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Abstract:
Economic growth is one of the key variables measuring
economic performance of any country. So it is very
important to understand the factors influencing it. In this
paper, a selection of some institutional and political
variables along with basic variables affecting economic
growth have been used to analyze their effects on
economic growth in period 1980 to 2013. Eight
comparative models by applying ARDL method and
using Eviews software have been estimated. The
research results indicate that the fundamental political
and social parameters have stronger impact on economic
growth in comparison of basic variables. The variables
of democracy, the quality of law, economic freedom,
openness, human development and good governance
directly influence economic growth in Iran.
Keywords: Political Economy, Economic Growth
Fundamental Factors of Growth, Rule of Law, Political
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 -1مقدمه
رشد اقتصاد به تیبها ساده افزاکش تولهد کک دشاور در کاک
بازه زماهی است .اماا شگاوهگی شااکای رشاد جاا تأمال
درباگهاهده سؤالها زکاد است .حال موضوع قابل اهمهت در
مصا حاضا تأثها شااکط اقتصاد  ،اجتمامی سهاسی جوامع با
رشد اقتصاد آهها میباشد همیتوان رشد اقتصاد را فارغ از
شااکط اجتمامی ،سهاسی فاهنگی مورد بحا قااار داد .اکان
اهمهت در تحقهقات جدکاد رشاد بهشاتا هماکاان اسات داه در
رهماهس تحقهقات به خصوص در شند دهه اخها شواهد تجابای
بهشتا به تأکهد اثبات موضوع مذدور پاداختهاهد .باه مناوان
مثال تحقهقات گمتادها جهت بارسی موامل بنهاد ماؤثا در
دنار موامل بالفصل رشد هظها ساماکه فهزکیی ههاا داار،
باا اقتصاد دشورها صورت گافته است.
اکن سؤال مطاح میشود ده متناساب باا هاا اقتصااد در
شارشوب کیای از الگوهاا رشاد اقتصااد  ،مادل مناساب در
باگهاهده ددام کک از موامل مؤثا در دنار میال بالفصال رشاد
اقتصاد است؟ شااکط اجتمامی ،سهاسی فاهنگی شه هقشای
در اقتصاد دشور اکفا میدنند ،از شه طاکق تاا شاه اهادازه باا
رشد اقتصاد تأثها می گذارهد .باا توجاه باه اهمهات موضاوع،
پژ هش در اکن حوزه باا دشور اکاان باهمناوان کاک دشاور
درحال توسیه موقیهت مهم سهاسی-اقتصاد آن در منطقاه،
از اهمهت زکاد باخوردار است.
در اکن پژ هش سیی می شود با تماداز باا مبااهی هظاا
اقتصاد سهاسی رشد ،با در هظا گافتن باخی از موامل بنهاد
ههاد رشد اقتصاد اکااان ،جهات درجاه تأثهاگاذار اکان
موامل را مورد مطالیه قاار دههم .در ابتدا باا بهاان گزکادها از
مباهی هظا در اکن حوزه ،باخی از موامل بنهااد ماؤثا رشاد
اقتصاد را به طور مختصا توضهح داده در ادامه به بیضای از
مطالیات تجابی اهجام شده در داخل خاار اشااره مایشاود.
س ا س بااا تشاااکح الگااو رکاضاای رشااد ارا ااه ماادلهااا
اقتصادسنجی پژ هش ،به تفمها هتاکج مدلها پاداخته میشاود.
در ماحیه آخا ،هتاکج پهشنهادها سهاستی تحقهقااتی ارا اه
میگادد.

خشوهت ،دنتال فماد ،حادمهات قااهون ،داارداد قااهون ،حاق
اظهار هظا پاسخگوکی ،داراکی اثابخشی د لات باار ماالی
مقارات) ،دمودااسی همچنهن اثا آههاا باا شاااکط اقتصااد
(رشد اقتصاد ) اشاره داد .در ادامه سیی مایشاود باه تیاکا
مختصا باخی از اکن موامل پاداخته شود.
 -1–2نابرابري و رشد اقتصادي:7
در خصوص تأثها هاباابا د دکدگاه جاود دارد ،کیای دکادگاه
قدکم ده میتقد بود هاباابا باا اهباشت ساماکه الزامی است
توزکع مجدد به رشد آسهب میرساهد .اکن دکدگاه در مبارت زکاا
به سهیه جاهمون )7331( 3خالصه شده است:
احتمال دارد ده بهن رشد ساکع توزکع باابا درآماد ،تضااد
جود داشته باشد؛ اکن توصهه ده دشور فقهاا داه مشاتاق
توسیه است هباکد شندان هگااان توزکاع درآماد باشاد ،احتمااال
توصهه بمهار خوبی است (اسنودان کن.)310 :3003 ،9
اما با گمتاش توسیه اقتصاد در سااساا دههاا طای ههماه
د م قان بهمتم با توجه به مطالیات تجابی گمتاده ،دکادگاه
جدکد مطاح می شود ده حادی از اثا منفی هاباابا باا رشاد
اقتصاد است .مطالیات تجابی زکاد دکدگاه جدکد را به هدف
4
رد دکدگاه قادکم تأکهاد مایدنناد .باه مناوان مثاال گیهماا
همیاران ( )3009مدلی را توسیه دادهد داه درآن هااباابا باه
گوهه ا هامطیوب از طاکاق تهدکاد حقاوق مالیهات باه دلهال
تخاکاب ههادهاا قااهوهی ،سهاسای تنظهمای باا پهاماادها
3
اقتصاد تأثها می پذکاد ،همچنهن تحیهلها گهماه-بام وهگ
( )3003از فماد ،رشد اقتصاد هاباابا هشان میدهد ده فماد
با هاباابا درآمد رابطه مثبات باه فقااا باهش از ثا تمنادان
آسااهب ماایرساااهد (اساانودان کاان .)314 :3003 ،مطالیااه
آگوستهن )3076( 6از دکگا شواهد تجابی بااا تأکهاد دکادگاه
د می در رابطه با تأثها هاباابا با رشد است .مطالیه آگوساتهن
هشان میدهد ده سطح باالکی از هاباابا  ،اثا رشاد در دااهش
فقا دشورها را محد د می دند ،در دل رشد هاباابا باا کاک
سطح از رشد اقتصاد داده شده ،فقا را بهطور ممتقهم افزاکش
داده از آهجا موجب دند رشد توسیه اقتصاد میگادد.

 -2مبانی نظری اقتصاد سیاسی و علل بنیادی رشد
اقتصادی
از موضوع ها پا طافدار اقتصاد سهاسی رشد موامل بنهااد
آن ،میتوان به موارد همچون ،هاباابا مادالت ،اساتبداد
مادم ساالر  ،ههادها حیمااهی (از جمیه ثبات سهاسی مدم

1. Inequality and Economic Growth
)2. Johnson (1958
)3. Snowdon & Vane (2005
)4. Glaeser et al. (2003
)5. Gyimah-Brempong (2002
)6. Augustin (2016
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 -2–2نهادهاي حکمراني
در اقتصادها د لتی کا به مباارتی دکگاا در اقتصاادهاکی داه
د لت هقاش ششامگها در آن دارد ،بادکهی اسات ههاادهاا
حادمهتی با ر هد شاخصها اقتصاد تأثها مایگاذارد .باه
ضوح تفا تها ممده درآمد ده در سااسا دهها شااهد آههاا
همتهم تا حد د زکاد در ارتباط با تفا ت در دهفهات ههادهاا
دشورها سهاستها اقتصاد به مال ه خصوصاهات رهبااان
سهاسی همتند .به منوان مثال همهن مامل می تواهد رشد ساکع
دشورها آسها شااقی را از  7360رداود مقابماهادگی
بهشتا دشورها زکا صاحاا افاکقاا را در هماان د ره تبهاهن
هماکااد (اساانودان کاان .)310 :3003 ،درساای دااه از تااارکخ
اقتصاد آموخته میشود ،اکن است ده اقتصاادها هااموفق در
دستهابی به رشد پاکدار ،آههاکی همتند ده در اکجاد مجموماها
از قوامد اقتصاد بااا تقوکات پهشاافت اقتصااد شیمات
خورده اهد .همان طور ده هورث )7337( 3می گوکد ،ممئیه اصایی
تارکخ اقتصاد توسیه اقتصاد مبارت است از ارا اه دالکال
تیامل ههادها سهاسی اقتصاد ده محهط اقتصاد را باا
افزاکش بهاه ر آماده می سازهد ،از هظاا ههادهاا «بهااهگا
محد دکتهاکی همتند ده اهمانها آهها را طااحی داادهاهاد تاا
محد دکت هاکی ده تقابل ها سهاسی ،اقتصاد اجتماامی را
شیل میدهند» (اسنودان کن.)310 :3003 ،
تدارک ههادها موفق ده از موامل بنهاد رشد اقتصااد
به حماب میآکند ،تحات مناوان "حیمااهای خاوب "9مطااح
می شوهد .د لت قادر است با اکجاد ههادهاا دارآماد تواهمناد
محهطی مناسب باا تنظهم ر ابط اقتصااد افاااد جامیاه باه
گوهه ا دم هزکنه ،ساده به د ر از اتالف قت مهها سازد به
اکن تاتهب موجبات رشاد اقتصااد را فاااهم دناد .در تیاکا
باهک جهاهی از مهاهگهن شش شااخص تحات مناوان شااخص
حیمااهی خوب باا اهدازهگهاا دهفهات ههااد در دشاورها
استفاده شده ده توسط دافمن همیاران )3070( 4میافی شده
است .اکن شش شاخص اثااات آن باا اقتصااد باا توجاه باه
توضهحات پاکگاه اطالماتی  ،)3073( 3 WGIباه صاورت زکاا
تیاک میشوهد:
6
حق اظهارنظر و پاسخگويي  :اکن شاخص مبارت است از

