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  مقدمه

در جوامع امروزي، در مورد نقش موثر دولت در سیسـتم اقتصـادي، تردیـدي وجـود     

در هر سیستم اقتصادي دولت و بازار فرآیندهاي اقتصادي را تنظـیم و هـدایت   . ندارد

سیستم اقتصادي، عالوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیـز در بـر   . کنند می

نهادي، در واقع حلقه واسط میان دولت و بـازار اسـت و ایـن     تربس. بستر نهادي: دارد

. نمایـد  بستر نهادي است که نحوه تعامل و حد و مرزهاي دولت و بـازار را تعیـین مـی   

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین جایگاه نهادهاي مختلف در تعیین عملکـرد اقتصـادي   

ي دارند؛ که مشـتمل بـر   ا دهگستر از طرفی دیگر چون نهادها مفهوم. اقتصاد ایران است

انـد   ها، ضوابط و مقررات حقـوقی  ، سنت)حوزه عقالنی یا غیر عقالنی(باورها، رفتارها 

هـا   انـد، بررسـی آن   که پیرامون یک هسته اصـلی، مجموعـه همـاهنگی را تشـکیل داده    

  .پیچیده است

ي ادنهادهاي سیاسی، اقتص(متخصصان باید بین سه شکل از نهادها تمایز قائل شوند 

اي از نهادهـاي سیاسـی اسـت کـه در آن      قانون اساسی یک کشور نمونه). و اجتماعی

ماننـد حقـوق   (نهادهاي اقتصـادي  . از نهادهاي سیاسی تعریف شده است ساختار کلی

هـا در آن فعالیـت    شکل دهنده محـیط اقتصـادي هسـتند کـه افـراد و شـرکت      ) مالکیت

تـر توسـط    سـی و بـه طـور کلـی    یاس نهادهاي اقتصادي خود توسط نهادهاي. کنند می

به طور ویژه در ارتباط با توزیع منابع تضاد منـافعی  . اند نهادهاي اجتماعی شکل یافته

یک عامل مهم در تشـخیص نتیجـه   . وجود دارد و تا حدي در مورد نهادهاي اقتصادي

داري توسـط   چنین تضادي، تخصیص قدرت سیاسی است که خود آن به طـور معنـی  

اینکـه چـه نـوع نهـاد اقتصـادي در جامعـه       . گـردد  یاسی متأثر میس ايساختار نهاده

برقرار خواهد شد به این موضوع بستگی دارد چه کسی قدرت سیاسی را براي ایجـاد  

آمـوزش، بهداشـت، حمایـت از    . یا مسدود کـردن نهادهـاي اقتصـادي در اختیـار دارد    

، آداب و رسـوم و  گینددرآمد مورد قبول براي ز، شهروندان فقیر و ناتوان از تحصیل

در یـک جامعـه اسـت کـه در      و غیر رسمی  ها از جمله نهادهاي اجتماعی رسمی  ارزش

   .دارند شکل دادن محیط اقتصادي نقش مهمی 

) سیاسی، اقتصـادي و اجتمـاعی  (لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی جایگاه نهادها 

بی بـه ایـن هـدف از    یاسـت بـراي د . باشد در اقتصاد ایران میبر حجم بازرگانی داخلی 

 5مقالـه حاضـر در   . روش حداقل مربعات جزیی در این تحقیـق اسـتفاده خواهـد شـد    
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بعد از بخش اول که بدان پرداخته شـد، در بخـش دوم مبـانی    . بخش تدوین شده است

هاي نهـادي در ایـران مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار خواهـد         نظري و وضعیت شاخص

در . گیـرد  مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار مـی      یقحقدر بخش سوم مدل و روش ت. گرفت

در نهایـت در  . بخش چهارم اقدام به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج خواهیم نمود

  .بندي نتایج و ارائه پیشنهادات سیاستی خواهیم نمود بخش پنجم اقدام به جمع

  

 نظري یمبان

  :نهادها، سه وظیفه مهم در هر اقتصادي بر عهده دارند

کننـدگان در بـازار    دایت اطالعـات دربـاره شـرایط بـازار، کاالهـا و مشـارکت      ه جبمو - 1

هـاي پربـازده و    ها در شناسایی الگوها و فعالیت جریان مناسب اطالعات به بنگاه. شوند می

ها براي تنظیم مقـررات   این اطالعات همچنین به دولت. کند ها کمک می نیز ارزیابی اعتبار آن

آوري، تحلیـل، بـازبینی و    توانند بـر تولیـد، جمـع    تیجه، نهادها مین در. کنند مناسب کمک می

کننـدگان در درون و میـان    توزیع یا خودداري از توزیع اطالعات و دانـش بـراي مشـارکت   

