود نرو یاز ا .باشدیو معنادار م یبرتر منف يفناور با بر صادرات دولت

ق گسترش یکشور از طر یاسیس يت فضایتثب يدر راستا یحکمران يها شاخص

 يهاتیت از صاحبان مالکیحما يبرا ینی، وضع قوانیاسیدر امور س یمشارکت مردم

ر یواسطه تاثبه یین مصوب قضایقوان يبرا ییش ضمانت اجرایو افزا يو معنو يماد

 يهاهیسرما يریبکارگ يل برایش تمایزاو اف ين اقتصادیعامل یزشیبر ساختار انگ

دات یسمت تولص منابع را بهی، تخصید محصوالت داخلیر تولیسمدر  یو انسان یعلم

معطوف  برتر يبر فناور یش ارزش صادرات مبتنیت افزایدانش محور و درنها

توان در یبرتر را م يفناوربا دولت بر صادرات  یاثربخش یر منفیتاث. سازد یم
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دهند، یل میرا تشک G15عضو  يکه غالب کشورها ینفت يکشورها يصادت اقتیماه

ز بدان اشاره یرها نیمتغ یهمچنانکه در بخش معرف .)2011، 1ساماها و همکاران( افتی

ن یارائه شده توسط دولت و همچن يت خدمات شهروندیفیبه کدولت  ید، اثربخشیگرد

بنظر . گرددیاطالق م یاسیس يدولت از فشارها يکالن اقتصاد يهااستیاستقالل س

از  یقابل توجه دولت در برخ ین شاخص وابستگیبودن ا یل منفیاز دال یکی رسدیم

ش یب يوجود ثروت نفت و اتکا راکهینفت است؛ زثروت مورد مطالعه به  يکشورها

نفت، سهم  یعیه طبیخود به فروش سرما یمال يازهاین نیدر تام یازحد بخش دولت

ن موضوع بر یا. دارد ینفت يهاثروتو وابسته به  یاقتصاد رانتل یدر تشک ییبسزا

 يهاتیفعال ییگذار است و کارااثر یو ازجمله بخش دولت ياقتصاد يهار بخشیسا

ر قرار ی، تحت تاثیانه دولتیگرا يرمولد و تصدیغ يهاتیرا از کانال فعال یبخش دولت

  .کاهدیداده و م

ه یسرما يان ورودیجرخالص ، سرانه یداخل د ناخالصیر کنترل شامل تولیسه متغ

ر مثبت و یتاث ینیتخم يهامدل یدر تمام یرسمو نرخ ارز  یم خارجیمستق يگذار

در اکثر  .دارند برتر يفناوربا بر ارزش صادرات  يرا از نظر آمار يمعنادار

از  یناش يارز يهاثروت، با اتکا به ینفت يویژه کشورهامورد مطالعه به يکشورها

ارزش پول  یر واقعیش غیافته است و افزایکاهش  یدرات نفت، ارزش پول خارجصا

جه یو کاال و خدمات و در نتد یتولعوامل  ینسب يهامتیآنان موجب انحراف ق یداخل

 يهاتیویژه در حوزه فعالبه يریپذنه منابع و کاهش قدرت رقابتیربهیص غیتخص

که در  همچنان .شده استافته یتوسعه  يسه با کشورهایبرتر در مقا يبر فناور یمتک

را  يرگذاریب تاثین ضریترنیی، پايرغم معناداریمشخص است، نرخ ارز عل) 2(جدول 

نرخ  يو برقرارعرضه ثروت نفت  ير استاندارد داراست که به اتکاین سه متغیدر ب

گرچه در حالت  .حاصل شده استآن  یباالتر از ارزش واقع یش پول داخلارز

ش یت افزایو در نها یمحصوالت داخل ینسبمت یش نرخ ارز با کاهش قیزامعمول، اف

همراه است؛ اما همچنانکه ذکر شد،  یجهان يدر بازارها يریپذقدرت رقابت

خود هستند،  یکه غالبا وابسته به منابع نفت G15 يدر کشورهاد شده یمحصوالت تول

 يمولد اقتصاد يهاو فعالیت انگیزه تولیدش واردات، یافزاکاهش نرخ ارز و بالتبع آن 

شتر یکه بدنبال کسب سود ب ين اقتصادیو عامل دینمایسلب م ینان داخلیرا از کارآفر

                                                           
1- Samaha 
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 .)2012، 1چانگ و همکاران( گردندیم يرگو واسطه یواردات يهاتیهستند جذب فعال