آزاد ها قاهوهی ،جود ههادها مدهی اهتشار آزاد اطالماات
ده مصادکقی از جود حاق اظهاارهظا پاساخگوکی هماتند
موجااب تقوکاات آگاااهیهااا ممااومی شاافافهت اقتصاااد
اجتمامی می شوهد .در اکن شااکط صاحبان دمب دار ،قادرت
الزم باا هقاد سهاساتهاا اقتصااد هادرسات مقابیاه باا
ترههاات هابجا در قواههن را دارهد به اکن تاتهاب دماب داار
ساماکهگذار توسیه میکابد .بنابااکن؛ با جود حق اظهار هظا
پاسخگوکی باال در کک دشور ،رشد اقتصااد از طاکاق بهباود
شااکط تولهد افزاکش پهدا میدناد .بهشاتا مطالیاات تجابای باا
استفاده از مترهاها جاهشهنی همچون حقوق سهاسی مادهی،
دمودااسای ،حقاوق مالیهات  ...اثاا مثبات آههاا را باا رشااد
اقتصاد تأکهد می دنند .به منوان مثال لودا )3073( 1باا بازه
زماهی  3004تا  3073به اکن هتهجه مایرساد داه کاک رابطاه
مینیدار بهن آرا رشد اقتصاد منطقاها تادهاه جاود دارد.
همچنهن دناک )3009( 1در پژ هشی تحت منوان "دمودااسی،
حیمااهی رشد اقتصاد " تالش همود تا با اکجاد ارتباط مهاان
دمودااسی حیمااهای باه ارزکاابی اثاا دمودااسای باا رشاد
اقتصاااد ب ااادازد .هتاااکج رگاسااهون بهاااهگا اثااا مثباات
مینیدار مهاان درجاه دمودااسای ههادهاا دهفهات حیمااهای
میباشد ،در هتهجه بهبود اکن شاخصها از طاکق داهش فماد
تمههل ر هاد ترههااات تینولاو  ،رشاد اقتصااد بااالتا را
محقق میسازهد.
3
ثبات سیاسي و عدم خشونت  :درگهاا هاا جنااحی،
هزاعها داخیی ،تا ر  ...با از بهن بادن ثبات سهاسی ،موجاب
افزاکش رکمک هااطمهناهی داهش ساماکهگاذار داخیای
خارجی در هتهجه داهش رشد اقتصااد مایشاود (جاللای
همیاران 731 :7936 ،د داهگی .)797 :7933 ،مطالیه تجابی
دآگوستهنو همیاران )3076( 70باا مجمومه ا از دشاورها،
اثا مثبت ثبات سهاسی با رشد اقتصاد آن دشورها را به تأکهاد
میرساهد .همچنهن فتاس مههوف )3079( 77تنهاا از شااخص
بی ثباتی سهاسی باا اهدازهگها دهفهت ههاد در دشاورها
منتخب جهان در سالها  7331–3001استفاده دادهاد باه
تأثها منفی بی ثباتی سهاسی باا رشاد اقتصااد اکان دشاورها
رسهدهد.

1. Governance Institutions
)2. North (1991
3. Good Governance
)4. Kaufmann et al. (2010
5. The Worldwide Governance Indicators, 2015 Update
6. Voice and Accountability

)7. Luca (2015
)8. Knack (2003
9. Political Instability and Violence
)10. D'agostino et al. (2016
)11. Fatas & Mihov (2013
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خارجی ( )FDI6را باا سااماکهگاذار ماالی خاارجی 1تااجهح
می دهند .در هتهجه حادمهات قااهون بهتاا باا تضامهن حقاوق
مالیهت بهبود شااکط ساماکه گاذار  ،باه بهااه ر تولهاد
بهشتا میاهجامد.
کنترل فساد :1اثاا اکان شااخص باا شاااکط اقتصااد باه
خصوص رشد اقتصاد دشورها بهطور گماتاده ماورد بارسای
قاار گافته است .دنتال فماد کیی از اجزا سالمتی اقتصااد
است ده بهبود آن بهاهگا سالم بودن کک اقتصاد محهطی دارا
باا پهشافتها اقتصاد است.
همان طور ده از هتاکج مطالیات تجابی قابل استنتا اسات؛
فماد بام تخصهص غها بههنه استیدادها جامیه مایشاود
جذابهت ها اقتصاد را باا سااماکهگاذاران داخیای خاارجی
داهش می دهد .فماد ،همچنهن درآمدها مالهاتی د لاتهاا را
داهش داده از اکن طاکق د لتها را در اهجام ظاک خود ده
ارا ه خدمات زکابناکی داالها ممومی در فاآکند تولهد اسات،
هاتوان می ساازد .از جدکادتاکن شاواهد موجاود در اکان راساتا،
مطالیه دآگوستهنو همیاران )3076( 3است داه در مطالیاها
تحت منوان "مخار د لت ،فماد رشاد اقتصااد " باه اکان
هتهجه رسهدهد ده با اثا د سوکه بهن فماد هاد مخار هظامی
ساماکهگذار د لت ،اثا منفی مینیدار با رشد اقتصااد
دارهد .اکن هتهجه باا اقتصاد اکاان توسط فالحتی همیااران
( )7939ههز تأکهد میشود ،هتاکج تحقهق آهها هشان میدهاد داه
در اکاان دنتال فماد مالی رابطه مثبتی با رشد اقتصاد دارد.

کارايي و اثربخشي دولتت :7اثابخشای د لات باه مینای
تواهاکی د لت در تد کن اجاا سهاستها صحهح ،الزمه آن
باخوردار از کک دستگاه ادار دارآماد اسات .کاک دساتگاه
ادار دارآمد باکد از قدرت مهارت الزم باا اداره امور دشور
باخوردار باشاد تاا از پاس مشایالت همااهنگی در راهاهاداز
فیالهت ها جدکد باآکند .الاکااهی پیوساو )449 :3077( 3باه
صورت تجابی به بارسی تأثها دهفهت د لات در دناار شااخص
آزاد مدهی پاداختهاهد به اکن هتهجه رسهدهاهد ده دشاورها
مختی از هظا تأثها پذکا از دهفهت ههاد در اهدازه اکن اثاا
هه در جهت آن با هم اختالف دارهد.
بار مالي مقررات :9ههادها حادم با جامیه تأثها بمزاکی باا
منااافع هزکنااههااا کااک فیالهاات اقتصاااد دارد .دهفهاات
با دااساای قااواههن مقااارات مطیااوب دارآمااد کیاای از
مهمتاکن ماملهاکی است ده میتواهاد باا ممییااد اقتصااد
جوامع تأثها بگذارد ساماکهگذاران را تشاوکق دناد .باامیس،
قواههن مقارات اخاتاللزا در مماها راهاهاداز دماب داار،
مجوزها موافقت هامهها د لتی ،محد دکتها تجاار ...
هزکنه پا هها ساماکه گذار را افازاکش مایدهاد اهگهازه
4
دارآفاکنان را از بهن میباد .در دل ،هماانطاور داه داارلوس
( )3076در مطالیه خود باا  773دشاور بااا د ره زمااهی
 3003تا  3073هتهجه میگهاد ،بار مقارات تأثها مثبت با تولهاد
سااهه با جا میگاذارد ،باه مباارتی دکگاا دهفهات قاواههن
مقارات موجب بهبود رشد اقتصاد میگادد.
حاکمیت قانون :3اکن شاخص حادی از مهزان احتااام ممیای
د لتمادان شها هدان کک دشور باا ههادهاکی قا ل همتند
ده با هدف ضع اجاا قااهون حال اخاتالف اکجااد شاده
است .به مبارتی حادمهت قاهون کینی حماکت از افااد در مقابال
اقدام ها غارتگا خودسااهه همچنهن جود هظام قضااکی
قابل پهش بهنی منص ده اکن موارد تضمهن حقوق مالیهت
حمن اجاا قااردادها هداکت صحهح منابع را باه دهباال دارد
ده به ساماکهگذار ها مولاد منجاا مایشاود .اکان هتااکج از
مطالیه لی فهیا ( )3001قابل اساتخاا اسات ،اکشاان هشاان
می دهند در دشورهاکی ده محهط حیمااهی مبتنی با حادمهات
قاهون ضیه میباشد ،ساماکهگذاران ،سااماکهگاذار مماتقهم

