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امنيت اقتصادي نيز بهعنوان تعيينکننده توليد ناخالص داخلي مطرح شدند .در همين راستا،

در اين مطالعه تأثير امنيت اقتصادي بر توليد ناخالص داخلي کشورهاي منتخب عضو جنبش
عدم تعهد طي بازه زماني  2011-1996بررسي شده و نتايج این پژوهش ،نشانگر تأثير مثبت و

معنادار متغير امنيت اقتصادي بر توليد ناخالص داخلي کشورهاي مورد بررسي است .همچنين،
تأثير متغيرهاي انباشت سرمايه فيزيکي ،سرمايه انساني ،انباشت سرمايهگذاري مستقيم خارجي

و ثروتهاي طبيعي بر توليد ناخالص داخلي ،مثبت و معنادار است.
طبقهبندی C51, O47, I25 :JEL
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مقدمه
دستيابي به نرخ رشد اقتصادي باالتر ،يکي از اهداف اوليه همه نظامهاي اقتصادي و نقطه

مطلوب تمام تالشهايي است که براي تنظيم امور اقتصادي جوامع انجام ميشود .اقتصاددانان
باتوجه به تغييرات نرخ رشد اقتصادي و اهميت آن در نظامهاي اقتصادي ،کوشیدهاند با

تدوين نظريههاي مختلف رشد اقتصادي ،بينش فراگيري درباره تفاوتهاي رشد اقتصادي

در بين کشورهاي جهان فراهم آورده و توضيح جامعي از اين تفاوتها در طول سالهاي
متمادي و بلندمدت در بين کشورهاي جهان ارائه دهند .از اينرو ،عوامل متعددي بهعنوان

تعيينکننده رشد اقتصادي مطرح شده است؛ برای نمونه ،مطالعه انجامشده توسط منكيو و
همکاران 1نشان داد نرخ رشد بلندمدت اقتصادي با سطح درآمد اوليه كشور همبستگي بااليي

ندارد و پايين بودن انباشت سرمايه فيزيكي تنها عامل رشد پايين اقتصادي در كشورها نيست،

بلكه برخي عوامل ديگر مانند ثبات فضاي کالن اقتصادي و امنيت اقتصادي باعث تسريع
رشد اقتصادي میشود .2امنيت سرمايهگذارى چارچوب نهادينهشدهاى از شرايط اجتماعى،

سياسى و حقوقى است كه اعتماد سرمايهگذاران برای توسعه سرمايهگذارى و شروع به

كسبوكار جديد را جلب مىكند .همچنین ،يك محيط امن اقتصادى ارتباط تنگاتنگى با
يك محيط باثبات اقتصاد كالن ،ثبات در سياستها و قوانين ،كارايى و اثربخشى دولت و

حاكميت قوانين و مقررات دارد .3اساس امنيت اقتصادي ،اعتقاد به تأثیر نااطميناني اقتصادي
بر معيشت مردم است .اين اعتقاد يک نتيجه منطقي را بههمراه دارد :تهديد اقتصادي افراد

يک جامعه به آسيبهاي غيرمنتظره اقتصادي ناشي از ناکارآمدي فعاليتهاي اقتصادي آنان
منجر ميشود .بهسبب تأثیرگذاري اين موضوع بر تمام ابعاد جامعه ،امنيت اقتصادي در

سالهاي اخير دستمايه تحقيقات حوزههاي مختلف علوم انساني از قبيل علوم اقتصادي،
علوم سياسي ،روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي قرار گرفته است .بهطورکلي ،فقدان
امنيت اقتصادي نشانگر بيثباتي درآمدهاي شخصي و بهتبع آن ،عدم توانايي در رفع حداقل
نیازهاي معيشتي ،بيثباتي رفتارهاي نيروي کار و پساندازکنندگان است .در يک محيط
1. Mankiw et al (1986).
2. Lucas (1988).

 .3پرخيده و تاجيک (.)1390
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ناامن اقتصادي بهدليل افزايش هزينههاى سرمايهگذارى ،ميزان سرمايهگذارى در طرحهاي
نيازمند سرمايهگذارىهاى بلندمدت ،كاهش مىيابد و در چنين شرايطى زمينه رشد

سرمايهگذارى در بخشهاى داللى و همچنين واردات قاچاق و کاهش توليد فراهم مىشود.
بنابراين ،به نظر ميرسد امنيت اقتصادي يکي از ابتداييترين و مهمترين نيازهاي دستيابي

به توليد بيشتر و رشد اقتصادي مستمر و باثبات ــ باتوجه به کميابي منابع توليد و رقابت

شديد در عرصه بينالمللي ــ باشد و رقابت شديد بينالمللي در کنار کميابي منابع توليد،

وجود امنيت اقتصادي براي نيل به رشد اقتصادي و کسب مزيتهاي نسبي جديد از طريق
بسط بازار عوامل جديد توليدي را ميطلبد.

پس از تبيين اهميت رشد اقتصادي مطلوب و لزوم توجه به شاخص امنيت اقتصادي،

تحقيق حاضر این پرسش را مطرح میکند که امنيت اقتصادي چه تأثيري بر توليد ناخالص

داخلي در کشورهاي عضو گروه عدم تعهد دارد .در همين راستا این فرضيه نیز مطرح
ميشود که بهبود امنيت اقتصادي ،توليد ناخالص داخلي را افزايش ميدهد.

در ادامه مقاله ،پس از مقدمه در بخش اول به ادبيات موضوع تأثير امنيت اقتصادي بر

توليد پرداخته ميشود .بخش دوم به تبیین مدل استفادهشده در اين مطالعه و معرفی متغيرها

اختصاص دارد .در بخش چهارم ،مدل برآورد و نتايج تحليل آورده شده و بخش پاياني نيز

به نتيجهگيري و پيشنهادهای سياسي میپردازد.

 .1ادبيات موضوع
در اين بخش برای تبيين دقيقتر ارتباط بين امنيت اقتصادي و رشد اقتصادي ابتدا به

بررسي مختصر سير تکاملي الگوهاي رشد اقتصادي پرداخته شده و سپس ،مروري نظري و

تجربي بر رابطه امنيت اقتصادي و رشد اقتصادي صورت ميگيرد.

مدل سولو 1با مفروضات کالسيکي خود برخي از مفروضات مدل هارود دومار را کنار

گذاشت .در الگوي سولو شکل تابع توليد تغيير کرده و از حالت تابع توليد با ضرايب ثابت

به تابعي با امکان جانشيني بين نيروي کار و سرمايه تبديل ميشود .براساس این مدل میتوان
چنین نتیجه گرفت که انباشت سرمايه فيزيکي بهتنهايي نميتواند تفاوتهاي زياد درآمد
1. Solow (1956).
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سرانه در نقاط مختلف جهان را توضيح دهد و در اين ميان ،بر متغير پيشرفت فني تأکید

ميکند که بهصورت برونزا در مدل تعيين ميشود؛ بنابراین ايرادهای که به مدل سولو وارد
میشود این است که متغير کليدي اين مدل که تفاوت رشد اقتصادي کشورهاي مختلف
جهان را توضيح ميدهد ،خود خارج از مدل تعيين ميشود .به همين دلیل ،مدلهاي بعدي

رشد اقتصادي از جمله مدلهاي رشد درونزا کوشیدند با استفاده از متغيرهايي که در مدل

تعيين ميشود ،مدل سولو را اصالح کرده و رشد اقتصادي توضيح دهند.1

با گذشت زمان ،برای رفع معايب الگوي سولو ،الگوهاي تحقيق و توسعه گسترشيافته

توسط رومر ،2گروسمن و هلپمن ،3آقيون و هويت 4و ديگر محققان ارائه شد .هرچند مطالعات

حسابداري رشد ،در يک دوره زماني طوالني بخش بسياري از افزايش در توليد بازاي
هر واحد را ناشي از جزء پسماند توضيحدادهنشده ميداند که ممکن است انعکاسدهنده

پيشرفت فناوري باشد ،اما مدلهاي رشد درونزا داللتهاي اندکي درباره تفاوت درآمد
واقعي کشورها دارد.