ت یو درنها یپول داخل یرواقعیت غیو تقو یبه منابع نفت ینرو، به سبب وابستگیازا

خوب،  یگاه حکمرانیبهبود جا يمناسب برا يش واردات در کنار عدم بسترسازیزااف

برتر است،  يبر فناور یدات متکید ورود به بازار تولیکه کل یاکتساب ینسبت یمز

  . نخواهد بود یافتنیدست 

گاه یابد جاییش میش از پیت بی، آنچه اهمیرشده در پاراگراف قبلیتصو يدر فضا

 يک طرف حضور ثروت نفت در اقتصادهایراکه از یز. است یحکمران يهاشاخص

 یدر مقابل ارز خارج یپول داخل يگذارتوسعه، با بروز اختالل در روند ارزشدرحال

ت یآن، وضع یش از ارزش واقعیب یا حفظ ارزش پول داخلیت و یتوسط تقو

گر ید از طرف. دینمایف میرا تضع یدولت يهاتیفعال یژه اثربخشیوو به یحکمران

 ینفت يژه کشورهایوتوسعه بهدرحال يرا در کشورها یت حکمرانیاگر بتوان وضع

مطلوب  یق حکمرانیمناسب از طر يهااستید، وجود ثروت نفت درکنار سیارتقا بخش

بر  یمتک یدر محصوالت صادرات یت رقابتیجاد مزیدر حوزه نرخ ارز، منجر به ا

 یم خارجیمستق يگذارهین خالص سرماایدر مورد جر. گرددیبرتر م يع فناوریصنا

ک سو و نامناسب بودن یاز  ینفت يهان کشورها به ثروتیاتکا بودجه و تجارت ا ز،ین

ن یینه منابع و پایص بهیموجب انحراف تخصگر، ید ياز سودولت  یشاخص اثربخش

توسعه درحال ير کشورهایسه با سایدر مقا ياقتصاد يهاتیفعال یآمدن نرخ بازده

 يگذارهیورود سرما يبرا یک سو جاذبه چندانین کشورها از یلذا ا .ده استیگرد

ه یخروج سرما يبرا یقابل توجه يگر دافعه هاید ينداشته و از سو یم خارجیمستق

به  يساختار اقتصاد ییشناسا ياز براین يریگعدم شکلل یبه دلن کشورها یاز ا

 .وجود داردن متناسب با آن ینو وضع قوا يکالن اقتصاد يهااستیمنظور اتخاذ س

ار ین کشورها بسیبه ا یخارج يگذارهیسرما يان ورودیلذا درمجموع خالص جر

در  یار مهمیعامل بس یم خارجیمستق يگذارهی، سرمایازطرف .باشدیز میناچ

 دیآیمناسب به شمار م ین مالیواسطه تامبه یمولد و صادرات يهاتیگسترش فعال

ر یب تاثین ضریشتریم بیکنیمشاهده م) 2(در جدول ن یبنابرا. )2006 2کولینز و هیت،(

نتظار ا .است یم خارجیمستق يگذارهیسرمار یبه متغبرتر، متعلق  يبر صادرات فناور

 يسرانه باالتر ید ناخالص داخلیتولاز  یکه بطورنسب ییکشورها بر این است

فراتر گذاشته  یعیمنابع طببه  یو متک ي، کشاورزیدات سنتیبرخوردارند، پا را از تول

                                                           
1- Chang  
2- Collins and Hitt 
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دات یگسترده تول يبرتر، در بازارها يبر فناور یدات متکیت در تولیاند و با کسب مز