 -3–2مردمساالري ،جغرافیا و تنوع قومي
موضوع مادم ساالر در اقتصاد از آهجا اهمهت پهدا میدند داه
آکا رشد مادمساالر را تقوکت میدند کا مادمساالر رشاد را؟
تحقهقات اخها در مورد رابطه بهن مادمساالر  ،استبداد رشاد
از جود هاد رابطه حماکات مایدنناد .باار ،7331 ،7336( 70
 )7333شواهد را در حماکت از فاضهه له مت )7333( 77ارا اه
همود ده می گوکد؛ رشد موجب تقوکت مادمسااالر مایشاود،
مطالیه بار اکن فاضهه را بهمنوان کک قامده تجابی قو تأکهد
میدند (اسنودان کن .)313 :3003 ،73در حالی داه موفقهات
اقتصاد بد ن تادکد بذرها مادمساالر را میدارد ،اکن اکده

1. Government Effectiveness
)2. Valeriani & Peluso (2011
3. Regulatory Burden
)4. Carlos Góes (2016
5. Rule of Law

6. Foreign Direct Investment
7. Foreing Portfolio Investment
8. Control of Corruption
)9. D'agostino et al. (2016
)10. Barro (1996, 1997, 1999
)11. Lipset (1959
)12. Snowdon & Vane (2005

فصینامه میمیپژ هشی پژ هشها رشد توسیه اقتصاد  ،سال هشتم ،شماره سی ام ،بهار 7931

ده مادمساالر باثبات ههز باا رشاد پاکادار مایتواهاد خاوب
باشد ،در ادبهات رشد اقتصااد ماورد حماکات ر زافاز ن باوده
است .اگا حقوق مالیهت دیهد داهش هزکنههاا مبادلاهاهاد
موجب تقوکت تخصصای شادن تجاارت مایشاوهد ،در اکان
صورت هباکاد جاا تیجبای داشاته باشاد داه « تقاکباا هماه
دشورهاکی ده از ممییاد خوب اقتصااد باخوردارهاد ،آههااکی
همتند ده د لتها ماادمسااالر پاکادار دارهاد» (ا لماون،7
 9 :3000ر درکک .)7 :3000 ،3همچنهن فقط در کاک ماادم
ساالر مطمئن ،جاکی ده د لت منتخب به حقوق افااد احتااام
میگذارد پاسخگو آهان است ،می توان اهتظاار شایلگهاا
فضا شااکطی را داشت ده منجا به حماکت از حقوق مالیهات
9
شود.
 -3مطالعات تجربی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی
کیی از مبح ها پاطافدار در حوزه رشاد اقتصااد داه در
دهه ها اخها توجه فاا اهی به آن شده است بهشاتا گاااکش
به سمت اقتصاد سهاسی دارد ،تجزکه تحیهل موامل بنهااد
ههاد مؤثا با رشد اقتصاد است .بارسی اکنگوهاه موامال در
اقتصاد جوامع ،در مطالیات مختیفی مورد توجه قاار گافته است.
بارزتاکن اکن موامل ده بهشتا جیب توجاه محققاان اقتصااد
بوده با در دستاس بودن آمار آهها مایتواهناد هماکناده خاوبی
باا شاخصها فاهنگی ،سهاسی اجتمامی باشند ،در بخش
مباهی هظا موامل مؤثا با رشد اکن پاژ هش تشااکح شادهد.
حال در ادامه مثاالهااکی از مطالیاات در اکان خصاوص آ رده
ماایشااود .قباال از پاااداختن بااه آن ،دااا هیتااها راجااع بااه
پژ هش ها داخیی در اکن زمهنه ،ده جه تماکز پژ هش حاضا
با بقهه ههز میباشد قابل اهمهت است؛ به خاطا دوشاک باودن
4
د ره زماهی دادهها در دستاس مابوط به ادثا شااخصهاا
استفاده از مدلها جامع پنل دکتا بهن دشور  ،جامیه آمار
ادثا مطالیات ،مجمومها از دشورها بوده بهطاور مجازا اثاا
اکن ماملها با اقتصاد دشور اکاان به جاز شناد ماورد محاد د،
بارسی هشدهاهد همچنهن پژ هشها مخصوص دشور اکاان
از شاخص ها جاکگزکن استفاده داده اهد ،اما در پژ هش حاضا
سیی با آن است از بهتاکن آمار جامعتاکن شاخصهاا بااا
بارسی اثا موامل بنهاد ههاد در دنار مترها ساماکه اهماهی
)1. Olson (2000
)2. Rodrik (2000
)3. Fukuyama (1989, 1992

 .4به منوان مثال د ره زماهی شااخصهاا حیمااهای خاوب اقاع باا ب
ساکت باهک جهاهی  7336تا  3074میباشد.
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با رشد اقتصاد دشور اکاان به طور مجزا باا اقتصاد دشاور،
بهاه گافته شود .اکن کژگی را ههز میتوان جه جدکاد مطالیاه
در حوزه رشد اقتصاد دشاور داهمات .در اداماه باه باخای از
مطالیات داخیی خارجی اشاره میشود.
در خصوص اثا فماد با رشاد اقتصااد اکااان فالحتای
همیاران در مقاله ا تحت منوان "بارسای اثاا دنتاال فمااد
مالی با رشاد اقتصااد اکااان" ،بااا دادههاا د ره زمااهی
 7913–7937هشان دادهد ده در اکاان دنتال فماد مالی رابطاه
مثبتی با رشد اقتصاد دارد (فالحتی همیاران.)7 :7939 ،
بارزتاکن مطالیه در خصوص بارسی موامل ههاد با رشاد
اقتصاد اکاان ،مقاله رهااهی همیااران تحات مناوان "ارا اه
الگوکی باا رشد اقتصاد اکااان :باخای مالحظاات ههااد "
اساات .در اکاان مطالیااه بااه میاات محااد دکتهااا آمااار ،
شاخص ها زکا به منوان مترهاها ههاد با اساتفاده از آماار
سا زماهی  7991–7917استفاده شدهاهد :پول تقوکات دنناده
قااردادها ،همبت هزکنهها امور ممومی د لت به تولهد هاخالص
داخیی ،همبت هزکنهها مابوط به حفاظت از حقوق مالیهت در
اداره امااور ممااومی دشااور بااه تولهااد هاخااالص داخیاای ،تیااداد
پا هدهها مختومه مابوط به شاکهاا بالمحال شااخص
ساماکه اجتمامی .هتاکج تخمهن الگوها رگاسهوهی آهها هشاان
داده است ده مترهاها مذدور ،تأثها مثبت میناادار باا رشاد
اقتصاد اکاان دارهد (رهاهی همیاران.)739 :7913 ،
ثبات سهاسی از دکگا شاخصهاکی است ده بااا اقتصااد
اکاان اثا آن با رشد اقتصاد در د مطالیه مجزا بارسی شده
است .ا لی مقاله دمهجاهی همیاران تحات مناوان "اقتصااد
سهاسی رشد اقتصاد " است ده در آن به بارسی رابطاه مهاان
ثبات سهاسی رشد اقتصاد در اکاان طی سالهاا (–7916
 )7939پاداختهاهد .در پژ هش آهها  1تیاک از مترهاا ثباات کاا
بی ثباتی سهاسی در هظا گافته شده است .با آهاالهز مؤلفاههاا
اصیی در قالب د شاخص دیی ثبات بیثباتی سهاسای ،هتااکج
هشان می دهند گاا ه ا لای داه شااخص تادهبای آزاد هاا
سهاسای شااها هد اسات تقاکبااا زن هاا د زکااا شاااخص
کیمان می باشاد ،در حاالی داه در گاا ه د مای داه شااخص
تادهبی از مترهاهاا ساهگاهاه اسات ،سااماکهگاذار بخاش
خصوصی همبت باه آزاد هاا تجاارتی بخاش تورکمام از
شدت بهشتا باخوردار است (دمهجاهی همیاران.)67 :7933 ،
د مهن مطالیه در اکن خصوص ،مطالیه اصراپور همیاران باه
منوان " اثا بی ثباتی سهاسی با رشد اقتصاد اکااان :رههافات
غهاخطی  "APARCHاست .کافتهها تجابی به طور اضح
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حادی از تأثها منفی بی ثباتی سهاسی اکاان باا رشاد اقتصااد
دشور است (اصراپور همیاران.)713 :7933 ،
در ادامه به دلهل جود مطالیاات خاارجی گماتاده در اکان
زمهنه ،فقط به شند مورد از تازه تاکن باخی از هتاکج آهها اشاره
میشود.
دآگوستهنو همیاران در مطالیها تحت مناوان "مخاار
د لت ،فماد رشاد اقتصااد " ،تاأثها فمااد ،ثباات سهاسای،
دهفهت قاهون درجه باز بودن اقتصاد باا رشاد اقتصااد 706
دشور بااا باازه زمااهی  7336-3070را ماورد بارسای قااار
داده اهد .اکن مطالیه باا شاا ع از کاک مادل رشاد در نزا ،باه
بارسی اثاات فماد ر ها د اجزا مخار د لات ،هظاامی
مخار ساماکه گذار  ،میپادازد .با در هظا گاافتن کاک مادل
جامع پنل دکتا باا دشورها ،هشان میدهند ده باا اثاا متقابال
بهن فماد ها د مخار هظامی سااماکهگاذار د لات ،اثاا
منفی مینیدار با رشد اقتصاد دارهد .همچنهن هشاان داده
شده است ده مبارزه با فماد هه تنها دارا اثا مثبت مماتقهم
است؛ بییه به احتمال زکاد از طاکاق دااهش اهادازه تاأثها باار
هظامی دارا اثاات غهاممتقهم مثبت ههز میباشاد .اکان کافتاه
بهطور قو پهشنهاد میدند ده سهاستها داهش فماد باار
هظامی ،از طاکاق سهاساتهااکی ماهناد موافقات هاماه امنهتای
منطقها  ،تأثها قابل توجهی با رشد اقتصاد دارهد (دآگوستهنو
همیاران.)730 :3076 ،
دارلوس ههز در مقالها با منوان "ههادهاا رشاد ،الگاو
پوکا پنل دکتا  ،"VARکک مدل  VARسااختار بااا
 773دشااور ،طاای د ره  3003تااا  3073را تخمااهن زده اساات.
دارلوس شاخص جهاهی آزاد اقتصاد موسماه فاکازر را باه
منوان هماکندها از دهفهت ههاد ارد مدل خاود دااده اسات.
اکن شاخص تادهبی اسات از شااخصهاا  :قابیهات اطمهناان
سهمتم حقوقی کا قاهوهی ،ثبات پولی ،بار مقارات ،اهدازه د لات،
آزاد تجارت بهن المییی .در اکن پژ هش ،با تأدهاد باا الگاو
اثاات ثابت فاد  ،مشاهده می شاود داه شاوکهاا خاارجی
همبت به شاخص جاهشهن دهفهت ههادها ،تأثها مینادار مثبات
با تولهد هاخالص داخیی سااهه دارد .به طور متوسط ،کک شاوک
کک درصد مثبت در دهفهت ههادهاا منجاا باه افازاکش 7/1
درصد تولهد هاخالص سااهه در  6سال بید میشود .همچناهن
هتاکج هشان میدهند ده بااا دشاورها پهشاافته در حاال
توسیه ،پوکاکی ها مختی جاود دارد ،اکان ههاز حاادی از آن
است ده داهش تولهد سااهه در بیضی از دشورها ،باه بهباود
دهفهت ههادها بامیگادد (دارلوس.)13 :3076 ،