  . جوامع و بازارها تأثیر بگذارند

کنند که چه کسی باید چـه   نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می - 2

آگـاهی افـراد جامعـه درمـورد حقـوق خـود در زمینـه        . و چه زمانی کسـب کنـد   ار زيچی

ها و درآمدهایشان و توانایی حفـظ ایـن حقـوق از جملـه حقـوق بخـش خصوصـی          دارایی

 . نسبت به دولت براي توسعه بازار بسیار با اهمیت است

جـب  مون درجـه رقابـت همچنـی   . شـوند  موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها مـی  - 3

اگرچـه برخـی از نهادهـا رقابـت را تسـهیل      . تحریک نوآوري و رشد اقتصادي خواهد شـد 

هـاي قـانونی فـراوان     بـا برقـراري محـدودیت   . شوند کنند، نهادهاي دیگر مانع از آن می می

تواننـد مـانع از رقابـت شـوند و بـا       هـا مـی   هـاي جدیـد بـازار، دولـت     براي ورود بـه بنگـاه  

هـاي   کنندگان فرصت ار در اطراف یک گروه محدود از مشارکتازب هاي سازماندهی فعالیت

تر شده است، ممکن اسـت افـزایش    پیش روي این گروه حتی با وجود این که رقابت سخت

   .)1387امامی، ( ز گروه کاهش یابدهاي افراد خارج ا و فرصت

، سـت به رغم آن که ادبیات اقتصادي به طور عمده بر نهادهاي دولتی معطوف گشـته ا 

اقتصـاد هـر   . نهادهاي بخش خصوصی در خلق ثـروت نقـش مهمـی بـر عهـده دارنـد      

هـا در  شـوند و مـدیران آن  گردد که با صداقت اداره میهایی منتفع میکشور، از بنگاه
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شـفافیت بـراي   . ها وجامعه به اصول اخالقی پایبنـد هسـتند  تعامل با دولت، سایر بنگاه

، 1دارون و یوهانسـون ( االجـرا اسـت  زمال ايهاي بخش خصوصی مؤلفـه فعالیت بنگاه

الیور ویلیامسون پیچیدگی بسیار زیاد نهادهـا و نیـز کنــار گذشــتن نهادهــا     ).2004

وي بـراي . دانـد ها را عامل اصلی دانش ناکافی در مورد نهادها می توسـط نئوکالسیک

 :مایدن میاز کلی چهار سطح تحلیل اجتماعی را معرفی اند بـه دسـت آوردن چشم

  

  
  سطوح تحلیل اجتماعی اقتصاد نهادگرایی -1نمودار 

  2000ویلیام و مایا، : نبعم

 

ها و یـا یـک هـزاره  بسیار کند صورت گرفته و ممکن است قرن سطح اولتغییرات در 

سـاختارهاي مشـاهده   . شـود  از سطح دوم بانام محیط نهادي یاد می. بـه طول انجامد

هـاي   بـا گـذر از محـدودیت. ینـدهاي تکـاملی هـستندرآف شـده در این سطح محـصول

بـه سـطح قواعـد    ) ها و معیارهـاي رفتـاري   بایدهاي مذهبی، رسوم، سنت(غیررسـمی 

ســطح ســوم   . رسـیم رسمی یعنی قوانین اساسی، قوانین عادي و حقوق مالکیـت مـی

در . مد استرآکادر سطح چهارم تحلیل نوکالسیک . باشد نهادهـاي اعمـال مدیریت می

شود و بدین منظور بنگـاه   این سـطح از ابـزار بهینگی و عمدتاً تحلیل نهایی استفاده می

اقتصـاد نهـادگرایی جدیـد بـه     . شـود  به طور نوعی درمقام یک تابع تولید توصیف مـی 

بـر اسـاس     ).2000، 2ویایام و مایـا ( بـا سـطوح دوم و سوم درگیر استطـور عمـده 

 2رگذاري نهادها بر اقتصاد و توسعه اقتصادي به صـورت نمـودار   اثه این دیدگاه نحو

  :است

                                                           
1- Daron & Johanson. 