ن برابر یها چنددر آن يکنند که امکان کسب سود و ارزآوریت مین فناورانه فعالینو

د یر تولیر متغی، تاث)2(در جدول گردد، ین مالحظه میبنابرا. است یسنت يبازارها

  .باشدیبرتر مثبت م يبر صادرات فناور یخالص داخلنا

  

  به روش اثرات تصادفی G15صادرات با فناوري برتر کشورهاي عضو نتایج برآورد معادلۀ  -2جدول 

 Ln (HEX)متغیر وابسته 

 متغیرهاي توضیحی 1مدل  2مدل  3مدل  4مدل   5مدل  6مدل   7مدل 

***52/0  

)55/3(  

***58/0  

)02/4(  

***55/0  

)75/3(  

***05/1  

)79/5(  

***14/2  

)72/7(  

***05/1  

)79/5(  

***86/0  

)74/4(  

Ln GDP 

***76/7  

)08/10(  

***06/8  

)55/10(  

***01/8  

)41/10(  

***79/5  

)68/6(  

***03/2  

)46/5(  

***79/5  

)68/6(  

***72/5  

)81/6(  

FDI 

***01/0  

)73/6(  

***01/0  

)1/6(  

***01/0  

)53/6(  

***01/0  

)64/5(  

***01/0  

)58/8(  

***01/0  

)64/5(  

***01/0  

)16/6(  

ER 

- - - - - - ***3/1  

)29/4(  

Ln GOV 

- - - - - **54/0  

)91/1(  

- Ln CORR 

- - - - 
***08/1-  

)25/5-(  

- - Ln GOVER 

- - - **54/0  

)91/1(  

- - - Ln POLI 

- - ***09/1  

)85/3(  

- - - - Ln REGU 

- ***03/1  

)15/4(  

- - - - - Ln RULE 

***1/1  

)54/4(  

- - - - - - Ln VOICE 

***74/5  

)59/12(  

***56/5  

)35/12(  

***45/5  

)18/12(  

***38/4  

)07/8(  

08/1  

)19/1(  

***38/4  

)07/8(  

***94/4  

)18/9(  

 ثابت مقدار

3/3  

[ 19/0 ] 

21/5  

[ 07/0 ] 

59/5  

[ 06/0 ] 

58/0  

[ 75/0 ] 

52/0  

[ 77/0 ] 

58/0  

[ 75/0 ] 

11/0  

[ 95/0 ] 

  هاسمن 2آزمون 

  یافته هاي پژوهش :ماخذ*

  .دهندرا نشان می Zاعداد داخل پرانتز مقدار آماره **

مرتبط % 10و  %5، %1 هستند به ترتیب با سطوح معناداري* و **،***ضریب برآورد شده که داراي ضرایب**

  .باشند می
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  یاستیس يها هیتوصو  يریجه گینت

 یچگونگ دهد،یر قرار میها را تحت تاثکشورتوان ملی و اقتصادي آنچه که امروزه 

ریزي جامع و کاملی  برنامهانه و نوآورانه و لزوم فناور ان،یبندانش يهاتیبسط فعال

بر  یان و صادرات متکیبندانش يهاتین گسترش فعالیباشد؛ بنابرایمدر این عرصه 

به خصوص  ياستگذاران کالن اقتصادیس يکارتیبرتر، در اولو يع با فناوریصنا

هدف اینرو باتوجه به اهمیت موضوع، از . توسعه قرار دارددرحال يدرکشورها

ن عناصر موثر بر یتراز مهم یکیعنوان ؛ بهیحکمران مطالعه حاضر، بررسی تاثیر

کشور  17 بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوري برتر در باال؛ يفناوربا صادرات 