آلیزکو همیاران 7از دکگا دماهی بودهد ده به بارسی اثاا
باخی از موامل دهفهت ههاد با رشد اقتصااد  ،بااا دشاور
سودان ،پاداخته اهد .آهها طی مقالاه ا تحات مناوان "دهفهات
ههاد رشد اقتصاد  :شواهد تجابی از اقتصااد ساودان" باه
دهبال کک ر ش مناسب ماسوم داه بتواهاد مادل مناساب را
باا اقتصاد دشور توسایه ههافتاه ماهناد ساودان پهادا دناد،
بودهاهد .آهها با استفاده از ر کیاد  ARDLمیافی شاده توساط
پماان همیاران ،درکافتند ده بهن مترهاها دیهد اقتصاد
ههاد مختی الگو رشاد اقتصااد در د ره 7313–3001
کااک رابطااه دوتاااهماادت بیندماادت جااود دارد .مترهاهااا
توضهحی در مدل رشد اقتصاد آههاا شااخص آزاد سهاسای،
تورم ،مخار د لت ،تجارت ،رشد جمیهت ،ساماکهگذار داخیی
امتبار داخیای مای باشاند داه در الگاو تخماهن زده شاده،
مترهاها تورم ،مخار د لت امتبار داخیی بیمینی شادهاهاد،
اما مترهاها آزاد سهاسی تجارت باا جاود اکنیاه میناادار
شده اهد اما ضااکب آهها حادی از اثا منفی اکن د مترها با رشاد
اقتصاد است ده اکن هتهجه باخالف مباهی هظاا مایباشاد.
لی در دل هتاکج تحقهاق هشاان مایدهناد داه بااا اقتصااد
سااودان ،دهفهاات محااهط سااازماهی کیاای از مواماال مهاام در
شیل گها ر هق اقتصاد آن دشاور اسات از آن مایتاوان
هتهجه گافت پاکهها آزاد سهاسی در دشاور ساودان محیام
هبوده افزاکش اکن شاخص بهشتا موجب ها ما سهاسی
مدکاکتی می شود .همچناهن هتااکج پاژ هش آههاا در خصاوص
سودان ،هتاکج تجابی متفا ت در مورد موامل ههاد مؤثا باا
رشد اقتصاد  ،هشان از متفا ت بودن اثا اکن مترهاها باا رشاد
اقتصاااد باااا دشااورها مختیاا جهااان دارد (آلیزکااو
همیاران.)773 :3074 ،
 - 4شرح مدل عواملل ملؤثر بلر رشلد اقتصلادی
كشور ایران
اقتصااادداهاهی شااون لوداااس ،ر مااا ،بااار  ...در پاسااخ بااه
داسااتیهااا الگااو رشااد هئودالسااهک ،الگوهااا ی را مطاااح
دادهاهد ده در آهها رشد کینواخت میتواهد بهطور در نزا تحقق
کابد .خاصهت دیهد مدلها رشد در نزا ،فقدان بازدهیها
هز لی همبت به ههادههاکی است ده میتواهند اهباشت شوهد ،اکن
خاصهت موجب میشود ده رشد به طور هامحد د به سمت جیاو
حادت دند .در مدل در نزا ،ساماکه دل باهطاور ماام تیاکا
)1. Alexiou et al. (2014
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می شود به طور ده هه تنهاا شاامل سااماکه فهزکیای ،بییاه
ساماکه اهماهی موجود میم داهش را ههز شاامل مایشاود.
همچنهن هاخ رشد بیندمدت (ده بااباا هااخ رشاد دوتااهمادت
است) به پارامتاها مهال باه پاساهاداز بهااه ر سااماکه
بمتگی دارد.
حال باا استخاا میادله رشاد باه تبیهات از منیهاو ،ر ماا
دکگاان ،از کک تابع تولهد از هوع دابداگاالس ،باه شااح زکاا
استفاده میگادد:
()7
,

=Y

(
,

احد هها

دار مؤثا به صورت:
=,h

=

(

با توجه به رابطه ( ،)3رابطه ( )7بهصورت زکا بازهوکمی میشود:
()9
=Y

ده در آن اهباشت رشد هها
توابع زکا تیاک میشوهد:

داار تینولاو
,

باه صاورت
)L(t) = L(.
)A(t) = A(.

فاض میشود ده  A Lها د به شیل هماکی رشد میدنند
در آن  g nهاخها رشد با نزا هها دار داهاش فنای
است  xبادار از مترهاها سهاستی ساکا موامل ماؤثا باا
باادار از ضاااکب
سطح داهش فنی دااراکی در اقتصااد
مابوط به اکن مترهاها سهاستی سااکا موامال ماؤثا اسات.
فاض با اکن است ده درصد از تولهد ده باه سااماکهگاذار
فهزکیی اختصاص مایکاباد ، ،درصاد از تولهاد داه باه
ساماکه گذار اهماهی اختصاص میکاباد ، ،ثابات باا ن زا
همتند .مال ه با اکن ساماکه هاا موجاود باا هااخ کیماان
ممتهیک میشوهد ،در هتهجه:
)Y(t) – K(t
)Y(t) – H(t

=
=

̇

̇

مثبت باشد همچنهن با فااض
فاض میشود جمع g ،n
موجود ساماکه فهزکیی اهماهی محصول اقیی با حماب

=,y

هاخ رشد  L Kرا میتوان به شیل زکا هوشت:
()4
̇

.

