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چكیده
اقتصاددانان  اصلي  از دغدغه هاي  یکي  تولید  بر  مؤثر  عوامل  بررسي  و  اقتصادي  بهبود رشد 
احتمال  انسانی و کاهش  بهبود روابط  و  بوده  اخیر  به ویژه در دهه هاي  ــ  زماني  برهه   در هر 
بنابراین،  گرفته  است.  قرار  نهاد گرا  اقتصاددانان  توجه  مورد  روابط  این  در  اختالفات  بروز 
این  اقتصادي بوده و در  از اولویت هاي هر نظام  اقتصادي مطلوب همواره یکي  داشتن رشد 
را محقق سازند. در  این هدف  تولید،  بر  مؤثر  تعیین عوامل  با  اقتصاددانان کوشیده اند  میان، 
ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکي و نیروي کار بود. اما به تدریج عوامل نهادي از جمله 
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1. مقاله مستخرج از طرح نحقیقاتی با عنوان »تأثیر امنیت اقتصادی بر متغیرهای کالن اقتصادی کشورهای منتخب گروه 

عدم تعهد« است که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران کشور تأمین مالی شده است.
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نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلي مطرح شدند. در همین راستا،  امنیت اقتصادي 
در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادي بر تولید ناخالص داخلي کشورهاي منتخب عضو جنبش 
عدم تعهد طي بازه زماني 1996-2011 بررسي شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و 
معنا دار متغیر امنیت اقتصادي بر تولید ناخالص داخلي کشورهاي مورد بررسي است. همچنین، 
تأثیر متغیرهاي انباشت سرمایه فیزیکي، سرمایه انساني، انباشت سرمایه گذاري مستقیم خارجي 

و ثروت هاي طبیعي بر تولید ناخالص داخلي، مثبت و معنا دار است.

C51, O47, I25  :JEL طبقه بندی
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مقدمه

دستیابي به نرخ رشد اقتصادي باالتر، یکي از اهداف اولیه همه نظام هاي اقتصادي و نقطه 
مطلوب تمام تالش هایي است که براي تنظیم امور اقتصادي جوامع انجام مي شود. اقتصاددانان 
با  کوشیده اند  اقتصادي،  نظام هاي  در  آن  اهمیت  و  اقتصادي  رشد  نرخ  تغییرات  به  باتوجه 
تدوین نظریه هاي مختلف رشد اقتصادي، بینش فراگیري درباره تفاوت هاي رشد اقتصادي 
در بین کشورهاي جهان فراهم آورده و توضیح جامعي از این تفاوت ها در طول سال هاي 
متمادي و بلندمدت در بین کشورهاي جهان ارائه دهند. از این رو، عوامل متعددي به عنوان 
تعیین کننده رشد اقتصادي مطرح شده است؛ برای نمونه، مطالعه انجام شده توسط منکیو و 
همکاران1 نشان داد نرخ رشد بلندمدت اقتصادي با سطح درآمد اولیه کشور همبستگي باالیي 
ندارد و پایین بودن انباشت سرمایه فیزیکي تنها عامل رشد پایین اقتصادي در کشورها نیست، 
اقتصادي باعث تسریع  امنیت  اقتصادي و  ثبات فضاي کالن  بلکه برخي عوامل دیگر مانند 
رشد اقتصادي می شود2. امنیت سرمایه گذاری چارچوب نهادینه شده ای از شرایط اجتماعی، 
به  شروع  و  سرمایه گذاری  توسعه  برای  سرمایه گذاران  اعتماد  که  است  حقوقی  و  سیاسی 
کسب وکار جدید را جلب می کند. همچنین، یک محیط امن اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با 
یک محیط باثبات اقتصاد کالن، ثبات در سیاست ها و قوانین، کارایی و اثربخشی دولت و 
حاکمیت قوانین و مقررات دارد3. اساس امنیت اقتصادي، اعتقاد به تأثیر نااطمیناني اقتصادي 
بر معیشت مردم است. این اعتقاد یک نتیجه منطقي را به همراه دارد: تهدید اقتصادي افراد 
یک جامعه به آسیب هاي غیرمنتظره اقتصادي ناشي از ناکارآمدي فعالیت هاي اقتصادي آنان 
در  اقتصادي  امنیت  جامعه،  ابعاد  تمام  بر  موضوع  این  تأثیرگذاري  به سبب  مي شود.  منجر 
اقتصادي،  قبیل علوم  از  انساني  اخیر دست مایه تحقیقات حوزه هاي مختلف علوم  سال هاي 
فقدان  به طورکلي،  است.  گرفته  قرار  جامعه شناسي  و  اجتماعي  روانشناسي  سیاسي،  علوم 
امنیت اقتصادي نشانگر بي ثباتي درآمدهاي شخصي و به تبع آن، عدم توانایي در رفع حداقل  
محیط  در یک  است.  و پس اندازکنندگان  نیروي کار  رفتارهاي  بي ثباتي  معیشتي،  نیازهاي 

1. Mankiw et al (1986).
2. Lucas (1988).

3. پرخیده و تاجیک )1390(.
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ناامن اقتصادي به دلیل افزایش هزینه های سرمایه گذاری، میزان سرمایه گذاری در طرح هاي 
رشد  زمینه  شرایطی  چنین  در  و  می یابد  کاهش  بلندمدت،  سرمایه گذاری های  نیازمند 
سرمایه گذاری در بخش های داللی و همچنین واردات قاچاق و کاهش تولید فراهم می شود. 
بنابراین، به نظر مي رسد امنیت اقتصادي یکي از ابتدایي ترین و مهم ترین نیازهاي دستیابي 
باتوجه به کمیابي منابع تولید و رقابت  ــ  باثبات  به تولید بیش تر و رشد اقتصادي مستمر و 
تولید،  منابع  بین المللي در کنار کمیابي  باشد و رقابت شدید  ــ  بین المللي  شدید در عرصه 
وجود امنیت اقتصادي براي نیل به رشد اقتصادي و کسب مزیت هاي نسبي جدید از طریق 

بسط بازار عوامل جدید تولیدي را مي طلبد. 
اقتصادي،   امنیت  به شاخص  توجه  لزوم  و  مطلوب  اقتصادي  اهمیت رشد  تبیین  از  پس 
تحقیق حاضر این پرسش را مطرح می کند که امنیت اقتصادي چه تأثیري بر تولید ناخالص 
مطرح  نیز  فرضیه  این  راستا  همین  در  دارد.  تعهد  عدم  گروه  عضو  کشورهاي  در  داخلي 

مي شود که بهبود امنیت اقتصادي، تولید ناخالص داخلي را افزایش مي دهد. 
امنیت اقتصادي بر  تأثیر  به ادبیات موضوع  ادامه مقاله، پس از مقدمه در بخش اول  در 
تولید پرداخته مي شود. بخش دوم به تبیین مدل استفاده شده در این مطالعه و معرفی متغیرها 
اختصاص دارد. در بخش چهارم، مدل برآورد و نتایج تحلیل آورده شده و بخش پایاني نیز 

به نتیجه گیري و پیشنهادهای سیاسي می پردازد.

1. ادبيات موضوع

به  ابتدا  اقتصادي  رشد  و  اقتصادي  امنیت  بین  ارتباط  دقیق تر  تبیین  برای  بخش  این  در 
بررسي مختصر سیر تکاملي الگوهاي رشد اقتصادي پرداخته شده و سپس، مروري نظري و 

تجربي بر رابطه امنیت اقتصادي و رشد اقتصادي صورت مي گیرد.
مدل سولو1 با مفروضات کالسیکي خود برخي از مفروضات مدل هارود دومار را کنار 
گذاشت. در الگوي سولو شکل تابع تولید تغییر کرده و از حالت تابع تولید با ضرایب ثابت 
به تابعي با امکان جانشیني بین نیروي کار و سرمایه تبدیل مي شود. براساس این مدل می توان 
درآمد  زیاد  تفاوت هاي  نمي تواند  به تنهایي  فیزیکي  انباشت سرمایه  که  نتیجه گرفت  چنین 

1. Solow (1956).
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تأکید  فني  پیشرفت  متغیر  بر  میان،  این  در  و  توضیح دهد  را  نقاط مختلف جهان  در  سرانه 
مي کند که به صورت برونزا در مدل تعیین مي شود؛ بنابراین ایرادهای که به مدل سولو وارد 
اقتصادي کشورهاي مختلف  این مدل که تفاوت رشد  این است که متغیر کلیدي  می شود 
جهان را توضیح مي دهد، خود خارج از مدل تعیین مي شود. به همین دلیل، مدل هاي بعدي 
رشد اقتصادي از جمله مدل هاي رشد درونزا کوشیدند با استفاده از متغیرهایي که در مدل 

