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 برای ویژه  بههای رشد اقتصادی مدل ن ثبات فضای سیاسی باشند درییی که مب متغیرهاتأثیررسد که  به نظر می

 ،بر این اساس. الزم باشدهستند  های سیاسی ثباتی که بعضاً دچار درجات مختلفی از بیتوسعه  کشورهای درحال
 )1353-1386( های سالطی  میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران هرابطررسی در این مقاله به ب

 پس از وارد نمودن. استدر نظر گرفته شده سیاسی ثباتی  یا بیمتغیر ثبات  تعریف از 8مقاله در این . پردازیم می
 متغیر ثبات سیاسی ثباتی سیاسی و سه  متغیر در قالب دو متغیر بی5متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 

های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و  لفهؤ با استفاده از آنالیز م،سپس. گردد انتخاب می
ید أیتهای جدید نیز قابل قبول بوده و  شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص ثباتی سیاسی ترکیب می بی
 وزن های سیاسی و شهروندی است تقریباً یبی آزادی که شاخص ترکA گروه دهند  می نتایج نشان.گردد می

گانه است   که شاخص ترکیبی از متغیرهای سهBکه درگروه   و در حالیباشد شاخص یکسان می هر دو
. برخودار است های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی سرمایه
  .گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است ی بعد تشدید مهای سال این گروه در تأثیر
  

  .JEL :C22, O44, P16بندی  طبقه
  .های توزیعی و شاخص آزادی رشد اقتصادی، ثبات سیاسی، خودبازگشتی، وقفه :کلیدی های واژه

                                                 
 28/2/1392 :                               تاریخ پذیرش14/3/1391 :تاریخ دریافت *
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62  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                 

   مقدمه .1
بـه  ) 1978( کانانهای بو   با رویکرد مکتب انتخاب عمومی و عمدتاً دیدگاه        شود تا   تالش می  این مقاله    در

فـضای سیاسـی   هـای اقتـصادی    تئـوری در   مکتب انتخاب عمـومی      بر اساس . اقتصاد سیاسی پرداخته شود   
یک بسته مشخص و ثابتی است کـه در تبیـین متغیرهـای عملکـرد اقتـصادی            است، بنابراین نقشی نداشته   

سیکی و نئوکالسـیکی کـه   های رشد کال مدل ،اساساین بر . نماید  اشتغال و تولید نقشی ایفا نمی    همچون
درسـتی تـشریح    ههـای اقتـصادی جامعـه را بـ     تواننـد واقعیـت   نمی اند  بر انباشت سرمایه متمرکز بوده     صرفاً
هـایی   تواند نـشانه   خود می مباحثی مانند سرمایه انسانی و اجتماعی       و طرح   های رشد    مدلبازسازی  . نمایند

در دستورکار بسیاری اقتصادی سیاسی بر رشد  تغیرهای  اثر م  بررسی   ،از این رو  . های فوق باشد   از واقعیت 
ثبـاتی سیاسـی یـک وضـعیت متزلـزل اسـت کـه                منظـور از بـی     معمـوالً . صاددانان قرار گرفته اسـت    از اقت 

 مواجـه خصوص نحوه اداره جامعه، حفظ حاکمیت خـود یـا تمامیـت ارضـی کـشور بـا آن           حکومت در 
   .است

های سیاسی در مدل رشد مورد  ثباتی سی در قالب بی وضعیت سیاشود که تالش می مقالهدر این 
شود و در آن به  در بخش دوم این مقاله به طرح مسئله پرداخته می ،بر این اساس. استفاده قرار گیرد

بخش سوم به مروری بر مطالعات . شود ثباتی سیاسی در اقتصاد پرداخته می های انتشار بی ها و کانال راه
ثباتی سیاسی و  گیری بی های متعدد اندازه ارد که در آن به تعاریف و روشثباتی اختصاص د گذشته بی

 در .شود می آن بر متغیرهای محوری اقتصاد کالن از جمله رشد اقتصادی پرداخته تأثیر از دست آمده بهنتایج 
به نهایت بخش پایانی  درگیرد و  ثباتی سیاسی در ایران مورد بررسی قرار می بخش چهارم متغیرهای بی

  . اختصاص دارددست آمده بههای   برآورد و نتایجمدل
  

  مسئلههمیت اطرح و  .2
کـه برخـی پژوهـشگران       در حـالی   ،استدستیابی به رشد اقتصادی به یک مطالبه ملی تبدیل شده           امروزه  

عدالت  حل مسائلی نظیر  که  م با عدالت نیست، برخی دیگر معتقدند        أمعتقدند که رشد اقتصادی لزوماً تو     
شناخت عوامـل و مـسائلی کـه بـر رشـد             ،از این رو   ).1386 نیلی،( ماعی درگرو رشد اقتصادی است    اجت

 شـود   مـی  توجـه    ه آن یکی از مسائلی که کمتر ب     . دهند بسیار مهم است    اقتصادی مؤثر و آن را توضیح می      
کـه   تی در صـور   ،گرفتنـد   یشه آن را ثابت درنظر می     های اقتصادی جامعه است که هم      بستر سیاسی فعالیت  

 بنابراین تولیـد و رشـد اقتـصادی را          ، گذارد تأثیر اقتصادی   هاز جهات متعددی بر پیکر    تواند   میاین متغیر   
هـای متعـددی بـر       تواند از طریـق کانـال      ثباتی سیاسی می   رسد که بی   نظر می  به.  خود قرار دهد   تأثیرتحت  

 ثبـاتی   بـی  همنزلـ ه  توانـد بـ     مـی   یـا تزلـزل دولـت و حکومـت         ثباتی سیاسی   بی.  گذارد تأثیررشد اقتصادی   
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63 اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی                                                                                                                   

انداز روشـنی   ن اقتصادی چشمها و تصمیمات اقتصادی تلقی شده و در این شرایط فعاال     ها، سیاست  برنامه
گـذار از    گذاری یا خروج سـرمایه     تواند به توقف سرمایه    کنند و این مسئله می     در مقابل خود مشاهده نمی    

هـای سیاسـی را    د و اولویـت نـ گذار تـأثیر د بر رفتار دولت نانتو های سیاسی می  ثباتی  بی .بازار منجر گردد  
ی نظامی، انتظـامی   ها تواند منجر به افزایش هزینه     تزلزل دولت می  . دنهای اقتصادی نمای   جایگزین اولویت 

 . سازد و به رشد اقتصادی لطمـه وارد سـازد         مواجههای دیگر را با محدودیت منابع        بخش و امنیتی گردد،  
 در شـرایط    عنـوان مثـال،     بـه . گـردد سیاسی و اقتـصادی     تواند مانع از انجام اصالحات       می سیاسی   ثباتی  بی

 دهنـد  ها ترجیح مـی    کنند و در این شرایط بسیاری از دولت        نمی ها ها سعی در تعدیل هزینه     ی دولت بحران
 هـا تـرجیح    برخـی دولـت  ، مثـال عنـوان  بـه . که ترکیب مخارج دولت را به نفع مخارج جاری تغییر دهنـد          

کننـد و مناسـبات    پـروری مـی   های جاری نظیر حقوق و دسـتمزد سـعی بـه حـامی     دهند از طریق هزینه  می
نـوعی حقـوق      سیاسـی بـه    ثبـاتی   بیکه در   توان تصور نمود      می درنهایت، .نمایند  تر می  اجتماعی را پیچیده  

هـای اقتـصادی    یـت  عمیقی بـر فعال تأثیرتواند  گردد و این مسئله می  دستخوش تغییر و آسیب می 1مالکیت
  .داشته باشد