2- William, A. & Maya.  
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  سازوکار نحوه اثرگذاري نهادها بر اقتصاد -2نمودار 

 2000ویلیام و مایا، : منبع

  

 جایگاه نهادها در ایران 

پـذیري اقتصـاد کشـورهاي جهـان،      بندي مجمع جهانی اقتصاد دربـاره رقابـت   در رتبه

مجمع جهانی . قرار گرفته است 2013ام در سال  69کشور در رتبه  139ن ایران از میا

ــاخص     ــادي بــراي ارزیــابی ایــن ش  12متغیــر مختلــف را در   110، بــیش از  اقتص

سـنجی از   نزدیـک بـه دو سـوم از متغیرهـا بـا نظـر      . کند گیري و مقایسه می ازهاند رکن

آماري رسـمی کشـورها   ي ها هاي اقتصادي و یک سوم هم با اتکا بر داده مدیران بنگاه

پذیري کشـورهایی کـه داراي نظـام     بر این اساس در ارزیابی رقابت. شوند ارزیابی می

اقتصادي مبتنی بر عوامل تولید هسـتند، متغیرهـاي اثرگـذار بـر نهادهـاي اقتصـادي،       

هاي کـالن اقتصـادي و بهداشـت و آمـوزش مقـدماتی       ها، ثبات در سیاست زیرساخت

هاي اقتصادي مبتنی بر کـارایی، عوامـل مـوثر بـر      در نظام و ودش تر سنجیده می جدي

اي، کـارایی بـازار کـاال، کارآمـدي بـازار       افزایش کارایی نظیر آمـوزش عـالی و حرفـه   

تـر   ازه بازار، عمیقاند نیروي کار، پیشرفته بودن بازارهاي مالی آمادگی تکنولوژیکی و

هـاي   هانی اقتصاد، در نظـام ج معبندي مج بر اساس سطح. گیرد مورد ارزیابی قرار می

هـاي تجـاري و    اقتصادي مبتنی بر نـوآوري متغیرهـایی چـون پیشـرفته بـودن بنگـاه      

شـوند؛ البتـه هـر یـک از متغیرهـاي یـاد شـده شـامل          هاي نوآوري محاسبه می مولفه

پـذیري هـر    ها شاخص رقابـت  شوند که در نتیجه محاسبه آن متغیرهاي دیگري هم می

 ،1ارتباط مابین نهادها و تجارت داخلی در ایـران در جـدول   . یدآ کشوري به دست می

 .ارائه شده است
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  طی دهه اخیر) TR/Y(به تولید  تجارت داخلینسبت  -1جدول 

 
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

داخلی  تجارت

 )ریال میلیارد(
318820 401765 474983 544249 685452 957271 949354 1146917 1523304 

درآمد ملی 

 )ریال میلیارد(
947452 1204706 1653996 2029186 2583646 3061554 3177238 3851803 5588603 

) TR/Y(نسبت 

 )درصد(
65/33 35/33 72/28 82/26 53/26 27/31 88/29 78/29 26/27 

 اديتصاقهاي عمده  هاي مختلف مربوط به شاخص مرکزي، گزارش  بانک: منبع       
 

  

به تولید با وضعیت شاخص نهـادي در  تجارت داخلی ، رابطه میان نسبت 3در نمودار 

بر اساس نمودار کـامالً مشـهود   . به تصویر کشیده شده است گذشته دههبازه زمانی 

به تجارت داخلی هایی که شاخص نهادي با رشد مداوم روبرو بوده نسبت  است، سال

هایی که وضعیت این شـاخص چنـدان مناسـب     و در سالت استولید نیز افزایش یافته 

توان بیان  در نتیجه می. به تولید نیز کاهش یافته استتجارت داخلی نبود میزان نسبت 

تـرین متغیرهـاي    به عنـوان یکـی از مهـم   تجارت داخلی داشت مابین شاخص نهادي و 

  .کالن اقتصادي رابطه مستقیم وجود دارد

  

  
  به تولید با وضعیت شاخص نهاديتجارت داخلی  بتنسرابطه میان   -3نمودار     

  ایران کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق توسط شده تهیه جهانی مجمع گزارش مرکزي، بانک :منبع 

  

  نهادها حلقه گمشده توسعه ایران

باید توجه داشت که توسـعه  . برخورد اقتصاد ایران با توسعه به صورت دوگانه است

. ی و اساساً هر تمدنی داراي دو نوع دستاوردهاي مادي و معنوي اسـت نعتن صیا تمد

هـاي   شـرط  مراتـب بـیش از پـیش    هاي مادي و فیزیکی توسعه بـه   شرط در کشور پیش
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کشـورهایی در حـال توسـعه بـه جـاي درك ماهیـت و       . انـد  غیرِملموس آن درك شده

به عنـوان مثـال اگـر    . ندا هدیدي توسعه عمدتاً فرایند توسعه را فرایندي مکانیکی  ریشه

یافته کارخانه، دانشگاه، مدرسه، خیابان، ساختمان جدیـد، اتومبیـل،    کشورهاي توسعه

انـد؛ اگـر    دارند، کشورهاي در حال توسعه پنداشـته .. .راه آهن، فرودگاه، نیروي برق و