نظريات رشد اقتصادي جديد بر تأثیر نهادهاي سياسي و اقتصادي و همچنين امنيت

اقتصادي بر رشد اقتصادي تأکید دارند .عاصماوغلو و رابينسون 5در کتاب خود با عنوان
چرا کشورها سقوط ميکنند :ريشههاي قدرت ،شکوفائي و فقر ،مثالهاي متعددی از

برهههاي مختلف تاريخ به همراه شواهد و مدارکي متعدد معرفي ميکند که در تمام آنها،
تصميمگيريهاي نامناسب رهبران بهعنوان يک وجه مشترک مشاهده ميشود و روشن است

که بايد ديد چه امری اين رهبران و نظام تصميمگيري را به نقطه مزبور رسانده است .از نظر
عاصماوغلو و رابينسون ،عملکرد اين نهادها و صحت يا عدم صحت عملکردشان است که

دست آخر به ظهور طبقهاي از نخبگان و تصميمسازان سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،نظامي
و ...منجر ميشود که مجموع و برآورد تصميمگيريهاي آنها جامعه را به سمت و سوي

خاص و بهبود رشد اقتصادي هدايت خواهد کرد .حال اگر اين سمت و سوي مناسب
و متناسب با آن برهه تاريخي جامعه و جهان باشد ،جامعه در اهداف اقتصادي از جمله
1. Romer (1986).
2. Romer (1990).
3. Grossman and Helpman (1991).
4. Aghion and Hewitt (1992).
5. Acemoglu and Robinson (2012).
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رشد اقتصادي ،پيروزي میشود .حتی اگر چنين هم نباشد ،ميتوان تصور کرد که جامعه
به سوی انحطاط و افول سوق داده میشود .عاصم اوغلو و رابينسون تأکید دارند جوامع

با کارکرد نامناسب به دولتهايي ناموفق تبديل ميشوند ،اما ميتوان در اينباره کاري

کرد .ميتوان دولتهايي با زيرساخت و نظم و قانون داشت که مردم با اطمينان و آرامش
به کسبوکار پرداخته و به خدمات عمومي متکي باشند ،اما اراده سياسي براي اين کار

وجود ندارد .نيازي به وجود ارتش و نظاميان براي اجراي چنين طرح و برنامههايي نيست؛

آنچه الزم است دقيقاً يک نظام اداري کارآ و توانمند است تا بنيانهاي نهادي بازارها را
برپا سازد .بنابراین ،میتوان اینگونه جمعبندي کرد که در مدلهاي سنتي رشد ،کشورها
و حتي فناوريها ،يکسان فرض ميشدند .اين مدلها ريشه تفاوت نرخ سرمايهگذاري

و رشد اقتصادي کشورهاي مختلف را به نرخ پسانداز و نرخ رشد عوامل توليد نسبت

ميدادند .در دومين مرحله ،اقتصاددانان کوشیدند با کنترل مدل نسبت به عوامل ديگر،
همچون سرمايه انساني ،درجه توسعهيافتگي بخش مالي ،اهميت و کيفيت سياستهاي

اقتصاد کالن در کشورهاي مختلف ،رشد پسماند توضيحدادهنشده را به حداقل برسانند .1در

اين مسير حتي تفاوت کارکرد فناوري در کشورها و مناطق مختلف درنظر گرفته شد؛ ولي
باز هم پسماند توضيحدادهنشده قابلتوجه بود .در سومين مرحله ،پژوهشگران توجه خود را

به عوامل غيراقتصادي مؤثر بر رشد اقتصادي متمرکز کردند .توجه به عوامل غيراقتصادي

بهعنوان منشأ ديگري براي ناهمگني کشورها ،اين پرسش را مطرح ساخت که چه ارتباطي
ميان نهادها با رشد اقتصادي وجود دارد .رناني (1376؛  )16در اينباره معتقد است که

برخالف باورهاي مرسوم که تحقق رشد اقتصادي را يا مستلزم دولتي شدن اقتصاد و يا

مستلزم بازاري شدن اقتصاد میدانند ،اقتصاد نهادگرايي جديد بر اين باور است که اقتصاد
بايد ترکيب بهينهاي باشد از نهادهاي بازاري و نابازاري؛ يا با واژگان کالسيک :ترکيبي

از بازار ،برنامه و سنت؛ و يا با واژگان نهادگرايان :ترکيبي از بازار ،دولت و بنگاه .اما
اين مجموعهنهادها ،بايد بهگونهاي ترکيب شوند که نهتنها هزينه مبادله (در قراردادهاي

خصوصي ميان کارگزاران اقتصادي) و سواري مجاني (در تصميمات جمعي) را حداقل
سازند (که براي کارايي تخصيصي بازار ضروري است) بلکه ديگر شاخصهاي عملکرد

 .1شريفآزاده و حسینزاده بحريني (.)1382
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اقتصاد (همچون امنيت ،عدالت توزيعي ،مر ّوت و همدردي ،آزادي و )...را نيز بهبود بخشند
(کارايي برتر) .عاصماوغلو و همکارانش 1نيز معتقدند تفاوتهاي عميق کشورها در گذار،

بحرانها و عملکردهاي رشد ،داليل نهادي داشته و عملکرد ضعيف اقتصاد کالن و انحراف
سياستهاي کالن اقتصادي نشانههاي اين بيماري نهادي است .در ادامه ،مطالعات تجربي در
رابطه با تأثیر امنيت اقتصادي بر رشد اقتصادي بررسي میشود.

هشاماوغلو 2به بررسي اثر نهادها و رشد اقتصادي در ترکيه در بازه زماني 1987-2004

ميپردازد .اين بازه زماني بهدليل حرکت ترکيه در مسير عضويت اتحاديه اروپا بهعنوان

عامل محرک بهبود کيفيت نهادي انتخاب شده است .نتايج اين پژوهش ضمن تصريح بر

نقش مهم نهادها بر رشد اقتصادي ترکيه ،نشان ميدهد تأثیر کيفيت قوانين ،بروکراسي و
همچنين مديريت تضادهاي اجتماعي و تنشهاي سياسي بيش از ساير شاخصهاي نهادي بر
رشد اقتصادي ترکيه مؤثر بوده است.

مطالعه فليچر و همکارانش 3به بررسي اثر نهادهاي اقتصادي و سياسي بر فرآيند رشد

اقتصادي در  79کشور درحالتوسعه و توسعهيافته منتخب در بازه زماني 1975-2005

اختصاص دارد .در اين مطالعه ،براي بررسي اثر نهادهاي اقتصادي از شاخص آزادي

اقتصادي و همچنین بررسي اثر نهادهاي سياسي از شاخص حکمراني استفاده شده است.
اين مطالعه نشان ميدهد نهادهاي سياسي اثر مستقيمي بر نرخ رشد اقتصادي نداشته و

بهبود این نهادها از طريق اثرگذاري بر ساير عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ــ ازجمله فضاي

کسب وکار ،افزايش سرمايهگذاري بر سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي ــ محرک بهبود

رشد اقتصادي هستند .همچنين ،اين مطالعه نشان ميدهد از يک طرف ،در کشورهايي که
حکمراني ضعيف اما دولتی توانمند وجود دارد (مانند اقتصادهاي جنوب شرق آسيا) ،مسير
رشد اقتصادي بهسرعت طي ميشود و از طرف ديگر ،در کوتاهمدت بهبود حکمراني تأثیر

چنداني بر رشد اقتصادي ندارد؛ اما بدونشک ،در بلندمدت افزايش نرخ رشد اقتصادي نياز
مبرم و غيرقابل انکاري به بهبود رژيمهاي سياسي خواهد داشت.

1. Acemoglu et al (2002).
2. Hisamoglu (2014).
3. Flachaire et al (2014).
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حمدي و سبيا 1ارتباط بين منابع طبيعي و رشد اقتصادي الجزاير در دوره  1971تا 2009

را بررسي کرده و نشان دادند ارتباط علّي دوطرفهای بين رشد اقتصادي و منابع طبيعي وجود

دارد.

صديقي و احمد 2به بررسي اثر نهادها بر رشد اقتصادي  29کشور منتخب جهان در

بازه زماني  2006-2002پرداختند .در اين مطالعه ،ایشان از شاخص فناوريهاي اجتماعي

نهادسازي ،3حقوق سياستگذاري و نهادي ،4حقوق سياسي ،5شاخص کاهش ريسک 6و
شاخص جهاني حکمراني 7براي معرفي اثر نهادها استفاده کرده و با اشاره به اين موضوع که
اهميت غيرقابل انکار نهادها بر رشد اقتصادي ،امري پذيرفته شده است ،به بررسي شدت
اثرگذاري انواع نهادها بر رشد اقتصادي پرداختهاند .براساس نتایج مطالعه مذکور (که از

روش پانل پويا 8و گشتاورهاي تعميميافته ( )GMMاستفاده شده است) ،نهادها تأثیر مثبت
و معناداري بر رشد اقتصادي دارند .همچنين ،نتايج اين پژوهش نشان میدهد تأثیر شاخص

سياستگذاري بر رشد بلندمدت اقتصادي بيش از ساير شاخصهاي نهادي است ،حال
آنکه اثر نهادهاي تقليلدهنده ريسک حتي در برخي موارد بيمعنا بوده است.