  
   سیاسیثباتی بی  مروری بر مطالعات گذشته.3

 رشـد   ،عبارت دیگـر    هب.  سیاسی بوده است   ثباتی  بی اثرگذاری از رشد اقتصادی به       برایدر مطالعات اولیه    
معتقدنـد  ) 1981( و نـورس  ) 1963(  اولسن ، مثال عنوان  هب. گشت  سیاسی تلقی می   ثباتی  بیاقتصادی عامل   

بـرد   های سیاسی را از بین می      تواند سبب تغییرات ساختاری واقعی گردد که ائتالف        رشد اقتصادی می  که  
 دیگـر   سـوی امـا از    . گردد نفوذ مختلف می   های ذی  رات شدیدی در سطح قدرت میان گروه      یو سبب تغی  

در  سیاسـی  اتیثبـ  بـی اند به نقش   داشتهتالش که  نمودای از مطالعات اشاره      مالحظه توان به بخش قابل    می
 کـشوری   113یـک نمونـه     در  ) 1992( آلسینا و همکاران     ، مثال عنوان  به. بپردازندهای رشد اقتصادی     مدل
 منفـی و  ه و یـک رابطـ  دنـ پرداز  سـرانه مـی   GDP سیاسی بر رشدثباتی بی به اثر )1950-1982( های سالطی 
عنـوان قـوه مجریـه        و سقوط دولت به     سیاسی را مترداف فروپاشی    ثباتی  بیآنها  .دنآور دست می  هدار ب امعن

یا مجموعه کابینه از سـوی پارلمـان تعریـف و بـر اسـاس      را استیضاح و عزل وزبر اساس تعریف و آن را     
باری کـه    صورت رفتار خشونت    سیاسی را به   ثباتی  بی) 1991( بارو. کنند گیری می  آن، آن را اندازه   تکرار  

وی به اثـر    . کند  یا کودتای نظامی تعریف می     ها   و انقالب  ها کشی در رویدادهایی نظیر شورش     قتل و آدم  
هـای    پردازد و علت اصلی آن را حقوق مالکیت که در محـیط             سیاسی بر رشد اقتصادی می     ثباتی  بیمنفی  

                                                 
1. Property Right  
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64  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                 

 ثبـاتی   بـی با طرح این مـسئله کـه        ) 2000(همکاران  کامپوس و   . داند پذیر است می   ثبات سیاسی آسیب   بی
 منفی میان رشـد اقتـصادی   ه به توجیه رابطگردد می ذاری فیزیکی و انسانیگ سیاسی سبب کاهش سرمایه 

 سیاسی بر رشد اقتصادی     ثباتی  بی نابرابری درآمدی و     تأثیربه  ) 2006( رانیال. اند  پرداخته  سیاسی ثباتی  بیو  
 هـای  سـال  در آمریکای التـین طـی         کشوری 16وی با استفاده از یک نمونه       . اند در آمریکای التین پرداخته   

  .آنها رسیده است منفی میان ه به رابط)2000-1965(
بر رشد که  مختلفی آثاربه  سیاسی ثباتی بیچهار تعریف برای از با استفاده ) 2006( جونگ اپین
 بود و )1984-2003( های سال کشور طی 98 ویموردنظر  هنمون. استپرداخته  ،اند اقتصادی داشته

 درون رژیم سیاسی ثباتی بی  رژیم سیاسی وثباتی بی ،سیاسیتماعی های اج اعتراضات شهری، حرکت
 از و گسترش آن) 1991( با استفاده از مقاله بارو) 1996 (آلسینا .هستند وی موردنظر ثباتی بی تعاریف

 سیاسی به یک ثباتی بیدهنده  و با یک متوسط وزنی از متغیرهای نشان 1های اصلی لفهؤروش تحلیل م
 و های سیاسی ی، آشوبا متغیرهای موردنظر اعتراضات توده. اند  سیاسی پرداختهباتیث بیشاخص تحت عنوان 

استفاده عنوان یک شاخص دیگر   بهنیز از احتمال یک کودتا وی. باشند می) موفق و ناموفق(کودتاها 
 اساس رب کند و  سیاسی تعریف میثباتی بیعنوان  کودتا و سرنگونی حکومت را به) 2002(کاواسی  .نموده است

 )1960-1986( های سالدهد که طی   کشور نشان می31های ترکیبی  دست آمده و با استفاده از داده هنتایج ب
 )1999( و همکارانگیمه . اند نتیجه نسبت به کودتاهای موفق بر رشد اقتصادی اثر منفی بیشتری داشته کودتاهای بی

سیستم معادالت  .دست آوردند هاقتصادی ب سیاسی و رشد ثباتی بیداری میان ا معکوس و معنهرابط
زا هستند و عالوه بر اثر مستقیم   سیاسی و رشد اقتصادی درونثباتی بیدهد که  همزمان آنها نشان می

 تأثیرتشکیل سرمایه بلندمدت بر رشد اقتصادی صورت غیرمستقیم نیز از طریق کاهش  هسیاسی ب ثباتی بی
ها یا الگوهای رفتاری سیاسی است  ها، وضعیت عنوان فعالیت اسی به سیثباتی بی ،در این مقاله .گذارد می

 .گذارد  بر اقتدار و کارایی دولت اثر منفی میثباتی بیو این کند  ستم سیاسی رسمی را تهدید میکه سی
  کشور10 سیاسی را بر رشد اقتصادی در ثباتی بیند اثر عوامل مختلف  داشتسعی) 2008( یونیس و همکاران

 هنتایج آنها حکایت از وجود یک رابط.  بررسی نمایند)1990-2005( های سالآسیایی طی  برگزیده
آنها در این مطالعه از یک شاخص ثبات سیاسی که .مستقیم میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی دارد

یان  مهبه بررسی رابط) 2010 (و آیسنویگا  .اند  استفاده کرده،باشد میانگین وزنی چهار متغیر دیگر می
های   کشور و داده169های پنل خطی دینامیک برای  دلم سیاسی برای ثباتی بیرشد اقتصادی و 

 سیاسی با ثباتی بی باالی هدهد که درج نتایج آنها نشان می. اند  اقدام کرده)1960-2004( های سال

                                                 
1. Principal Component 
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وری  هش بهره سیاسی از طریق کاثباتی بیآنها معتقدند که . باشد م میأکاهش رشد سرانه اقتصادی تو
 .گذارد  منفی میتأثیرگردد و با درجه کمتر بر سرمایه فیزیکی و انسانی  سبب کند شدن نرخ رشد اقتصادی می

 برای )1985-2002(های   سرانه را با استفاده از دادهGDP میان ثبات سیاسی و هرابط) 2005( زوریقات
 شرقی ی التین، خاورمیانه و آسیای جنوبمریکاآ منطقه آفریقا، اروپای غربی و مرکزی، 5 کشور در 25

داری میان ا معنهدهد که یک رابط های تجربی در این مقاله نشان می نتایج مدل. کند برآورد می
نیز به آثار نااطمینانی سیاسی بر رشد ) 2005( آستریو و پرایس. دموکراسی و رشد اقتصادی وجود دارد

 عنوان مقدار  به را سیاسیثباتی بی متغیر 6آنها . پردازند یم )1961-1997 (های سالی انگلستان طی اقتصاد
 قوی و هدهد که یک رابط کنند و نتایج آنها نشان می  بر رشد اقتصادی بررسی میثباتی بینااطمینانی و 

بر رشد اقتصادی وجود ) شود  لفه اصلی ساخته میؤکه با استفاده از روش م(  سیاسیثباتی بیمنفی میان 
) 2002( مالونی.  تشکیل سرمایه انسانی نشان داده شودطریق ازتواند   سیاسی میثباتی بی ،همچنین .دارد