̇
̇ + ̇ )= ̇ – . -

–

(

=k

̇

̇

=

()3
– nk – gk

–

با در هظا گافتن
()6

= – kn + kg

̇

=

= :y
=̇
=̇

Y-(n+ g+ )k
Y –(n+ g+ )h

ده در آن  Yتولهد اقیای K ،موجاود سااماکه فهزکیایH ،

سطح دیی داهش
موجود ساماکه اهماهی L ،هها دار
فنی داراکی در اقتصاد (شامل ضیهت محهط ههاد اقتصاد
به تاتهب داهش فنی افازاکشدهناده
،
دالن)
ساماکه فهزکیی ،اهماهی هها دار است.
اگا داشته باشهم:
()3

39

اگا توابع اهباشت ساماکه فهزکیی اهمااهی بااباا صافا فااض
شود ،مقادکا تیاادلی سااماکه ساااهه فهزکیای اهمااهی ماؤثا
مبارتند از:
=
=

=  yقااار داده باا
حال میاادالت فاوق را در میادلاه
استفاده از لگارکتم طبهیی از محصول سااهه ههاا داار ماؤثا
مبارت زکا به دست میآکد:
()1
+

) +

ln

( ln

=

,

ln

=

همچنهن با جاا گاذار میاادالت رشاد  L Aباا گاافتن
لگارکتم طبهیی ،میادله تجابی زکا به دست میآکد:
– ln

=

– ln

+

= ln y + ln

=

با جا گذار میادله فوق در ( )1دارکم:
()1
( ln

+
ln

+

= ln
ln

)+

رابطه شماره ( )1کک میادله پاکه باا رشد اقتصاد است باا
استفاده از آن می توان باا ها اقتصاد کک میادله رگاسهوهی
رشد با لحاظ دادن شااکط آن اقتصاد استخاا داد .با توجه به
هدف تحقهق حاضا شااکط اقتصااد دشاور اکااان ،کیای از
همخهها تجابی میادله شماره ( )1باا رشد اقتصاد اکااان
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به صورت زکا است:
()3
+

+

+

=
+

+

ده در آن مترهاها به صورت زکا تیاک میشوهد:
 :GDPPGرشد ساالهه سااهه تولهد هاخاالص داخیای اکااان –
باگافته از سااکت باهاک جهااهی :GFCFG ،مترهاا GFCF
(تشیهل ساماکه ثابت هاخالص به قهمت بازار  -مهیهارد رکاال -
به قهمات هاا ثابات ساال  )7919درصاد از ( GDPتولهاد
هاخالص داخیی به قهمت ها ثابت سال  - 7919مهیهارد رکال)،
7
باگافته از آمار سا زماهی باهک مادز جمهاور اساالمی
اکاان :LCH ،مترها جاهشهن سااماکه اهمااهی :GOS ،همابت
مخار مصافی د لات باه تولهاد هاخاالص داخیای باه مناوان
شاخصی از اهدازه د لات ،باگافتاه از پاکگااه اطالمااتی باهاک
جهاهی :OPM ،3فور منابع طبهیی ،متوسط تولهد هفت خاام در
ها ر ز ،با حمب مهیهون بشیه ،باا گافتاه از آماار ماباوط باه
 :شاامل
اها جهاهی اقع با پاکگاه اکنتاهتای بای پای،9
تمامی مترهاها بنهاد ههاد ده در تحقهق ماورد اساتفاده
قاار میگهاهد .در اکن تحقهق از شاخص دل قااهون گااکای باه
منوان مترها ههاد  ،توسیه اهماهی کیی از شاخصها مدالت،
آزاد مدهی کا مادمساالر  ،ثبات سهاسای درجاه بااز باودن
اقتصاد استفاده شده است .شاخص دل قاهون گااکی خود شامل
سه زکا شااخص آزاد اقتصااد  ،حادمهات قااهون دهفهات
قاهون است .سیی میشود اثا اکن زکا شاخصها ههز به صاورت
مجزا با رشد اقتصاد بارسی شود .باکد اشاره داد ده ضاااکب
هاددام در مدلهاا مجازا در
مترهاها اقع در همودار
دنار بقهه موامل ثابت مدل پاکه تخمهن زده میشوهد.
از آمارها گزارش اقتصاد اسالمی اکاان ده توساط ددتاا
مزتی ( )7933باآ رد شدهاهد باا قاهونگااکی شااخصهاا
آن همچنهن توسیه اهماهی استفاده شاده اسات .شااکان داا
است حادمهت قاهون دهفهت قاهون مدد بهن منفای  3/3تاا
مثبت  ،3/3آزاد اقتصاد مدد بهن  7تا  70شاخص دال
قاهون گااکی توسیه اهماهی با اساس ساال پاکاه 700=7933
باآ رد شاده اهاد .آماار حقاوق سهاسای مادهی ههاز از پاکگااه
اطالماتی خاهه آزاد  4تههه شده اهد ده اکن آمار باا ها ساال
1. http://www.cbi.ir
2. http://databank.worldbank.org/data/database
3. BP Statistical Review of World Energy
http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics.html
4. Freedom House , https://freedomhouse.org

مدد بهن  7تاا  1اسات 7 ،هشااهگا بهتااکن شاااکط اماداد
بزرگتا شااکط بدتا دشور را هشان میدهند .درجاه بااز باودن
اقتصاد شامل جمع اردات صادرات اکااان ،درصاد از تولهاد
هاخالص داخیی میباشد ده از آمارها باهک جهاهی بااا اکان
مترها ههز استفاده شده است.
همه مترهاها به جز اهدازه د لت ده طبق مباهی هظاا اثاا
منفی با رشد اقتصااد دارد فاور مناابع طبهیای داه بااا
اقتصادها مختی دارا اثا متفا ت اسات ،اهتظاار مایر د در
کک جهت با رشد اقتصااد تاأثها داشاته دارا اثاا مثبات
باشند .البته آزاد سهاسی مدهی ده امداد بازرگ تاا هشااهگا
شااکط بدتا دشاور هماتند ،باکاد در جهات مخاال باا رشاد
اقتصاد تأثها داشته باشند .باه مباارتی دکگاا اهتظاار مایر د
ضاکب اکن د تا مترها در مدل منفی باآ رد شود .در خصاوص
آزاد سهاسی ههز با توجه به هتاکج تجابی مایتاوان د هتهجاه
گافت ،ا ل اکنیه آزاد سهاسی تأثها مثبت با رشاد اقتصااد
داشته باشد ،د م اکنیه اثا منفی با رشد داشته باشد ،همانطاور
ده مطالیه تجابی آلیزکو همیاران باا دشور سودان هشاان
داد آزاد سهاسی با رشد اقتصااد ساودان اثاا منفای داشاته
است.
 -1-4نحوه ساخت متغیر سرمايه انساني
با توجه به مباهی هظا رشد اقتصاد  ،مترها ساماکه اهماهی در
اکن پژ هش در با گهاهده هها دار بهاه ر سااالهه آن در
دشور است .در ابتدا با استفاده از تحقهق صاهفی)760 :7933( 3
ده در پاکانهامه د ره ددتااا خاود ،ارزش موجاود سااماکه
اهماهی دشور اکااان بااا ساالهاا  7914الای  7939را باه
تفیهک سطح تحصهالت باه دسات آ رده اسات ،ساااهه ارزش
ساماکه اهماهی در د سطح تحصهالت ،با آموزش مالی بد ن
آموزش مالی محاسبه شده است .ده با مهااهگهن زهای ساااهه
ارزش موجود ساماکه اهماهی زن ماد اکاان با حمب ساطح
تحصهالت به قهمت ثابت سال  7919در طول سالها 7914
تا  ،7939شاغالن با آموزش مالی  6/34فاقد آماوزش ماالی
 1/33مهیهارد رکال محاسبه شاد .از طافای آماار ساا زمااهی
شاغالن دشور ( )7943–7930در دل بخشها اقتصاد توسط
امهنی ( )7930با تفیهک شاغالن دارا آماوزش ماالی فاقاد
آموزش مالی باآ رد شده است ده آمار مابوط به د سال 37
 33ههز از هشاکات مادز آمار اکاان اقع با پاکگاه اکنتاهتای اکان
 .3باآ رد ارزش موجود ساماکه اهماهی اکاان بارسی موامل مؤثا با آن
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مادز 7گافته شدهاهد ،با ضاب ساااهه ارزش موجاود سااماکه
اهماهی محاسابه شاده ،در شااغالن دشاور باا تفیهاک ساطح
تحصهالت ،سا زماهی دل ارزش موجاود سااماکه اهمااهی
اکاان با حمب تاکیهون رکال باا سالها  7933تا  7933باه
دست آ رده شد .از آهجا داه اکان آماار در باگهاهاده بهااه ر
هها دار ههز میباشد ،شاخصی مناسب باا سااماکه اهمااهی
دشور میتواهد باشد.
حال مدلها اقتصادسنجی رشاد اقتصااد باا توجاه باه
رابطه ( )3به صورت زکا میافی میشود ده در آهها شهار مترهاا
ساماکه فهزکیی ،ساماکه اهمااهی ،اهادازه د لات فاور مناابع
طبهیی ثابت بوده در مدلها مجزا تأثها مترهاها ههااد
بنهاد رشد اقتصاد اکاان باآ رد شده است.
مدل اول (مدل پايه) :رشد با تأدهد با شاخص دل حیمااهی
+
+

