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 چکیده
 یهای مهمی است که از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. تجارت به واسطهتجارت خارجی یکی از موضوع

تری بین اقتصاد، فناوری، فرهنگ و حاکمیت، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشورها دارد. اگرچه عوامل ایجاد رابطه تنگاتنگ

تر مورد توجه چه تا کنون کممتعددی بر تجارت تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آن

 .باشدمل نهادی بر تجارت میقرار گرفته است، تاثیر عوا

های های تابلویی، به بررسی تاثیر شاخص نهادهای حاکمیتی همچون شاخصاین پژوهش با استفاده از رهیافت داده

حاکمیت قانون، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و کنترل فساد، بر تجارت منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی 

(OICدر طول دوره زم ،) تاثیرگذاری نهادهای  یها تایید کنندهپردازد. نتایج حاصل از تخمین مدلمی 1996-2011انی

های کیفیت قوانین، اثربخشی صباشد. بدین صورت که شاخحاکمیتی بر تجارت کشورهای مورد بررسی در این مطالعه می

یر منفی و معناداری بر تجارت کشورهای مورد دولت و کنترل فساد تاثیر مثبت و معنادار و شاخص حاکمیت قانون دارای تاث

های مورد بررسی نظیر، تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری و باشد. سایر شاخصبررسی می

ه قدر اشته و شاخص سیاست تجاری نیز مثبت و معنادار است، بدین معنا که هرچتکنولوژی تاثیر مثبت و معنادار بر تجارت د

چنین نرخ ارز تاثیر منفی تری خواهند داشت. همتر باشند، میزان تجارت بیشگراتر و به اصول تجارت آزاد نزدیککشورها برون

و معنادار داشته است، که نشان دهندی رابطه عکس میان نرخ ارز )افزایش ارزش پول ملی( و تجارت در کشورهای منتخب 

 باشد.می
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 مقدمه-1

های خارجی از موضوعتجارت ، از اینرو است اقتصادی رشد و خارجی تجارت میان مثبت یهرابط مؤید رشد نظریات بررسی

ای طوالنی دارد و در جهان گذشتهالمللی تجارت بین بوده است. است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردارمهمی 

اند. در گذشته تامین یابی به کاال و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداختهها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستملت

امروزه شد، اما المللی محسوب میهای اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بیننیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه

 (.1931باشد )دینی ترکمانی، اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می

تر از قیمتی تر ، ارزاناگر کشوری بتواند کاالیی را با مقدار کار کم»کند: چنین بیان می 2در کتاب ثروت ملل 1آدام اسمیت

ی در تولید آن کنیم و مزیتت که بهایش را با کاالیی که تولید میکنیم، به ما عرضه کند، بهتر آن اسکه خودمان تولید می

تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به شمار آید، هنوز هم اگرچه امروزه تجارت نمی (.1931)پورمقیم، « کنیمداریم، پرداخت 

تواند از یک ر حال توسعه میتواند کمک زیادی به کشورهای در حال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور دتجارت می

عالوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار در جهت تخصصی کردن آن و ی کارا و تولید بهینه برسد. بهی غیرکارا به یک نقطهنقطه

 (.1931شود )مبارک و محمدلو، های اقتصادی مقیاس فراهم میصرفه

المللی، رشد و رفاه اقتصادی را از طریق تقسیم کار بینتواند الملل توسعه تجارت میهای تجارت بینبر طبق تئوری

های ناشی های دارای صرفهی صادرات بخشتواند موجب توسعهی تجارت میتوسعه گرایی و مزیت نسبی افزایش دهد.تخصص

-های تجارت بینتئوری .شک بهبود رفاه و ترقی روز افزون اقتصادی را به همراه دارداز مقیاس باال گردد و چنین شرایطی بی

دانند. عوامل قیمتی نظیر نرخ الملل معموال تجارت را تابعی از متغیرهای قیمتی و متغیرهای غیرقیمتی و متغیرهای نهادی می

اثر بخشی دولت، حاکمیت و عوامل غیرقیمتی نظیر حکمرانی خوب که خود متاثر از عوامل نهادی از قبیل  ارز و نرخ تورم

ی تاثیر متغیرهای قیمتی بر تجارت فراوان است ولی باشد. مطالعات انجام شده در زمینهمیکنترل فساد  قانون، کیفیت قانون و

 طور کلی کمیاب است.ی کیفیت نهادی، حکمرانی و تجارت بهمطالعات در زمینه

دانان نهادگرا بر قتصادا گیرد.دیگر شکل میها با یکنهادها قیودی هستند که توسط انسان برای هدایت روابط متقابل انسان

دانند که نقش نهادها در عملکرد اقتصادی تاکید فراوان دارند و عملکرد اقتصادها را در طول زمان متاثر از تحوالت نهادی می

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود قراردادهایی در روابط اقتصادی، گیری نیستند و انعکاسی از قابل دیدن، لمس کردن و اندازه

چنین افزایش کارایی در ها در فرایند مبادالت و همدیگر هستند و به طور قابل توجهی منجر به کاهش هزینهبا یکاشخاص 

چنین منجر به آگاهی افراد کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند. همشوند. نهادها تعیین میاقتصاد می

شود. توانایی حفظ این حقوق، برای توسعه بازارها و کاهش ها و درآمدهایشان میی داراییجامعه در مورد حقوق خود، در زمینه

ها و کمک به اجرای قراردادها، بسیار حایز اهمیت است. نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات )نه احتمال بروز اختالف بین انسان

شوند. کشورهایی با کاهش و موجب افزایش رقابت در بازار میها، عدم نااطمینانی را در بازار لزوما کارا( برای کنش متقابل انسان

( در مورد 1391) 9کس .(1931)داگالس نورث،  کنند.تر رشد میتر دارند سریعنهادهای بهتر و کشورهایی که تجارت بیش

. نهادها هستند که یابندتری میگونه بیان کرده که هر وقت مبادالت هزینه بر باشند نهادها اهمیت بیشاهمیت نهادها این

                                                 
1- Smith. A 
2- The Wealth of Nations 
3- Cass (1965) 
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های مبادالت بسیار ناچیز شود )در شوند و زمانی که هزینههای مبادالتی در بازار میافزایش رقابت و کاهش هزینهمنجر به 

 شرایط بازار رقابت کامل که عملکرد اقتصادی در وضعیت مناسبی است( تاثیرگذاری نهادها دیگر حائز اهمیت نخواهد بود.