لو و همکارانش 9اثر نهادها بر رشد و توسعه اقتصادي را با استفاده از رهيافت پانل ديتا

و روش تحليل عليت گرنجر 10در  60کشور درحالتوسعه و توسعهيافته منتخب در بازه
زماني  1996-2008بررسی کرده و در پژوهش خود شاخص حکمراني و شاخص هدايت

بينالمللي ريسک کشور ( 11)ICRGرا براي نمايش وضعيت نهادهای هر کشور بهکار

بردهاند .براساس نتايج اين مطالعه ،رابطه عليت دوطرفه بين نهادها و رشد اقتصادي وجود
دارد .همچنين ،نتايج حاصل نشان میدهد الگوهاي عليت بين نهادها و عملکرد اقتصادي
1. Hamdi and Sbia (2013).
2. Siddiqui and Ahmed (2013).
3. Institutionalized Social Technologies.
4. Institutional and Policy Rents.
5. Political Rents.
6. Risk Reducing Technologies.
7. World Governance Indicator.
8. Dynamic Panel.
9. Law et al (2013).
10. Granger Causality Analysis.
11. International Country Risk Guide.
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در سطوح متفاوت درآمدي مختلف بوده و در کشورهايي با ميانگين درآمد سرانه باالتر،

کيفيت مطلوبتر نهادها رشد اقتصادي را تقويت کرده و در کشورهايي با ميانگين درآمد
سرانه پايينتر ،رشد اقتصادي به بهبود کيفيت نهادها منجر ميشود.

در سال  ،2013پوترمن 1به بررسي اثر نهادها و ظرفيتهاي اجتماعي بر رشد اقتصادي

در نواحي مختلف جهان و بازههاي مختلف زماني بعد از انقالب صنعتي تا کنون پرداخته و

نشان داد يکي از داليل تجربه سریع رشد اقتصادی در برخي کشورها ،پيشرفت و افزايش

ظرفيتهاي اجتماعي آنها بهواسطه بهبود کيفيت نهادها است.

بررسی سرمدي و همکاران 2درباره موضوع نفرين منابع بههمراه کيفيت نهادها نشان

ميدهد کشورهايي با کيفيت پايين نهادها ،وابستگي بيشتري به منابع طبيعي داشته و رشد
اقتصادي پاييني را تجربه ميکنند .همچنین ،کشورهايي با کيفيت نهادهاي باال ،بهطور نسبي
وابستگي کمتری به منابع طبيعي داشته و رشد اقتصادي سريعتری دارند.

دياز و تبالدي 3به بررسي ارتباط بين سرمايه انساني و نهادها با رشد اقتصادي با استفاده

از رهيافت پانل ديتا و روش گشتاورهاي تعميميافته ( )GMMدر بيش از  50کشور منتخب

جهان در بازه زماني  1965-2005پرداختهاند .نتايج حاصل از تخمين مدل نشان ميدهد
بهبود کيفيت نهادها ،انباشت سرمايه انساني را بهبود بخشيده ،نابرابري درآمدي را کاهش

داده و حرکت در مسير تاريخي توسعه را تسريع ميکند .همچنين ،نتايج اين مطالعه بر
این امر تأکید دارد که زيرساختهاي مستحکم و نهادهاي ساختاري ضروری براي رشد
اقتصادي ،عملکرد بلندمدت اقتصادي کشورها را تحتتأثیر قرار ميدهد ،حال آنکه در

کوتاهمدت اثر چنداني بر رشد اقتصادي ندارد .همچنين ،ضريب تأثیر نهادهاي سياسي بر
بهرهوري و رشد بلندمدت اقتصادي ،بيمعنا است .از طرف ديگر ،شدت تأثیر نهادها بر رشد

اقتصادي در کشورهاي درحالتوسعه بيش از کشورهاي توسعهيافته است.

کارميگناني و چادوري 4با استفاده از دادههاي  92کشور شامل کشورهاي زير صحراي

افريقا در سالهای  1970تا  ،2005اثرات منابع طبيعي بر درآمد سرانه ،کيفيت نهادها و
1. Putterman (2013).
2. Sarmidi et al (2012).
3. Dias and Tebaldi (2012).
4. Carmignani and Chowdhury (2011).
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سرمايه انساني را بررسی کرده و نشان دادند منابع طبيعي بر درآمد سرانه تأثیر مثبتی دارد اما
این تأثیر در کشورهاي زيرصحراي افريقا ناچيز است .همچنين ،منابع طبيعي تأثیری منفي بر

کيفيت نهادها و انباشت سرمايه انساني دارد.

تورس و همکاران 1با استفاده از دادههاي  48کشور صادرکننده نفت در دوره 1980-2005

به بررسي ارتباط بين وجوه حاصل از فروش نفت و رشد اقتصادي پرداخته و نشا ن دادند

هيچکدام از شاخصهاي نفتي تأثیر معناداری بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه ندارند.

آرزکي و وندر پالگ 2نیز نقش منابع طبيعي بر درآمد سرانه در دو گروه از کشورهای

با سياستهاي اقتصادي خوب و بد و نقش مؤثر قانون در اقتصاد را بررسی کردند .براساس

نتايج مطالعه ایشان ،وابستگي به منابع طبيعي تأثیری منفي و معنادار بر درآمد سرانه دارد

ــ بهويژه در کشورهايي که نقش قانون در اقتصاد ضعيف است و يا در آنها سياستهاي

اقتصادي بد اعمال ميشود.

فايسا و سيا 3به بررسي تأثیر حکمراني بر رشد اقتصادي در کشورهاي افریقايي در سال

 2001پرداخته و نشان دادند حکمراني خوب يا عدم آن به شکاف درآمدی کشورهاي
ثروتمندتر و فقيرتر افریقايي منجر ميشود .همچنین ،نقش حکمراني خوب بر رشد اقتصادي
به نوع و سطح اوليه درآمد در کشورها بستگي دارد.

هيونه و جاچو ـ چاوز 4به بررسی ناپارامتريک تأثیر حکمراني خوب بر رشد اقتصادي

 125کشور (طبقهبنديشده به پنج گروه اروپاي غربي ،اروپاي شرقي ،امریکاي التين و
حوزه کارائيب ،آسيا و افریقا) در بازه زماني  1996-2006ميپردازند .نتايج حاصل نشان
ِ
شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي ،ثبات سياسي و حاکميت قانون از شش
ميدهد تنها سه

شاخص حکمراني بر رشد اقتصادي مؤثر بوده و سه شاخص ديگر (کنترل فساد ،اثربخشي
دولت و قدرت تنظيمکنندگي) بر رشد اقتصادي بيتأثیرند .همچنين ،شواهد تجربي نشان
ميدهد حق اظهارنظر و پاسخگويي ،ثبات سياسي و حاکميت قانون ،تأثیری غيرخطي بر

رشد اقتصادي داشته و اين موضوع بهعلت ناهمگني شاخصهاي مذکور بين کشورها،
1. Torres et al. (2010).
2. Arezki and Van der Ploeg (2010).
3. Fayissa and Nsiah (2010).
4. Huynh and Jacho-Chávez (2009).
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مناطق و زمانها است .نتايج اين مطالعه بيانگر آن است که تغييرات در جهت بهبود شاخص

حکمراني ميتواند بيش از اصالحات ديگر اقتصادي بر رشد اقتصادي مؤثر باشد.

آيدت و همکارانش 1تأثیر شاخص پاسخگويي سياسي بهعنوان عامل نماگر فساد را با

درنظرگرفتن يک متغير ابزاري براي مشخص کردن سطح حکمراني بر رشد اقتصادي در 84

کشور جهان (از جمله جمهوري اسالمي ايران) در بازه زماني  1970 -2000بررسی کرده

و نشان دادند تأثیر متغير فساد بر رشد اقتصادي به رژيم حکمراني موجود بستگي دارد.

همچنین ،زمانيکه کيفيت نهادها يا حکمراني در سطح بااليي هستند ،فساد باعث کاهش
رشد اقتصادي ميشود ولي در رژيم با کيفيت نهادي يا حکمراني پايين تأثیر فساد بر رشد
اقتصادي بيمعنا است .از طرف ديگر ،تأثیر فساد بر رشد اقتصادي در کوتاهمدت قويتر از
بلندمدت است.

گيلبرت 2اهميت حکمراني خوب و کيفيت نهادها در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در

کشورهاي مختلف را بررسي کرده و با استفاده از دادههاي پانل در دوره زماني 1970-2000

در  102کشور درحالتوسعه ،نشان داد ارتباط مستقيم و معناداري ميان شاخصهاي کيفيت
مقررات و کارايي دولت بهعنوان جانشيني براي شاخص حکمراني خوب و عملکرد اقتصادي

وجود دارد .مطالعات بالداسي و همكاران ،3هال و همکاران 4و کانگوندا 5نشانگر ارتباط مثبت

ميان حكمراني خوب و رشد اقتصادي است.

گرداستين 6در مطالعهاي بهصورت نظري به بيان ارتباط رشد اقتصادي و حکمراني

پرداخته و اين موضوع را بیان میکند که يکی از جنبههای حياتي اين مدل هزینهدار بودن
اجراي قانون هنگام هدايت بهسوي حمايت بهتر از حقوق مالکيت (و بنابراين ارتقاي رشد)

است و به منابعي نياز دارد که تنها در اقتصادهايي وجود دارد که به اندازه کافي قوي هستند.
بنابراين ،اين تحليل معرف دو حالت است :يک حالت با حداقل حمايت از حکمراني و

درآمد پايين و ديگري با حمايت کامل از حکمراني و درآمد باال .در هر دو حالت ،بهبود
1. Aidt et al. (2008).
2. Gilbert (2003).
3. Baldaccia et al (2003).
4. Hall et al. (1999).
5. Kangundu (2006).
6. Gradstein (2002).
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شاخص حکمراني باعث ارتقای رشد اقتصادي ميشود.