تعیین مي شود، مدل سولو را اصالح کرده و رشد اقتصادي توضیح دهند1.
با گذشت زمان، برای رفع معایب الگوي سولو، الگوهاي تحقیق و توسعه گسترش یافته 
توسط رومر2، گروسمن و هلپمن3، آقیون و هویت4 و دیگر محققان ارائه شد. هرچند مطالعات 
بازاي  تولید  در  افزایش  از  بسیاري  بخش  طوالني  زماني  دوره  یک  در  رشد،  حسابداري 
انعکاس دهنده  است  توضیح داده نشده مي داند که ممکن  پسماند  از جزء  ناشي  را  هر واحد 
درآمد  تفاوت  درباره  اندکي  داللت هاي  درونزا  رشد  مدل هاي  اما  باشد،  فناوري  پیشرفت 

واقعي کشورها دارد. 
امنیت  همچنین  و  اقتصادي  و  سیاسي  نهادهاي  تأثیر  بر  جدید  اقتصادي  رشد  نظریات 
عنوان  با  کتاب خود  در  رابینسون5  و  عاصم اوغلو  دارند.  تأکید  اقتصادي  رشد  بر  اقتصادي 
از  متعددی  مثال هاي  فقر،  و  شکوفائي  قدرت،  ریشه هاي  مي کنند:  سقوط  کشورها  چرا 
برهه هاي مختلف تاریخ به همراه شواهد و مدارکي متعدد معرفي مي کند که در تمام آن ها، 
تصمیم گیري هاي نامناسب رهبران به عنوان یک وجه مشترک مشاهده مي شود و روشن است 
که باید دید چه امری این رهبران و نظام تصمیم گیري را به نقطه مزبور رسانده است. از نظر 
عاصم اوغلو و رابینسون، عملکرد این نهادها و صحت یا عدم صحت عملکردشان است که 
دست آخر به ظهور طبقه اي از نخبگان و تصمیم سازان سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي 
و... منجر مي شود که مجموع و برآورد تصمیم گیري هاي آن ها جامعه را به سمت و سوي 
مناسب  سوي  و  سمت  این  اگر  حال  کرد.  خواهد  هدایت  اقتصادي  رشد  بهبود  و  خاص 
جمله  از  اقتصادي  اهداف  در  جامعه  باشد،  جهان  و  جامعه  تاریخي  برهه  آن  با  متناسب  و 

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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نباشد، مي توان تصور کرد که جامعه  اقتصادي، پیروزي می شود. حتی اگر چنین هم  رشد 
دارند جوامع  تأکید  رابینسون  و  اوغلو  عاصم  می شود.  داده  افول سوق  و  انحطاط  به سوی 
کاري  این باره  در  مي توان  اما  مي شوند،  تبدیل  ناموفق  دولت هایي  به  نامناسب  کارکرد  با 
کرد. مي توان دولت هایي با زیرساخت و نظم و قانون داشت که مردم با اطمینان و آرامش 
کار  این  براي  سیاسي  اراده  اما  باشند،  متکي  عمومي  به خدمات  و  پرداخته  به کسب وکار 
وجود ندارد. نیازي به وجود ارتش و نظامیان براي اجراي چنین طرح و برنامه هایي نیست؛ 
بازارها را  نهادي  بنیان هاي  تا  توانمند است  اداري کارآ و  نظام  آنچه الزم است دقیقاً یک 
بنابراین، می توان این گونه جمع بندي کرد که در مدل هاي سنتي رشد، کشورها  برپا سازد. 
سرمایه گذاري  نرخ  تفاوت  ریشه  مدل ها  این  مي شدند.  فرض  یکسان  فناوري ها،  حتي  و 
نسبت  تولید  عوامل  رشد  نرخ  و  پس انداز  نرخ  به  را  مختلف  کشورهاي  اقتصادي  رشد  و 
دیگر،  عوامل  به  نسبت  مدل  کنترل  با  کوشیدند  اقتصاددانان  مرحله،  دومین  در  مي دادند. 
سیاست هاي  کیفیت  و  اهمیت  مالي،  بخش  توسعه یافتگي  درجه  انساني،  سرمایه  همچون 
اقتصاد کالن در کشورهاي مختلف، رشد پسماند توضیح داده نشده را به حداقل برسانند1. در 
این مسیر حتي تفاوت کارکرد فناوري در کشورها و مناطق مختلف درنظر گرفته شد؛ ولي 
باز هم پسماند توضیح داده نشده قابل توجه بود. در سومین مرحله، پژوهشگران توجه خود را 
به عوامل غیراقتصادي مؤثر بر رشد اقتصادي متمرکز کردند. توجه به عوامل غیراقتصادي 
به عنوان منشأ دیگري براي ناهمگني کشورها، این پرسش را مطرح ساخت که چه ارتباطي 
که  است  معتقد  این باره  در   )16 )1376؛  رناني  دارد.  وجود  اقتصادي  رشد  با  نهادها  میان 
یا  و  اقتصاد  شدن  دولتي  مستلزم  یا  را  اقتصادي  رشد  تحقق  که  مرسوم  باورهاي  برخالف 
مستلزم بازاري شدن اقتصاد می دانند، اقتصاد نهادگرایي جدید بر این باور است که اقتصاد 
ترکیبي  واژگان کالسیک:  با  یا  نابازاري؛  و  بازاري  نهادهاي  از  باشد  بهینه اي  ترکیب  باید 
اما  بنگاه.  و  دولت  بازار،  از  ترکیبي  نهادگرایان:  واژگان  با  یا  و  سنت؛  و  برنامه  بازار،  از 
قراردادهاي  )در  مبادله  هزینه  نه تنها  که  شوند  ترکیب  به گونه اي  باید  مجموعه نهادها،  این 
حداقل  را  جمعي(  تصمیمات  )در  مجاني  سواري  و  اقتصادي(  کارگزاران  میان  خصوصي 
بلکه دیگر شاخص هاي عملکرد  است(  بازار ضروري  براي کارایي تخصیصي  )که  سازند 

1. شریف آزاده و حسین  زاده بحریني )1382(.
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اقتصاد )همچون امنیت، عدالت توزیعي، مرّوت و همدردي، آزادي و...( را نیز بهبود بخشند 
)کارایي برتر(. عاصم اوغلو و همکارانش1 نیز معتقدند تفاوت هاي عمیق کشورها در گذار، 
بحران ها و عملکردهاي رشد، دالیل نهادي داشته و عملکرد ضعیف اقتصاد کالن و انحراف 
سیاست هاي کالن اقتصادي نشانه هاي این بیماري نهادي است. در ادامه، مطالعات تجربي در 

رابطه با تأثیر امنیت اقتصادي بر رشد اقتصادي بررسي می شود.
هشام اوغلو2 به بررسي اثر نهادها و رشد اقتصادي در ترکیه در بازه زماني 1987-2004 
به عنوان  اروپا  اتحادیه  عضویت  مسیر  در  ترکیه  حرکت  به دلیل  زماني  بازه  این  مي پردازد. 
نتایج این پژوهش ضمن تصریح بر  انتخاب شده است.  عامل محرک بهبود کیفیت نهادي 
بروکراسي و  قوانین،  تأثیر کیفیت  نشان مي دهد  اقتصادي ترکیه،  بر رشد  نهادها  نقش مهم 
همچنین مدیریت تضادهاي اجتماعي و تنش هاي سیاسي بیش از سایر شاخص هاي نهادي بر 

رشد اقتصادي ترکیه مؤثر بوده است. 
فرآیند رشد  بر  سیاسي  و  اقتصادي  نهادهاي  اثر  بررسي  به  و همکارانش3  فلیچر  مطالعه 
 1975-2005 زماني  بازه  در  منتخب  توسعه یافته  و  درحال توسعه  کشور   79 در  اقتصادي 
آزادي  شاخص  از  اقتصادي  نهادهاي  اثر  بررسي  براي  مطالعه،  این  در  دارد.  اختصاص 
است.  استفاده شده  از شاخص حکمراني  سیاسي  نهادهاي  اثر  بررسي  و همچنین  اقتصادي 
و  نداشته  اقتصادي  رشد  نرخ  بر  مستقیمي  اثر  سیاسي  نهادهاي  مي دهد  نشان  مطالعه  این 
بهبود این نهادها از طریق اثرگذاري بر سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ــ ازجمله فضاي 
بهبود  محرک  ــ  فیزیکي  سرمایه  و  انساني  سرمایه  بر  سرمایه گذاري  افزایش  وکار،  کسب 
رشد اقتصادي هستند. همچنین، این مطالعه نشان مي دهد از یک طرف، در کشورهایي که 
حکمراني ضعیف اما دولتی توانمند وجود دارد )مانند اقتصادهاي جنوب شرق آسیا(، مسیر 
رشد اقتصادي به سرعت طي مي شود و از طرف دیگر، در کوتاه مدت بهبود حکمراني تأثیر 
چنداني بر رشد اقتصادي ندارد؛ اما بدون  شک، در بلندمدت افزایش نرخ رشد اقتصادي نیاز 

مبرم و غیرقابل انکاري به بهبود رژیم هاي سیاسي خواهد داشت.