یابی به رفاه و باشد، کشورها برای دستی کشورها امر بدیهی میکه اهمیت تجارت در جهت توسعهاین امروزه با توجه به

کنند. یکی از دالیل ایجاد سازمان کنفرانس ی ایجاد روابط تجاری با دیگر کشورها کوشش میباالتر در زمینهی اقتصادی توسعه

از آن جایی که کشورهای عضو سازمان کنفرانس  عضو بوده است. های اقتصادی و تجاری بین کشورهایاسالمی نیز همکاری

ها از از این رو افزایش همکاری ،ای هستندقابل مالحظهدارای وجوه مشترک  های فرهنگی، مذهبیبر مبنای قرابتاسالمی 

اگرچه کشورها  باشد. یای ماز جمله ایران دارای اهمیت ویژه قبیل همکاریهای اقتصادی برای گروه کشورهای عضو این سازمان

در کمبود سرمایه و  کنند، اما گاهی مشکلای کوشش میای و غیرتعرفهبرای تسهیل روابط تجاری در جهت رفع موانع تعرفه

کمبود منابع و یا در مسائل جهانی نیست بلکه مشکل اساسی و اولیه، اندیشه و دانش و قوانین است که در نهادسازی متجلی 

گاهی اصرار و تشویق بر تجارت و توسعه مبادالت تجاری بدون ایجاد بستر نهادی مناسب ممکن است به ایجاد  شود. بنابراینمی

چون حاکمیت قانون، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین بحران کمک کند. برای این منظور باید اهداف و ابزارهایی هم

مناسب ر رشد به سمت نهادهای خوب و اهمیت کیفیت نهادی در عملکرد جایی که ادبیات اخیتوجه قرار گیرند. از آنمورد 

با این فرضیه که حاکمیت قانون، کنترل فساد، اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تغییر جهت داده است، در این مطالعه 

سعی مثبت دارد،  ثیرتا (OIC)اثربخشی دولت، کیفیت قوانین بر تجارت در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی 

 باشد؟بر آن شده که به این سوال پاسخ داده شود، که تا چه میزان کیفیت عوامل نهادهای حاکمیتی بر تجارت موثر می
 

 ادبیات نظری و تجربی موضوع-2
و رفاه  یابی به سطح مطلوبی از توسعهدر عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست

از دیرباز تجارت و نهادها از موضوعات  المللی را فراهم کنند.های برخورداری از امکانات و منابع بینملی، به ناچار باید زمینه

باشد ی تجارت و نهادها نظریات و مطالعاتی موجود می. از این رو در زمینهمورد توجه اقتصاددانان و نظریه پردازان بوده است

 .مروری شود موجود بر ادبیات بهتر است درک بهتر موضوع که به منظور

بر پایه نظریه مزیت رقابت ملی که توسط مایکل پورتر ارائه شده در هر کشور، چهار عامل اصلی برخورداری از منابع اقتصادی و 

ها محیطی را قابتی شرکتعوامل اولیه تولید، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و حمایت کننده و نوع استراتژی، ساختار و توان ر

ایش یا کاهش مزیت رقابتی کشور مورد های محلی به رقابت پرداخته و این عوامل موجب افزدهد که در آن شرکتشکل می

گذاری و نوآوری وجود دارد. شود. در مرکز مدل الماس سیستم عوامل تعیین کننده مزیت رقابت ملی، تئوری سرمایهنظر می

هایشان دارای ظرفیت اراده جهت ایجاد و پیشرفت و نوآوری در لمللی آن دسته از صنایعی هستند که شرکتاصنایع رقابت بین

گذاری هستند. دسترسی و هایی مانند تحقیق و توسعه، یادگیری تسهیالت مدرن، آموزش پیچیده نیازمند به سرمایهحوزه

های برجسته را کلیدی است و مدل الماس برخی از این جنبهدست آوردن مزیت رقابتی بسیار مهم و تفسیر اطالعات برای به

شوند که ها در صنایعی موفق میکند. شرکتدست آورد. دنبال کردن نوآوری، بهترین فرآیند را ایجاد میتواند به راحتی بهمی

آینده استفاده نمایند.  ها درها را بسیار آشکارتر درک کنند و از آنکند که فرصتهای داخلی کمک میمحیط ملی به شرکت

را عناصر  (. پورتر این عوامل1931کنند )پورتر، ها مسائل مهم را برجسته میمندی هستند زیرا آنها، عوامل ارزشعدم مزیت

توانند در ها میکند که هنگامی شرکتداند. وی چنین استدالل میتشکیل دهنده لوزی یعنی مدل رقابتی مورد نظر خود می
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چنین بر این باور های صنعتی به خوبی رقابت نمایند که این لوزی در وضعیت بسیار مطلوبی باشد. وی همیربخشصنایع یا ز

که موقعیت یا حالت هر عنصر در است که این لوزی یک سیستم تقویت کننده متقابل یا خود تقویت کننده است یعنی این

تواند منجر به مزیت رقابتی گردد یط مطلوب تقاضا به خودی خود نمیگذارد. به عنوان مثال، شراوضعیت سایر عناصر تأثیر می