های اصلی به این مسئله   سیاسی در آمریکای التین ممکن است یکی از پاسخثباتی بیکند که  بحث می
  . ینی از تشکیل سرمایه انسانی هستندیباشد که چرا کشورها در این منطقه دارای سطح پا

صمیمی و   جعفری،مثالعنوان  به .یران نیز مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته استدر ا
  که از سوی بانک جهانی)1999-2006(ها در دوره  های عملکرد دولت با استفاده از شاخص) 1386( همکاران
 منتشر IMF از اطالعات مربوط به رشد اقتصادی که از سوی چنین منتشر شده است و هم2007در سال 

 خاورمیانه و شمال هثبات سیاسی و رشد اقتصادی در منطق دهد که بین کارایی دولت، گردد نشان می می
  .داری وجود داردا مثبت و معنهفریقا یک رابطآ

  
   سیاسی در ایرانثباتی بیهای  متغیر.4

لزل  سیاسی یک وضعیت متزثباتی بیمعموالً منظور از  به آن اشاره شدهمانطور که در بخش قبل نیز 
 یا تمامیت ارضی کشور با آن وه اداره جامعه، حفظ حاکمیت خوداست که حکومت در خصوص نح

حکومت از استحکام و امنیت بیشتر برخوردار است و   در وضعیت ثبات سیاسی،در مقابل.  استمواجه
آن رشد  نتیجهدیده و های اقتصادی مهیا گر  فعالیترود که در این شرایط بستر امنیت برای انتظار می

د که چه متغیری نمو را طرح پرسشتوان این  حال با توجه به مباحث فوق می .اقتصادی بیشتر باشد
تواند مقامات   سیاسی در ایران باشد؟ شناخت این مسئله میثباتی بیثبات و کننده  تواند تبیین می

 چند بجز در ایران .کننده هوشیارتر نماید  یا حمایتدارندههای باز سیاستگذاری را در اعمال سیاست
رسد که  نظر می خاص ساختار حکومت و پارلمان عمدتاً غیرحزبی بوده است، بنابراین بهزمانی  هدور
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 ،از سوی دیگر. شاخص مناسبی برای ایران در نظر گرفته شودتواند   یا بخشی از کابینه نمیاعزل اعض
کودتای  ها و ی شهری، انقالباه  شورشهمچون ف هستندوآمیز معر که به رفتار خشونتهایی  شاخص
که این  از آنجایی .دنگیر عمدتاً در مطالعات چند کشوری مورد استفاده قرار می زندانیان سیاسی ونظامی 

 ای  قابل مالحظههمتغیرهای مناسبی نباشند یا اینکه سابقآنها که رسد  نظر می  بهباشد اله پیرامون وضعیت ایران میمق
 تعداد زندانیان سیاسی ، در خصوص شاخص مثالعنوان به. مدت از آنها نباشد بلنده در یک دورویژه به

دهنده تزلزل هیأت حاکمه  تواند نشان توان گفت که این شاخص می یا درصد آنها به کل زندانیان می
اما ، طبیعی است هرچه این شاخص بزرگتر باشد مبین وضعیت سیاسی بغرنج جامعه موردنظر است. باشد
های مخالف یا موافق حاکمیت در  ایران جرم سیاسی تعریف نشده است، بنابراین گروه ردیرباز د از

رسد که این شاخص را  نظر می  بهبنابراین ،مورد ماهیت جرم افراد زندانی با یکدیگر توافق ندارند
های خیابانی، اعتصابات کارگری،  ، درگیریها  شورشهمچنین. توان در مورد ایران محاسبه نمود نمی

دلیل   اما در ایران به،دنمو سیاسی تعبیر ثباتی بینوعی تزلزل دولت و  توان به صنفی و سیاسی را نیز می
های خیابانی آمار صحیح و واقعی این  های کارگری و عدم شناخت ماهیت درگیری عدم وجود اتحادیه

  .گردد  همانند گزینه قبل از آن صرفنظر میبنابراینمتغیرها وجود ندارد، 
 به مفاهیم از پیش گفته شده باشیم سیاسی ثباتی بیکه فاقد متغیرهای  با توجه به موارد فوق  در صورتیحال 

تواند در یک فضای اقتصادی یا اجتماعی  قبول به معرفی برخی از متغیرهایی که می توان همراه با ادله قابل می
 آنها را از جنس متغیرهای جایگزین  در این خصوصبدیهی است. اقدام کنیم باشد ثباتی بیمعرف ثبات یا 

 نیز مورد استفاده قرار پیش از اینهایی   که چنین روششود مشاهده میدانیم و در بخش مطالعات گذشته نیز  می
  .گرفته است

که رود  بر اساس تئوری انتظار می .گردد ترتیب متغیرهای زیر آزمون می  در مدل ارائه شده به،بر این اساس
 ههای اول، دوم ، سوم و هشتم با متغیر رشد اقتصادی مثبت باشد و در مقابل رابط نظیر شاخصآنها برخی از  هرابط

  .شود حال در ادامه به تشریح آنها پرداخته میهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم با متغیر رشد اقتصادی  شاخص
  

  )PI1( داخلی گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص سهم سرمایه. 4-1
 دلیل حـاکم بـودن شـرایط نااطمینـانی           سیاسی وجود داشته باشد به     ثباتی  بیرسد در شرایطی که      نظر می  به

هـای نقـدی خـود را بـه      ییـ نمایـد کـه دارا    گـذاری نباشـد و سـعی مـی         بخش خصوصی حاضر به سرمایه    
ود تـوان تـصور نمـ      مـی  بر اساس این استدالل    .نمایدتبدیل  های دیگر از قبیل زمین یا ارز خارجی           ییدارا
دهنـده ثبـات سیاسـی و     گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلـی نـشان    سهم سرمایه باالبودن  که  
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در مطالعـات   از ایـن متغیـر  . دارد سیاسـی اقتـصادی    ثبـاتی   بیحکایت از   بودن آن    ینییعنی پا معکوس آن   
  .استفاده شده است) 2008( و بلوم و همکاران) 2006( ، گومز)2000( فیلدینگ

  
  )PI2( های خارجی اد توریست تعد.4-2

 شـرایط سیاسـی در یـک        ثبـاتی   بـی . های خارجی خوشـایند نیـست       برای توریست  ثباتی  بیفضای سیاسی   
هـای خـارجی بیـشتر در معـرض نـاامنی قـرار        کاهش یابد و توریستمنیت ضریب اشود  باعث می کشور  
دهنـده ثبـات سیاسـی در یـک          نتواند به نوعی نشا    میرشد متغیر ورود توریست خارجی       بنابراین   گیرند،

 از  . سیاسی داشته باشد   ثباتی  بیتواند نشان از     رسد از معکوس این رابطه می      نظر می   به بنابراین ،کشور باشد 
  .استفاده شده است) 1999( در مطالعه رودریک این متغیر

  
  )PI3( غیرنفتی  درجه آزادی تجاری.4-3

معموالً سـهم  .  یک کشور با دیگر کشورهای جهان باشددهنده ارتباط نوعی نشان تواند به این شاخص می 
 یا  عنوان درجه آزادی اقتصادی     در تولید ناخالص داخلی به    ) مجموع صادرات و واردات کشور    (تجارت  

 کشوری کـه از درجـه بـاالتری برخـوردار باشـد در        ،بر این اساس  . گردد درجه آزادی تجاری فرض می    
نوعی حکایت از ثبات سیاسی حاکمیت آن        است و این ارتباط به    تعامل با دنیای خارج موفق عمل نموده        