کناک 1در کتابي با نام دموکراسي ،حکمراني و رشد اقتصادي ،میکوشد با ايجاد

ارتباط ميان دموکراسي و حکمراني ،به ارزيابي اثر دموکراسي بر رشد اقتصادي بپردازد.

از اينرو ،از آمار و اطالعات بين کشوري برگزيده کشورهاي درحالتوسعه در سالهاي

 1960 -1990استفاده کرده و براساس نتايج رگرسيون بهدستآمده ،اثر مثبت و معناداری
ميان وضعيت نهادها و کيفيت حکمراني وجود دارد .بنابراين ،نهادهاي دموکراتيک قويتر

حکمراني را تحتتأثیر قرار داده و با کاهش فساد و تسهيل روند تغييرات فناوري ،رشد

اقتصادي باالتر را محقق ميسازند.

کامپوس و ناگنت 2نشان دادند نهادها و حکمراني ،عملکرد توسعهاي را بهبود ميبخشند.

در مطالعه پويرسون 3که در  53کشور درحالتوسعه و در بازه زماني  1984 -1995انجام

شد ،تأثير امنيت اقتصادي بر سرمايهگذاري خصوصي و رشد اقتصادي بررسي شده است.
نتيجه اين مطالعه نشانگر تأثيرپذيري عميق رشد اقتصادي از مفهوم كلي امنيت اقتصادي
است.

دونهام و کلگاما 4نیز به بررسي تأثیر وجود رهبر سياسي و ثبات سياسي بر روند انجام

اصالحات اقتصادي سريالنکا در دوره زماني  1989-1993پرداخته و نشان دادند در يک

دولت ضعيف مانند دولت سريالنکا ،وجود يک رهبر سياسي مقتدر براي اصالحات اقتصادي
مؤثر ،ضروري است .بهعبارت ديگر ،تثبيت فضاي سياسي بهعنوان يکي از شاخصهاي

سنجش حکمراني ،تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد .با وجود تحقيقات وسيع

درباره تأثیر مثبت حکمراني خوب بر رشد اقتصادي ،تنها مطالعات معدودي رابطه معکوسي
را نشان ميدهند .براي مثال ،يک چالش مهم براي تأثیر مثبت حکمراني خوب بر رشد

اقتصادي ،به مطالعه کشورهاي افریقايي توسط ساکس و همکاران 5مربوط است .آنها در
يک تحليل تجربي نشان دادند تفاوت عملکرد اقتصادي و سطح توسعهيافتگي کشورهاي

افریقايي نميتواند توسط تفاوت در کيفيت حکمراني توضيح داده شود .اين موضوع را
1. Knack (2002).
2. Campos and Nugent (1999).
3. Poirson (1998).
4. Dunham and Kelegama (1997).
5. Sachs et al. (2004).
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ميتوان با دو روش تفسير کرد :مهمترين علت ارتباط منفي حکمراني و رشد اقتصادي ،عدم
توجه به بهبود مؤلفههاي حکمراني در کشورهاي افریقايي و پايين بودن ميانگين شاخص

حکمراني در کشورهاي مزبور است .يا بهعبارت ديگر ،ارتقای قابليتهاي حکمراني جزء
اولويت سياستگذاري اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه افریقايي نیست .روش ديگر ،وجود

تحليلهاي تاريخي در قاره افریقا است؛ زيرا در  50سال اخير ،باتوجه به اهداف کالن
اقتصادي اين کشورها مبني بر رهايي از فقر و گرسنگي و حرکت به سوی رفاه نسبي ،بهبود

مؤلفههاي حکمراني در نيل به اين مهم موفقيتآمیز نبوده است .بنابراین ،ساير کشورهاي
افریقايي ،از ارتقای شاخص حکمراني روي گردانند.

در بين مطالعات داخلي نيز ميتوان به مطالعات تجربي ذيل اشاره کرد:

کميجاني و سالطين ( )1387ارتباط حکمراني و رشد اقتصادي دو گروه کشورهاي

عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )OECD( 1و سازمان کشورهاي صادرکننده نفت

2

( )OPECبا استفاده از روش دادههاي پانل در دوره ( )1996-2007را آزموده و نتايج زیر
را بهدست آوردند:
●

●ارتباط مثبت و معناداري ميان شاخص کيفيت حکمراني و رشد اقتصادي در هر دو

●

●ميزان تأثیرگذاري شاخص کيفيت حکمراني بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي

●

●شاخص ثبات سياسي در گروه کشورهاي عضو  OPECو شاخص کنترل فساد در

گروه وجود دارد.

عضو  OPECبيشتر از گروه کشورهاي عضو  OECDاست.

گروه کشورهاي عضو  OECDبيشترين تأثیر بر رشد اقتصادي را دارد.

جعفري صميمي و اختياري ( )1388به بررسي رابطه رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي

(که براي اندازهگيري امنيت اقتصادي از شاخص بنياد هريتيج  3استفاده شده است) در

كشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمي با تكيه بر ايران در دوره سالهای 1997-2005
پرداخته و نشان دادند امنيت اقتصادي تأثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development.
2. Organization of Petroleum Exporting Countries.
3. Heritage Foundation.
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كميجاني و سالطين ( )1389در مطالعهاي ،اثر كيفيت حكمراني بر رشد اقتصادي را

با استفاده از دادههاي پانل ايران و كشورهاي منتخب همسايه (تركيه و پاكستان) در دوره

 1996 -2007بررسي کردند .نتايج حاصل از بررسي ایشان نشان ميدهد كيفيت حكمراني
در ايران وضعيت مطلوبي ندارد .نتايج حاصل از برآورد مدل نيز نشان ميدهد شاخص

كيفيت حكمراني در هر سه كشور تأثيری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادي دارد و ميزان
تأثيرگذاري اين شاخص در تركيه بيشتر از ايران و پاكستان است.

بشيري و شقاقي شهري ( )1390نیز ضمن تبيين مکانيسم ارتباط حکمراني خوب با کاهش

فساد و بهبود رشد اقتصادي ،در قالب الگوي اقتصادسنجي پانل براي نمونه کشورهاي آسياي
جنوبغربي در بازه زماني  ،1996-2007پرسش «پيادهسازي بسته سياستي حکمراني خوب
موجب رشد اقتصادي کشورها ميشود» را بررسي کردند .درمجموع ،نتايج بهدستآمده از

برآورد الگوي رشد تأکيدي است بر ارتباط معنادار و مستقيم میان اجزاي مختلف شاخص
حکمراني خوب با رشد اقتصادي کشورهاي منطقه.

شاهآبادي و پورجوان ( )1391با بيان شاخص حکمراني بهعنوان عامل اساسي توسعه

اقتصادي ،به تحليل آماري شاخصهاي حکمراني و برخي از متغيرهاي توسعه اجتماعي و
اقتصادي سالهای  1996-2006در  35کشور برگزيده آسياي جنوب شرقي ،غرب آسيا،
امریکاي التين و افریقا پرداخته و بهطور ضمني ،نتايج اين مطالعه ایشان نشان داد بهبود

شاخصهاي حکمراني (همچون شفافيت و پاسخگويي ،ثبات سياسي ،اثربخشي خدمات
عمومي ،مقررات تنظيمگري دقيق ،تأمين قضايي و کنترل فساد) در کشورهاي مورد بررسي،
ميتواند اثرات معناداري بر ارتقای شاخصهاي توسعه مانند درآمد سرانه ،اميد به زندگي،
بهداشت و آموزش و نرخ بيکاري و بنابراين افزايش رفاه اجتماعي داشته است.

 .2معرفي مدل و متغيرها
با توجه به اينکه ارائه مدل براي هر کشور يا گروهي از کشورها ،بايد با توجه به ساختار

اقتصادي ،اجتماعي و سياسي آنها صورت گيرد ،در ادامه به تبيين قرار دادن هر کدام از
متغيرهاي مستقل در مدل خواهيم پرداخت.

متغير انباشت سرمايه فيزيکي یکی از متغيرهاي مهمی است که تقريبا ٌ در تمام معادلههاي
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توليد وجود دارد .سرمايهگذاري ،عامل عمده پيشرفت اقتصادي بهشمار آمده و به معناي

عام عبارت است از تمام هزينههايي كه موجب حفظ ،ابقا و يا افزايش ظرفيتهاي توليد،
و همچنين ايجاد درآمد ميشود .1بهطورکلي توليد مبتني بر دانش و فناوري است و توسعه

دانش و فناوري نيز بر پايه خالقيت و نوآوري انجام میشود .از سوی ديگر ،دستيابي

به توسعه علمي مستلزم افزايش و تجميع منابع ،امکانات و تسهيالت مادي بيشتر برای

فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است .از ديدگاه نظريه کالسيک ،انباشت سرمايه کليد رشد

اقتصادي است 2و در معادلههاي رشد نئوکالسيک ،سرمايه فيزيکي و نيروي کار از مهمترين
عوامل مؤثر بر رشد توليدات داخلي بهشمار ميروند که الندونلين و رابرتسون 3و ايواساکو

و فوتاگامي 4از اين متغير در کار خود استفاده کردهاند.