بـه عبـارتی اسـاس و    . این اجزا را در کنار هم قرار دهند توسعه حاصـل خواهـد شـد   

در نتیجه الزم است در کشور . اند ي توسعه باشد، را درك ننموده ایجادکننده که انیبنی

هـا   هـاي اساسـی و صـحیح و بازهضـم آن     هـا و بصـیرت   یشـه اند شناخت مجـددي از 

هـا اقـدام بـه سـاختن      ي کشـور، رخ دهـد و بـه تناسـب آن     متناسب با شـرایط جامعـه  

هـاي تشـکیل    وضـعیت شـاخص  . ماییهـا بنمـ   یشهاند نهادهایی متناسب با این باورها و

  :است 2به شرح جدول  ،2013دهنده نهادها در سال 

  

  ي متغیرهاي تشکیل دهنده نهادهامقایسه -2جدول 

 امتیاز رتبه جهانی متغیر  ردیف

 نهادهاي اجتماعی

 3/4 65 ها حقوق مالکیت دارایی  1

 8/2 122 حقوق مالکیت فکري  2

 2/3 75 فساد اداري و اختالس  3

 8/3 73 رشوه خواري  4

 3/4 66 قابلیت اعتماد به پلیس  5

 8/3 82 اخالق کسب و کار  6

 6/4 117 هاي تروریسم بر کسب و کارها هزینه  7

 2/4 94 هاي خشونت و خالفکاري براي کسب و کار هزینه  8

 87/3 میانگین

 نهادهاي سیاسی

 8/2 123 دست و پا گیر بودن مقررات دولتی  9

 4/3 91 ي چارچوب قانونی براي حل و فصل دعاوي بخش خصوصیآمدکار  10

 7/2 124 کارآمدي چارچوب قانونی به چالش کشیدن و پیگرد حقوقی تصمیمات دولت  11

 6/4 131 گذاري دولت شفافیت در سیاست  12

 2/3 74 هدر رفتن منابع توسط دولت  13

 4/3 52 هاي دولتی گیري نقش روابط در تصمیم  14

 7/3 73 تقالل قوه قضاییهسا  15

 3/3 47 مداران اعتماد عمومی به سیاست  16

 4/4 105 جرایم سازمان یافته  17

 5/3 میانگین

 نهادهاي اقتصادي

 4 105 قوي بودن استاندارهاي حسابرسی در جهت تهیه گزارشات مالی  18

 4 119 ها ي شرکت اثربخشی سهامداران و هیأت مدیره  19

 7/3 104 مداران خردسهااز حفاظت   20

 7/3 123 گذاران حمایت از سرمایه  21

 85/3 میانگین

  ایران کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق ،2013 جهانی مجمع گزارش:  منبع  
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گردد؛ هیچکدام از نهادهاي سیاسی، اجتماعی  مشاهده می ،2بر اساس اطالعات جدول 

بر اسـاس نتـایج ایـن جـدول بزرگتـرین      . بی قرار ندارندطلوت مو اقتصادي در وضعی

به حقوق مالکیت فکري و دسـت و پـا    2013مشکالت نهادي در اقتصاد ایران در سال 

گیر بودن مقررات دولتی کارآمدي چارچوب قانونی براي به چـالش کشـیدن و پیگـرد    

و با محاسـبه   2بر اساس نتایج حاصل از جدول . حقوقی تصمیمات دولت، اشاره دارد

توان نتیجه گرفت به ترتیـب نهادهـاي سیاسـی بـا      هاي نهادي می هاي شاخص میانگین

، و نهادهاي اجتمـاعی بـا   10از  85/3؛ نهادهاي اقتصادي با میانگین 10از  5/3میانگین 

  . را در کاهش رتبه نهادي ایران را دارد تأثیرباالترین  10از  87/3میانگین 

  

  پیشینه تحقیق

نهادهاي حاکمیتی بـر تجـارت و بـه طـور کلـی بـر        تأثیري  عات فراوانی در زمینهالمط

  ،)2001( 1رسـن اند  .کننـد  گذار بودن نهادها را تایید مـی تأثیر اقتصاد صورت گرفته که

و  )2004( دیگران و 4، دي گروت)2006( 3، گانی و پرساد)2002( 2رسن و مارکویلراند

نهادهـاي حـاکمیتی بـر تجـارت را تاییـد       تـأثیر ه د کستنمطالعاتی ه )2004( 5لوچینکو

ر سـایر  گـذاري نهادهـا بـ   تأثیري تأیید  کنند، همچنین مطالعات فراوانی نیز در زمینه می

به برررسی تأثیر علی کیفیـت  ) 2009( 6رولفسما و ژانگ .باشد هاي اقتصادي می بخش

ي به برررسـی تـأثیر   ا هقالدر م) 2007( 7اند، لی و فیلر نهادي بر برون سپاري پرداخته