رسد صادرات نفت مـشمول اسـتدالل فـوق          نظر می   به ا در کشورهای نفتی از قیبل ایران       ام ،کشور را دارد  
گردد که صورت کسر بـه مجمـوع واردات و صـادرات غیرنفتـی و مخـرج                  رو پیشنهاد می     از این  ،نباشد

اسـتفاده  ) 2003(یـل   یدر مطالعه میخا    از این متغیر   .داخلی غیرنفتی تبدیل گردد   کسر نیز به تولید ناخالص      
  .شده است

  
  ),FH(1 )PI5 PI4(سسه خانه آزادی ؤشاخص آزادی م. 4-4

 PR. گـردد   برای تمام کـشورهای جهـان تهیـه مـی          FHسسه  ؤ هر ساله توسط م    1972این شاخص از سال     
 نیز معرف وضعیت   Status و   3های شهروندی   آزادی دهنده  نشان CL و   2شاخصی برای اصالحات سیاسی   

دهنـده بـاالترین درجـه        نـشان  1شود کـه     گیری می   اندازه 7 تا   1وسیله مقیاس    ه ب CL و   PR.  است 4آزادی
 متوسـط سـه شـاخص مـوردنظر         ،بـر ایـن اسـاس     . ترین درجـه آزادی اسـت      ینیدهنده پا   نشان 7آزادی و   

                                                 
1. Freedom House 
2. Political Rights 
3. Civil Liberties 
4. Freedom Status 
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عنـوان عـدم آزادی       بـه  5/5-7ی و میـان     ئـ عنـوان آزادی جز     بـه  3-5/5عنوان آزادی،     به 1-5/2صورت   به
توانـد حکایـت از      های سیاسی و شهروندی مـی      ین بودن درجه آزادی   یمعموالً پا  .ارزشگذاری شده است  

وری  از بهـره  های انسانی و فیزیکـی       در این شرایط اصوالً سرمایه    . های سیاسی داشته باشد    رژیمناپایداری  
 از این متغیرها در     .نمایدتواند از حداکثر توان بالقوه خود استفاده          کشور نمی  راینبناب ،ینی برخوردارند یپا

  .استفاده شده است) 1999(و رودریک ) 2000( مطالعات فیلدینگ
  
  ),PI7 PI6( های توزیع درآمد شاخص. 4-5

 و دیگر   اقتصاد ایران  شدن توزیع درآمد در   ترتزریق درآمدهای نفتی آثار متعدد اقتصادی و سیاسی از قبیل نابرابر          
از آنجــا کــه یکــی از ). 1384جرجــرزاده و اقبــالی، ( کــشورهای صــادرکننده نفــت عــضو اوپــک دارد

از بخش نفت و    حاصل  های اقتصادی و سیاسی در این کشورها چگونگی توزیع درآمدهای رانتی             پدیده
عنوان یکی   توان به   می های توزیع درآمد    از شاخص  بنابراینمباحثی از جمله سیاست حامی پروری است،        

 در این مقالـه از متغیرهـای ضـریب جینـی و             .دنمو سیاسی استفاده    ثباتی  بیهای   های شاخص  از جایگزین 
درآمدی که از سوی بانک مرکزی ایران انتشار یافته یین  درصد پا10  درصد باالی درآمدی به   10نسبت  

  .استفاده شده است) 1999(و رودریک ) 2006( از این متغیرها در مطالعه رانیال. کنیم است استفاده می
  
  )Polity )PI8 شاخص. 4-6

) 1973( این شاخص بر اساس مطالعات گار و همکاران.  منتشر گردیده است1975از سال شاخص این 
نه برای دموکراسی و خودکامگی یک سری معیارهای ساال  Polityهای داده. تشکیل گردیده است

های سیاسی   رژیمثباتی بینده ده تواند نشان بودن درجه دموکراسی نیز می  ینیپا .دهند نهادینه ارائه می
در این شرایط نظارت اجتماعی کارامد نبوده و زمینه برای فساد کارگزاران در بخش باشد و اصوالً 
 سیاسی مناسب ثباتی بیتواند برای تبیین   این شاخص میرسد نظر می رو به   از این،گردد عمومی مهیا می

  .شده است استفاده) 2000(نارو و همکاران  و )2005(در ویگا و آیسن ین متغیرا از .اشدب
یا شاخص  2شاخص حکمرانی 1، بنیاد هرتیچآزادی شاخص همچونهایی  که شاخص ییاز آنجا
های کافی در این  دلیل عدم وجود داده اند به  به بعد محاسبه شده1996سال  عمالً از CPI(3( درک فساد

  .گیرد است مورد استفاده قرار نمیصورت یک تحلیل سری زمانی  هکه مدل آن بمقاله 

                                                 
1. Heritage Foundation  
2. Governance Indicator  
3. Corruption Perceptions Index  
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  مدلمعرفی  .5
 فـارس  خلـیج  ه میان صـادرات نفتـی و رشـد اقتـصادی در کـشورهای حـوز               هاز جمله مقاالتی که به بررسی رابط      

 یـک  هکننـد  رسد که ساختار مقاله تبیـین  نظر می به. باشد می) 1997( مقاله خلیفه آل یوسف    پرداخته است 
  : ایم صورت زیر در نظر گرفته هاین مقاله را بشکل اولیه  .اقتصاد رانتی بر اساس صادرات نفت باشد

  

TT)X,G,K,f(HU,Y = )1                                                                                                          (  
 

 ،طی دوره مورد بررسی بر حسب هزار نفرسرمایه انسانی  :HU ، داخلیاخالصنتولید  :yکه در آن 
K: سرمایه، G: کل مخارج دولت، X: صادرات، TT:تولید ناخالص داخلیبوده و   رابطه مبادله تجاری ،

بر حسب میلیارد ریال به قیمت ثابت  صادرات و گذاری بخش خصوصی سرمایه، کل مخارج دولت
بانک مرکزی  از  آمار منتشرشدهز امتغیرهای فوق های دهداه توضیح است که بالزم  .باشد می 1376

  .شود از تقسیم شاخص قیمت صادرات به واردات حاصل می نیز :TT .استفاده شده است
و های سیاسی از دو کانال سرمایه  ثباتی بییم که یفرض نماهرگاه ) 2000( با الهام از مقاله فیلدینگ

توان  میبر این اساس آن را تخریب نماید،   گذاشته وتأثیررشد اقتصادی  ند برتوا سرمایه انسانی می
  : سازی نمودزیر بازصورت  هرا ب) 1(رابطه 
  

TT)X,G,.K,iPI.HU,if(PIY = )2                                                             (                             
=1, 2, 3, 4, 5,…,11)                                    i(  

  .باشد  سیاسی میثباتی  متغیر بیPIi، در این رابطه
  :داگالس در نظر بگیریم، خواهیم داشت -صورت یک تابع کاب هموردنظر را بهرگاه تابع 

  

5α4α3α2α
i

1α
i0 TTXG.K)(PI.HU)(PIαY = )3               (                                                        

  

  :باشیمتوانیم داشته  لگاریتم طبیعی بگیریم می) 3 (هحال اگر از طرفین رابط
  

LnTT5αLnX4αLnG3αLnK2α
iLnPI2αLnHU1αiLnPI1α0LnαLnY

+++

++++= )4                                                                (  

 

  :نمودصورت زیر ساده  هتوان ب را می) 4(رابطه 
  

LnTT5αLnX4αLnG3αLnK2αLnHU1αiLnPI6α0LnαLnY ++++++= )5                 (  
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  :داریمرابطه ر این د
  