1. Acemoglu et al (2002).
2. Hisamoglu (2014).
3. Flachaire et al (2014).
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حمدي و سبیا1 ارتباط بین منابع طبیعي و رشد اقتصادي الجزایر در دوره 1971 تا 2009 
را بررسي کرده و نشان دادند ارتباط علّي دوطرفه ای بین رشد اقتصادي و منابع طبیعي وجود 

دارد.
در  جهان  منتخب  کشور   29 اقتصادي  رشد  بر  نهادها  اثر  بررسي  به  احمد2  و  صدیقي 
اجتماعي  فناوري هاي  از شاخص   ایشان  این مطالعه،  پرداختند. در  بازه زماني 2006-2002 
و  ریسک6  سیاسي5، شاخص کاهش  نهادي4، حقوق  و  سیاست گذاري  نهادسازي3، حقوق 
شاخص جهاني حکمراني7 براي معرفي اثر نهادها استفاده کرده و با اشاره به این موضوع که 
بررسي شدت  به  است،  پذیرفته شده  امري  اقتصادي،  بر رشد  نهادها  انکار  اهمیت غیرقابل 
از  )که  مذکور  مطالعه  نتایج  براساس  پرداخته اند.  اقتصادي  رشد  بر  نهادها  انواع  اثرگذاري 
روش پانل پویا8 و گشتاورهاي تعمیم یافته )GMM( استفاده شده است(، نهادها تأثیر مثبت 
و معناداري بر رشد اقتصادي دارند. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد تأثیر شاخص 
حال  است،  نهادي  شاخص هاي  سایر  از  بیش  اقتصادي  بلندمدت  رشد  بر  سیاست گذاري 

آن که اثر نهادهاي تقلیل دهنده ریسک حتي در برخي موارد بي معنا بوده است.
لو و همکارانش9 اثر نهادها بر رشد و توسعه اقتصادي را با استفاده از رهیافت پانل دیتا 
بازه  در  منتخب  توسعه یافته  و  درحال توسعه  کشور   60 در  گرنجر10  علیت  تحلیل  روش  و 
زماني 2008-1996 بررسی کرده و در پژوهش خود شاخص حکمراني و شاخص هدایت 
به کار  کشور  هر  نهادهای  وضعیت  نمایش  براي  را   11)ICRG( کشور  ریسک  بین المللي 
اقتصادي وجود  نهادها و رشد  بین  این مطالعه، رابطه علیت دوطرفه  نتایج  براساس  برده اند. 
اقتصادي  نهادها و عملکرد  بین  الگوهاي علیت  نشان می دهد  نتایج حاصل  دارد. همچنین، 

1. Hamdi and Sbia (2013).
2. Siddiqui and Ahmed (2013).
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7. World Governance Indicator.
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9. Law et al (2013).
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11. International Country Risk Guide.
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در سطوح متفاوت درآمدي مختلف بوده و در کشورهایي با میانگین درآمد سرانه باالتر، 
کیفیت مطلوب تر نهادها رشد اقتصادي را تقویت کرده و در کشورهایي با میانگین درآمد 

سرانه پایین تر، رشد اقتصادي به بهبود کیفیت نهادها منجر مي شود.
اقتصادي  اثر نهادها و ظرفیت هاي اجتماعي بر رشد  به بررسي  در سال 2013، پوترمن1 
در نواحي مختلف جهان و بازه هاي مختلف زماني بعد از انقالب صنعتي تا کنون پرداخته و 
نشان داد یکي از دالیل تجربه سریع رشد اقتصادی در برخي کشورها، پیشرفت و افزایش 

ظرفیت هاي اجتماعي آن ها به واسطه بهبود کیفیت نهادها است.
نشان  نهادها  کیفیت  به همراه  منابع  نفرین  موضوع  درباره  همکاران2  و  سرمدي  بررسی 
مي دهد کشورهایي با کیفیت پایین نهادها، وابستگي بیش تري به منابع طبیعي داشته و رشد 
اقتصادي پاییني را تجربه مي کنند. همچنین، کشورهایي با کیفیت نهادهاي باال، به طور نسبي 

وابستگي کم تری به منابع طبیعي داشته و رشد اقتصادي سریع تری دارند.
دیاز و تبالدي3 به بررسي ارتباط بین سرمایه انساني و نهادها با رشد اقتصادي با استفاده 
از رهیافت پانل دیتا و روش گشتاورهاي تعمیم یافته )GMM( در بیش از 50 کشور منتخب 
مي دهد  نشان  مدل  تخمین  از  حاصل  نتایج  پرداخته اند.   1965-2005 زماني  بازه  در  جهان 
نابرابري درآمدي را کاهش  انباشت سرمایه انساني را بهبود بخشیده،  بهبود کیفیت نهادها، 
بر  مطالعه  این  نتایج  همچنین،  مي کند.  تسریع  را  توسعه  تاریخي  مسیر  در  حرکت  و  داده 
براي رشد  نهادهاي ساختاري ضروری  و  مستحکم  زیرساخت هاي  دارد که  تأکید  امر  این 
در  قرار مي دهد، حال آن که  را تحت تأثیر  اقتصادي کشورها  بلندمدت  اقتصادي، عملکرد 
بر  نهادهاي سیاسي  تأثیر  ندارد. همچنین، ضریب  اقتصادي  بر رشد  اثر چنداني  کوتاه مدت 
بهره وري و رشد بلندمدت اقتصادي، بي معنا است. از طرف دیگر، شدت تأثیر نهادها بر رشد 

اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه بیش از کشورهاي توسعه یافته است.
کارمیگناني و چادوري4 با استفاده از داده هاي 92 کشور شامل کشورهاي زیر صحراي 
و  نهادها  کیفیت  سرانه،  درآمد  بر  طبیعي  منابع  اثرات   ،2005 تا   1970 سال های  در  افریقا 

1. Putterman (2013).
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سرمایه انساني را بررسی کرده و نشان دادند منابع طبیعي بر درآمد سرانه تأثیر مثبتی دارد اما 
این تأثیر در کشورهاي زیرصحراي افریقا ناچیز است. همچنین، منابع طبیعي تأثیری منفي بر 

کیفیت نهادها و انباشت سرمایه انساني دارد. 
تورس و همکاران1 با استفاده از داده هاي 48 کشور صادرکننده نفت در دوره 1980-2005 
دادند  نشان   و   پرداخته  اقتصادي  نفت و رشد  از فروش  بین وجوه حاصل  ارتباط  بررسي  به 

هیچ کدام از شاخص هاي نفتي تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه ندارند.
آرزکي و ون در پالگ2 نیز نقش منابع طبیعي بر درآمد سرانه در دو گروه از کشورهای 
با سیاست هاي اقتصادي خوب و بد و نقش مؤثر قانون در اقتصاد را بررسی کردند. براساس 
دارد  سرانه  درآمد  بر  معنا دار  و  منفي  تأثیری  طبیعي  منابع  به  وابستگي  ایشان،  مطالعه  نتایج 
ــ به ویژه در کشورهایي که نقش قانون در اقتصاد ضعیف است و یا در آن ها سیاست هاي 

اقتصادي بد اعمال مي شود. 
فایسا و سیا3 به بررسي تأثیر حکمراني بر رشد اقتصادي در کشورهاي افریقایي در سال 
کشورهاي  درآمدی  شکاف  به  آن  عدم  یا  خوب  حکمراني  دادند  نشان  و  پرداخته   2001
ثروتمندتر و فقیرتر افریقایي منجر  مي شود. همچنین، نقش حکمراني خوب بر رشد اقتصادي 

به نوع و سطح اولیه درآمد در کشورها بستگي دارد. 
اقتصادي  بر رشد  تأثیر حکمراني خوب  ناپارامتریک  به بررسی  هیونه و جاچو ـ چاوز4 
و  التین  امریکاي  شرقي،  اروپاي  غربي،  اروپاي  گروه  پنج  به  )طبقه بندي شده  کشور   125
نشان  نتایج حاصل  بازه زماني 2006-1996 مي پردازند.  افریقا( در  و  حوزه کارائیب، آسیا 
مي دهد تنها سه شاخِص حق اظهارنظر و پاسخگویي، ثبات سیاسي و حاکمیت قانون از شش 
شاخص حکمراني بر رشد اقتصادي مؤثر بوده و سه شاخص دیگر )کنترل فساد، اثربخشي 
اقتصادي بي تأثیرند. همچنین، شواهد تجربي نشان  بر رشد  تنظیم کنندگي(  دولت و قدرت 
بر  تأثیری غیرخطي  قانون،  و حاکمیت  ثبات سیاسي  پاسخگویي،  و  اظهارنظر  مي دهد حق 
کشورها،  بین  مذکور  شاخص هاي  ناهمگني  به علت  موضوع  این  و  داشته  اقتصادي  رشد 
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مناطق و زمان ها است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که تغییرات در جهت بهبود شاخص 
حکمراني مي تواند بیش از اصالحات دیگر اقتصادي بر رشد اقتصادي مؤثر باشد.