+

+
+

=
+

33

رگاسهون با قفهها گماتاده ( 3 )ARDLاسات ،داه تیاداد
قفهها مورد ههاز مترهاها ،با استفاده از شاخصهاا باه دسات
میآکد .پهش شاط استفاده از ر ش  OLSاکن است داه تماام
مترهاها در سطح پاکا باشند ،به مبارت دکگا مترهاهاا جمیای از
ماتبه صفا باشند .اکن مطیب ههز به هدرت پهش مایآکاد داه
کک مترها در طول زمان در سطح پاکا باشد .به هماهن خااطا از
ر ش  ARDLاستفاده میشود .در اکن ر ش ههاز ههمت داه
همه مترهاها در سطح پاکا باشند بییه جود مترهاها جمیی از
ماتبه باالتا ،با کیدکگا رابطه خطی تشیهل داده پاکا میشوهد.
شیل دیی الگو  ARDLباا مدل پاکه رشاد اقتصااد باا
توجه به مباهی هظا مترهاها اهتخاب شده به صاورت زکاا
است:
()70
∑

+

 RLشاخص دل قاهون گااکی اقتصاد  -شااخص ساال پاکاه
( 7933=700شاخص تادهبی از شااخصهاا دهفهات قااهون،
حادمهت قاهون آزاد اقتصاد ) :D1،باا سالهاا جناگ
باابا کک باا بقهه سالها باابا صافا در هظاا گافتاه شاده
است C ،.ماض از مبدأ  Tر هد زماهی.
مدل دوم :مدل پاکه رشد اقتصاد با تأدهد با شاخص توسیه
اهماهی ( JHDCکیی از زکا شاخصها مدالت)
مدل سوم :مدل پاکه رشد اقتصاد با تأدهد باا تجاارت TR
(درصد از )GDP
مدل چهارم :مدل پاکه رشد اقتصاد با تأدهد با آزاد مدهی
CL

مدل پنجم :مدل پاکه رشد اقتصااد باا تأدهاد باا شااخص
حقوق سهاسی  ،PRمترها جاهشهن باا ثبات سهاسی دشور
زيرشاخصهاي حکمراني:
مدل ششم : :مدل پاکه رشد با تأدهد شاخص دال حیمااهای
 RLزکا شاخص آزاد اقتصاد RLRES
مدل هفتم : :مدل پاکه رشد با تأدهد شااخص دال حیمااهای
 RLزکا شاخص حادمهت قاهون RLGS
مدل هشتم :مدل پاکه رشد با تأدهد شااخص دال حیمااهای
 RLزکا شاخص دهفهت قاهون RLQS
الگو آماار ر ش بااآ رد مادلهاا رشاد ،الگاو خاود

1. http://amar.sci.org.ir/

∑
∑

∑
∑
∑

در اکن رابطه فاض با اکن است ده جماالت خطاا آن هوفاه
سفهد کا دارا فا ض دالسهک است .به مبارت دکگا جماالت
اخالل دارا ارکاهس همماهی ،همبمتگی صفا توزکع هامال
همتند .تیداد قفهها بههنه باا ها کک از قفهها توضهح
دهنده را می تاوان باه دماک کیای از شااخصهاا آدا هاک
( ،)AICشوارتز -بهزکن ( ،)SBCحناان-داو هن ( ،)HQCکاا
مشخص داد .شاط اکنیه تابع کک رابطه بیندمدت تیاادلی
داشته باشد باکد مجموع ضااکب مترهاها با قفاه ماباوط باه
مترها ابمته ،دوشکتا از کک باشد .بااا اکان داار ههاز باکاد
آزمون بناجی-د الد -ممتا را اهجام داد.
در ادامه به منظور بارسای رابطاه هوسااهات دوتااهمادت
بیندمدت بهن  GDPPGمترهاها مذدور از الگو تصاحهح
خطا ( )ECMاستفاده میشود .بدکن منظور جمیه پمماهد رابطه
تیادلی بیندمدت فوق را با کاک قفاه زمااهی در دناار تفاضال
ماتبه ا ل ساکا مترهاهاا آ رده الگاو باه ر ش  OLSبااآ رد
میشود:
()77

2. AutoRegressive Distributed Lag
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از هوکمندگان ) I(1بودن مترهاا ابماته را پاهش شااط ر ش
اقتصادسنجی  ARDLمیافای داادهاهاد ،از طافای پمااان
همیاران ( )3007در مقالها تأدهد میدنند ده ر ش ARDL
ههچ گوهه حماسهتی همابت باه ماتباه جمیای مترهاهاا هشاان
همیدهد .بید از تخمهن مدلها در دوتاهمدت ،آزماون بناجای-
د الد -ممتا جهت تأکهد جود رابطه بیندمدت اهجام مایشاود
ده اکن آزمون دوشکتا از کک باودن مجماوع ضاااکب مترهاا
ابمته با قفه در هقش مترها توضهحی را بارسی میدند.
حااال دااه در جااد ل ( )3جااود رابطااه بیندماادت باااا همااه
مدل ها رشد اقتصاد تأکهد شدهد ،رابطه بیندمدت آن بااآ رد
میگادد.

̂

جا دا است ده از رابطه بیندمادت بااا تفماها ضاااکب
سهاستگذار ها استفاده میشود.
 - 5تخمین مدلهای رشد اقتصادی ایران
باا باآ رد الگو به ر ش  ARDLالزم است در ابتادا ماتباه
جمیی مترهاها بارسی شود .باا اکن منظور ابتادا باه بارسای
پاکاکی مترهاها پاداخته می شود .هتاکج به طور خالصه در جد ل
( )7آ رده شده است.
همانطور ده در جد ل ( )7مشااهده مایشاود ،مترهاهاا دارا
ماتبه جمیی کک کا صفا میباشند .اما باکد اشاره داد ده بیضی

جدول  .1پاکاکی مترهاها مدلها رشد اقتصاد
مترها

ماتبه
جمیی

ردک

7
3
9

GDPPG
GFCFG
LCH

)I(0
)I(1
)I(1

3
6
1

OPM
RL
RLRES

4

GOS

)I(0

1

RLGS

ردک

مترها

ماتبه
جمیی
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

ردک
3
70
77
73
79

مترها

ماتبه
جمیی

RLQS
JHDC
TR
CL
PR

)I(0
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1
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جدول  .2آزمون بناجی -د الد – ممتا جهت بارسی جود رابطه بیندمدت در مدلها رشد اقتصاد
آزمون
آماره آزمون
هتهجه

مدل ا ل
-6/36
تأکهد رابطه
بیندمدت

مدل د م
-1/43
تأکهد رابطه
بیندمدت

مدل سوم
-6/33
تأکهد رابطه
بیندمدت

مدل شهارم
-1/907
تأکهد رابطه
بیندمدت

مدل پنجم
-6/709
تأکهد رابطه
بیندمدت

مدل ششم
-1/301
تأکهد رابطه
بیندمدت

مدل هفتم
-6/43
تأکهد رابطه
بیندمدت

مأخذ :هتاکج تحقهق
جدول  .3تخمهن مدلها بیندمدت رشد اقتصاد اکاان
رابطه بیندمدت
C

GFCFG

LCH

GOS
OPM

مدل ا ل
70/76
()7/33
][0/3344
0/711
()7/11
][0/0141
0/000377
()13/7
][0/0117
-3/76
()-3/7
][0/0000
7/3336

مدل د م
-94/33
()-0/33
][0/9611
0/009944
()0/036
][0/3137
0/000933
()9/34
][0/0093
--3/39
()-3/77
][0/0000
-7/64

مدل سوم
77/61
()7/96
][0/7116
0/736
()7/31
][0/7313
0/000333
()3/74
][0/0440
-3/01
()-4/69
][0/0007
7/16

مدل شهارم
37/433
()3/43
][0/0373
0/033
()0/34
][0/3360
0/000936
()9/96
][0/0097
-3/73
()-4/04
][0/0006
7/61

مدل پنجم
-79/37
()-0/31
][0/9400
0/733
()7/39
][0/7933
0/000963
()9/43
][0/0039
-3/07
()-4/91
][0/0003
0/14

مدل هشتم
-1/331
تأکهد رابطه
بیندمدت
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()-0/34
][0/9333