کند که دو چنین اشاره میها نسبت به آن واکنش نشان دهند. پورتر همکه وضعیت رقابتی در حدی باشد که شرکتمگر این

 (.1931، تواند بر لوزی ملی به میزان زیادی اثر بگذارد )دینی ترکمانیمتغیر شانس و نقش دولت نیز می

های طبیعی و توان نتیجه گرفت که عوامل موثر بر تجارت تنها شامل عوامل فیزیکی و موهبتبر اساس نظریه پورتر می

عوامل قیمتی نیست بلکه زیرساختارهایی وجود دارد که بر تجارت تاثیرگذار است. از زیرساختارهایی که به صورت ارثی در 

ی توان دانش، تکنولوژی و نهادها را نام برد. در زمینهگردند، میر طی زمان ایجاد میکشور وجود ندارند ولی در هر کشور د

ی تاثیرگذاری اند، که تایید کنندهچون نظریه شکاف تکنولوژیک وجود داشتهتاثیرگذاری تکنولوژی از گذشته نظریاتی هم

 ذاری تکنولوژی تاکید شده است.اند و در نظریه مزیت رقابت ملی نیز بر تاثیرگتکنولوژی بر تجارت بوده

طور کلی بر اقتصاد صورت گرفته که ی تاثیر نهادهای حاکمیتی بر تجارت و بهاز سوی دیگر مطالعات فراوانی در زمینه

و  4، دی گروت9(2119(، گانی و پرساد )2112) 2(، اندرسن و مارکویلر2111) 1کنند. اندرسنتاثیرگذار بودن نهادها را تایید می

چنین کنند، هممطالعاتی هستند که تاثیر نهادهای حاکمیتی بر تجارت را تایید می 1(2114لوچینکو )( و 2114ان )دیگر

ی جایزه داگالس نورث برندهباشد. های اقتصادی میی تایید تاثیرگذاری نهادها بر سایر بخشمطالعات فراوانی نیز در زمینه

که اینکند که، کند و در کتاب خود بیان مییت نقش نهادها در اقتصادی تاکید مینوبل تاریخی اقتصاد به طور گسترده بر اهم

اند. این نکته نیز گذارند چندان جنجال برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفتهنهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می

 (.1931اثر از تغییر و تحول نهادهاست )نورث، چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا مت

توان عوامل تاثیرگذار چنین با در نظر گرفتن مطالعاتی که تا کنون انجام شده میی مزیت رقابت ملی و همبر اساس نظریه

، نرخ ارز، شرکای تجاری های تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص داخلی سرانهشاخصبر تجارت را تعیین کرد، که شامل 

در این مطالعه جهت بررسی باشد.تکنولوژی، سیاست تجاری، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و کنترل فساد می

 را مورد بررسی قرار گرفته است. کنفرانس اسالمیسازمان عضو تاثیر نهادهای حاکمیتی بر تجارت منتخبی از کشورهای 

رولفسما و ژانگ باشد به عنوان مثال ها میاهمیت نهادهای حاکمیتی و اثرگذاری آن یتایید کننده انجام شده مطالعات

ای به برررسی تاثیر در مقاله 2(2112لی و فیلر )اند، به برررسی تاثیر علی کیفیت نهادی بر برون سپاری پرداخته 9(2113)

، شاخص چهار از (2112) 3دونکن و گانیاند، داختهپر گذاری و پیامدهای استراتژیکی سرمایهمحیط حکمرانی در انتخاب شیوه

های اجتماعی برای ارزیابی حکمرانی خوب حاکمیت قانون، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، توسعه و پیشرفت

 11اهو و تانوارویرمانی، ساند، ای به بررسی اثر فساد بر تجارت جهانی پرداخته(، در مطالعه2119) 3استفاده نمودند، دیانگ و ادو

                                                 
1- Anderson 

2- Anderson and Marcouiller 

3- Gani and Prasad )2006(  
4- De Groot. 

5- Levchenko )2004(. 

6- Roelfsema  and Zhang (2009) 

7- Li and Filer (2007). 

8- Gani and Duncan 
9- De Jong and Udo. 

10- Virmani, Sahu and Tanwar. 
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، رودریک و های عمومی در آسیای جنوبی را مورد بحث قرار داده استموضوع حکمرانی در ارائه کاال ای( در مقاله2119)

، وارد و ویجایاراخاون اندپرداخته یکپارچه سازی در توسعه اقتصادی جغرافیا و بر نهادهااولویت به بررسی  1(2112همکاران )

، کافمن، کری و اندپرداخته نهادها و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از یک ارزیابی بین کشوریبا عنوان  ایمقاله به 2(2111)

( تاثیر حکمرانی 1931، سامتی، رنجبر و محسنی )اندپرداختهرد حکمرانی اهمیت داای با عنوان مطالعه به(، 1333) 9لوباتان

، کمیجانی و سالطین اندرا مورد بررسی قرار داده ب شرقی آسیاخوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنو

تکیه   OECDو OPECتاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب به بررسی ای ( در مقاله1933)

، اندقرار دادهرا مورد بررسی  در بهبود کارکرد هزینه های دولت نقش حکمرانی خوب( 1932و باسخا ) ، صباغ کرمانیاندکرده

، گذاری مستقیم خارجی در ایران را مورد بررسی قرار داده استایهبر جذب سرم خوب حکمرانی تاثیر (1939رضایی)

حکمرانی خوب، ای تحت عنوان به مطالعه (1934، هداوند )پرداخته است ای بر نظریه حکمرانی خوبمقدمه( به 1931میدری)

بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر رشد به ای ( در مقاله1939صمیمی و آذرمند ) جعفری پرداخته و توسعه و حقوق بشر

ی تاثیر کیفیت نهادها بر تجارت مطالعاتی نیز در زمینه اند.پرداختهجهان )با تاکید بر اقتصاد ایران( اقتصادی در کشورهای 