ن یج حاصل از تخمینتا. است 1991- 2014در بازه زمانی  G15درحال توسعه عضو 

شاخص ، حکمرانی یشامل شاخص کل حکمرانی يهاشاخص نماگر آن است که

، و نبود خشونت یاسیثبات س ،گري، شاخص کیفیت تنظیمو حق اظهارنظر ییپاسخگو

 .برتر دارد يفناور با بر صادرات ير مثبت و معناداریتاث و مهار فساد ت قانونیحاکم

برتر  يفناوربا و معنادار بر صادرات  یر منفیتاث دولت یاثربخش شاخص نیهمچن

 یو صادرات يدیتول يهاتیفعال يسازمنیاز کانال ا یحکمران يهابهبود شاخص .دارد

و  يکه به ازدست رفتن سودانتظار ینیبشیرقابل پیو غ یسک اتفاقات ناگهانیراز 

دات یتول يالزم برا يهانهیزم انجامد، سبب گسترشیان میه کارفرمایاول يهاهیسرما

شامل  ینیر استاندارد مدل تخمیر سه متغیتاث. گرددیم يبر فناور یان و متکیدانش بن

سرانه و  ید ناخالص داخلی، تولیم خارجیمستق يه گذاریسرما يان ورودیخالص جر

به  ینهاداتشیلذا در ادامه پ. باشدیبرتر مثبت و معنادار م ينرخ ارز بر صادرات فناور

 يدر کشورهابرتر  يفناوربا ش صادرات یالزم جهت افزا يجاد بسترهایمنظور ا

  :گرددیارائه ممورد مطالعه 

  مجرب و متخصص جهت ارائه مشاوره به بخش  یانسان يرویاز نمناسب استفاده

ر مثبت یمنظور تاثبه يکالن اقتصاد يهااستیدر خصوص اتخاذ سویژه هب یدولت

 ؛یشاخص اثربخش

 از بروز اختالس و فساد در  يریجهت کنترل، کاهش و جلوگ ینیقوان نیتدو

 ؛یخصوص يهاو سازمان یدولت يها ارگان

 م نمودن آحاد جامعه در یاز کانال سه یاسیس يهاکاهش خشونت

ن یانتخابات سالم و آزاد و همچن يهمانند برگزار یاسیکالن س يها  يریگ میتصم

 ؛یاعتبار قانون ياب و مطبوعات داراها، احزان به انجمنیب يآزاد ياعطا
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 رقابل یکاهش حوادث غباثبات به منظور  يکالن اقتصاد يهااستیاتخاذ س

 ؛دینمایان را متزلزل میکارفرما يکه اموال و اهداف اقتصاد ینیب شیپ

 ییو اجرا ییقضا يهاکه بطور مداوم بر عملکرد دستگاه ییهاجاد سازمانیا 

 ؛نظارت داشته باشند

 در  یمحصوالت داخل يریپذکه قدرت رقابت یدر سطح ت از نرخ ارزیو حمان ییتع

 ؛حفظ گردد یخارج يسه با رقبایمقا

 صاحبان  يبرا یبرتر داخل يفناوربا صادرات  يهات طرحیجاد جذابیا

جهت رفع موانع ورود و خروج  یاتخاذ مقرراتاز کانال  یخارج یمال يها هیسرما

الت یو ارائه تسه يادار یهمانند کاهش بروکراس یخارجم یمستق يهايه گذاریسرما

 ؛یگذران خارجهیسرما به

 از  ینفت يبه درآمد حاصل از فروش نفت در کشورها یدولت یکاهش وابستگ

 يت ارائه نرخ ارز با توجه به درآمدهایران و درنهایا یاسالم يجمله جمهور

 ؛یرمولد نفتیغ يو نه درآمدها يمولد اقتصاد يها تیفعال

  هستند لذا  ینفت يمورد مطالعه اقتصادها ينکه اکثر کشورهایتوجه به ابا

ب یو ترک یاستیر و تحول ساختار سییتغ يمدت و بلندمدت براکوتاه يهايزیر برنامه

بر  یبه سمت صادرات مبتن )ژه نفتیوبه( محورو حرکت از صادرات منابع  یصادرات

 .رسدیبنظر م يبرتر ضرور يفناور
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