()7/31
][0/7907

()7/91
][0/7161

()0/63
][0/3474

()7/19
][0/0173
0/014
()7/13
][0/0114

-

-

-

-

JHDC

-

0/63
()7/63
][0/7736

-

-

TR

-

-

0/016
()7/31
][0/3734

-

-

CL

-

-

-

-7/37
()-7/13
][0/0339

-

RL

-

9/37
()3/09
PR
][0/0343
-6/16
-3/91
- 1 /3
-3/91
-1/34
()-4/37
()-1/07
()-3/77
()-6/03
()-1/76
D1
][0/0007
][0/0000
][0/0000
][0/0000
][0/0000
-7/13
-7/13
-7/33
-3/33
-7/43
()-4/14
()-4/31
()-9/13
()-9/93
()-9/11
T
][0/0007
][0/0003
][0/0003
][0/0099
][0/0077
0/19
0/16
0/17
0/19
0/13
̅
0/16
0/13
0/19
0/13
0/14
7/36
7/16
3/03
7/33
3/4
DW
73/79
77/69
70/37
70/79
3/1
F-statistic
][0/000007] [0/000003] [0/000003] [0/000009] [0/000001
امداد داخل پااهتز آماره  t-Statisticامداد داخل دا شه خطا احتمال ] [Probرا هشان میدهند.
مأخذ :خا جی دام هوتا با استفاده از هامافزار اکوکوز  3به ر ش ARDL

جدول  .4تخمهن مدلها بیندمدت رشد اقتصاد اکاان ،اثا زکا شاخصها قاهونگااکی کا رشد اقتصاد به طور جدا
رابطه بیندمدت
C
GFCFG
LCH
GOS
OPM
RLRES
RLGS

مدل ششم
33/13
([0/0016])3/33
-0/41
([0/0977])-3/94
0/000713
([0/3033])7/9
-7/91
([0/0401])-3/3
-4/96
([0/0931])-3/31
3/3
([0/0633])7/39
-

مدل هفتم
3/33
([0/3319])7/01
0/73
([0/7319])7/46
0/000993
([0/0033])9/01
-3/77
([0/0003])-4/36
3/39
([0/0149])7/11

مدل هشتم
71/49
([0/0431])3/73
0/37
([0/0939])3/31
0/000334
([0/0719])3/33
-3/03
([0/0007])-3/001
3/67
([0/0373])3/41

-

-

7/01

-
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([0/1374])0/96
3/33
RLQS
([0/0409])3/71
-1/13
-1/01
-70/91
D1
([0/0000])-1/704
([0/0000])-6/44
([0/0000])-1/01
-7/31
-7/13
-0/34
T
([0/0003])-4/46
([0/0003])-4/49
([0/0147])-7/3
0/19
0/13
0/37
̅
0/16
0/17
0/14
3/47
3/76
3/96
DW
77/10
3/4
79/97
F-statistic
][0/000003
][0/000070
][0/000007
امداد داخل پااهتز آماره  t-Statisticامداد داخل دا شه احتمال ] [Probرا هشان میدهند.
مأخذ :خا جی دام هوتا با استفاده از هامافزار اکوکوز  3به ر ش ARDL

اما قبل از پاداختن به تفمها ضااکب هتاکج بیندمدت مدلها ،الزم است جهت جیوگها از رگاسهونهاا داا ب ،فاا ض دالساهک
آزمون شود .هتاکج اکن آزمونها در جد ل ( )3به صورت خالصه ارا ه شدهاهد.
جدول  .5آزمونها فا ض دالسهک مدلها رشد اقتصاد

ردک

شماره مدل
ال
دم
سوم

4

شهارم

آزمون

9

خطا

7/0000

0/3733

0/3033

0/1437

0/1371

0/6911

0/4373

0/4373

آماره

74E-3/31-

7/1733

7/1933

0/7933

0/6431

3/7343

7/1331

7/3973

خطا

0/6137

7/0000

0/6031

0/3339

0/7396

0/9137

0/3747

0/9103

0/9103

آماره

مار از هقض

7/6361

مار از هقض

-73E6/39

0/3663

0/313047

9/3194

7/07334

9/01371

0/1367

0/1033

مار از هقض

t-statistic

Fstatistic

Obs*Rsquared

JarqueBera

Fstatistic

Obs*Rsquared

tstatistic

Fstatistic

مار از هقض

آماره

3

آزمون خطا تصاکح
Ramsey RESET
Test

هتهجه

7

آزمون صفا
بودن مهاهگهن
جمالت خطا
Hypothesis
Testing

آزمون ارکاهس هاهمماهی
Heteroskedasticity
Test: ARCH

آزمون
هامال
بودن
جمالت
خطا

آزمون خودهمبمتگی
Breusch-Godfrey
Serial Correlation
LM Test

74E-6/16

3/30991

3/713073

0/1364

0/4361

7/9136

7/9036

خطا

7/0000

0/7413

0/7930

0/6371

0/6311

0/3031

0/3013

0/3013

آماره

74E-7/71-

0/07371

0/079073

0/3114

0/3134

0/1333

0/1731

خطا

7/0000

0/3000

0/7111

0/3931

0/9403

0/9403

0/7101

0/7101
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خطا
آماره

پنجم
73E-7/17

0/30334

0/37307

3/3901

7/6939

4/3010

0/1941

0/63631

7/0000

0/4931

0/4331

0/1433

0/1431

0/1134

0/6633

0/6633

74E-3/11-

0/3704

0/3399

7/7116

7/7334

4/7301

7/3013

خطا

ششم

7/0000

0/4193

0/4666

0/3033

0/1393

0/6404

0/9313

0/9313

74E-7/71

0/67911

0/6436

0/9369

0/7647

0/3763

0/4931

7/0000

0/6433

0/6963

0/3341

0/9337

0/7333

0/7431

0/7431

آماره
هفتم
خطا
هشتم

0/1463

آماره

آماره

مار از هقض

1

مار از هقض

1

3/3131

مار از هقض

6

0/7114

مار از هقض

3

33

73E-1/17

0/3043

0/39001

9/7134

0/3163

0/1373

0/1643

خطا

7/0000

0/6360

0/6433

0/9311

0/3737

0/7030

0/4793

0/4793

مأخذ :کافتهها تحقهق

همانگوهه ده در ستون آخا جد ل ( )3بادان اشااره شاده
است ،می توان هتهجاه گافات رگاساهونهاا ماار از هاگوهاه
ماکضاای ماایباشااند ماایتااوان از هتاااکج آن در تفمااها
سهاستگذار ها استفاده داد.
مترها ساماکه فهزکیی درصاد از تولهاد هاخاالص داخیای
دشور ( ،)GFCFGدر ادثا مدلها در ساطوح اطمهناان  10تاا
 30درصد مینادار شده مالمت ضاکب اکن مترها به جز مادل
ششم ،مثبت تخمهن زده شده است اکن ههز باا مبااهی هظاا
مطابقت دارد .ساماکه اهماهی ( )LCHههز ،در ادثا مادلهاا باه
جز مدل ششم ده در سطح اطمهنان زکا  10درصد مینادار شده
است ،در سطح اطمهنان باالکی مینادار شاده هماانطاور داه
اهتظار می رفت تأثها مثبت با سااهه رشد اقتصااد دشاور داشاته
است .باکد اشاره داد ده باقندان همیاران ( )7913با استفاده
از آمار تیداد افااد شاغل دارا تحصهالت داهشگاهی به مناوان
شاخص ساماکه اهماهی ،در مطالیه تجابی خود باا اکاان ههاز
به هتهجه مشابهی رسهدهد بارسی دادهد ده ساماکه اهماهی با
رشد اقتصااد اثاا مثبات دارد .همچناهن درگااهی قادکا
( )7913در تحقهق خود به اکن هتهجاه رساهدهد داه مترهاهاا
مؤثا با ساماکه اهماهی ماورد بحا در الگوهاا رشاد در نزا
شون آموزش ،تحقهق توسیه بهاه ر با جود ماؤثا باودن
تأثها شنداهی با رشد اقتصاد اکاان هدارهد.
مخار د لت درصاد از تولهاد هاخاالص داخیای ()GOS
شاخصی از اهدازه د لت ،در همه مدلها بهطور دامال مینادار باا