 پردازیم.ها میبه تفسیر به آن در ادامه انجام شده که

ی در دوره "کیفیت نهادی و تجارت در کشورهای جزیره اقیانوس آرام"ای تحت عنوان در مقاله 4(1921گانی و پرساد )

ی صادرات، واردات و کل تجارت با استفاده از معادالت تعدیل شده و عوامل تعیین کننده( به بررسی تاثیر 1331-2114زمانی )

ون؛ کیفیت قوانین؛ و کنترل فساد، برای شش کشور جزیره با تمرکز بر عوامل نهادی نظیر اثر بخشی دولت؛ حاکمیت قان

دهد که بهبود در کیفیت متغیر عوامل نهادی برای ، نشان میAR(1) پردازند. مدل اثرات ثابت، تصحیح خطااقیانوس آرام می

رساند و نمی داری به صادرات آسیبدهد که ترقی ارزش پول به طور معنیبهبود سطح تجارت اهمیت دارد. نتایج نشان می

، 1کند که زندگی با اصول سازمان تجارت جهانیچنین بیان میی تکنولوژی برای توسعه تجارت اهمیت اساسی دارد و هماشاعه

 کند.گرایی، قویا افزایش تجارت را تسهیل میتجارت آزاد و افزایش برون

ها اند. آنبر تجارت دوجانبه کشورها پرداختهای به بررسی اثر شاخص حکمرانی (، در مطالعه2114و دیگران ) 9دی گروت

گویی دولت، اند. در این پژوهش از شش شاخص پاسخو مدل جاذبه استفاده کرده 1333های مقطعی سال در این مطالعه از داده

ل از این پایداری سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد استفاده شده است. بر اساس نتایج حاص

شود. درصدی تجارت دوجانبه میان کشورهای مورد مطالعه می 94تا  13تحقیق، کاهش فساد به طور متوسط منجر به افزایش 

ی کاال منجر به دهد که کاهش فساد هم در کشور واردکننده و هم در کشور صادر کنندهدست آمده نشان میچنین نتایج بههم

 شود.ی مورد بررسی میی کشورهاافزایش تجارت دوجانبه

های مقطعی واردات با استفاده از داده "المللکیفیت نهادی و تجارت بین"ای تحت عنوان در مقاله 2(2114لوچینکو )

دو راه ساده برای فرموله کردن تفاوت های صنعت،  933کشور و  122رقمی برای  SIC ،4بر اساس کد  1333امریکا در سال 

                                                 
11- Rodrik, Subramanian and Trebbi (2002) 

12- Ward and Vijayaraghavan (2001) 

 
1- Gani and Prasad )2006(  

2- World Trade Organization 

3- De Groot (2004). 
4- Levchenko )2004(. 
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دارن، نظام سیاسی و غیره حقوق مالکیت، حمایت از سهامت ارائه داده است. کیفیت نهادی از جمله نهادی در چهار چوب تجار

های نهادی منشاء مزیت نسبی بین پردازد، زمانی که تفاوتباشد. این مقاله ابتدا به بررسی دست آوردهای تجارت میمی

-مور مدل سازی شده است. نتایج نشان می-هارت-روسمنهای نهادی مطابق با چهارچوب قرارداد ناقص گکشورها است. تفاوت

تر توسعه یافته از تجارت منفعت نبرند، و عامل قیمت به عنوان یک نتیجه از تجارت ممکن است دهد، امکان دارد کشورهای کم

عنوان عامل تعیین های نهادی به دهد، تفاوتواقعا در نوسان باشد. سپس مقاله شواهد عملی از محتوای نهادی تجارت ارائه می

 های تجاری نشان داده شده است.ی جریانکننده

 

 نهادهای حاکمیتی و حکمرانی خوب-2-1
در فرهنگ دهخدا، حکمرانی به معنای عمل و شغل حکمران، فرماندهی و حکومت آمده است. در تعریف حکومت کردن نیز به 

ی یا حکمرانی و سلطنت اشاره شده است. حکمرانی مفهوم قضاوت کردن، داوری کردن، حکم راندن، پادشاهی کردن، فرمانده

گرفته شده  kybernete , kybermaگردد. این اصطالح از لغت یونان، جدیدی نیست. قدمت آن به تاریخ تمدن بشری برمی

رانی از شناسی حکمداشتن است. به لحاظ زباناست و به معنای هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را کنار هم نگه

 (.1931بر عمل یا فرآیند حکومت کردن داللت کرده است )حق شناس، دیرباز 

های فردی و ای از روشمیالدی: )حکمرانی مجموعه 1331بنا به تعریف ارایه شده در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی 

یوسته است که از طریق آن منافع کند. حکمرانی فرآیند پنهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می

هایی است گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظامنماید و اقدام همکاری جویانه اتخاذ میمتضاد یا متنوع را همساز می

 اند یاچنین قرارهای غیررسمی که مردم و نهادها بر سر آن توافق نمودهاند، همکه برای تضمین رعایت قانون قدرت پیدا کرده

 (.1934هاست )هداوند، کنند که به نفع آندرک می

روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای بانک جهانی حکمرانی را به عنوان 

کند. کافمن و همکارنش در بانک جهانی برای بیان حکمرانی شش شاخص حق شود، تعریف میرسیدن به توسعه اعمال می

که در این  هار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت قوانین و اثربخشی دولت را بیان کردنداظ

پردازیم که هرچقدر در یک پژوهش به بررسی چهار شاخص حاکمیت قانون، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و کنترل فساد می

شود که ه ها کمتر و حاکمیت قانون گسترده تر و فساد محدودتر باشد، گفته میکشور دولت کارآمدتر و مقررات اضافی و هزین

 حکمرانی خوب برقرار است.