با  به عنوان عامل نماگر فساد را  تأثیر شاخص پاسخگویي سیاسي  آیدت و همکارانش1 
درنظرگرفتن یک متغیر ابزاري براي مشخص کردن سطح حکمراني بر رشد اقتصادي در 84 
کشور جهان )از جمله جمهوري اسالمي ایران( در بازه زماني 2000- 1970 بررسی کرده 
دارد.  بستگي  موجود  حکمراني  رژیم  به  اقتصادي  رشد  بر  فساد  متغیر  تأثیر  دادند  نشان  و 
باعث کاهش  باالیي هستند، فساد  یا حکمراني در سطح  نهادها  همچنین، زماني که کیفیت 
رشد اقتصادي مي شود ولي در رژیم با کیفیت نهادي یا حکمراني پایین تأثیر فساد بر رشد 
اقتصادي بي معنا است. از طرف دیگر، تأثیر فساد بر رشد اقتصادي در کوتاه مدت قوي تر از 

بلندمدت است. 
گیلبرت2 اهمیت حکمراني خوب و کیفیت نهادها در دستیابي به رشد و توسعه اقتصادي در 
کشورهاي مختلف را بررسي کرده و با استفاده از داده هاي پانل در دوره زماني 1970-2000 
در 102 کشور درحال توسعه، نشان داد ارتباط مستقیم و معنا داري میان شاخص هاي کیفیت 
مقررات و کارایي دولت به عنوان جانشیني براي شاخص حکمراني خوب و عملکرد اقتصادي 
وجود دارد. مطالعات بالداسي و همکاران3، هال و همکاران4 و کانگوندا5 نشانگر ارتباط مثبت 

میان حکمراني خوب و رشد اقتصادي است. 
حکمراني  و  اقتصادي  رشد  ارتباط  بیان  به  نظري  به صورت  مطالعه اي  در  گرداستین6 
پرداخته و این موضوع را بیان می کند که یکی از جنبه های حیاتي این مدل هزینه دار بودن 
اجراي قانون هنگام هدایت به سوي حمایت بهتر از حقوق مالکیت )و بنابراین ارتقاي رشد( 
است و به منابعي نیاز دارد که تنها در اقتصادهایي وجود دارد که به اندازه کافي قوي هستند. 
و  از حکمراني  با حداقل حمایت  است: یک حالت  دو حالت  معرف  تحلیل  این  بنابراین، 
درآمد پایین و دیگري با حمایت کامل از حکمراني و درآمد باال. در هر دو حالت، بهبود 
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شاخص حکمراني باعث ارتقای رشد اقتصادي مي شود.
ایجاد  با  می کوشد   اقتصادي،  رشد  و  حکمراني  دموکراسي،  نام  با  کتابي  در  کناک1 
بپردازد.  اقتصادي  بر رشد  دموکراسي  اثر  ارزیابي  به  و حکمراني،  دموکراسي  میان  ارتباط 
برگزیده کشورهاي درحال توسعه در سال هاي  بین کشوري  از آمار و اطالعات  این رو،  از 
1990- 1960 استفاده کرده و براساس نتایج رگرسیون به دست آمده، اثر مثبت و معنا داری 
میان وضعیت نهادها و کیفیت حکمراني وجود دارد. بنابراین، نهادهاي دموکراتیک قوي تر 
رشد  فناوري،  تغییرات  روند  تسهیل  و  فساد  کاهش  با  و  داده  قرار  تحت تأثیر  را  حکمراني 

اقتصادي باالتر را محقق مي سازند. 
کامپوس و ناگنت2 نشان دادند نهادها و حکمراني، عملکرد توسعه اي را بهبود مي بخشند. 
در مطالعه پویرسون3 که در 53 کشور درحال توسعه و در بازه زماني 1995- 1984 انجام 
شد، تأثیر امنیت اقتصادي بر سرمایه گذاري خصوصي و رشد اقتصادي بررسي شده است. 
اقتصادي  امنیت  کلي  مفهوم  از  اقتصادي  رشد  عمیق  تأثیرپذیري  نشانگر  مطالعه  این  نتیجه 

است. 
انجام  بر روند  تأثیر وجود رهبر سیاسي و ثبات سیاسي  به بررسي  نیز  دونهام و کلگاما4 
اقتصادي سریالنکا در دوره زماني 1993-1989 پرداخته و نشان دادند در یک  اصالحات 
دولت ضعیف مانند دولت سریالنکا، وجود یک رهبر سیاسي مقتدر براي اصالحات اقتصادي 
شاخص هاي  از  یکي  به عنوان  سیاسي  فضاي  تثبیت  دیگر،  به عبارت  است.  ضروري  مؤثر، 
سنجش حکمراني، تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد. با وجود تحقیقات وسیع 
درباره تأثیر مثبت حکمراني خوب بر رشد اقتصادي، تنها مطالعات معدودي  رابطه معکوسي 
رشد  بر  خوب  حکمراني  مثبت  تأثیر  براي  مهم  چالش  یک  مثال،  براي  مي دهند.  نشان  را 
اقتصادي، به مطالعه کشورهاي افریقایي توسط ساکس و همکاران5 مربوط است. آن ها در 
اقتصادي و سطح توسعه یافتگي کشورهاي  یک تحلیل تجربي نشان دادند تفاوت عملکرد 
را  موضوع  این  شود.  داده  توضیح  کیفیت حکمراني  در  تفاوت  توسط  نمي تواند  افریقایي 

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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مي توان با دو روش تفسیر کرد: مهم ترین علت ارتباط منفي حکمراني و رشد اقتصادي، عدم 
میانگین شاخص  بودن  پایین  و  افریقایي  مؤلفه هاي حکمراني در کشورهاي  بهبود  به  توجه 
حکمراني در کشورهاي مزبور است. یا به عبارت دیگر، ارتقای قابلیت هاي حکمراني جزء 
اولویت سیاستگذاري اقتصادي کشورهاي درحال توسعه افریقایي نیست. روش دیگر، وجود 
کالن  اهداف  به  باتوجه  اخیر،  سال   50 در  زیرا  است؛  افریقا  قاره  در  تاریخي  تحلیل هاي 
اقتصادي این کشورها مبني بر رهایي از فقر و گرسنگي و حرکت به سوی رفاه نسبي، بهبود 
بنابراین، سایر کشورهاي  مؤلفه هاي حکمراني در نیل به این مهم موفقیت آمیز نبوده است. 

افریقایي، از ارتقای شاخص حکمراني روي گردانند. 
در بین مطالعات داخلي نیز مي توان به مطالعات تجربي ذیل اشاره کرد:

کشورهاي  گروه  دو  اقتصادي  رشد  و  حکمراني  ارتباط   )1387( سالطین  و  کمیجاني 
عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصاديOECD( 1( و سازمان کشورهاي صادرکننده نفت2 
)OPEC( با استفاده از روش داده هاي پانل در دوره )2007-1996( را آزموده و نتایج زیر 

را به دست آوردند: 

ارتباط مثبت و معنا داري میان شاخص کیفیت حکمراني و رشد اقتصادي در هر دو  ●
گروه وجود دارد.

میزان تأثیرگذاري شاخص کیفیت حکمراني بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي  ●
عضو OPEC بیش تر از گروه کشورهاي عضو OECD است.

شاخص ثبات سیاسي در گروه کشورهاي عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در  ●
گروه کشورهاي عضو OECD بیش ترین تأثیر بر رشد اقتصادي را دارد.

اقتصادي  امنیت  و  اقتصادي  رابطه رشد  بررسي  به  اختیاري )1388(  و  جعفري صمیمي 
در  است(  شده  استفاده   3 هریتیج  بنیاد  شاخص  از  اقتصادي  امنیت  اندازه گیري  براي  )که 
کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمي با تکیه بر ایران در دوره سال های 1997-2005 

پرداخته و نشان دادند امنیت اقتصادي تأثیر 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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را  اقتصادي  رشد  بر  کیفیت حکمراني  اثر  مطالعه اي،  در   )1389( و سالطین  کمیجاني 
با استفاده از داده هاي پانل ایران و کشورهاي منتخب همسایه )ترکیه و پاکستان( در دوره 
2007- 1996 بررسي کردند. نتایج حاصل از بررسي ایشان نشان مي دهد کیفیت حکمراني 
شاخص  مي دهد  نشان  نیز  مدل  برآورد  از  حاصل  نتایج  ندارد.  مطلوبي  وضعیت  ایران   در 
کیفیت حکمراني در هر سه کشور تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادي دارد و میزان 

تأثیرگذاري این شاخص در ترکیه بیش تر از ایران و پاکستان است. 
بشیري و شقاقي شهري )1390( نیز ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمراني خوب با کاهش 
فساد و بهبود رشد اقتصادي، در قالب الگوي اقتصادسنجي پانل براي نمونه کشورهاي آسیاي 
جنوب غربي در بازه زماني 2007-1996، پرسش »پیاده سازي بسته سیاستي حکمراني خوب 
موجب رشد اقتصادي کشورها مي شود« را بررسي کردند. درمجموع، نتایج به دست آمده از 
برآورد الگوي رشد تأکیدي است بر ارتباط معنا دار و مستقیم میان اجزاي مختلف شاخص 

حکمراني خوب با رشد اقتصادي کشورهاي منطقه. 
توسعه  اساسي  عامل  به عنوان  حکمراني  شاخص  بیان  با   )1391( پورجوان  و  شاه آبادي 
اقتصادي، به تحلیل آماري شاخص هاي حکمراني و برخي از متغیرهاي توسعه اجتماعي و 
برگزیده آسیاي جنوب شرقي، غرب آسیا،  اقتصادي سال های 2006-1996 در 35 کشور 
بهبود  داد  نشان  ایشان  مطالعه  این  نتایج  ضمني،  به طور  و  پرداخته  افریقا  و  التین  امریکاي 
خدمات  اثربخشي  سیاسي،  ثبات  پاسخگویي،  و  شفافیت  )همچون  حکمراني  شاخص هاي 
عمومي، مقررات تنظیم گري دقیق، تأمین قضایي و کنترل فساد( در کشورهاي مورد بررسي، 
مي تواند اثرات معناداري بر ارتقای شاخص هاي توسعه مانند درآمد سرانه، امید به زندگي، 

بهداشت و آموزش و نرخ بیکاري و بنابراین افزایش رفاه اجتماعي داشته است. 