رشد سااهه دشور تأثها منفی دارد .باا اسااس مبااهی هظاا
تجابی حضور د لت دارآمد در ماصهها اقتصااد (باه کاژه
موارد شیمت بازار) اما اجتناب هاپذکا است ده هتاکج به هومی
حادی از بزرگ بودن اهدازه د لات در اقتصااد دشاور اسات .در
همهن راستا پناهی رفامی ( )7937با بارسی تأثها اهدازه د لت
با رشد اقتصاد در اکاان به اکن هتهجه رسهدهد ده اهدازه دنوهی
د لت بزرگ تا از اهدازه بههنه بیندمدت دوتاهمدت است باکد
فیالهتهاکی در جهت دوشک دادن اهدازه د لت اهجام داد .فور
منابع طبهیی در سطح اطمهنان دمتا مینادار شاده اسات داه
حتی در مدلها د م پنجم ضااکب آن میناادار ههمات .اماا
اهتظار از جهت تأثهاگذار منابع طبهیی با توجه به مباهی هظا
تجابی تقاکبا مبهم است.
با توجه به جد ل هتاکج ،مترهاها بنهااد در هاا کاک از
مدل ها تخمهن زده شده ،به جز حادمهات قااهون (،)RLGS
کیی از زکا شاخصها قاهونگااکی ،مینادار مامال ماؤثا باا
سااهه رشد اقتصاد اکاان شناخته شدهاهد ده اثا آههاا ،باه جاز
آزاد سهاسی ،هم جهت با مباهی هظا تجابی میباشد .اماا
مترها مابوط به آزاد سهاسای ( ،)PRاز آهجاا داه آماار آن از
امداد  7تا  1تشیهل شده است امداد بزرگتا هشاهگا ا ضااع
بدتا حقوق سهاسی همتند ،اهتظار مایرفات ضااکب آن منفای
باشد ده در مدل پنجم اکان ضااکب مثبات تخماهن زده شاده
است .به مبارتی دکگا اثا آزاد سهاسی با رشد سااهه اقتصاد
در اکاان منفای بااآ رد شاده اسات .آزاد هاا مادهی (،)CL
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شاخص مادمساالر اکن پژ هش ،در سطح اطمهنان  30درصد
مینادار جهت تأثهاگذار آن با رشد اقتصاد مطابق با مباهی
هظا باآ رد شده است .البته باکد اشاره دااد آماار آن هماهناد
آمار حقوق سهاسی شامل امداد  7تا  1بوده امداد باالتا هشان
از بدتا بودن آزاد مدهی همتند ،به همهن خاطا ضاکب آن در
مدل (مدل شهارم) منفی مشاهده میشود.
در مدل ا ل مشاهده می گادد ،اگا قااهونگااکای باه طاور
متوسط کک احد بهبود کابد ،ساااهه رشاد اقتصااد باا ثابات
فاض دادن دکگا شااکط  0/014درصد افزاکش پهادا مایدناد.
هتهجه مشابهی باا زکا شاخصها در مدلها ششم تا هشتم
مشاهده می شود .در مادل ششام داه باا زکاا شااخص آزاد
اقتصاد ( )RLRESتأدهد شده است ،ضااکب اکان شااخص
مثبت باابا  3/3بااآ رد گادکاده اسات .مادل هفاتم باا زکاا
شاخص حادمهت قاهون تأدهد داده اما مینیدار هباودن ضااکب
اکن مترهاا در مادل حاادی از باد ن تاأثها باودن آن در رشاد
اقتصاد دشور است .شاخص دهفهت قاهون ( )RLQSههاز در
سطح اطمهنان  33درصد مینادار شده است .اکن مترها ده آماار
آن مدد بهن  3/3 -3/3باا ها سال را در با میگهااد ،باا
افزاکش کک احد به طور متوسط باا ثابات فااض داادن
دکگا شاااکط منجاا باه افازاکش  3/33درصاد رشاد ساااهه
اقتصاد اکاان میشود
در مدل ها د م سوم ههز به تاتهب ماملها مادالت
تجارت خارجی در دنار بقهه مترهاها ثابت مدل ارد ضااکب
آهها همانطور ده مورد اهتظار بود باآ رد شادهاهاد .باه مباارتی
دکگا هاد مامل تأثها مثبت با رشد سااهه اقتصاد دارهاد .باکاد
اشاااره داااد دااه تجااارت خااارجی ( )TRدر سااطح اطمهنااان
پاکهن تا مینادار شده همچنهن از شاخص توسیه اهماهی باه
منوان کیی از زکاشاخصها مدالت استفاده شده است.
 -6بحث و نتیجهگیری
موامل مؤثا با رشاد اقتصااد جواماع در باگهاهاده مجموماه
گمتاده ا از مناصا اقتصاد  ،سهاسای ،اجتماامی فاهنگای
است ده دنتال مدکاکت هاددام از مناصا ماذدور مایتواهاد
تنظهم دننده خا جیها رشد توسیه اقتصاد بهمنوان سهمتم
دیی باشد .همچنهن پژ هش در هاددام از مبحا هاا اشااره
شده تخصص مطالیه مجزا مای طیباد .از دکگاا هیاات مهام
مطالیه در اکن حوزه ،متفا ت بودن تأثهاگذار مناصا ماؤثا باا
رشد اقتصاد در جوامع مختی است .همچناهن اثاا باخای از
موامل از جمیه فور منابع طبهیی مترهاها بنهاد باا رشاد

اقتصاد جوامع متفا ت بوده است .در اکن پژ هش با پها از
اکن سؤال ده؛ "موامل بنهاد در دنار موامل پاکه مؤثا با رشاد
اقتصاد  ،شه هقشی در رشد اقتصاد اکااان اکفاا مایدنناد؟"
باخی از مترهاها بنهاد از جمیه ههاد سهاسی ،اهتخااب
در شارشوب هشت مدل مجزا ،ضااکب آهها تخمهن زده شد.
با توجه به هتاکج تجابی پژ هش ،هتهجه گافته میشود داه
ههادها حیمااهی در اکاان طی د ره بیاد از اهقاالب اساالمی
اکاان ،هقش بمازاکی در رشاد توسایه اقتصااد دشاور اکفاا
داده اهد .از آهجا ده شاخص قاهونگااکی به منوان شاخص دال
حیمااهی ارد الگو رشد اقتصاد اکاان شاده اسات ،خاود
تأثها مثبت مینادار با رشد دشور دارد ،زکا شاخصهاا آن
ههز ده شامل دهفهت قاهون ،حادمهت قااهون آزاد اقتصااد
می باشند ،به طور جدا بارسای شادهاهاد از آن هتهجاه گافتاه
میشود زکاشاخصها حیمااهی ،بهجز حادمهت قاهون ،هقاش
ششمگها در رشد اقتصاد دشور اکفا میدنناد .باا توجاه باه
مینااادار ب اودن ضااااکب آزاد اقتصاااد دهفهاات قاااهون در
مدل ها رشد پژ هش ،اهمهت ههادها در اقتصااد اکااان اثاا
آهها بهشتا موضومهت پهدا میدند مدکاان اقتصاد سهاسی
دشور می تواهند با مدکاکت درست ههادها امماال قااهونهاا
مناسب با دهفهت باالتا ،رشد اقتصاد باالکی را باا دشاور
رقم بزهند .در همهن راستا مشاهده شد ده آزاد مادهی ،مترهاا
جاهشهن مادم ساالر در اکاان؛ ههز تأثها قابل توجهی با رشاد
اقتصاد دشور داشته است .به مبارتی دکگاا ،حیومات ماادم
ساالر در اکاان با توجه به شااکط سهاسای اجتماامی جامیاه،
می تواهد رشد اقتصاد باال را باا دشاور رقام بزهاد .اماا اثاا
آزاد سهاسی با رشد اقتصااد در اکااان منفای بااآ رد شاده
است ،اکن هتهجه ههز با باخی از مطالیاات تجابای اهجاام شاده
همخواهی دارد ،به منوان مثال همان طور ده در بهشهنه پژ هش
بدان اشاره شد؛ آلیزکو همیاران باا دشور سودان به هتهجه
مشابهی رسهدهد .از آهجا ده تجارب مطالیاات تجابای هشاان
داده اهد ،آزاد سهاسی در شهارشوب ههادها سازماهدهی شاده
مناسب اثا مثبت با رشد توسیه اقتصاد دارد در غهاا اکان
صورت هتهجاه مخاال را بااا جواماع در پای خواهاد داشاد.
بنابااکن ،در دشور اکاان ،ده دشور با فاهنگ اقوام مختی
است ،آزاد سهاسی در صورتی خا جای مطیاوب درخصاوص
رشد اقتصاد دارد ده به طور مناسب مدکاکت شده در دشاور
افزاکش پهدا دند بهبود کاباد همچناهن پاکاههاا آزاد در
دشور محیم تا شوهد .از دکگا هتاکج پژ هش ،تأثها مثبت توسیه
اهماهی ،کیی از زکاشاخص ها مدالت ،با رشد اقتصاد دشور

فصینامه میمیپژ هشی پژ هشها رشد توسیه اقتصاد  ،سال هشتم ،شماره سی ام ،بهار 7931

است ،بناابااکن ،توسایه اهمااهی کاا باه مباارتی دکگاا مادالت
اجتمامی به رشد اقتصاد دشور دمک داده مادالت بهشاتا،
رشد بهشتا را در پی خواهد داشت.
باکد اشاره شود ده مطالیاه حاضاا فقاط باخای از موامال
بنهاااد را مااورد بارساای قاااار داد ،بییااه مواماال بهشااتا در
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حوزهها متفا ت جود دارهد ده بارسی تحقهق در مورد آهها
از اهمهت زکاد باخوردارهد میتواهند موضاوع پاژ هشهاا
بهشتا در باب رشد اقتصاد اکاان باشند.
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