انـد،   گذاري و پیامدهاي استراتژیک پرداخته ي سرمایه محیط حکمرانی در انتخاب شیوه

از چهار شاخص، حاکمیت قانون، کارایی و اثر بخشـی دولـت،    )2007( 8گانی و دونکن

استفاده  هاي اجتماعی براي ارزیابی حکمرانی خوب کیفیت مقررات، توسعه و پیشرفت

اي به بررسی اثـر فسـاد بـر تجـارت جهـانی       ، در مطالعه)2006( 9و ادونگ دیانمودند، 

اي موضوع حکمرانی در ارائـه   در مقاله )2006( 10، ویرمانی، ساهو و تانواراند پرداخته

                                                           
1- Anderson 
2- Anderson & Marcouiller 
3- Gani & Prasad  
4- De Groot  
5- Levchenko 
6- Roelfsema & Zhang. 
7- Li & Filer 
8- Gani & Duncan. 
9- De Jong & Udo  
1- Vermani, Sahu & Tanwar 



 143 بازرگانی اقتصاد نهادي هاي شاخص از داخلی بازرگانی تاثیرپذیري

 1کاالهاي عمومی در آسیاي جنوبی را مورد بحث قرار داده است، رودریک و همکاران

سـازي در توسـعه    یکپارچـه  ا وافیبه بررسی اولویت نهادها بر جغر )2002( 1همکاران

اي بـا عنـوان نهادهـا و     به مقالـه ) 2001( 2اند، وارد و ویجایاراخاون اقتصادي پرداخته

 .اند شواهد تجربی از یک ارزیابی بین کشوري پرداخته: رشد اقتصادي

؛ نشان داد که کیفیت پایین نهادهاي قراردادي، منجـر بـه کـاهش انباشـت     2011اگیور 

بستگی بـه شـکاف بـین     تأثیراین . شوند وري کل عوامل تولید می رهبه سرمایه و رشد

نهادهاي حقـوق مالکیـت بـر تولیـد، پـیش       تأثیرتولید فعلی و سطح پایدار آن دارد؛ اما 

  .شرط دیگري ندارد

اند کـه کیفیـت بـاالتر نهادهـاي حقـوق       ، نشان داده)2010(و ترو ) 2011(آلوارو اگیور 

شود اما کیفیت باالتر نهادهاي قراردادي درآمـد   ه میراند سمالکیت باعث افزایش درآم

تـر   توان تفسیر کرد کـه بـا پیچیـده    وي موضوع را اینگونه می. دهد سرانه را کاهش می

شـوند و در نتیجـه تعـداد     شدن قراردادها، کاالهاي با ارزش افزوده باالتر مبادلـه مـی  

  .دیاب مراحل قانونی براي حل و فصل مخاصمات افزایش می

نهادهـاي حقـوق مالکیـت و     تـأثیر ؛ در تحقیقـی تحـت عنـوان    1393دادگر و همکـاران  

نهادهاي قراردادي بر رشد اقتصادي با تاکیـد بـر ایـران بـا اسـتفاده از روش، حـداقل       

بـه  ) و رویکرد سلسله مراتبی نهادها بـه عنـوان متغیـر ابـزاري    (اي  مربعات دو مرحله

نهادهاي حامی حقوق مالکیت بـر تولیـد   که فت شکل برش مقطعی به این نتایج دست یا

گذار هسـتند امـا نهادهـاي اجـراي قراردادهـا در      تأثیرها  ناخالص سرانه در اکثر گروه

  .ي ندارندتأثیرهاي مختلف کشورها  نمونه جهانی و بیشتر گروه

 نقـش « ، در تحقیقـی تحـت عنـوان    1394شـادرخ   مهدیه زاده، زمان حمید، نیا طیب علی

 تعـادل  رویکرد با جویی رانت الگوي یک نفتی، منابع موهبت یا مصیبت زبرو در نهادها

 سـازوکار  تجربـی  الگوسـازي  و نظـري  بـا اسـتفاده از تحلیـل   » پویـا  تصادفی عمومی

 این. است نفتی اقتصاد یک عنوان به ایران اقتصاد عملکرد بر نفتی درآمدهاي اثرگذاري

 الگوســازي بــراي را  نزيوکینــ پویـاي  تصــادفی عمــومی تعـادل  الگــوي یــک پـژوهش 

 ارائـه  ایـران  اقتصـاد  در بلندمـدت  و مـدت  کوتـاه  در نفتـی  هـاي   تکانه انتشار سازوکار

 اقتصـادي  عملکـرد  بر نفتی درآمدهاي اثرگذاري مهم هاي کانال بر الگو این در. دهد می