2α1α6α += )6                                                                                                                           (  
  

  :دیفرانسیل بگیریم خواهیم داشت) 5 (هدر این شرایط هرگاه از رابط
  

TT
dTT

5αX
dX

4αG
dG

3αK
dK

2αHU
dHU

1α
iPI
idPI

6αY
dY

+++++= )7                                      (  
  

 را به عالمت رشد Gیم و حرف ی اخالل اضافه نماه و جملأ عرض از مبدهجمل) 7 (ههرگاه به رابط
  : نهایی داشته باشیمهعنوان رابط بهرا  )8(ه توان رابط میحال  Ik = I / K وبه اول عبارات فوق بیاوریم 

  

εGTT5αGX4αGG3αkI2αGHU1αiGPI6α7αGY +++++++= )8 (                             
  

 در نظر گرفته شده 1376گذاری بخش خصوصی به قیمت سال پایه  عنوان سرمایه ه بI ،در این رابطه
   .گردد نیز موجودی سرمایه تلقی میK است و 

برای محاسبه داگالس  - الگوی کاب از نوع  تابع تولید،نمایی روشهای متعددی از قبیل  روش
هایی که امروزه مورد استقبال گسترده قرار گرفته است  یکی از روش اما ،داردجود موجودی سرمایه و

باشد که در این مقاله از گزارش محاسبه موجودی سرمایه    میPIM1روش موجودی پیوسته یا روش 
  .بانک مرکزی استفاده شده است

  
  دست آمده بهبرآورد مدل و نتایج . 6

 یافته فولر تعمیم -یستایی متغیرهای مدل رشد اقتصادی از آزمون دیکیدن درجه انمو  در ابتدا برای تعیین
گردد  همانطورکه مشاهده می. نمودمشاهده ) 1(توان در جدول  نتایج این آزمون را می. کنیم استفاده می
 درصد از 95 از درجه اطمینان GG و IK درصد، 99از درجه اطمینان  GTT و GY ، GXمتغیرهای 

 I(1)  از درجه ایستاییGHUکه  در حالیدر سطح ایستا هستند،  برخوردارند بنابراین I(0)درجه ایستایی 
  .گردد گیری ایستا می بار تفاضل برخوردار است و با یک

  
  

 

                                                 
1. Perpetual Inventory Method 
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 یافته فولر تعمیم -تایج آزمون دیکی ن.1جدول 
 

 یافته فولر تعمیم - دیکیهآمار متغیر
GY -4/91 

GHU -1/17 
D(GHU) -9/63 

IK -3/04 
GG -3/42 
GX -4/76 

GTT -4/90 
 ارزش نقاط بحرانی

1   %    Level -3/74 
5   %    Level -2/99 
10 %    Level -2/64 

  .نتایج تحقیق:           مأخذ
 

 استفاده )ARDL( های توزیعی رسد که بتوان از روش خودبازگشتی با وقفه نظر می  به،از این رو
یکی از . های سنتی ایستایی نظیر یوهانسن از مزایایی برخوردار است نیکاین روش نسبت به تک. دنمو
دارای  بایست میهای ایستایی متغیرهای الگو  که در سایر روش  این است که در حالیترین مزایا مهم

در حالتی که متغیرها ترکیبی از  در روش فوق چنین قیدی وجود ندارد و درجه ایستایی یکسانی باشند
  ).1388صمدی و پهلوانی، (  قابل کاربرد است نیز باشندI(1)  وI(0)متغیرهای 

 بین متغیرهای اقتصادی به این مفهوم است که یک رابطه تعادلی وجود همگرایی: الگوی پویا
برآورد کامالً سازگاری از ضرایب الگو را  OLS بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و دیگر آنکه روش

در برآورد رابطه بلندمدت OLS  جم نمونه کوچک باشد استفاده از روش حکه زمانی اما ،دارا است
مدت موجود بین متغیرها برآورد تورش داری را ایجاد  های پویای کوتاه دلیل در نظر نگرفتن واکنش به
 تا ضرایب الگو خواهیم یافتمدت را در بردارد   نیاز به الگوی کاملی که پویایی کوتاه،بنابراین. کند می
ورد ضرایب الگو در  بهتر است برای کاهش تورش مربوط به برآ.  دقت بیشتری برآورد کنیمرا با
 را برای متغیرها بسیاریهای  بگیریم که تعداد وقفه نظر  تا حد ممکن الگوی پویایی را درکوچکهای  نمونه

  . زیر لحاظ کندصورت به
  

tutB(L)XtA(L)Y += )9                              (                                                                             
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pLpα....2L2α1L1α1صورت ر وقفه بهگعمل A(L) در این رابطه عملگر وقفه  B(L)  و−−−−
qLqb.....2L2bL1bb صورت به ++++oو rtXtXrL  برای یافتن برآورد پارامتر بلندمدت.  است=−
Bمقدار) 9(ی است که از رابطه  کاف Bنماییمصورت زیر محاسبه  را به:  

∑−

∑
=

=

=
p

1i

q

i

id̂1

ib̂
B̂ o )10              (                                                                                                            

  

مربوط به ضریب  t  سپس مقدار آمارهنمودهاستفاده از لگاریتم محاسبه  را نیز با B̂ انحراف معیار
  .محاسبه شده بلندمدت نیز قابل محاسبه است

از این نوع دارای توزیع نرمال حدی معمول هستند و t  های دهد که آماره  نشان می)1993( ایندر
   بنابراین،رخوردار استبدر توضیح مدل های بحرانی معمول از توان خوبی  میتک بر اساس t آزمون

  .های معتبری را در مورد وجود رابطه بلندمدت انجام داد توان آزمون  میآن  به کمک
 معتبری از آنt  همراه آماره به B در اینجا عالوه بر ارائه برآورد بدون تورشی از پارامتر بلندمدت

رضیه صفر عدم وجود همگرایی آورد تا آزمون ریشه واحد ف این امکان را فراهم می) 9(برآورد رابطه 
به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن است که ) 9(نیز انجام شود، زیرا الزمه آنکه الگوی پویایی 

)iα(1  اگرحال. ها کمتر از یک باشد αi مجموع حراف معیار این ضرایب تقسیم  را به مجموع ان∑−
های بحرانی  توان کمیت آن را با کمیت که می جه خواهد شد نتیt  یک آماره آزمون از نوع آمارهکنیم

کمیت  ).1378نوفرستی، ( دنموارائه شده توسط بنرجی و مستر برای انجام آزمون موردنظر مقایسه 
  :شود صورت زیر محاسبه می آماره موردنیاز برای انجام آزمون فوق به

∑

∑ −
=

=

=
p

1i

p

1i

iâδ

1iâ
t )11                          (                                                                                                  

  

  درصد95در سطح اطمینان ) 1992( بنرجی ، دوال و مستر توسطشده  که کمیت بحرانی ارائه ییاز آنجا
   .یمی اظهارنظر نما1H یا0H ها پیرامون قبول توانیم با توجه به نتایج مدل است می -82/3برابر 

 ،در حالت اول.  در مدل موردنظر آزمون گرددثباتی بی به دو شیوه متغیرهای شود تا تالش میدر اینجا 
در حالت . صورت جداگانه در مدل رشد قرار گرفته و آزمون شود ه بثباتی بیهای  یک از شاخص هر

 های اصلی به یک شاخص ترکیبی تبدیل لفهؤ سیاسی از طریق روش آنالیز مثباتی بینهایی دوم متغیرهای 
  .در مدل رشد مورد آزمون قرار گیردشاخص ترکیبی موردنظر در نهایت گردیده و 
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  های جداگانه خص برآورد مدل با شا.6-1
در الگوی اول  . استARDLنتایج برآورد مدل رشد اقتصادی مذکور با استفاده از روش ) 2(جدول 