2. معرفي مدل و متغيرها

با توجه به این که ارائه مدل براي هر کشور یا گروهي از کشورها، باید با توجه به ساختار 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي آن ها صورت گیرد، در ادامه به تبیین قرار دادن هر کدام از 

متغیرهاي مستقل در مدل خواهیم پرداخت. 
متغیر انباشت سرمایه فیزیکي یکی از متغیرهاي مهمی است که تقریباٌ در تمام معادله هاي 
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معناي  به  و  به شمار آمده  اقتصادي  پیشرفت  دارد. سرمایه گذاري، عامل عمده  تولید وجود 
ابقا و یا افزایش ظرفیت هاي تولید،  عام عبارت است از تمام هزینه هایي که موجب حفظ، 
و همچنین ایجاد درآمد مي شود1. به طورکلي تولید مبتني بر دانش و فناوري است و توسعه 
دستیابي  دیگر،  سوی  از  می شود.  انجام  نوآوري  و  خالقیت  پایه  بر  نیز  فناوري  و  دانش 
برای  بیش تر  مادي  تسهیالت  و  امکانات  منابع،  تجمیع  و  افزایش  مستلزم  علمي  توسعه  به 
فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي است. از دیدگاه نظریه کالسیک، انباشت سرمایه کلید رشد 
اقتصادي است2 و در معادله هاي رشد نئوکالسیک، سرمایه فیزیکي و نیروي کار از مهم ترین 
عوامل مؤثر بر رشد تولیدات داخلي به شمار مي روند که الندون لین و رابرتسون3 و ایواساکو 

و فوتاگامي4 از این متغیر در کار خود استفاده کرده اند.
دیگر متغیر موجود در معادله، متغیر سرمایه انساني است. کوزنتس اعتقاد داشت مفهوم 
است.  نارسا  و  ناقص  مفهومي  را شامل مي شود؛  و کاالیي  فیزیکي  تنها سرمایه  سرمایه که 
ارتباط  این  در  او  آیند.  به حساب  دو  هر  فیزیکي  سرمایه  و  انساني  سرمایه  باید  بنابراین، 
کشور  آن  صنعتي  ادوات  و  ابزارها  پیشرفته،  صنعتي  یک کشور  انساني  »سرمایه  مي گوید: 
آموختگي  کار  و  آمده  به  دست  آزمایش ها  از  که  است  دانش هایي  اندوخته  بلکه،  نیست؛ 
نظریه سرمایه  پدر  است«5. همچنین، شولتز6  دانش ها  این  به کارگیری  براي  افراد آن کشور 
سرمایه  در  سرمایه گذاري  طریق  از  که  کار  نیروي  کیفیت  بهبود  نقش  بود  معتقد  انساني 
انساني حاصل مي شود، به عنوان یکي از عوامل تعیین کننده تولید در تحلیل هاي سنتي عوامل 
مؤثر بر رشد اقتصادي فراموش شده است. به همین دلیل، گروهي از اقتصاددانان با استفاده 
برآورد  را  آموزش  باالتر  سطوح  توسط  ایجاد شده  اضافي  تولید  کوشیدند  تولید  توابع  از 
کنند. استدالل آن ها این بود که افزایش سطوح آموزشي، تولید مادي را باال مي برد؛ زیرا، 
نتایج آموزش رسمي و غیررسمي در مهارت هاي اضافي و توانایي هاي بالقوه افرادي مستتر 
است که در بازار کار بوده و سرمایه انساني تولید را تشکیل مي دهند. در نتیجه، وجود این 

1. Furman and Hayes (2004).
2. الماسی و سپهبان قره بابا )1388(.

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

5. سبحانی)1371(.
6. Schultz (1961).
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افراد آموزش دیده موجب مي شود ظرفیت تولیدي کل اقتصاد باال رفته و درنهایت، به رشد 
در  نیگو5  ویشر4،  و  سوندي  گول ژفسکا3،  همکاران2،  و  پوالسک  شود1.  کمک  اقتصادي 

کارهاي خود از این متغیر استفاده کرده اند.
فراواني منابع طبیعي یکی دیگر از متغیرهای لحاظ شده در معادله تولید است. در مقابل 
نظریاتي که بر نقش مثبت وفور منابع طبیعي در فرآیند تشکیل سرمایه و تولید تأکید دارند، 
نظریه نفرین منابع که در سال 1993 توسط آوتي6 مطرح شد، به ارتباط معکوس میان وفور 
است که  استوار  اساسي  این شناخت  مبناي  بر  نظریه  این  دارد7.  اشاره  تولید  و  طبیعي  منابع 
لحاظ  از  ثروتمند  اقتصادهاي  با  مقایسه  بهتري در  منابع، عملکرد  لحاظ  از  فقیر  اقتصادهاي 
منابع داشته اند و همچنین، بر آثار نهادي و سیاسي فراواني منابع طبیعي تأکید دارد8. ارتباط 
منفي میان فراواني منابع طبیعي و عملکرد تولید همچنین از طریق اثر فراواني منابع طبیعي بر 
انتخاب سیاستي توضیح داده مي شود: هرچه کشورها از لحاظ منابع طبیعي ثروتمندتر باشند، 
1( سیاست هاي کالن ضعیف مدت زمان طوالني تری دوام مي یابد؛ 2( فشار کم تري براي 
رسیدن به بلوغ صنعتي سریع وجود خواهد داشت؛ 3( گروه هاي رانت جو ریشه دار شده و 
درنهایت احتمال کاهش شتاب و نامنظم تر شدن رشد اقتصادي بیش تر مي شود9. کاواکانتي 
استفاده  متغیر  این  از  خود  کارهاي  در  سبیا12  و  حمدي  و  همکاران11  و  فان  همکاران10،  و 

کرده اند.
دیگر متغیر موجود در معادله، متغیر انباشت خالص جریان ورودي سرمایه گذاري خارجي 
است. انباشت سرمایه به عنوان یکي از پیش نیازهاي اساسي فرآیند تولید، از منابع داخلي یا 
خارجي تأمین می شود. منابع مالي خارجي به عنوان مکملي براي پس انداز داخلي، افزون بر 

1. صادقی و عمادزاده )1382(.
2. Polasek et al. (2010).
3. Golejewska (2010).
4. Sunde and Vischer (2011).
5. Neagu (2012).
6. Auty.

7. اسدی 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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نیز  ارزي  منابع  با شکاف  مقابله  براي  راه حلي  ـ سرمایه گذاري،  پر کردن شکاف پس انداز 
به شمار می آید. سرمایه گذاري مستقیم و غیرمستقیم خارجي بیش تر توسط بخش خصوصي 
و در قالب شرکت هاي چندملیتي انجام شده و از آن به عنوان جریان خصوصي سرمایه یاد 
مي شود1. تئوري هاي اقتصاددانان درباره سرمایه گذاري مستقیم خارجي و عوامل مؤثر بر آن 
از  به عنوان بخشي  به دو شکل است: نخست آن که بررسي سرمایه گذاري مستقیم خارجي 
سرمایه گذاري، همچنان که تئوري هاي اقتصاد کالسیک، سرمایه گذاري را یکي از عوامل 
تاریخي  نقش  نگهداشتن  محفوظ  بر  افزون  اقتصادي  جدید  تئوري هاي  اما  مي دانند.  تولید 
آن  از  بخشي  )که  نیز  را  مدیریتي  جدید  شیوه هاي  و  فناوري  دانش،  سرمایه گذاري،  براي 
را از طریق سرمایه گذاري مستقیم خارجي مي توان به دست آورد( در تولید مؤثر مي دانند. 
با  میزبان،  کشور  در  سرمایه  کمبود  رفع  بر  افزون  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  جریان 
اقتصاددانان  بعضي  دارد.  اخیر  تئوري هاي  در  زیادي  اهمیت  رشد،  عامل جدید  دو  داشتن 
نیز سرمایه گذاري مستقیم خارجي را به عنوان بخشي از تجارت بین الملل مورد کنکاش قرار 
داده اند. در این رویکرد، سرمایه گذاري مستقیم تابع مقررات بین المللي است که به تئوري 
تولید بین الملل خارجي دانینگ2 شناخته مي شود. جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجي تابع 
در  بالتابائوف6  و  موتاسو5  و  تیواري  علي خان4،  و  ارشدخان  و  است3  مکاني  موقعیت هاي 
اثرات  تأثیر  بررسي  برای  است  ذکر  به  الزم  کرده اند.  استفاده  متغیر  این  از  خود  کارهاي 
متقابل متغیرهاي امنیت اقتصادي و فراواني منابع طبیعي بر تولید، این امر توسط حاصل ضرب 
همچنین  است.  شده  گنجانده  معادله  در  طبیعي  منابع  فراواني  و  اقتصادي  امنیت  متغیر  دو 
لحاظ  معادله  در  متغیرها  از  هرکدام  مستقیم  اثرات  معادله،  در  متقابل  اثرات  بررسی  هنگام 
نمي شود. با توجه به مطالب ارائه شده در باال و تبیین رابطه امنیت اقتصادي و تولید در بخش 