  .شود می تأکید نهادي تغییر و جویی رانت عمومی، کاالي عرضه شامل

                                                           
2- Rodrik, Subramanian & Trebbi 
3- Ward & Vijayaraghavan 
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؛ در تحقیقـی تحـت   1392ن رنجبر، پروین قدوسی دهنوي ایوهم کریم آذربایجانی،

نهادهاي حاکمیتی بر تجارت کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفـرانس   تأثیر«عنوان 

شـاخص نهادهـاي    تـأثیر هاي تابلویی، به بررسی  با استفاده از رهیافت داده» اسالمی

و  راتمقـر هاي حاکمیـت قـانون، اثربخشـی دولـت، کیفیـت       حاکمیتی همچون شاخص

 )OIC(اسـالمی  کنترل فساد، بر تجارت منتخبی از کشورهاي عضو سازمان کنفرانس 

هـا تاییـد    نتـایج حاصـل از تخمـین مـدل    . پردازد می 2011-1996در طول دوره زمانی 

گذاري نهادهاي حاکمیتی بر تجـارت کشـورهاي مـورد بررسـی در ایـن      تأثیري  کننده

هاي کیفیت قوانین، اثربخشی دولت و کنترل  بدین صورت که شاخص. باشد مطالعه می

منفی و معناداري بر  تأثیرمثبت و معنادار و شاخص حاکمیت قانون داراي  تأثیرفساد 

ورد بررسـی نظیـر،   هـاي مـ   سایر شـاخص . باشد تجارت کشورهاي مورد بررسی می

تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص داخلی سرانه شرکاي تجاري و تکنولوژي 

مثبت و معنادار بر تجارت داشته و شاخص سیاست تجاري نیز مثبت و معنادار  تأثیر

  . است

بندي، نهادها را بـه چهـار گـروه مختلـف، نهادهـاي خـالق        ؛ در یک طبقه1391محمدي 

کننـده بـازار و نهادهـاي مشـروعیت      کننده بازار، نهادهاي تثبیـت  تنظیم بازار، نهادهاي

پانـل   GMM وي با استفاده از روش اقتصاد سنجی. بخش به بازار تقسیم نموده است

رشد اقتصـادي در سـطح   دیتاي پویا، تأثیر هر یک از این نهادهاي مختلف را بر سطح 

شـده و نتـایج بـه دسـت      آزمـون  2009-1995و  2009-1980دوره  وجهانی بـراي د 

کننده بازار بر تولیـد   آمده، حاکی از آن است که، نهادهاي خالق بازار و نهادهاي تثبیت

ناخالص سرانه تأثیرگذارند؛ اما تاثیرگذاري دو نوع نهاد دیگـر بـر رشـد اقتصـادي در     

 .باشد سطح جهانی محل تردید می

  

  مدلروش تحقیق و برآورد 

حـوزه تحقیقـات کـاربردي اسـت کـه سـعی دارد بـه        تحقیق حاضر از لحاظ هدف در 

مـدل  بـر ایـن اسـاس    . بررسی تأثیر نهادهاي مختلف بر حجم تجارت داخلـی بپـردازد  

  : اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر است

),....,( 2121 XXX=fyt  
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متغیر وابسته و بیانگر حجم بازرگانی داخلی و متغیرهـاي توضـیحی    Yآن که در 

X بـر  . هاد سیاسـی، نهـاد اجتمـاعی و نهادهـاي اقتصـادي اسـت      ن هاي بیانگر شاخص

هاي تجربی مدل مفهومی تحقیق حاضر بـه صـورت زیـر     اساس مبانی نظري و تحلیل

  :قابل ارائه است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی تحقیق -3نمودار 

  

یـابی   هـاي مـدل   یا حداقل مجذورات جزئی، به عنوان نسـل دوم روش  PLS رویکرد

بـا  . هاي نوینی را بر روي محققان علوم رفتاري گشـوده اسـت   افق معادالت ساختاري

 گردد که با محاسبه خطـاي  این نتیجه حاصل می سازي متغیر پنهان،  ارائه رویکرد مدل

توانـد   دهـد، مـی   هـایی کـه روابـط بـرآورد شـده را تقلیـل مـی        ازه گیري در مقیـاس اند 

دو مدل آزمون  PLS هاي در مدل .تري از اثرات متقابل را بدست آورد هاي دقیق تخمین

  : شود می

 هاي بیرونی  مدل  

 هاي درونی  مدل  

در  تحلیـل مسـیر   مشـابه  2و مدل درونـی  (CFA)گیري  ازهاند مشابه  1مدل بیرونی 

بیرونـی الزم اسـت تـا مـدل     پـس از آزمـون مـدل    . هاي معادالت ساختاري اسـت  مدل

بـا اسـتفاده   . درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهاي مکنون پژوهش است، ارائه شود