 

 روش شناسی تحقیق و تصریح الگو-3
( استفاده شده که تجارت کل را به عنوان 2119گانی و پرساد ) به منظور بررسی تاثیر عوامل نهادی بر تجارت کل از الگوی

د ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری، نرخ ارز، تکنولوژی، سیاست تجاری و متغیر وابسته و تولی

عوامل نهادی )اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد(، را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته 

 شوند:است؛ که به صورت زیر معرفی می



 

7 

 

 

 (1)  
itititititititititit ccrlrqgetptecregdptt   876543210  

(2)  
itititititititititit ccrlrqgetptecrepgdptt   876543210  

 

درآمد ناخالص داخلی سرانه برای : gdp: تجارت کل،   ttکه در آن دهند.تجارت کل را نشان می ،(2( و )1معادله معادله )

اری، سیاست تج: tpتکنولوژی، : tecنرخ ارز واقعی،  : reدرآمد ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری،  : pgdpاقتصاد داخلی، 

ge : ،اثربخشی دولتrq ،کیفیت قوانین :rl : ،حاکمیت قانونcc ،کنترل فساد :i ،کشور :t  :ی زمانی و دورهµ  ی خطا جملهنماد

 باشد.می

 

 توصیف متغیرهای الگو-3-1
نظر  کنند )بدون درچه ارزش کاالها خدمات تولید شده توسط مردمی که در محدوده جغرافیایی یک مملکت زندگی میچنان

دست خواهد آمد. آن کشور به (gdp) ها( بر جمعیت آن افراد را محاسبه کنیم، تولید ناخالص داخلی سرانهرفتن تابعیت آنگ

شود و باشد، زیرا بهبود و توسعه تجارت با اقتصاد داخلی قوی ایجاد میها بر تجارت میاین شاخص یکی از موثرترین شاخص

 گذاری مناسب است و برای افراد در جهت مشارکت برای تولید و تجارت کاالتصادی برای سرمایهاشاره بر این دارد که شرایط اق

و درآمد ناخالص  (gdp) در این مطالعه هر دوی درآمد ناخالص داخلی سرانه برای اقتصاد داخلیشود. و خدمات مشوقی می

با افزایش سطح درآمد ناخالص . د انتخاب شده استی سنجش درآمعنوان وسیلهرا به (pgdp)داخلی سرانه برای شرکای تجاری

 .تری از کاالهای داخلی و خارجی را مصرف خواهند کردداخلی سرانه مصرف کنندگان مقدار بیش

-الملل نیز اثرات چشمدر رفتارهای اقتصادی بسیار با اهمیت است، بر حجم، جهت و ترکیب تجارت بین (tec) تکنولوژی      

دارد )پورمقیم، الملل تکنولوژی با افزایش محصوالت جدید اثر مستقیم بر ترکیب و رشد تجارت بین گیری خواهد داشت.

آید متغیر تکنولوژی را در حساب میجایی که تفاوت در تکنولوژی تولید یکی از مبانی اساسی مزیت نسبی بهاز آن. (1931

مبنایی بر تجارت باشد. به طور کلی، تعبیر تکنولوژی به وسیله  تواندشده است. تفاوت در تکنولوژی بین کشورها میمدل وارد 

ی تکنولوژی جدید نیز تجارت این است که کشورها تولیداتی را صادر کنند که در آن مزیت نسبی تکنولوژیکی دارند. اشاعه

است نفوذ تکنولوژی جدید ی تکنولوژی خارجی ای که در بردارندهیکی از مسائل مهم در تجارت است. واردات کاالهای سرمایه

 .(2119)گانی و پرساد،  بخشدگونه جایگاه تجاری را بهبود میدهد و بدینبه کشور را افزایش می

بهای پرداختی برای . شودالمللی کاال و خدمات کشورها مالحظه میی تجارت بینعنوان کلید تعیین کنندهبه (re) نرخ ارز      

 (. 1931گویند )روزبهان، « نرخ ارز»پول رایج داخلی یک واحد از پول خارجی برحسب 

گرا آن است گرایی کشورها را تعیین کند. استراتژی تجاری برونگرا یا درونی برونتواند، درجهمی (tp) سیاست تجاری      

د کاالهای داخلی و های تجاری و صنعتی میان تولید برای بازارهای داخلی و تولید کاالهای صادراتی یا بین خریکه سیاست
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های صنعتی و تجاری مبنی بر گرا این است که انگیزهشوند. در مقابل، استراتژی تجاری درونکاالهای خارجی تبعیض قائل نمی

گرایی اقتصاد داخلی را به اقتصاد تر در جهت منفعت برای بازار داخلی است تا بازارهای خارجی. ازسوی دیگر، برونتولید بیش

تر بوده گرا موفقگرا نسبت به سیاست تجاری دروندهد. شواهد اشاره بر این دارند که سیاست تجارت بروند میجهانی پیون

 (.2119)گانی و پرساد، است 

 

 شاخص های حکمرانی خوب-3-2
دهنده کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی، درجه استقالل دولت از فشارهای  نشان (geشاخص اثربخشی دولت )

ها است. اغلب نهادهایی که از بازار چنین اعتبار تعهد دولت به این سیاستها و همسازی سیاستسی، کیفیت تدوین و پیادهسیا

ی تجارت و های مناسب، موجب توسعهتواند با ایجاد و اجرای سیاستاند. دولت میکنند توسط دولت ایجاد شدهحمایت می

تواند از بازار حمایت کند یت و اجرای حقوق مالکیت بدون محدود شدن مبادالت بازار میگذاری شده، مثال با ایجاد، حماسرمایه

چنین ایجاد اقتصاد کالن سالم جهت فراهم المللی را فراهم کند. همو محیط امن و مناسب برای دادوستدهای داخلی و بین

 باشد.آوردن محیطی با ثبات برای فعالیت بازار می
 های تاثیرگذار و قوانین که منجر بهی توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاستنشان دهنده (rqنین )شاخص کیفیت قوا      