ادبیات موضوع، معادله در نظر گرفته شده در این بخش به صورت زیر است: 

  )1

1. شاه آبادی 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 متغیرهاي آن عبارتند از:
GDP: تولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت سال 2000؛

K: انباشت سرمایه ناخالص ثابت1 به قیمت ثابت سال 2000؛
HC: سرمایه انساني. براي نشان دادن این متغیر از شاخص متوسط سال های تحصیل افراد 

باالي 15 سال استفاده شده است.
FDI: خالص انباشت جریان ورودي سرمایه گذاري خارجي؛

جنگلي  و  موادمعدني  زغال سنگ،  گاز،  نفت،  فروش  از  حاصل  مبالغ  مجموع   :RES

به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلي؛
استفاده  حکمراني ای  شاخص هاي  از  متغیر  این  دادن  نشان  براي  اقتصادي.  امنیت   :ES

مي شود که توسط بانک جهاني ارائه شده است. شاخص هاي حکمراني  عبارتند از: 

شفافیت و پاسخگویي: این مؤلفه آگاهي ، درک و میزان توانایي شهروندان کشور  ●
برای مشارکت در انتخاب دولت، آزادي بیان، آزادي احزاب و انجمن ها و همچنین 

آزادي رسانه را مي سنجد. 
ثبات سیاسي و عدم خشونت: این مؤلفه آگاهي از این احتمال را نشان می دهد  که  ●

با  خشونت هاي  جمله  از  خشونت آمیز  ابزارهاي  یا  و  اساسي  قانون  برخالف  دولت 
انگیزه سیاسي )مثاًل جنگ و یا کودتا( و تروریسم بي ثبات و یا سرنگون شود. 

خدمات  ● کیفیت  عمومي،  خدمات  کیفیت  از  آگاهي  مؤلفه  این  دولت:  اثربخشي 
کشوري و درجه آزادي و استقالل این خدمات از فشارهاي سیاستي، کیفیت تنظیم، 
تدوین و اجراي سیاست ها و همچنین اعتبار تعهد و التزام دولت به چنین سیاست هایي 

را نشان مي دهد.
کیفیت تنظیم گري مقررات: این مؤلفه عبارت است از آگاهي از توانایي هاي دولت  ●

توسعه  و  جوازها  که  مقرراتي  همچنین  و  شفاف  سیاست هاي  اجراي  و  تدوین  در 
بخش خصوصي را ارتقا مي دهد.

امر است که عوامل  ● این  از  نشانگر میزان درک و آگاهي  این مؤلفه  تأمین قضایي: 
 اقتصادي به چه میزان بر قوانین جامعه به ویژه کیفیت اجراي قراردادها، حقوق دارایي ها، 

1. برای محاسبه این متغیر از روش Perpetual Inventory Method (PIM)  استفاده می شود.
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پلیس و دادگاه ها و نیز احتمال جرم و خشونت اطمینان، ایستادگي و وفاداري دارند. 
منافع  ● تأمین  جهت  در  عمومي  قدرت  آیا  این که  درک  مؤلفه  این  فساد:  کنترل 

خصوصي اعمال شده است را افزایش داده و اشکال جزئي و کلي فساد و نیز تصرف 
بر  در  را  سیاستمداران  عالئق خصوصي  و  سیاستي  نخبگان  توسط  دولت  تسخیر  و 

مي گیرد.

شاخص کلي به صورت میانگین حسابي از شش شاخص حاصل مي شود. در ادامه براي 
بررسي دقیق تر، شش شاخص در سه گروه به صورت زیر طبقه بندي مي شوند:

تعویض مي شوند.  و  نظارت  انتخاب،  از طریق آن صاحبان قدرت،  فرآیندي که  الف( 
این بخش از میانگین حسابي دو شاخص شفافیت و پاسخگویي و ثبات سیاسي بدون 

.)V&P(1 حضور خشونت حاصل مي شود
ب( ظرفیت و توانایي دولت براي اداره کارآمد منابع و اجراي سیاست هاي درست. این 
بخش از میانگین حسابي دو شاخص اثربخشي دولت و کیفیت تنظیم گري مقررات 

.)E&R(2 حاصل مي شود
ج( احترام شهروندان و دولت به نهادهایي که تعامالت اجتماعي و اقتصادي میان آن ها 
فساد  کنترل  و  قضایي  تأمین  شاخص  دو  حسابي  میانگین  از  که  مي کنند  اداره  را 

.)R&C(3 به دست می آید

ε نشان دهنده جزء خطا، i نشان دهنده کشور و t نشان دهنده زمان است. همچنین، معادله 
متغیرهاي  بوده و  این مطالعه، سال های 1996-2011  بازه زماني  به صورت لگاریتمي است. 

به کاررفته در این تحقیق از منابع زیر به دست آمده است. 

داده هاي متوسط تحصیل افراد 15 سال و باالتر از بارو و لي4 به دست آمده است. ●
و  ● توسط کافمن  زمینه )که  این  منتشر شده در  آمار  از  داده هاي شاخص حکمراني 

و  حکمراني  داده هاي  آمار  است.  آمده  به دست  شده(  ارائه  ماستوریتزي5  و  کري 

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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سایر متغیرهاي مورد استفاده )GDP، انباشت سرمایه فیزیکي، سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي و فراواني منابع طبیعي( از پایگاه داده هاي بانک جهاني1 استخراج شده است.

 این مطالعه براساس رویکرد بین کشوري است و از روش اقتصادسنجي داده هاي تابلوبي2 
براي برآورد روابط استفاده مي شود. 

3. برآورد مدل و تجزیه و تحليل نتایج

هنگام کار با متغیرهایي که شامل داده هاي سري زماني هستند، وجود ریشه واحد در این 
متغیرها ممکن است به نتایج رگرسیون هاي جعلي منجر شود و نتایج به دست آمده قابل اتکا 
نباشند. از این رو، قبل از هرگونه تخمین و تجزیه و تحلیل، باید ایستایي متغیرها بررسي شود. 
ـ  ـ پرون  فیلیپس  از آزمون هاي ریشه واحد  متغیرها  ایستایي  بررسي  براي  در مطالعه حاضر 
فیشرPP-Fisher( 3( و آزمون لوین ـ لین ـ چو4 )Levin( استفاده مي شود. در این آزمون ها 
فرضیه H0 داللت بر ناایستایي5 متغیرها داشته و همان طور که در جدول )1( مشاهده مي شود، 

 .)I(0)( تمام متغیرها در سطح ایستا هستند

جدول 1ـ نتايج آزمون ايستايي متغيرها

با یک مرتبه تفاضل گیري در سطح

با عرض از مبدأمتغیر  با عرض از مبدأ 
و روند با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ 

و روند

PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin

675/5* -22/1* 569* -18/4* 220/5* -5/46* 199/8** -3/23* ES

715/7* -22/4* 567/7* -21/8* 145/3 -2/5* 205/1** -5/66* V&P

718/6* -23/6* 567/3* -21/8* 219/2* -7/87* 257/4* -5/41* E&R

752/1* -23/5* 666/3* -22/1* 195/7** -6/22* 219/2* -5/29* R&C

1. Worldbank (2012).
2. Panel Data.
3. Phillips-Perron-Fisher.
4. Levin-Lin-Chu.
5. Non-Stationary.
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با یک مرتبه تفاضل گیري در سطح

با عرض از مبدأمتغیر  با عرض از مبدأ 
و روند با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ 

و روند

PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin

494/5* -15/7* 510* -17/8* 113/5 4/92 140/3 -4/37* GDP

455/2* -20/3* 392/8* -20/8* 75/18 1/7 117/6 -6/9* K

791/9* -25/8* 821/9* -22/9* 47/5 -2/48* 121/4 -9/7* HC

498/5* -18/6* 408/5* -13/1* 255/7* -6/93* 213/6* -7/87* FDI

850/8* -30/5* 815/1* -27/9* 205/2* -7/27* 230/2* -9/24* RES

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

پس از بررسي ایستایي متغیرها و به دست آمدن این نتیجه که تمام متغیرها در سطح ایستا 
هستند، مدل مورد نظر برآورد مي شود. استفاده از روش داده هاي تابلویي توسط آزمون لیمر 

به صورت زیر بررسي مي شود:
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و
زمان  طول  در  مشاهدات  تعداد   T و  توضیحي  متغیرهاي  تعداد   K واحدها،  تعداد  بیانگر 
یکي  هاسمن  آزمون  از  استفاده  با  تابلویي،  داده هاي  روش  از  استفاده  تعیین  از  پس  است. 
مشخص  زیر  به صورت  مدل  برآورد  براي  تصادفي2  اثرات  یا  و  ثابت1  اثرات  از روش هاي 

مي شود3:
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هاسمن،  و   F آماره  از  استفاده  با  مطالعه،  این  برآوردهاي  تمام  در  است  ذکر  به  الزم 

1. Fixed Effect.
2. Random Effect.
3. Greene (2005), pp.298-302.
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استفاده از روش داده هاي تابلویي به روش اثرات ثابت تأیید مي شود که نتایج برآورد آن در 
جدول )2( نشان داده شده است.