 آماره ازطریقکلیت مدل . داخلی است  ناخالص گذاری بخش خصوصی به تولید شاخص نسبت سرمایه
tتوان  نمی که یی درج گردیده است مورد آزمون قرار گرفته است و از آنجا)2( ین جدولی که در پا

علیرغم . یمینما ر مینهایت تصو  متغیرهای مستقل یافت آن را بیههیچ متغیر رشد اقتصادی در مجموع
 ثانیاً طی  ودار نبودهاآنکه شاخص موردنظر در همان سال دارای عالمت منفی است، اما اوالً معن

که در بلندمدت  طوری   ه، بگردد قبولی برخوردار می دار و از شدت قابلا بعد مثبت و معنهای سال
  .ر رشد اقتصادی است مثبت بتأثیرارای د این شاخص  مشخص است)3(که در جدول  همانطور

درآزمون کلیت  .های خارجی استفاده شده است تعداد توریستدر الگوی دوم از شاخص رشد 
های خارجی با عالمت مثبت  نرخ رشد توریست. گردد که قابل قبول است  می-53/7 برابر tمدل آماره 

 آماری لحاظ و از  با عالمت منفی، ضعیف درصد در همان سال85سطح اطمینان  آماری در لحاظو از 
  .گذارد  میتأثیردار در سال دوم بر رشد اقتصادی ا در سال اول و با عالمت مثبت، قوی و کامالً معنامعن بی

 برای tکه آماره استفاده شده است شاخص درجه آزادی تجاری غیرنفتی از در الگوی سوم نیز 
  دار و برای امثبت، قوی و معن در همان سال این شاخص ،همچنین. قبول است همگرایی کل مدل قابل
دار نیست، اما در سال دوم نتایج ا آماری معنلحاظاگرچه در سال اول از . گردد دو سال بعد تکرار می

  .نمود مشاهده )3(توان در جدول  این نتایج را می. تکرار شده است) همان سال( همسان سال وقوع
 قبول آماره همگرایی کلیت مدل قابل. مودیمنهای سیاسی استفاده  در الگوی چهارم از شاخص آزادی
، قبولی برخوردار است  آماری و از شدت قابللحاظدار از ابوده، شاخص فوق با عالمت منفی، معن

  بلندمدتهاین مسئله در رابط. نظر گرفت عنوان یک شاخص قابل در رسد بتوان آن را به نظر می بهبنابراین 
  .تر بیان شده است روشن

آزمون . عنوان شاخص استفاده شده است های شهروندی به جم از شاخص آزادیدر الگوی پن
همگرایی کلیت مدل قابل قبول بوده و شاخص موردنظر نیز با عالمت منفی در مدل خود را نشان داده 

دهد که  نتایج بلندمدت نشان می. ای برخوردار است مالحظه دار و از شدت قابلا آماری معنلحاظکه از 
 را بر نرخ رشد اقتصادی دارد با این تفاوت تأثیر رشد مخارج دولت این شاخص باالترین پس از نرخ

  . نماید  منفی عمل میتأثیر با ثباتی بی شاخص اما مثبت تأثیرکه نرخ رشد مخارج دولت 
 های  سیاسی مورد آزمون قرار گرفته است شاخصثباتی بیعنوان شاخص  هایی که به از دیگر شاخص

  درصد10 درصد باالی درآمدی به 10در اینجا از دو شاخص ضریب جینی و نسبت .  هستندتوزیع درآمد
دهد که  مینتایج الگو نشان . کنیم های توزیع درآمد استفاده می عنوان نماینده شاخص ین درآمدی بهیپا
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نظر  بنابراین برخالف فرض مورد، مثبت با نرخ رشد اقتصادی هستندههای دارای رابط هر دو از شاخص
  درصد باالی درآمدی10داری کمتری برخوردار بوده و نسبت اضریب جینی از معن،از سوی دیگر. باشند ما می

  .شوند  بنابراین هر دو شاخص حذف می،باشد دار نمیا آماری معنلحاظین درآمدی نیز اصوالً از ی درصد پا10به 
ورد آزمون قرار گرفته باشد که این شاخص در الگوی هشتم م  میPolityشاخص هشتم شاخص 

 ،باشد دار نمیا آماری نیز معنلحاظ از  بر رشد اقتصادی منفی برآورد شده آنتأثیراست و عالوه بر اینکه 
  .شود  این شاخص نیز حذف میبنابراین
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  های جداگانه  شاخصهای توزیعی با توجه به   الگوی خودبازگشتی با وقفه.2 جدول
  

 متغیرهای 
 توضیحی

 هشتملگوی ا هفتملگوی ا ششملگوی ا پنجملگوی ا چهارملگوی ا سوملگوی ا دوملگوی ا اوللگوی ا

 t  ضریب t  ضریب t  ضریب t  ضریب t  ضریب t  ضریب t  ضریب t  ضریب 

GY(-1) - - -/82 -4/96 -/53 -3/48 -/52 -4/1 -/51 -3/35 -  - - - -  - 
GY(-2) - - -/47 -3/39 -/41 -3/02 -  - - - -  - - - -  - 
GPIi /31 -3/15 /06 -1/44 /25 2/89 -/43 -2/2 -/33 -2/11 /45 1/65 /11 1/16 -/01 -/89 
GPI(-1) 26/  2/81  -/009 -/19  /011 /12  -  - - - -  - - - -  - 

GPI(-2) /15 2/97 /15 3/59 /22 2/6 -  - - - -  - - - -  - 
GHU -/19 -/91  -/4 -2/16 -/092 -/65 /19 1/05 -/12 /64 /107 /63 /10 /56 /10 /55 
GHU(-1) /54 2/00 - - -  - - - -  - - - -  - -  - 
GHU(-2) - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - 
IK 11/07 5/92 4/31 5/46 2/87 3/77 4/08 4/63 2/98 3/65 5/28 5/73 5/07 5/02 5/28 5/36 
IK(-1) -14/63 -6/01 -3/03 -4/87 -2/87 -5/28 -3/02 -4/454 -3/22 -4/81 -5/49 -4/48 -5/44 -4/01 -5/96 -4/84 
IK (-2) 5/17 3/96 - - -  - - - -  - 2/15 2/86 2/20 2/75 2/52 3/40 
GG /19 2/14 /23 1/99 /32 3/82 /49 4/67 /33 3/31 /30 3/36  /31 3/35 /30 3/23 
GG(-1) /014 /16 /43 4/75 /50 4/75 /26 2/43 /40 3/98 - - -  - -  - 
GG(-2) /27 2/67 /28 3/18 /35 3/61 - - /16 1/66 - - -  - -  - 
GX /14 2/85  /19 3/08 /095 1/81 /17 3/21 /15 3/04 /22 4/55 /24 4/97 /28 5/61 
GX(-1) 11/07 5/92 4/31 5/46 2/87 3/77 4/08 4/63 2/98 3/65 -/12 -2/97 /12 -2/86 -/13 -3/14 
GX(-2) -/006 -/12 -/09 -1/54 -/12 -2/61 - - /02 /35 /20 4/59 /19 4/37 /20 4/35 
GTT .8E-7 2/85 .4E-7 1/82 .3E-7  1/60 .4E-7 1/38 .3E-7 1/28 .3E-7 1/11 .3E-7 1/00 .3E-7  1/33 
GTT(-1) - - -  - -.5E-7 -2/43 - - -  - -.5E-7 -2/04 -.5E-7 -1/86 -.6E-7  -2/18 
GTT(-2) - - - - - - -  - - - -  - - - -  - 
C -/92 -2/03 -/03 -1/13 /05 1/30 -/038 -1/01  /042 1/09 -/10 -3/08 -/09 -2/81 -/10 -2/95 