  :هاي پژوهش مدل پرداخت رسی فرضیهتوان به بر از مدل درونی می

  

                                                           
1- Outer Model  
2- Inner Model 

 نهادهاي اقتصادي نهادهاي سیاسی نهادهاي اجتماعی

 نهادها

 بازارگانی داخلی
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 تحلیل مسیر+ تحلیل عامل تائیدي = مدل معادالت ساختاري

 مدل بیرونی+ مدل درونی = حداقل مربعات جزئی

   

  تأثیر نهادهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بر حجم تجارت داخلیورد مدل برآ

  : مدل اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر است

),....,( 2121 XXX=fyt  

  

 Xو متغیرهـاي توضـیحی    حجـم تجـارت داخلـی   متغیر وابسته و بیـانگر   Yکه در آن 

   .است هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي شاخصبیانگر عوامل موثر بر 

مولفه تخمین زده شده است، با بررسی آمارهاي آزمـون   2در ابتداي امر مدل اولیه با 

ام بـه بعـد، سـطح    2 باشـد کـه از مولفـه     ارائه شده است مشخص مـی  ،3که در جدول 

کیفیـت   Q²شـاخص محاسـباتی   . هاي ترکیبی کاهش یافته است توضیح دهندگی مولفه

آل برابر با یـک   ایده دهد و مقدار آن در حالت می هاي برآوردي را نشانبینی مدلپیش

 996/0و  995/0، مقـدار آن بـراي هـر دو مولفـه بـرآوردي      )3(باشد؛ که در جدول می

  : هاي برآوردي است که بیانگر کیفیت باالي مولفه باشد می

  

  با اجزاهاي مختلف Q²آمارهاي  -3جدول 

 2ترکیبی  1ترکیبی  شاخص

Q² cum 995/0 996/0 

R²Y cum 995/0 996/0 

R²X cum 656/0 804/0  

  محاسبات محقق: نبعم

  

، همبستگی 9نمودار . مدل در مرحله اول به صورت زیر است PLSاي از نتایج  خالصه 

هر گاه بردارهـا بـه مرکـز    . دهد متغیر عملکرد بازار را با دو مولفه برآوردي نشان می

تـر   ها کم و مولفهحجم تجارت داخلی همبستگی مابین  تر باشد میزان دایره فوق نزدیک

نقطـه  (حجم تجارت داخلـی  شود همبستگی متغیر  خواهد بود، همانطور که مشاهده می

بـه عـالوه تعـدادي از متغیرهـاي     . با مولفه یک و دو در سـطح بـاالیی قـرار دارد   ) آبی

تـر   دایـره نزدیـک  هاي برآوردي دارند به مرکز  با مولفه مستقل مدل که همبستگی کمی 
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تـر هسـتند توانـایی توضـیح      به بیان دیگر متغیرهایی که به مرکز دایره نزدیک. هستند

 . را ندارندحجم تجارت داخلی دهندگی علت تغییرات در 

  

 

  
 هاي برآوردي همبستگی متغیر مدل را با مولفه  -4نمودار 

 محاسبات محقق: نبعم

  

باالترین ضریب همبستگی ) نهادهاي سیاسی( GOV ، متغیر4ر بر اساس نتایج نمودا

ترین درجه  داراي کم) نهادهاي اجتماعی( SOCدارد و متغیر  حجم تجارت داخلیرا با 

  .همبستگی است

در مرحله بعد الزم است عالوه بر میزان همبستگی مابین متغیرهاي توضیحی و 

ر شاخص در یزان سهم اثرگذاري ه؛ اقدام به محاسبه محجم تجارت داخلیشاخص 

 3 نهادهايبندي  اقدام به رتبه ؛4بر این اساس در جدول . بنماییمحجم تجارت داخلی 

 :ایم نمودهحجم تجارت داخلی گانه موثر بر 

 
  حجم تجارت داخلیمتغیرها به ترتیب سهم اثرگذاري بر   -4جدول 

 %)95(سهم  نیترباال  %)95(سهم  ترین پایین انحراف استاندارد VIP متغیر

 072/1 965/0 028/0 019/1 یاسیس ينهادها

 023/1 989/0 009/0 006/1 یاجتماع ينهادها

 027/1 923/0 026/0 975/0 قتصاديا ينهادها

  محاسبات محقق: نبعم
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داراي بـاالترین سـهم در   ) نهادهاي سیاسـی ( GOVبر اساس نتایج تخمین مدل متغیر 

در ادامـه بـه بررسـی میـزان ارتبـاط      . داردحجم تجارت داخلـی  دهندگی تغییر  توضیح

  .شود متغیرهاي تحقیق پرداخته می میان

  