در جدول )2( تأثیر امنیت اقتصادي و سایر متغیرهاي مستقل معرفي شده بر تولید ناخالص 
داخلي کشورهاي منتخب گروه عدم تعهد ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، 
و  مثبت  تولید  بر   )R&C و   ES، V&P، E&R( اقتصادي  امنیت  متغیر  شاخص هاي  تأثیر 
و  اوگور  جاکوچاوز2،  و  هوین  پوپوو1،  و  پالتروویچ  کارهاي  با  نتیجه  این  و  بوده  معنا دار 
زیر  روش های  به  اقتصادي  امنیت  متفاوت  جنبه هاي  است.  همسو  کونگ4  و  داسگوپتا3 

مي تواند بر تولید تأثیر مثبتی داشته باشد:
وجود امنیت اقتصادي، فعاالن اقتصادي را مطمئن می سازد که قوانین و راهبردهاي  ●

تولیدي و تجاري، با تغییر رهبران سیاسي تغییر نمی کنند. این کار باعث ثبات خاطر 
و  شده  تولید  مورد  در  برنامه ریزي  براي  شرایط  تغییر  عدم  درباره  اقتصادي  فعاالن 

زمینه را براي افزایش تولید فراهم مي سازد.
درصورت عدم امنیت اقتصادي، فعالیت هایي مانند اقتصاد زیرزمیني، رشوه خواري،  ●

مي شود.  منجر  غیرمولد  فعالیت هاي  به  منابع  هدایت  به  و  کرده  رشد  رانت خواري 
بنابراین، امنیت اقتصادي مي تواند تولید را از طریق تخصیص بهینه منابع افزایش دهد.

امنیت اقتصادي زمینه افزایش سرمایه گذاري و در نتیجه افزایش تولید را فراهم کرده  ●
و این کار مي تواند با وضع قوانیني رخ دهد که موجب تشویق فعاالن اقتصادي براي 

شروع و یا ادامه کارهاي اقتصادي شود. 
عدم  ● نتیجه  در  کشور  خارجي  و  داخلي  ثبات  ایجاد  با  مي تواند  اقتصادي  امنیت   

ــ  افراد  تمام  خیال  آسایش  و  اطمینان خاطر  باعث  و خارجي،  داخلي  درگیري هاي 
چه داخلي و چه خارجي ــ شود. این کار با افزایش سرمایه گذاري داخلي و جذب 
سرمایه گذاري خارجي و همچنین جذب فناوري هاي پیشرفته در فرایند تولید رشد 

اقتصادي را افزایش می دهد .

1. Polterovich and Popov (2007)
2. Huynh and Jacho-Chavez (2009)
3. Ugur and Dasgupta (2011)
4. Kong (2011)
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وجود یک محیط ناامن اقتصادي مي تواند زمینه براي تبدیل دارایي هاي داخلي افراد  ●
به دارایي هاي خارجي فراهم کند و اقتصاد را با کمبود منابع داخلي مواجه کند که 

نتیجه آن مي تواند کاهش تولید باشد. 

جدول 2ـ نتايج تخمين تأثير امينت اقتصادي بر رشد اقتصادي

8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

1/61* 1/65* 1/64* 1/6* 1/72* 1/77* 1/65* 1/64* C

0/16* 0/16* 0/16* 0/15* 0/15* 0/14* 0/16* 0/15* K

0/30* 0/30* 0/30* 0/31* 0/30* 0/33* 0/30* 0/31* HC

0/06* 0/05* 0/05* 0/05* 0/05* 0/06* 0/059* 0/06* FDI

0/01** 0/02* 0/02* 0/02* RES

0/09** ES

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

0/01*** RES* (R&C)

0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 2R

65 65 65 65 65 65 65 65 تعداد کشورها

773 773 773 773 773 773 773 773 تعداد مشاهدات

1210* 1019* 1217* 998* 1218* 1080* 1214* 976* F آماره

43/8* 80/1* 42/1* 68/7* 43/1* 55/2* 43/1* 74/1* آماره هاسمن

* و ** و ***  به ترتیب نشانگر معنا داري در سطح 1، 5 و 10 درصد هستند.
منبع: یافته هاي تحقیق.
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متغیر انباشت سرمایه فیزیکي متغیر دیگری است که تأثیر آن بر تولید بررسي شده است. 
همان گونه که در جدول )2( نشان داده شد، تأثیر متغیر انباشت سرمایه فیزیکي )K( بر تولید 
مثبت و معنا دار بوده و این نتیجه با کارهاي الندون لین و رابرتسون1 و ایواساکو و فوتاگامي2 
همسو است. این متغیر یکی از مهم ترین متغیرهاي مؤثر بر تولید است که همواره در تمام 
درونزا(  مدل هاي رشد  تا  مدل هاي کالسیک  )از  اقتصادي  درباره رشد  ارائه شده  مدل هاي 
و  موجود  اقتصادي  فعالیت هاي  بسط  براي  الزم  امکانات  ارائه  با  متغیر  دارد.  این  حضور 

فعالیت هاي سرمایه گذاري جدید مي تواند تولید را افزایش دهد. 
و  مثبت  تأثیر   )2( جدول  براساس  که  است  مدل  دیگر  متغیر   )HC( انساني  سرمایه 
گول ژفسکا4،  همکاران3،  و  پوالسک  کارهاي  با  نتیجه  این  که  داشته  تولید  بر  معنا داری 
فیزیکي  سرمایه  انباشت  از  تنها  اقتصاددانان  ابتدا  در  است.  همسو  نیگو6  ویشر5  و  سوندي 
سرمایه،  مفهوم  گسترش  با  اما  مي کردند  یاد  کار  نیروي  کنار  در  تولید  عامل  به عنوان 
سرمایه انساني به عنوان یکي از مهم ترین انواع سرمایه و عامل تولید مطرح شد. این متغیر با 
افزایش توانایي انسان ها، موجب بهبود بهره وري کل عوامل تولید و افزایش تولید مي شود. 
عرضه  دو طرف  هر  است  تولید، ضروري  بر  انساني  سرمایه  تأثیر  هنگام طرح  باید گفت 
و تقاضاي این متغیر را در نظر گرفت. در بیش تر مطالعاتي که این متغیر را به عنوان عامل 
تولید در نظر گرفته اند، به علت کمبود داده فقط طرف عرضه نیروي انساني در نظر گرفته 
شده که آن هم عموماً توسط دولت ها پشتیباني مالي مي شود. اما اگر در جامعه اي تقاضاي 
متغیر  این  منفي  حتي  و  اندک  تأثیر  شاهد  نکند،  رشد  آن  عرضه  با  همگام  انساني  نیروي 
ثروت هاي  بیش تر در کشورهایي رخ مي دهد که  امر  این  بود.  اقتصادي خواهیم  بر رشد 
ثروت هاي  فروش  از  ناشي  درآمدهاي  پشتوانه  به  کشورها  این  در  دارند.  فراوان  طبیعي 
توجه مي شود  انساني(  )از جمله سرمایه  تولیدی دانش محور  به عوامل جدید  نفتي، کم تر 
تولید  جدید  عوامل  با  مقایسه  در  )که  تولید  سنتي  عوامل  به  بیش تر  تولیدکنندگان  و 

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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ارزان ترند( توجه دارند که اغلب وارداتي بوده و باعث برونزایی رشد اقتصادي و کاهش 
قدرت رقابت پذیري کشور مي شود.