تواند بر عملکرد ترین نهادهایی است که میشود. قوانین مطلوب و کارآمد، یکی از مهمترویج و توسعه بخش خصوصی می

ها، ایجاد یل تنظیم قوانین اختالل در بازار مانند کنترل قیمتاقتصادی جوامع تاثیر بگذارد. کیفیت قوانین شامل مواردی از قب

های تاسیس های زاید در بازار سهام، محدودیتموانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، بار مالیاتی باال، محدودیت

به عنوان مانعی برای توسعه تجارت یک بنگاه اقتصادی جدید، مقررات دست و پاگیر برای تبدیل ارز و موارد مشابه که هر یک 

ها و کاهش تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصتشفافبا تصویب قوانین مناسب از طریق  دولت. مطرح هستند

نقش قابل توجهی در بسترسازی الزم برای تواند می چنین از طریق بهنگام سازی نظام حقوقیجویانه و همهای رانتهزینه

 .در اقتصاد داشته باشد کارکرد بازار

 ها، و به خصوصی میزان اعتماد ماموران یک کشور به قوانین جامعه و رعایت آننشان دهنده (rl) شاخص حاکمیت قانون      

-چنین احتمال جرم و جنایت و خشونت را در جامعه نشان میها و همکیفیت اجرای قرادادها، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه

ص اشاره به اصول حاکمیت دارد که در آن همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی )شامل خود دولت( در برابر دهد. این شاخ

کنند؛ چراکه مبادالت در بازار متضمن به رسمیت شناختن گو هستند. قانون و نهادهای خوب، بازارها را تقویت میقوانین پاسخ

شرایط تضمین تعهدات قرارداد، های نورث قیمت و باشد. طبق گفتهحقوق مالکیت خریداران و فروشندگان و اجرای آن می

 (.1931گذارند )نورث، که خریدار بعد از امضای قرارداد نیز به آن وفادار بماند بر مطلوبیت فروشنده تاثیر مییعنی احتمال این

منافع خصوصی شامل هر دو  ی میزان استفاده از قدرت عمومی در جهت کسبنشان دهنده (cc)کنترل فساد  شاخص     

باشد. فساد به مقامات دولتی دولت توسط سرآمدان و منافع خصوصی می "تسخیر"چنین فساد کوچک و بزرگ است، هم شکل

ناپذیری دانند که هرچه انعطافها میای منافع خصوصی کسب کنند، بنابراین آندهد که به طور مخفیانه و سلیقهاجازه می

تری برای کسب رشوه دارند. بدین ترتیب کارگزاران دولتی نه تنها اقدام به ایفای نقش د، فرصت بیشتری تحمیل کننبیش
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چنین فساد بازدهی تری در بازار ایجاد خواهند کرد. هممورد انتظار یعنی رفع نواقص بازار نخواهند کرد، بلکه نواقص بیش

 .(2119اد، )گانی و پرس دهدکاهش میگذاری خصوصی و عمومی را سرمایه

 

 منابع آماری-4
های نهادی که شامل شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت شاخص

باشد. حاصل تالش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد می

دیگر المللی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکهای موسسات مختلف بینافته، است که ی1ولوباتون

اند. نتیجه کار این سه محقق در های حکمرانی معرفی نمودههای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصادغام کرده و شاخص

)به بدترین  -1/2ین شش شاخص با دادن نمراتی از همگن سازی و تجمیع کلیه اطالعات درباره یک کشور خاص، در غالب ا

های مورد نظر برای برای هر شاخص، ارائه شده است. شاخص 111بندی از صفر تا )به بهترین حالت( و یا رتبه 1/2حالت( تا 

نیز  2112 و 2111، 1333های کشور ارائه گردید. این پروژه به طور دو ساالنه در سال 139و برای  1339اولین بار در سال 

که اطالعات های مزبور نموده است. به طوریبانک جهانی اقدام به گردآوری سالیانه شاخص 2112تکرار گردید، اما از سال 

باشد. در این پژوهش چهار شاخص حکمرانی نیز در حال حاضر گردآوری شده و موجود می 2111تا  2119های مربوط به سال

( در کشورهای منتخب عضو 111تا  1قوانین، حاکمیت قانون، کنترل فساد، )بین خوب شامل اثربخشی دولت، کیفیت 

های آوری دادهجمع است.قابل دسترسی   www.govindicators.orgکنفرانس اسالمی استفاده شده است که در سایت 

و سایت  WDI2ولوژی )ارزش افزوده صنایع( و سیاست تجاری از طریق نرم افزار مربوط به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تکن

های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تکمیل های مربوط به ایران از دادهبانک مرکزی صورت گرفته است. برخی از داده

د ناخالص داخلی سرانه شرکای دست آوردن متغیر تولیشده است. برای مشخص کردن شرکای عمده تجاری هر کشور جهت به

های مرکز اطالعات سازمان تجارت کاال ایالت متحده، صادرات و واردات کشورهای منتخب مورد تجاری ابتدا با استفاده از داده

ها با کشور دست آورده و پنج شریک تجاری هر کشور که مجموع صادرات و واردات آنبررسی در مطالعه با سایر کشورها را به

تر بوده است، به عنوان شرکای عمده تجاری انتخاب شدند و در نهایت تولید ناخالص داخلی بیش 2113نظر در سال  مورد

ی تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری برای این دست آورده و میانگین سادهبه WDIافزار شرکای تجاری را از طریق نرم

ها تخاب شرکای تجاری برخی از کشورها از جمع صادرات و واردات آندست آمد. به علت محدودیت داده، مبنای انشاخص به

، بروئنی دارالسالم در 2112ها عبارت از، بنگالدش در سال باشد. کشورهای مذکور و سال مورد بررسی آنها میدر سایر سال

اری از طریق جمع چنین شاخص سیاست تجباشند. هممی 2111و تاجیکستان در سال  2111، ایران در سال 2119سال 

سازمان عضو کشور منتخب  21جامعه آماری این پژوهش  دست آمده است.صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی به

باشد و سایر کشورهای عضو این سازمان به دلیل محدودیت آمار و اطالعات در مطالعه مورد استفاده قرار میکنفرانس اسالمی 

 نگرفته است.