∑

∑ −
=

=

=
p

1i

p

1i

iâδ

1iâ
t 

R2 = /91  
R-2 = /84  
DW=2/08  
F=11/89 
∞ 

R2 = /92 
R-2= /85 

DW= 1/80 
F= 12/88 

-7/53 

R2 = /93 
R-2 = /86 

DW= 1/95 
F= 13/65 

-6/93 

R2 =.80 
R-2 =.71 

DW=2.05 
F=9.73 
-9.84 

R2 = /85 
R-2 = /76 

DW= 2/08 
F= 13/73  

-10/80 

R2 = /85 
R-2 = /76  

DW= 2/10 
F= 10/33 
∞ 

R2 = /84 
R-2 = /75 

DW= 2/06 
F= 9/60 

-11/8 

R2 = /83 
R-2 = /74 

DW= 2/43 
F= 9/29 
∞ 

  .نتایج تحقیق:      مأخذ
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  های جداگانه  شاخصرشد اقتصادیبر سیاسی ثباتی  رابطه بلندمدت تأثیر بی .3جدول 
  

 الگوها GTT  GX GG  IK GHU GPIi متغیرها

 2 1 2 2 2 0  وقفه

 8E-7 /21 /47 1/65 /35 /297. ضریب
t 2/8 3/1 3/3 2/1 1/87 2/66 

 الگوی اول 

 )اولین تعریف بی ثباتی(

 2 0 1  2 2 0  وقفه

 2E-7 /15 /41 /55 -/17 /09. ضریب
t 1/75 4/4  6/7 2/72 -2/18 3/15 

  الگوی دوم
 )ثباتی دومین تعریف بی(

 2 0 1 2 2 1  وقفه

9E-7  /059. ضریب /60  /003  -/047 /25 
t -/59  1/15 10/17 /011 -/65 2/80 

  الگوی سوم
 )ثباتی سومین تعریف بی(

 0 1 1 0 0 1  وقفه

  3E-7 /11 /49  /69 /12 -/28. ضریب
t 1/38 3/04 5/3 1/85  1/04 -2/34 

  چهارمالگوی 
 )ثباتی چهارمین تعریف بی(

 2 2 1 0 0 1  وقفه

  2E-7 /18 /59 -/17 -/08 -/21. ضریب
t 1/25 3/81 6/03 -/43  -/65 -2/2 

  الگوی پنجم
 )ثباتی پنجمین تعریف بی(

 2 0 2 0 0 0  وقفه

 2E-7  /30 /30 1/94 /11 /46.- ضریب
t /64  4.25 3.36 3.94 .63 1.65 

 ششمالگوی 

 )ثباتی  تعریف بیاولین(

 2 0 2 0 0 0  وقفه

 2E-7  /31 /31 1/83 /09 /11.- ضریب
t /61  4/35 3/35 3/61 /56 1/16 

  هفتمالگوی 
 )ثباتی دومین تعریف بی(

 2 0 2 0 0 0  وقفه

  3E-7 /34 /30 1/84 /098 -/013. ضریب
t -/72 4/50 3/23 3/57 /55 -/89 

  هشتمالگوی 
 )ثباتی سومین تعریف بی(

  .نتایج تحقیق: مأخذ    
  
  ترکیبیی ها  برآورد مدل با شاخص.6-2
 سیاسی در نظر ثباتی بیهای  عنوان شاخص بهطور خالصه با توجه به الگوی موردنظر پنج شاخص  هب

ها آنها را بدو شاخص ترکیبی  توجه به ماهیت شاخص با  تاکنیم تالش میمرحله این در . اند گرفته شده
های چهارم و پنجم و از   برای ترکیب شاخص)A(  از شاخص ترکیبی اول،بر این اساس. یمیتبدیل نما

  . یمینما ، دوم و سوم استفاده میهای اول  برای ترکیب شاخص)B( شاخص ترکیبی دوم
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این تکنیک یکی از .  می باشد1های اصلی لفهؤ ماستفاده از آنالیز شاخص ترکیبی هروش محاسب
 جهت ایجاد a1, a2, …., ap متغیر P هدف آن برآورد ترکیباتی ازهای متداول چندمتغیره است که  روش

 طریق حذف متغیرهای وابسته به  ازشود تا تالش می در این روش ،واقع در. های مستقل است شاخص
مشخصاتی بنابراین  ،گرددداری اطالعات زاید به منابع خودوارد شدن  ازیا کاهش وزن آنها  یکدیگر

 این روش). 1378 جانسون و ویچرن،( متمایز سازدجامعه آماری دیگر از را انتخاب شودکه یک جامعه آماری
و ) 2008(کورشی و همکاران  ،)1996( ، آلسینا و پروتی)1991( برخی از مطالعات گذشته نظیر بارودر 

های اصلی  لفهؤت آمده ازآنالیز مدس هنتایج ب .مورد استفاده قرار گرفته استنیز ) 2005( آستریو و پرایس
  .  نشان داده شده است)4(های ترکیبی در جدول   شاخصهاساس آن روش محاسب و بر

  
  شاخص ترکیبی  همحاسب. 4جدول 

  

GPI50.48336GPI40.51664GPIA ×+×=  
  شاخص ترکیبی گروه اول

  )سیاسیهای  شاخص( 

GPI30.18656GPI20.23810GPI10.57533GPIB ×+×+×=  
 شاخص ترکیبی گروه دوم

  )اقتصادیهای  شاخص(
  .نتایج تحقیق: مأخذ  

  
 یک میانگین از دو شاخص A نشان داده شده است شاخص ترکیبی فوقهمانطور که در جدول 

 شاخص اول B شاخص ترکیبی هکه برای محاسب در حالی، استهای تقریباً یکسان  با وزنچهارم و پنجم 
 .دهند  درصد آن را توضیح می20یک تقریباً   درصد و دو شاخص دوم و سوم هر60 تنهایی حدود به

 )GPIA( های شاخص گرفته از های جدید صورت با تعریف )6 (هکه رابط گردد  می تالشحال بار دیگر
منعکس شده  )6( بلندمدت آنها درجدول هرابط و) 5(جدول  نتایج آزمون در .گردد آزمون )GPIB( و

 با )GPIA( همشخص است آزمون کلیت مدل قابل قبول بوده و رابط) 6( ور که در جدولهمانط. است
 با رشد اقتصادی در )GPIB( ثبات سیاسی هباشد و در مقابل رابط دار میارشد اقتصادی منفی، قوی و معن

 و مثبت توجه دار قابلا، اما پس از دو سال معنامعن  آماری بیلحاظ از اماهمان سال و یک سال بعد مثبت 
  .باشد دار میا مثبت و معنهمچنان اما ،یابد در بلندمدت اندکی کاهش می شدت این متغیر .باشد می

  
  

                                                 
1. Principal Components Analysis 
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  های ترکیبی شاخصهای توزیعی با توجه به   الگوی خودبازگشتی با وقفه.5جدول 
 

   ترکیبیثباتی بی الگوی متغیرهای توضیحی
)GPIA(  

  ثبات ترکیبیالگوی 
)GPIB( 

 t  ضریب t  ضریب 
GY(-1)  -/61 -4/27 -/74 -5/27 
GY(-2) - - -/45 -3/42 
GPIA  -/39 -2/22 - - 