ديگر متغير موجود در معادله ،متغير سرمايه انساني است .کوزنتس اعتقاد داشت مفهوم

سرمايه که تنها سرمايه فيزيکي و کااليي را شامل ميشود؛ مفهومي ناقص و نارسا است.

بنابراین ،بايد سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي هر دو بهحساب آيند .او در اين ارتباط
ميگويد« :سرمايه انساني يک کشور صنعتي پيشرفته ،ابزارها و ادوات صنعتي آن کشور

نيست؛ بلکه ،اندوخته دانشهايي است که از آزمايشها بهدست آمده و کار آموختگي
افراد آن کشور براي بهکارگیری اين دانشها است» .5همچنين ،شولتز 6پدر نظريه سرمايه

انساني معتقد بود نقش بهبود کيفيت نيروي کار که از طريق سرمايهگذاري در سرمايه

انساني حاصل ميشود ،بهعنوان يکي از عوامل تعيينکننده توليد در تحليلهاي سنتي عوامل
مؤثر بر رشد اقتصادي فراموش شده است .به همين دليل ،گروهي از اقتصاددانان با استفاده
از توابع توليد کوشیدند توليد اضافي ايجادشده توسط سطوح باالتر آموزش را برآورد
کنند .استدالل آنها اين بود که افزايش سطوح آموزشي ،توليد مادي را باال ميبرد؛ زيرا،

نتايج آموزش رسمي و غيررسمي در مهارتهاي اضافي و تواناييهاي بالقوه افرادي مستتر
است که در بازار کار بوده و سرمايه انساني توليد را تشکيل ميدهند .در نتيجه ،وجود اين
1. Furman and Hayes (2004).

 .2الماسی و سپهبان قرهبابا (.)1388

3. Landon-Lane and Robertson (2003, a,b).
4. Iwaisako and Futagami (2013).

 .5سبحانی(.)1371

6. Schultz (1961).

130

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،76پاییز 1394

افراد آموزشديده موجب ميشود ظرفيت توليدي کل اقتصاد باال رفته و درنهايت ،به رشد

اقتصادي کمک شود .1پوالسک و همکاران ،2گولژفسکا ،3سوندي و ويشر ،4نيگو 5در
کارهاي خود از اين متغير استفاده کردهاند.

فراواني منابع طبيعي یکی ديگر از متغيرهای لحاظشده در معادله توليد است .در مقابل

نظرياتي که بر نقش مثبت وفور منابع طبيعي در فرآيند تشکيل سرمايه و توليد تأکید دارند،
نظريه نفرين منابع که در سال  1993توسط آوتي 6مطرح شد ،به ارتباط معکوس میان وفور

منابع طبيعي و توليد اشاره دارد .7اين نظريه بر مبناي اين شناخت اساسي استوار است که

اقتصادهاي فقير از لحاظ منابع ،عملکرد بهتري در مقايسه با اقتصادهاي ثروتمند از لحاظ
منابع داشتهاند و همچنين ،بر آثار نهادي و سياسي فراواني منابع طبيعي تأکید دارد .8ارتباط

منفي ميان فراواني منابع طبيعي و عملکرد توليد همچنين از طريق اثر فراواني منابع طبيعي بر

انتخاب سياستي توضيح داده ميشود :هرچه کشورها از لحاظ منابع طبيعي ثروتمندتر باشند،
 )1سياستهاي کالن ضعيف مدت زمان طوالنيتری دوام مييابد؛  )2فشار کمتري براي
رسيدن به بلوغ صنعتي سريع وجود خواهد داشت؛  )3گروههاي رانتجو ريشهدار شده و

درنهايت احتمال کاهش شتاب و نامنظمتر شدن رشد اقتصادي بيشتر ميشود .9کاواکانتي

و همکاران ،10فان و همکاران 11و حمدي و سبيا 12در کارهاي خود از اين متغير استفاده

کردهاند.

ديگر متغير موجود در معادله ،متغير انباشت خالص جريان ورودي سرمايهگذاري خارجي

است .انباشت سرمايه بهعنوان يکي از پيشنيازهاي اساسي فرآيند توليد ،از منابع داخلي يا

خارجي تأمين میشود .منابع مالي خارجي بهعنوان مکملي براي پسانداز داخلي ،افزون بر
 .1صادقی و عمادزاده (.)1382

2. Polasek et al. (2010).
3. Golejewska (2010).
4. Sunde and Vischer (2011).
5. Neagu (2012).
6. Auty.

 .7اسدی و همکاران (.)1392

8. Usui (1997).
9. Auty (1994).
10. Cavacanti et al. (2011).
11. Fan et al. (2012).
12. Hamdi and Sbia (2013).
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پر کردن شکاف پسانداز ـ سرمايهگذاري ،راهحلي براي مقابله با شکاف منابع ارزي نيز
بهشمار میآید .سرمايهگذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي بيشتر توسط بخش خصوصي

و در قالب شرکتهاي چندمليتي انجام شده و از آن بهعنوان جريان خصوصي سرمايه ياد
ميشود .1تئوريهاي اقتصاددانان درباره سرمايهگذاري مستقيم خارجي و عوامل مؤثر بر آن
به دو شکل است :نخست آنکه بررسي سرمايهگذاري مستقيم خارجي بهعنوان بخشي از

سرمايهگذاري ،همچنان که تئوريهاي اقتصاد کالسيک ،سرمايهگذاري را يکي از عوامل

توليد ميدانند .اما تئوريهاي جديد اقتصادي افزون بر محفوظ نگهداشتن نقش تاريخي
براي سرمايهگذاري ،دانش ،فناوري و شيوههاي جديد مديريتي را نيز (که بخشي از آن

را از طريق سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتوان بهدست آورد) در توليد مؤثر ميدانند.
جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي افزون بر رفع کمبود سرمايه در کشور ميزبان ،با

داشتن دو عامل جديد رشد ،اهميت زيادي در تئوريهاي اخير دارد .بعضي اقتصاددانان
نيز سرمايهگذاري مستقيم خارجي را بهعنوان بخشي از تجارت بينالملل مورد کنکاش قرار

دادهاند .در اين رويکرد ،سرمايهگذاري مستقيم تابع مقررات بينالمللي است که به تئوري
توليد بينالملل خارجي دانينگ 2شناخته ميشود .جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي تابع

موقعيتهاي مکاني است 3و ارشدخان و عليخان ،4تيواري و موتاسو 5و بالتابائوف 6در

کارهاي خود از اين متغير استفاده کردهاند .الزم به ذکر است برای بررسي تأثير اثرات
متقابل متغيرهاي امنيت اقتصادي و فراواني منابع طبيعي بر توليد ،اين امر توسط حاصلضرب

دو متغير امنيت اقتصادي و فراواني منابع طبيعي در معادله گنجانده شده است .همچنين
هنگام بررسی اثرات متقابل در معادله ،اثرات مستقيم هرکدام از متغيرها در معادله لحاظ

نميشود .با توجه به مطالب ارائهشده در باال و تبيين رابطه امنيت اقتصادي و توليد در بخش

ادبيات موضوع ،معادله در نظر گرفتهشده در اين بخش بهصورت زير است:
)1
 .1شاهآبادی و محمودی (.)1385

2. Dunning.
3. Frawsen and Josefsson (2004).
4. Arshad khan and Ali khan (2011).
5. Tiwari and Mutascu (2011).
6. Baltabaev (2013).
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که متغيرهاي آن عبارتند از:

 :GDPتوليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000؛

 :Kانباشت سرمايه ناخالص ثابت 1به قيمت ثابت سال 2000؛

 :HCسرمايه انساني .براي نشان دادن اين متغير از شاخص متوسط سالهای تحصيل افراد

باالي  15سال استفاده شده است.

 :FDIخالص انباشت جريان ورودي سرمايهگذاري خارجي؛

 :RESمجموع مبالغ حاصل از فروش نفت ،گاز ،زغالسنگ ،موادمعدني و جنگلي

بهصورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛

 :ESامنيت اقتصادي .براي نشان دادن اين متغير از شاخصهاي حکمرانيای استفاده

ي عبارتند از:
ميشود که توسط بانک جهاني ارائه شده است .شاخصهاي حکمران 
●

●شفافيت و پاسخگويي :اين مؤلفه آگاهي ،درک و ميزان توانايي شهروندان کشور
برای مشارکت در انتخاب دولت ،آزادي بيان ،آزادي احزاب و انجمنها و همچنين

آزادي رسانه را ميسنجد.