                                                 
1- Daniel Kufman, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 
2- World Development Indicators 

http://www.govindicators.org/
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 و تحلیل نتایج آماری برآورد الگو-5

های توصیفی و تحلیلی علی است. قبل از پرداختن به روش برآورد الزم به ذکر است که تحقیق در این مطالعه، ترکیبی از روش

ای وسایر منابع آماری داخلی و های مورد نیاز از منابع ثبتی و کتابخانهآوری اطالعات و دادهنوع مطالعه کاربردی و روش جمع

ی نهادها و تجارت پرداخته شده است. در فراهم شده است که با روش اسنادی و تحلیل محتوا به مبانی نظری رابطهخارجی 

های آوری شده، الگوهای تحلیلی تصریح شده است. در این الگوها اثر شاخصادامه با استفاده از اطالعات و آمارهای جمع

قررات، کنترل فساد، تکنولوژی، نرخ ارز، سیاست تجاری، تولید ناخالص حاکمیت قانون، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت م

شود. این تحقیق بر اساس داخلی و تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری به عنوان متغیرهای اصلی بر تجارت کل تحلیل می

های تلفیقی سنجی مبنی بر دادههای اقتصادهای آثار نهادهای اقتصادی و تجارت و با استفاده از روشالگوهای موجود در زمینه

 ، در کشورهای منتخب خواهد بود.1339-2111در دوره زمانی  stataو نرم افزار 

خواهیم تغییرات یک متغیر را بر حسب تعدادی از متغیرها که معتقدیم باعث تغییرات در اقتصادسنجی پایه معموال می      

 Nپانل دیتا، متغیرها را هم در میان مقاطع جامعه آماری )که تعداد آن را با های شوند، توضیح دهیم. در مدلمتغیر وابسته می

ی مهم این است که مقاطع در طول زمان یکسان بمانند. به این کنیم. نکتهگیری میدهیم( و هم در طول زمان اندازهنشان می

گویند. واضح است که مشاهدات زمانی نیز می-روهیهای گترتیب با دو بعد سرو کار داریم: بعد زمان و بعد مقاطع که آن را داده

های پانل، در داده N×Tهای مقطعی به در داده Nداده در سری زمانی یا  Tشما از یک متغیر، چندین برابر شده است یعنی، از 

 (.1932افزایش یافته است )اشرف زاده و مهرگان، 

رد آزمون قرار گیرد زیرا نامانایی متغیرها باعث بروز مشکل ابتدا الزم است مانایی متغیرهای استفاده شده، مو      

شود. فرض صفر این جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده می 1شود. در این مطالعه از آزمون لوین لین چیورگرسیون کاذب می

ی محاسبه شده که مقدار آمارهباشد، در صورتیآزمون بیانگر نامانایی متغیرها بوده و فرض یک آزمون بیانگر مانایی متغیرها می

باشد، فرض مبنی بر نامانایی رد خواهد شد. نتایج آزمون مانایی برای  % 31تر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان بزرگ

  آمده است. (1)متغیرها در جدول 

 
 ی( نتیجه آزمون ریشه واحد جمعی )مانایی( متغیرها در کشورهای عضو کنفرانس اسالم1جدول )

                                                 
1- Levin , Lin and Chu (LLC) 

مقدار احتمال آماره  مقدار آماره ازمون متغیر

 آزمون
 نتیجه آزمون

TT 1431/9-  شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 1113/1 

GDP 3999/2- 1121/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 
PGDP 3142/1- 1111/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 

RE 2222/9- 1111/1 شود و متغیر مانا استیه صفر رد میفرض 
TEC 1191/9- 1112/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 

TP 3931/2- 1111/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 
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 Stataافزار منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم

 

ررسی قرار گیرد. فرضیه صفر لیمر مورد ب Fها توسط آزمون برای برآورد الگو ابتدا باید تلفیقی بودن و یا تابلویی بودن داده

هاست، که طبق نتایج ارائه شده هاست و فرضیه یک بیان کننده تابلویی بودن دادهدر این آزمون بیان کننده تلفیقی بودن داده

ها برای ی تابلویی بودن دادهگردد و نشان دهندهجدول، فرضیه صفر رد می F( و مقایسه مقدار آماره آن با آماره 2در جدول )

 باشد.می تجارتی هاالگو
 

 لیمر  F(: نتایج آزمون 2جدول )

 (2)معادله تجارت کل (1)معادله تجارت کل نوع آزمون

 F 31/129= F =31/113 لیمر Fآزمون 

 Stataافزار منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم

 

انی واریانس و خود همبستگی وجود دارد. های تابلویی و تلفیقی احتمال بروز مشکل ناهمسدر مطالعات مبتنی بر داده

بنابراین قبل از تخمین الگو، الزم است که وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس بررسی شود. برای آزمون برابری واریانس در 

-ده میخودهمبستگی سریالی از آزمون وولدریج استفا( و  برای آزمون LRهای تابلویی از آزمون نسبت درستنمایی )مورد داده

گونه که در باشد، که همانها در الگو میی برابری واریانسنشان دهنده( فرضیه صفر LRشود. در آزمون نسبت درستنمایی )

کنیم فرضیه صفر رد شده و لذا مشکل واریانس ناهمسانی در مدل وجود دارد. از سوی دیگر باید از عدم ( مشاهده می9جدول )

متغیرها اطمینان حاصل نمود، که فرضیه صفر در آزمون وولدریج مبنی بر عدم وجود خود وجود خود همبستگی سریالی بین 

کنیم، فرض صفر رد شده و نشان دهنده وجود ( مشاهده می4گونه که در جدول )همبستگی سریالی بین متغیرهاست، که همان

 خود همبستگی سریالی بین متغیرهاست.