GPIA(-1) .-  - - - 

GPIA(-2) - - - - 
GPIB  - - /09 /96 

GPIB(-1) - - /004 /07  
GPIB(-2) - - /19 3/79 

GHU -/53 -2/46 -/10 -/48 
GHU(-1) - - -/43 -2/22 
GHU(-2)  - - - - 

IK  3/38 4/98 4/07 3/79 
IK(-1)  -2/48 -4/15 -3/18 -3/39 
IK (-2)  - - - - 

GG  /37 3/94 /25 2/81 
GG(-1)  /34 4/06 /41 4/48 
GG(-2)  - - /39 3/66 

GX /19 4/27 /18 3/48 
GX(-1) /032 /60 -/07 -1/50 
GX(-2)  /105 2/70 /21 4/92 
GTT -7/4 1/82 -7/6 2/98 

GTT(-1) - - - - 
GTT(-2) - - - - 

C -/008 -/31 -/008 -/29 
  .نتایج تحقیق:    مأخذ  

  
  رکیبیتهای  شاخصهای توزیعی با توجه به  الگوهای بلندمدت خودبازگشتی با وقفه. 6جدول 

 

 الگوها GTT  GX GG  IK GHU GPIB GPIA متغیرها

  0 - 0 1  1 2 0  وقفه
 3E-7 /20 /44 /55 -/32 - -/24. ضریب

t 1/79 4/81 5/75 2/04 -2/57 - 2/35-  
 الگـوی   بلندمدت الگوی

 )GPIA( ترکیبی ثباتی بی

 - 2 1 1 2 2 0  وقفه
 - 3E-7 /14 /48 /40 -/24 /13. ضریب

t  2/84 4/39 9/31 1/74 -2/68 2/26 - 

 الگـوی   بلندمدت الگوی
 )GPIB( ثبات ترکیبی

  .نتایج تحقیق:     مأخذ
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  گیری بندی و نتیجه جمع. 7
به دو گروه توان  می سیاسی را ثباتی بیهای  گیری نمود که شاخص توان نتیجه گذشته میاز مباحث 

گذاری  نظیر سهم سرمایه( های اقتصادی و شاخص) های شهروندی و سیاسی نظیرآزادی(  های سیاسی شاخص
  .تقسیم نمود) داخلی، رشد توریسم و سهم تجارت خارجی در اقتصاد بخش خصوصی در تولیدناخالص

های سیاسی و شهروندی   که گسترش آزادیاست از آن حاکییج مدل رشد اقتصادی این مقاله نتا
تحلیلی بر فضای های یادشده  توان از شاخص رو می   از این،تواند به رشد اقتصادی شدت ببخشد می

های فردی، امنیت  تواند به گسترش خالقیت های شهروندی می آزادی.ثبات سیاسی در کشور داشت
های سیاسی   آزادی،همچنین .اقتصادی منجر گردد و فضای کسب وکار را تلطیف نماید ی واجتماع

طور خالصه نظارت اجتماعی  ههای اجتماعی و ب گروه احزاب، تواند منجر به رقابت و نظارت افراد، می
یریت در این شرایط اقتصاد از تمام ظرفیت خود از جمله توان بالقوه مد. ت حاکمه باشدأبر دولت و هی

بدیهی است در این شرایط فساد . یابد میشدت کاهش  هجامعه استفاده نموده و هزینه نظارت بسیاسی 
  .آید های سیاسی ایجاد رقابت و رشد اقتصادی فراهم می  و زمینهیابد می دولتی نیز کاهش کارگزاران

و آزادی شاخص توریسم داخلی،   ناخالص گذاری بخش خصوصی در تولید  سهم سرمایه،همچنین
 فضای امن و باثبات در هکنند تواند تبیین میهای اقتصادی هستند که  تجاری نیز از جمله دیگر شاخص

گذاری بخش خصوصی متغیر بسیار حساسی نسبت به فضای امن و باثبات  اصوالً سرمایه. کشور باشند
 و ناامنی ثباتی بیبدیهی است که در شرایط .  شاخص امنیت تلقی شودهدهند تواند نشان است و می

گذارری  در این شرایط ریسک سرمایه. گذاری صرفنظر نمایند ن بخش خصوصی نسبت به سرمایهفعاال
 فضای ،همچنین. یابد ها افزایش می شده پروژه های تمام  هزینهبنابراین ،گذاری افزایش یابد و بیمه سرمایه

 سیاسی ثباتی بیگردد که در مقابل  امن و باثبات از جمله متغیرهای اساسی بخش توریست محسوب می
 فضای تأثیربخش تجارت نیز همسان دو بخش دیگر تحت . شدت به آن صدمه وارد سازد تواند به می

. های بیشتر است بدیهی است تجارت با کشورهای ناامن همراه با هزینه. باشد امن کسب و کار می
 در این ،عبارت دیگر  هب .یابد یط افزایش میدر این شرا..... ریسک اعتبارات، هزینه بیمه حمل و نقل و

  . کاهد های مبادله افزایش یافته و از میزان و مقدار تجارت می شرایط هزینه
 ه نیاز به تعریف یک شاخص که دربردارنده فوق به یک نتیجه رسیدبرای اینکه بتوان از مجموع

که A گروه . یمینما بندی می گروه تقسیمرو آنها را به دو    از این،باشد  میثباتی بیهای   شاخصهمجموع
باشد و  است که تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان میهای سیاسی و شهروندی  شاخص ترکیبی آزادی

 B اما در گروه ،صورت یکسان و در کنار یکدیگر است ه اهمیت آنها بهدهند تواند نشان این مسئله می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 22

https://qjerp.ir/article-1-611-fa.html


80  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                 

تنهایی  گذاری خصوصی به شکیل شده است، سرمایهگانه ت که شاخص ترکیبی از متغیرهای اقتصادی سه
در . دهند  درصد تغییرات را نشان می20های تجاری و بخش توریسم هر یک   درصد و آزادی60حدود 

 در رشد اقتصادی تقریباً به میزان بخش مخارج دولت، اما با A(GPIA)برآورد مدل رشد نقش گروه 
یند رشد اقتصادی ابرجسته ثبات سیاسی در فر الزم ونقش  این مسئله حکایت از عالمت منفی است و

 نیست، اما میزان آن در Aگذاری گروه تأثیرشدت  به B(GPIB)  نقش گروه،از سوی دیگر. است
در بلندمدت نیز . است طبیعت عوامل اقتصادی هگردد که این وقفه از جمل  بعد تشدید میهای سال

دهد  و این مسئله نشان می) العالمه اما مختلف(باشد  می B تقریباً دو برابر شاخص گروه Aشاخص گروه 
  .های شهروندی و سیاسی به چه میزان برای رشد اقتصادی الزم است که مسئله آزادی
 سیاسی از دو جهت حائز ثباتی بیرسد برآورد رشد اقتصادی همراه با متغیر  نظر می هبنابراین ب
 همدلی که دربردارند. تر مدل رشد اقتصادی باشد بیین واقعیت گامی به جلو در واندت اوالً می. اهمیت باشد

تواند   سیاسی میثباتی بیرسد که برآورد متغیر  نظر می ثانیاً به. های سیاسی موجود در جامعه باشد ثباتی بی
توانند در طراحی  ها می  دولت،بر این اساس.  وضعیت موجود دولت یا حزب حاکم باشدهدهند نشان
فراتر از بر اساس تحلیلی تگذاری نگاهی نیز به متغیر موردنظر داشته باشند و در این رابطه های سیاس  بسته

  .عمل نمایندفردی یا گروهی های   یا سلیقهها تحلیل
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