●

●ثبات سياسي و عدم خشونت :اين مؤلفه آگاهي از این احتمال را نشان میدهد که
دولت برخالف قانون اساسي و يا ابزارهاي خشونتآميز از جمله خشونتهاي با

انگيزه سياسي (مث ً
ال جنگ و يا کودتا) و تروريسم بيثبات و يا سرنگون شود.

●

●اثربخشي دولت :اين مؤلفه آگاهي از کيفيت خدمات عمومي ،کيفيت خدمات
کشوري و درجه آزادي و استقالل اين خدمات از فشارهاي سياستي ،کيفيت تنظيم،

تدوين و اجراي سياستها و همچنين اعتبار تعهد و التزام دولت به چنين سياستهايي
را نشان ميدهد.

●

●کيفيت تنظيمگري مقررات :اين مؤلفه عبارت است از آگاهي از تواناييهاي دولت
در تدوين و اجراي سياستهاي شفاف و همچنين مقرراتي که جوازها و توسعه
بخش خصوصي را ارتقا ميدهد.

●

●تأمين قضايي :اين مؤلفه نشانگر میزان درک و آگاهي از اين امر است که عوامل
اقتصادي به چه ميزان بر قوانين جامعه بهويژه کيفيت اجراي قراردادها ،حقوق داراييها،

.1

برای محاسبه این متغیر از روش )Perpetual Inventory Method (PIM

استفاده میشود.
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پليس و دادگاهها و نيز احتمال جرم و خشونت اطمينان ،ايستادگي و وفاداري دارند.

●

●کنترل فساد :اين مؤلفه درک اينکه آيا قدرت عمومي در جهت تأمين منافع
خصوصي اعمال شده است را افزايش داده و اشکال جزئي و کلي فساد و نيز تصرف
و تسخير دولت توسط نخبگان سياستي و عالئق خصوصي سياستمداران را در بر

ميگيرد.

شاخص کلي بهصورت ميانگين حسابي از شش شاخص حاصل ميشود .در ادامه براي

بررسي دقيقتر ،شش شاخص در سه گروه بهصورت زير طبقهبندي ميشوند:

الف) فرآيندي که از طريق آن صاحبان قدرت ،انتخاب ،نظارت و تعويض ميشوند.
اين بخش از ميانگين حسابي دو شاخص شفافيت و پاسخگويي و ثبات سياسي بدون

حضور خشونت حاصل ميشود .)V&P(1

ب) ظرفيت و توانايي دولت براي اداره کارآمد منابع و اجراي سياستهاي درست .اين
بخش از ميانگين حسابي دو شاخص اثربخشي دولت و کيفيت تنظيمگري مقررات

حاصل ميشود .)E&R(2

ج) احترام شهروندان و دولت به نهادهايي که تعامالت اجتماعي و اقتصادي ميان آنها
را اداره ميکنند که از ميانگين حسابي دو شاخص تأمين قضايي و کنترل فساد
بهدست میآید .)R&C(3

 εنشاندهنده جزء خطا i ،نشاندهنده کشور و  tنشاندهنده زمان است .همچنين ،معادله

بهصورت لگاريتمي است .بازه زماني اين مطالعه ،سالهای  1996-2011بوده و متغيرهاي

بهکاررفته در اين تحقيق از منابع زير بهدست آمده است.
●
●

●دادههاي متوسط تحصيل افراد  15سال و باالتر از بارو و لي 4بهدست آمده است.

●دادههاي شاخص حکمراني از آمار منتشر شده در اين زمينه (که توسط کافمن و
کري و ماستوريتزي 5ارائه شده) بهدست آمده است .آمار دادههاي حکمراني و
1. Voice and Political.
2. Effectiveness and Regulatory.
3. Rule and Corruption
4. Barro and Lee (2012).
5. Kaufmann and Kraay and Masturezzi.
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ساير متغيرهاي مورد استفاده ( ،GDPانباشت سرمايه فيزيکي ،سرمايهگذاري مستقيم

خارجي و فراواني منابع طبيعي) از پايگاه دادههاي بانک جهاني 1استخراج شده است.
اين مطالعه براساس رويكرد بينكشوري است و از روش اقتصادسنجي دادههاي تابلوبي

2

براي برآورد روابط استفاده ميشود.

 .3برآورد مدل و تجزيه و تحليل نتايج
هنگام کار با متغيرهايي که شامل دادههاي سري زماني هستند ،وجود ريشه واحد در اين

متغيرها ممکن است به نتايج رگرسيونهاي جعلي منجر شود و نتايج بهدستآمده قابل اتکا

نباشند .از اينرو ،قبل از هرگونه تخمين و تجزيه و تحليل ،بايد ايستايي متغيرها بررسي شود.
در مطالعه حاضر براي بررسي ايستايي متغيرها از آزمونهاي ريشه واحد فيليپس ـ پرون ـ

فيشر )PP-Fisher( 3و آزمون لوين ـ لين ـ چو )Levin( 4استفاده ميشود .در اين آزمونها

فرضيه  H0داللت بر ناايستايي 5متغيرها داشته و همانطورکه در جدول ( )1مشاهده ميشود،
تمام متغيرها در سطح ايستا هستند ().)I(0

جدول 1ـ نتايج آزمون ايستايي متغيرها
در سطح
متغير

با عرض از مبدأ
و روند
Levin

با عرض از مبدأ
Levin

با عرض از مبدأ
و روند

با عرض از مبدأ

PP-Fisher

Levin

PP-Fisher

Levin

PP-Fisher

*-5/46* 199/8** -3/23

*220/5

*-18/4

*569

*-22/1

*675/5

V&P

*205/1** -5/66

*-2/5

145/3

*-21/8

*567/7

*-22/4

*715/7

E&R

*-5/41

*257/4

*-7/87

*219/2

*-21/8

*567/3

*-23/6

*718/6

R&C

*-5/29

*219/2

*-22/1* 195/7** -6/22

*666/3

*-23/5

*752/1

ES

PP-Fisher

با يک مرتبه تفاضلگيري

1. Worldbank (2012).
2. Panel Data.
3. Phillips-Perron-Fisher.
4. Levin-Lin-Chu.
5. Non-Stationary.
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در سطح
متغير

با عرض از مبدأ
و روند

با يک مرتبه تفاضلگيري

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ
و روند

با عرض از مبدأ

Levin

PP-Fisher

Levin

PP-Fisher

Levin

PP-Fisher

Levin

PP-Fisher

GDP

*-4/37

140/3

4/92

113/5

*-17/8

*510

*-15/7

*494/5

K

*-6/9

117/6

1/7

75/18

*-20/8

*392/8

*-20/3

*455/2

HC

*-9/7

121/4

*-2/48

47/5

*-22/9

*821/9

*-25/8

*791/9

FDI

*-7/87

*213/6

*-6/93

*255/7

*-13/1

*408/5

*-18/6

*498/5

RES

*-9/24

*230/2

*-7/27

*205/2

*-27/9

*815/1

*-30/5

*850/8

* ** ،و *** بهترتيب داللت دارند بر معنادار بودن در سطح  5 ،1و  10درصد.

پس از بررسي ايستايي متغيرها و بهدست آمدن اين نتيجه که تمام متغيرها در سطح ايستا

هستند ،مدل مورد نظر برآورد ميشود .استفاده از روش دادههاي تابلويي توسط آزمون ليمر

بهصورت زير بررسي ميشود:
)(2

)(2

)(2

)2
R2R

R

R

در آزمون باال
(2) 2

R

2

2
( R UR
) R R2 ) /( N  1
2
) (1  R UR ) /( NT  N  K

2
( R UR
) R R2 ) /( N  1
) 1 ,2NT  N  K2
2
) (1  1R) UR ) /( NT  N  K
UR  R R ) /( N
2
) ) /( NT  N  K ) F ( N 1 , NT  N  K
R UR

 Rضريب تعيين حاصل از مدل مقيد (روش حداقل مربعات معمولي)
2
( R UR
) R R2 ) /( N  1
2
) (1  R UR ) /( NT  N  K

) F ( N 1 , NT  N  K

و  R URضريب تعيين 2حاصل از مدل نامقيد (روش دادههاي تابلويي) است .همچنینN ،
R UR
بیانگر تعداد واحدها K ،تعداد متغيرهاي توضيحي و  Tتعداد مشاهدات در طول زمان
R2R

است .پس از تعيين استفاده از روش دادههاي تابلويي ،با استفاده از آزمون هاسمن يکي

R 2UR

(

از )
رو( 3شهاي اثرات ثابت 1و

ميشود:3
)(3

)3

)(3




ª
º
ª
º
1 «b  E

مشخص( « b FEº  E RE (ªGLS
يا اثرات تصادفي 2براي »
زير \» ) c
FEº
صورت
ه
ب
مدل
برآورد
)
RE
(
GLS
)


 1 « b  »¼E ª
» ¬«
»¼ ª
«¬ » ) c
º
º
FE
\
) GLS
GLS
)
( « b(FE
H  RE
E
» ) » ) c\  1 « b FE  E RE ( GLS
»
(
)
RE
GLS
¬«ª
¼
»¼
¬«
¼»
«¬ º
¼»



 @  Var « E
Var >b FE
ª
º
ª
º
º
RE
( GLS
»)
1


c
(
)
H
b
b

« FE E
\ » « FE ¼»E RE ( GLS )ª
» ) º RE ( GLS
E RE ( GLS ) » ¬« \ Var
«¬
»¼
«¬
>b FE @  Var « ¼»E RE ( GLS
¼»
»)

ª
º
«¬
»¼

» ) Var >b FE @  Var « E RE ( GLS
¼»
«¬

\

الزم به ذکر است در تمام برآوردهاي اين مطالعه ،با استفاده از آماره  Fو هاسمن،
1. Fixed Effect.
2. Random Effect.
3. Greene (2005), pp.298-302.
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استفاده از روش دادههاي تابلويي به روش اثرات ثابت تأييد ميشود که نتايج برآورد آن در

جدول ( )2نشان داده شده است.