 

 (LR)(: نتایج آزمون نسبت درستنمایی 9جدول)

 (2)معادله تجارت کل (1)معادله تجارت کل نتایج آزمون

 12/1311 29/1392 مقدار آماره آزمون

GE 9913/9- 1114/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 
RQ 3993/2- 1129/1 ستشود و متغیر مانا افرضیه صفر رد می 
RL 1913/2- 1112/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 

CC 9232/1- 1111/1 شود و متغیر مانا استفرضیه صفر رد می 
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P-value 1111/1 1111/1 

 Stataافزار منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم

 

 
 (: نتایج آزمون وولدیج4جدول )

 

 Stataافزار منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم

کل دارای خودهمبستگی سریالی بین متغیرها و ناهمسانی واریانس در سطح  تجارت(، 4( و)9های )با توجه به نتایج جدول

واریانس باید رفع شود، نتایج حاصل از برآورد به  باشد. از اینرو خودهمبستگی سریالی بین متغیرها و ناهمسانیمی %1خطای 

شود که بر ( مالحظه می1کل پس از رفع خودهمبستگی در جدول ) تجارت هایجهت رفع ناهمسانی واریانس معادله glsروش 

 گیرد.اساس آن تحلیل صورت می

 gls(: نتایج روش برآورد 1جدول)

 متغیرهای توضیحی الگوی اول الگوی دوم

 

- 

 * 9/991211 

99/24 

GDP 

 * 4/244319 
39/24 

 

- 

PGDP 

 * 1421944- 
33/23- 

 *4912193- 

42/23- 

RE 

 * 1224493/1 
11/34 

 * 421333/1 

11/121 

TEC 

 * 311×14/3 
23/91 

 * 311  ×11/1 

91/11 

TP 

 * 211×23/4 
49/12 

 * 211  ×41/9 

94/13 

GE 

 * 211×31/9  * 211  ×41/4 RQ 

 (2)معادله تجارت کل (1)معادله تجارت کل نتایج آزمون

 F 231/1 112/1آماره 

P-value 1242/1 1941/1 
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19/11 21/11 

 * 211×91/2- 
31/19- 

 * 311  ×13/1- 

23/23- 

RL 

 * 211×14/1 
23/9 

 ** 211  ×12/1 

41/2 

CC 

 Stataافزار منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم

 باشد.خطا می %1و  %1داری ضرایب به ترتیب در سطح ** و * بیانگر معنی

 

باشند. نتایج حاکی از آن است که در دار میمعنی 1ح خطای %(، تمامی ضرایب متغیرها در سط1با توجه به نتایج جدول )

کشورهای منتخب،  الص داخلی سرانهکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی با افزایش مقداری متغیرهای تولید ناخ

یابد. زایش میتکنولوژی، تجارت کل در این کشورها نیز اف شرکای تجاری کشورهای منتخب و تولید ناخالص داخلی سرانه

عالمت منفی نرخ ارز نشان دهنده آن است که بین تجارت کل و نرخ ارز رابطه عکس وجود دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، 

ی آن است که در این کشورها سیاست چنین عالمت مثبت سیاست تجاری نیز نشان دهندهیابد، همتجارت کل کاهش می

شود. بهبود کردن بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش تجارت کل می گرا بوده و بنابراین عملتجاری برون

و این نتایج تایید  کندمتغیرهای اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، کنترل فساد در جهت افزایش تجارت کل عمل می

اما شاخص حاکمیت  باشد،رهای منتخب میی فرضیه تحقیق مبنی بر اثرگذری مثبت نهادهای حاکمیتی بر تجارت کشوکننده

  کند.قانون در جهت کاهش تجارت کل عمل می

ی این مطلب است که در صورت عدم وجود حاکمیت قانون در کشورهای تاثیر منفی حاکمیت قانون بر تجارت تایید کننده

نونی تجارت و حذف غیرقانونی حقوق ، از طریق انحراف در مسیرهای قاتجارتمنتخب، امکان تقلب افزایش یافته و بخشی از 

 رقانونی شده و از این طریق برای تجارتغی تجارتکه حاکمیت قانون منجر به جلوگیری از جاییپذیرد. از آنگمرکی صورت می

 شود.تجارت تواند منجر به کاهش گیری کرد که حاکمیت قانون میتوان نتیجهکند، لذا میمحدودیت ایجاد می

 

 (غیرفارسی و فارسی) مآخذ و منابع فهرست
 هایالملل. مجله اقتصادی. ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای تجارت بین. مروری بر نظریه1931دینی ترکمانی پوریا. 

 .114-33، صفحات 2اقتصادی شماره 

 های بازرگانی. نشر نی، چاپ شانزدهم.ها و سیاستالملل نظریه. تجارت بین1931. وادج یدپورمقیم س

 . وری کل عوامل کشورهای منتخب اوپکهای تجاری و درآمدهای نفتی بر بهره. اثر سیاست1931مبارک اصغر، محمدلو نویده. 
 .191-141: 1932، تابستان 19فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 

 برنامه ریزی کشور، چاپ دوم.. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. انتشارات سازمان مدیریت و 1931نورث داگالس. 

 ها )مدل الماس(. ترجمه مهدوی مزده م. ، محمدی پور ف. انتشارات جهاددانشگاهی، . مزیت رقابتی ملت1931. ایکل ایپورتر م

 چاپ اول.
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   .موردی مطالعه انسانی توسعه شاخص بر خوب حکمرانی تأثیر حلیل. ت1931ضیلت. ف محسنی ،مایونرنجبر ه ،رتضیم سامتی
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