  حجم تجارت داخلیبرآورد مدل  -5جدول 

 متغیر
ضریب 

  همبستگی
 t آماره  انحراف استاندارد

سهم  نیتر نییپا

)95(% 

سهم  نیتر باال

)95(%  

 500/0 370/0 - 07727/13 033/0 435/0-  یاسیس ينهادها

 427/0 331/0 40556/15 025/0 379/0 یعاجتما ينهادها

 459/0 382/0 45972/21 020/0 420/0 ياقتصاد ينهادها

  محاسبات محقق: نبعم

  

و معنادار  مثبتتأثیر حجم تجارت داخلی درصد بر  42/0نهادهاي اقتصادي  شاخص .1

  .دارد

أثیر مثبت و معنادار تحجم تجارت داخلی درصد بر  379/0 شاخص نهادهاي اجتماعی .2

  .دارد

و معنادار  منفیحجم تجارت داخلی تأثیر درصد بر  435/0شاخص نهادهاي سیاسی  .3

 .دارد

 
  حجم تجارت داخلیهاي نیکویی برازش مدل برآوردي  شاخص  -6جدول 

 میزان آماره  شاخص

R² 996/0 

MSE 002/0 

RMSE 049/0 

  محاسبات محقق: نبعم

  

بـاال کـه   ) 996/0(د کـه ضـریب تعیـین مـدل     گرد مشاهده می ،6بر اساس نتایج جدول 

و ) MSE )002/0هـاي   شـاخص باشد باال بوده و  معیاري جهت نیکویی برازش مدل می

RMSE )049/0 (باشد که این امر بـه   ك میاند باشد که بیانگر وضعیت خطاهاي مدل می

نرمـال بـودن    بررسـی در نهایـت بـه   . معناي مناسب بودن کیفیت مدل برآوردي است

تسـت   % 5اسـمیرنوف در سـطح خطـاي    -اخالل بر اساس آزمون کولمـوگروف  اجزاء

بدست آیـد، در ایـن صـورت     05/0بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي . کنیم می
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بـه  . دلیلی براي رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهـد داشـت  

 . رمال خواهد بودها ن عبارت دیگر توزیع داده

  

               

  بندي جمعگیري و  نتیجه

این بسـتر نهـادي اسـت کـه نحـوه      . ستر امیان دولت و بازاواسط  بستر نهادي، حلقه

 در هدف این به دستیابی براي. نماید تعامل و حد و مرزهاي دولت و بازار را تعیین می

 نهادهـاي  بنـدي  اولویـت  به اقدام PLS روش از استفاده با  XLSTAT افزار نرم فضاي

. نمـودیم  ایـران  اقتصـاد  در داخلـی  بازرگـانی  حجـم  بر اجتماعی و اقتصادي سیاسی،

 و اجتمـاعی  نهادهـاي  سیاسـی،  نهادهـاي  ترتیـب  به که بود واقعیت این از حاکی تایجن

 بـر  همچنین. باشند می داخلی تجارت حجم بر اثرگذاري سهم باالترین داراي اقتصادي

 نهادهـاي   اقتصـادي،  نهادهاي شاخص ترتیب به مدل، برآورد از حاصل نتایج اساس

 حجــم بــر درصــد -435/0 و 379/0  ،42/0 میــزان بــه سیاســی ادهــاينه و اجتمــاعی

  شـاخص  منفـی،  تـأثیر  بـه  توجـه  با اساس این بر. داشتند معنادار تأثیر داخلی تجارت

 :گردد می پیشنهاد داخلی، تجارت حجم بر سیاسی نهادهاي

  حجـم و زمـان   جهت کاهش توسعه دولت الکترونیک  اقدام بهسیاست گذاران

هـا موجـب کـاهش     هش زمـان فعالیـت  کـا  این کار عالوه بر .ایندنمها  فعالیت

  .گردد ها می میزان فساد و شفاف شدن فعالیت

 منـابع  رفـتن  در کشور بودجه ریزي بر مبناي فعالیت گسترش یابد تا از هدر 

  .دولت خودداري گردد توسط

 ماننـد تحـریم،   هاي اخیـر   در کشور، طی سالهاي سپري شده  به علت بحران

رز در کشور، سـطح اعتمـاد عمـومی بـه     خ اي باال و نوسان شدید نرها تورم

ی یهـا  الزم است سیاستبر این اساس هاي دولت کاهش یافته است،  توانایی

  .جهت افزایش سطح اطمینان مردم به دولت مورد توجه قرار بگیرد
 

  

 حجم تجارت داخلی هاي مدل  اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع داده –نتایج آزمون کولموگروف  -7 جدول
 سطح معنی داري  آماره  Z  اسمیرنوف -کولموگروف   متغیر

13/1 حجم تجارت داخلی   22/0  
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