در جدول ( )2تأثير امنيت اقتصادي و ساير متغيرهاي مستقل معرفيشده بر توليد ناخالص

داخلي کشورهاي منتخب گروه عدمتعهد ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود،
تأثير شاخصهاي متغير امنيت اقتصادي ( ES، V&P، E&Rو  )R&Cبر توليد مثبت و

معنادار بوده و اين نتيجه با کارهاي پالتروويچ و پوپوو ،1هوين و جاکوچاوز ،2اوگور و
داسگوپتا 3و کونگ 4همسو است .جنبههاي متفاوت امنيت اقتصادي به روشهای زير

ميتواند بر توليد تأثير مثبتی داشته باشد:
●

●وجود امنيت اقتصادي ،فعاالن اقتصادي را مطمئن میسازد که قوانين و راهبردهاي
توليدي و تجاري ،با تغيير رهبران سياسي تغيير نمیکنند .اين کار باعث ثبات خاطر
فعاالن اقتصادي درباره عدم تغيير شرايط براي برنامهريزي در مورد توليد شده و
زمينه را براي افزايش توليد فراهم ميسازد.

●

●درصورت عدم امنيت اقتصادي ،فعاليتهايي مانند اقتصاد زيرزميني ،رشوهخواري،
رانتخواري رشد کرده و به هدايت منابع به فعاليتهاي غيرمولد منجر ميشود.

بنابراين ،امنيت اقتصادي ميتواند توليد را از طريق تخصيص بهينه منابع افزايش دهد.

●

●امنيت اقتصادي زمينه افزايش سرمايهگذاري و در نتيجه افزايش توليد را فراهم کرده
و اين کار ميتواند با وضع قوانيني رخ دهد که موجب تشويق فعاالن اقتصادي براي

شروع و يا ادامه کارهاي اقتصادي شود.
● ●

امنيت اقتصادي ميتواند با ایجاد ثبات داخلي و خارجي کشور در نتيجه عدم

درگيريهاي داخلي و خارجي ،باعث اطمينانخاطر و آسايش خيال تمام افراد ــ
چه داخلي و چه خارجي ــ شود .اين کار با افزايش سرمايهگذاري داخلي و جذب
سرمايهگذاري خارجي و همچنين جذب فناوريهاي پيشرفته در فرايند توليد رشد

اقتصادي را افزايش میدهد .

)1. Polterovich and Popov (2007
)2. Huynh and Jacho-Chavez (2009
)3. Ugur and Dasgupta (2011
)4. Kong (2011
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●

●وجود يک محيط ناامن اقتصادي ميتواند زمينه براي تبديل داراييهاي داخلي افراد
به داراييهاي خارجي فراهم کند و اقتصاد را با کمبود منابع داخلي مواجه کند که

نتيجه آن ميتواند کاهش توليد باشد.

جدول 2ـ نتايج تخمين تأثير امينت اقتصادي بر رشد اقتصادي
متغير

1

2

3

4

5

6

7

8

C

*1/64

*1/65

*1/77

*1/72

*1/6

*1/64

*1/65

*1/61

K

*0/15

*0/16

*0/14

*0/15

*0/15

*0/16

*0/16

*0/16

HC

*0/31

*0/30

*0/33

*0/30

*0/31

*0/30

*0/30

*0/30

FDI

*0/06

*0/059

*0/06

*0/05

*0/05

*0/05

*0/05

*0/06

RES

*0/02

ES

**0/09

*0/02

**0/01

*0/02

*0/02

RES*ES

*0/12

V&P

*0/02

)RES* (V&P

***0/08

E&R

**0/02

)RES* (E&R

-0/06

R&C
)RES* (R&C

***0/01

R2

0/99

0/99

0/99

0/99

0/99

0/99

0/99

0/99

تعداد کشورها

65

65

65

65

65

65

65

65

تعداد مشاهدات

773

773

773

773

773

773

773

773

آماره F

*976

*1214

*1080

*1218

*998

*1217

*1019

*1210

آماره هاسمن

*74/1

*43/1

*55/2

*43/1

*68/7

*42/1

*80/1

*43/8

* و ** و *** بهترتیب نشانگر معناداري در سطح  5 ،1و  10درصد هستند.
منبع :يافتههاي تحقيق.
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متغير انباشت سرمايه فيزيکي متغير دیگری است که تأثير آن بر توليد بررسي شده است.

همانگونهکه در جدول ( )2نشان داده شد ،تأثير متغير انباشت سرمايه فيزيکي ( )Kبر توليد

مثبت و معنادار بوده و اين نتيجه با کارهاي الندونلين و رابرتسون 1و ايواساکو و فوتاگامي

2

همسو است .اين متغير یکی از مهمترين متغيرهاي مؤثر بر توليد است که همواره در تمام
مدلهاي ارائهشده درباره رشد اقتصادي (از مدلهاي کالسيک تا مدلهاي رشد درونزا)
حضور دارد .اين متغير با ارائه امکانات الزم براي بسط فعاليتهاي اقتصادي موجود و

فعاليتهاي سرمايهگذاري جديد ميتواند توليد را افزايش دهد.

سرمايه انساني ( )HCمتغير ديگر مدل است که براساس جدول ( )2تأثير مثبت و

معناداری بر توليد داشته که اين نتيجه با کارهاي پوالسک و همکاران ،3گولژفسکا،4
سوندي و ويشر 5نيگو 6همسو است .در ابتدا اقتصاددانان تنها از انباشت سرمايه فيزيکي

بهعنوان عامل توليد در کنار نيروي کار ياد ميکردند اما با گسترش مفهوم سرمايه،
سرمايه انساني بهعنوان يکي از مهمترين انواع سرمايه و عامل توليد مطرح شد .اين متغير با
افزايش توانايي انسانها ،موجب بهبود بهرهوري کل عوامل توليد و افزايش توليد ميشود.

بايد گفت هنگام طرح تأثير سرمايه انساني بر توليد ،ضروري است هر دو طرف عرضه

و تقاضاي اين متغير را در نظر گرفت .در بیشتر مطالعاتي که اين متغير را بهعنوان عامل
توليد در نظر گرفتهاند ،بهعلت کمبود داده فقط طرف عرضه نيروي انساني در نظر گرفته
شده که آن هم عموماً توسط دولتها پشتيباني مالي ميشود .اما اگر در جامعهاي تقاضاي

نيروي انساني همگام با عرضه آن رشد نکند ،شاهد تأثير اندک و حتي منفي اين متغير
بر رشد اقتصادي خواهيم بود .اين امر بیشتر در کشورهايي رخ ميدهد که ثروتهاي

طبيعي فراوان دارند .در اين کشورها به پشتوانه درآمدهاي ناشي از فروش ثروتهاي

نفتي ،کمتر به عوامل جديد توليدی دانشمحور (از جمله سرمايه انساني) توجه ميشود

و توليدکنندگان بيشتر به عوامل سنتي توليد (که در مقايسه با عوامل جديد توليد
1. Landon-Lane and Robertson (2003, a,b).
2. Iwaisako and Futagami (2013).
3. Polasek et al. (2010).
4. Golejewska (2010).
5. Sunde and Vischer (2011).
6. Neagu (2012).
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ارزانترند) توجه دارند که اغلب وارداتي بوده و باعث برونزایی رشد اقتصادي و کاهش

قدرت رقابتپذيري کشور ميشود.