مستقیم  انباشت سرمایه  متغیر  دارد،  تولید  بر  معنا داری  و  مثبت  تأثیر  که  دیگري  متغیر 
موتاسو2  و  تیواري  علي خان1،  و  ارشدخان  کارهاي  با  نتیجه  این  است.   )FDI( خارجي 
بر  مؤثر  متغیرهاي  از  یکي  به عنوان  همواره  سرمایه  انباشت  است.  همسو  بالتابائو3  و 
مي شد  تصور  ابتدا  در  می شود.  تأمین  خارجي  یا  داخلي  منابع  از  که  بوده  مطرح  تولید 
تأمین  براي  که  مي شود  مطرح  کشورهایي  براي  تنها  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري 
پروژه هاي سرمایه گذاري میزان سرمایه داخلي پاییني دارند؛ اما با گذشت زمان و استفاده 
پروژه هاي  مالي  تأمین  براي  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  از  توسعه یافته  کشورهاي 
از سرمایه گذاري  استفاده  براي  بعدي  این نظریه کم رنگ شده و نظریات  سرمایه گذاري، 
مستقیم خارجي مطرح شد. ازجمله این نظریه ها مي توان به ورود فناوري و انتقال دانش و 
مدیریت به کشورهاي میزبان سرمایه گذاري مستقیم خارجي اشاره کرد. این مورد بیش تر 
این  تولید  فناوري  سطح  این که  به  توجه  با  است.  صادق  درحال توسعه  کشورهاي  درباره 
کشورها پایین بوده و عمدتاً وارداتي است، با جذب هرچه بیش تر سرمایه گذاري مستقیم 
مدیریتي  شیوه هاي جدید  و  تولید  فناوري جدید  پروژه ها،  مالي  تأمین  بر  خارجي، عالوه 

نیز به این کشورهاي وارد خواهد شد. 
براساس جدول )2( تأثیر متغیر وجود فراواني منابع طبیعي )RES( بر تولید مثبت بوده و 
این نتیجه با کارهاي کاواکانتي و همکاران4، فان و همکاران5 و حمدي و سبیا6 همسو است. 
همچنین، این متغیر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر تولید دارد: اثر مستقیم آن است که وجوه 
حاصل از فروش ثروت هاي طبیعي به عنوان یکي از منابع تأمین سرمایه براي سرمایه گذاري 
استفاده مي شود؛ و اثر غیرمستقیم به مدیریت حاصل از فروش این منابع برمي گردد. بررسي 
مطالعات تجربي در زمینه تأثیر فراواني منابع طبیعي بر تولید، نشان دهنده تأثیر 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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در  که  است  تولید  بر  متغیر  این  منفي  حتي  یا  و  آمد(  به دست  مطالعه  این  در  )همچنان که 
این باره محققان دالیل زیر را ارائه داده اند:

روابط پسین و پیشین ناشي از صادرات کاالهاي اولیه به سایر بخش هاي اقتصادي در  ●
مقایسه با صنایع کارخانه اي ضعیف تر است؛ به طوري که صنایع کارخانه اي برخالف 
بنابراین،  مي انجامد.  زندگي  استاندارد  بهبود  و  کار  کامل تر  تقسیم  به  طبیعي،  منابع 

تولید در کشورهاي سرشار از منابع طبیعي غني، کندتر است.
وفور منابع طبیعي باعث رواج برخورد نادرست برخي دولت ها با اقتصاد شده  است  ●

به طوري که از سیاست هاي اقتصادي همانند تجارت آزاد )که موجب رشد اقتصادي 
مي شود( استفاده نمي کنند. بنابراین، برخي محققان ضعف سیاست گذاري اقتصادي 

را علت اصلي عملکرد ضعیف اقتصادهاي با منابع طبیعي عنوان مي کنند1.
یک  ● نتیجه  در  تولیدي  ساختار  تغییرات  و  کالن  اقتصاد  اثرات  اقتصاددانان  برخي 

مطالعه  را  شده  است  معروف  هلندي  بیماري  به  که  طبیعي  منابع  بخش  در  شوک 
کرده اند. با این وجود، این چارچوب فکري تنها افزایش ارزش پول داخلي در فرایند 
رشد  بلندمدت  مفاهیم  از  این که  بدون  مي دهد  توضیح  را  عوامل  دوباره  تخصیص 
اقتصادي منتج شود. در حالت بیماري هلندي افزایش ارزش پول داخلي در اثر وفور 

منابع طبیعي باعث آسیب پذیری فرایند رشد صادرات می شود2.

از  حاصل  وجوه  مدیریت  بهبود  با  باید  طبیعي  منابع  صادرکننده  کشورهاي  بنابراین، 
فروش ثروت هاي نفتي، زمینه بسط بازار عوامل جدید تولید و گسترش اقتصاد دانش بنیان را 

فراهم ساخته و موجب درونزا شدن رشد اقتصادي شوند. 
همان طور که در بخش معرفي مدل نیز ذکر شد، در این مطالعه اثر متقابل امنیت اقتصادي 
اثر  این  مي دهد  نشان  برآورد  نتایج  و  است  شده  بررسي  تولید  بر  نیز  طبیعي  ثروت هاي  و 
به عبارت دیگر، کشورهایي که ثروت هاي طبیعي دارند، در  متقابل، مثبت و معنادار است. 
از فروش ثروت هاي  اقتصادي مناسب، مدیریت وجوه حاصل  امنیت  صورت داشتن سطح 

طبیعي به خوبي شکل گرفته و اثرات مثبت این منابع بر تولید افزایش خواهد یافت.

1. Gylfason (2001). Sachs and Warner (2001).
2. Bravo-Ortega and Gregorio (2002).
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جمع بندی و مالحظات

دوره  در  داخلي  ناخالص  تولید  بر  اقتصادي  امنیت  شاخص  تأثیر  مطالعه،  این  در 
داده هاي  از روش  استفاده  با  تعهد  منتخب عضو گروه عدم  براي کشورهاي   1996-2011
تابلویي بررسي شد. در همین راستا براي نشان دادن متغیر امنیت اقتصادي، از شاخص هاي 
حکمراني  ای استفاده شد که توسط بانک جهاني ارائه مي شود. و درنهایت، نتایج نشان دهنده 
این مطلب است که امنیت اقتصادي، تأثیر مثبت و معنادار بر تولید کشورهاي مورد بررسي 
دارد. همچنین، سایر متغیرهاي مستقل شامل انباشت سرمایه فیزیکي، سرمایه انساني، انباشت 
خالص جریان ورودي سرمایه گذاري خارجي و ثروت هاي طبیعي، تأثیر مثبت و معنا دار بر 
ثروت هاي  و  اقتصادي  امنیت  متغیرهاي  متقابل  تأثیر  تخمین،  نتایج  براساس  و  داشته  تولید 
و  مطالعه  این  در  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با  است.  معنا دار  و  مثبت  نیز  تولید  بر  طبیعي 
در راستاي افزایش رقابت پذیري اقتصاد، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و داشتن رشد 

اقتصادي مستمر و باثبات، پیشنهادهای زیر ارائه مي شود: 

داخلي،  ● ناخالص  تولید  متغیر  بر  اقتصادي  امنیت  متغیر  انتظار  مورد  تأثیر  به  توجه  با 
پیشنهاد مي شود شاخص هاي شش گانه امنیت اقتصادي )شفافیت و پاسخگویي، ثبات 
سیاسي بدون حضور خشونت، اثربخشي دولت، کیفیت تنظیم گري مقررات، تأمین 
قضایي و کنترل فساد( بهبود و ارتقا یابند. این کار با برقراری ثبات در سیاست هاي 
اقتصادي هنگام تغییر رهبران سیاسي، همچنین اتخاذ سیاست هاي شفاف و کارا زمینه 

را براي هرچه بیش تر رقابتي شدن اقتصاد و کاهش فساد فراهم می کند. 
با توجه به وجود شکاف فناوري بین کشورهاي مورد مطالعه و کشورهاي پیشرفته،  ●

و این امر که یکي از راه هاي پر کردن این شکاف، سرمایه گذاري مستقیم خارجي 
بیش تر  براي جذب هرچه  زمینه  مناسب  اخذ سیاست هاي  با  پیشنهاد مي شود  است، 
اقتصاد  به سوي  حرکت  و  داخلي  فناوري  ارتقاي  راستاي  در  سرمایه گذاري ها  این 

دانش بنیان فراهم شود.
گرچه سرمایه انساني سبب بهبود بهره وري کل عوامل تولید و افزایش تولید مي شود،  ●

اما چنانچه تقاضاي نیروي انساني همگام با عرضه آن رشد نکند، شاهد تأثیر اندک 
بیش تر  امر  این  بود.  خواهیم  تولید  جمله  از  اقتصادي  کالن  متغیرهاي  بر  متغیر  این 
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نامناسب  طبیعي شان  فراوان  ثروت هاي  مدیریت  که  مي دهد  رخ  کشورهایي  در 
است؛ زیرا در این کشورها به پشتوانه درآمدهاي ناشي از فروش ثروت هاي طبیعي، 
و  مي شود  توجه  انساني(  سرمایه  )ازجمله  تولید  دانش محور  عوامل جدید  به  کم تر 
تولید  جدید  عوامل  با  مقایسه  در  )که  تولید  سنتي  عوامل  به  بیش تر  تولیدکنندگان 
به دلیل اتخاذ راهبردهاي نامناسب اقتصادي ارزان ترند( توجه مي کنند؛ بنابراین، باید 
و  مناسب  سیاست هاي  اخذ  کانال  از  انساني  سرمایه  بازار  گسترش  به  جدی  به طور 
هماهنگ سمت عرضه و تقاضاي کالن اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد دانش بنیان 

به منظور دستیابي به رشد اقتصادي مستمر و باثبات پرداخت.
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