متغير ديگري که تأثير مثبت و معناداری بر توليد دارد ،متغير انباشت سرمايه مستقيم

خارجي ( )FDIاست .اين نتيجه با کارهاي ارشدخان و عليخان ،1تيواري و موتاسو

2

و بالتابائو 3همسو است .انباشت سرمايه همواره بهعنوان يکي از متغيرهاي مؤثر بر
توليد مطرح بوده که از منابع داخلي يا خارجي تأمين میشود .در ابتدا تصور ميشد

سرمايهگذاري مستقيم خارجي تنها براي کشورهايي مطرح ميشود که براي تأمين

پروژههاي سرمايهگذاري ميزان سرمايه داخلي پاييني دارند؛ اما با گذشت زمان و استفاده

کشورهاي توسعهيافته از سرمايهگذاري مستقيم خارجي براي تأمين مالي پروژههاي
سرمايهگذاري ،اين نظريه کمرنگ شده و نظريات بعدي براي استفاده از سرمايهگذاري
مستقيم خارجي مطرح شد .ازجمله اين نظريهها ميتوان به ورود فناوري و انتقال دانش و
مديريت به کشورهاي ميزبان سرمايهگذاري مستقيم خارجي اشاره کرد .اين مورد بيشتر

درباره کشورهاي درحالتوسعه صادق است .با توجه به اينکه سطح فناوري توليد اين

کشورها پايين بوده و عمدتاً وارداتي است ،با جذب هرچه بيشتر سرمايهگذاري مستقيم

خارجي ،عالوه بر تأمين مالي پروژهها ،فناوري جديد توليد و شيوههاي جديد مديريتي
نيز به اين کشورهاي وارد خواهد شد.

براساس جدول ( )2تأثير متغير وجود فراواني منابع طبيعي ( )RESبر توليد مثبت بوده و

اين نتيجه با کارهاي کاواکانتي و همکاران ،4فان و همکاران 5و حمدي و سبيا 6همسو است.

همچنین ،اين متغير دو اثر مستقيم و غيرمستقيم بر توليد دارد :اثر مستقيم آن است که وجوه
حاصل از فروش ثروتهاي طبيعي بهعنوان يکي از منابع تأمين سرمايه براي سرمايهگذاري
استفاده ميشود؛ و اثر غيرمستقيم به مديريت حاصل از فروش اين منابع برميگردد .بررسي

مطالعات تجربي در زمينه تأثير فراواني منابع طبيعي بر توليد ،نشاندهنده تأثير مثبت اندک
1. Arshad khan and Ali khan (2011).
2. Tiwari and Mutascu (2011).
3. Baltabaev (2013).
4. Cavacanti et al (2011).
5. Fan et al (2012).
6. Hamdi and Sbia (2013).
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(همچنانکه در اين مطالعه بهدست آمد) و يا حتي منفي اين متغير بر توليد است که در

اينباره محققان داليل زير را ارائه دادهاند:
●

●روابط پسين و پيشين ناشي از صادرات کاالهاي اوليه به ساير بخشهاي اقتصادي در
مقايسه با صنايع کارخانهاي ضعيفتر است؛ بهطوريکه صنايع کارخانهاي برخالف
منابع طبيعي ،به تقسيم کاملتر کار و بهبود استاندارد زندگي ميانجامد .بنابراين،
توليد در کشورهاي سرشار از منابع طبيعي غني ،کندتر است.

●

●وفور منابع طبيعي باعث رواج برخورد نادرست برخي دولتها با اقتصاد شده است
بهطوريکه از سياستهاي اقتصادي همانند تجارت آزاد (که موجب رشد اقتصادي
ميشود) استفاده نميکنند .بنابراین ،برخي محققان ضعف سياستگذاري اقتصادي
را علت اصلي عملکرد ضعيف اقتصادهاي با منابع طبيعي عنوان ميکنند.1

●

●برخي اقتصاددانان اثرات اقتصاد کالن و تغييرات ساختار توليدي در نتيجه يک
شوک در بخش منابع طبيعي که به بيماري هلندي معروف شده است را مطالعه

کردهاند .با اين وجود ،اين چارچوب فکري تنها افزايش ارزش پول داخلي در فرايند

تخصيص دوباره عوامل را توضيح ميدهد بدون اينکه از مفاهيم بلندمدت رشد
اقتصادي منتج شود .در حالت بيماري هلندي افزايش ارزش پول داخلي در اثر وفور
منابع طبيعي باعث آسیبپذیری فرايند رشد صادرات میشود.2

بنابراين ،کشورهاي صادرکننده منابع طبيعي بايد با بهبود مديريت وجوه حاصل از

فروش ثروتهاي نفتي ،زمينه بسط بازار عوامل جديد توليد و گسترش اقتصاد دانشبنيان را
فراهم ساخته و موجب درونزا شدن رشد اقتصادي شوند.

همانطورکه در بخش معرفي مدل نيز ذکر شد ،در اين مطالعه اثر متقابل امنيت اقتصادي

و ثروتهاي طبيعي نيز بر توليد بررسي شده است و نتايج برآورد نشان ميدهد اين اثر

متقابل ،مثبت و معنادار است .بهعبارت ديگر ،کشورهايي که ثروتهاي طبيعي دارند ،در

صورت داشتن سطح امنيت اقتصادي مناسب ،مديريت وجوه حاصل از فروش ثروتهاي
طبيعي بهخوبي شکل گرفته و اثرات مثبت اين منابع بر توليد افزايش خواهد يافت.

1. Gylfason (2001). Sachs and Warner (2001).
2. Bravo-Ortega and Gregorio (2002).
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جمعبندی و مالحظات
در اين مطالعه ،تأثير شاخص امنيت اقتصادي بر توليد ناخالص داخلي در دوره

 1996-2011براي کشورهاي منتخب عضو گروه عدم تعهد با استفاده از روش دادههاي
تابلويي بررسي شد .در همين راستا براي نشان دادن متغير امنيت اقتصادي ،از شاخصهاي
حکمرانيای استفاده شد که توسط بانک جهاني ارائه ميشود .و درنهایت ،نتايج نشاندهنده
اين مطلب است که امنيت اقتصادي ،تأثير مثبت و معنادار بر توليد کشورهاي مورد بررسي

دارد .همچنين ،ساير متغيرهاي مستقل شامل انباشت سرمايه فيزيکي ،سرمايه انساني ،انباشت
خالص جريان ورودي سرمايهگذاري خارجي و ثروتهاي طبيعي ،تأثير مثبت و معنادار بر

توليد داشته و براساس نتايج تخمين ،تأثیر متقابل متغيرهاي امنيت اقتصادي و ثروتهاي
طبيعي بر توليد نيز مثبت و معنادار است .با توجه به نتايج بهدستآمده در اين مطالعه و
در راستاي افزايش رقابتپذيري اقتصاد ،حرکت بهسمت اقتصاد دانشبنيان و داشتن رشد

اقتصادي مستمر و باثبات ،پيشنهادهای زير ارائه ميشود:
●

●با توجه به تأثير مورد انتظار متغير امنيت اقتصادي بر متغير توليد ناخالص داخلي،
پيشنهاد ميشود شاخصهاي ششگانه امنيت اقتصادي (شفافيت و پاسخگويي ،ثبات
سياسي بدون حضور خشونت ،اثربخشي دولت ،کيفيت تنظيمگري مقررات ،تأمين

قضايي و کنترل فساد) بهبود و ارتقا يابند .اين کار با برقراری ثبات در سياستهاي
اقتصادي هنگام تغيير رهبران سياسي ،همچنين اتخاذ سياستهاي شفاف و کارا زمينه
را براي هرچه بيشتر رقابتي شدن اقتصاد و کاهش فساد فراهم میکند.

●

●با توجه به وجود شکاف فناوري بين کشورهاي مورد مطالعه و کشورهاي پيشرفته،
و اين امر که يکي از راههاي پر کردن اين شکاف ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي
است ،پيشنهاد ميشود با اخذ سياستهاي مناسب زمينه براي جذب هرچه بيشتر
اين سرمايهگذاريها در راستاي ارتقاي فناوري داخلي و حرکت بهسوي اقتصاد

دانشبنيان فراهم شود.

●

●گرچه سرمايه انساني سبب بهبود بهرهوري کل عوامل توليد و افزايش توليد ميشود،
اما چنانچه تقاضاي نيروي انساني همگام با عرضه آن رشد نکند ،شاهد تأثير اندک
اين متغير بر متغيرهاي کالن اقتصادي از جمله توليد خواهيم بود .اين امر بیشتر
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در کشورهايي رخ ميدهد که مديريت ثروتهاي فراوان طبيعيشان نامناسب
است؛ زيرا در اين کشورها به پشتوانه درآمدهاي ناشي از فروش ثروتهاي طبيعي،
کمتر به عوامل جديد دانشمحور توليد (ازجمله سرمايه انساني) توجه ميشود و
توليدکنندگان بيشتر به عوامل سنتي توليد (که در مقايسه با عوامل جديد توليد

بهدليل اتخاذ راهبردهاي نامناسب اقتصادي ارزانترند) توجه ميکنند؛ بنابراین ،باید
بهطور جدی به گسترش بازار سرمايه انساني از کانال اخذ سياستهاي مناسب و

هماهنگ سمت عرضه و تقاضاي کالن اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد دانشبنيان
بهمنظور دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و باثبات پرداخت.
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...بختنم ياهروشک يلخاد صلاخان ديلوت رب يداصتقا تينما ریثأت
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