Investigating the effect of trust on economic growth in developed and developing
countries (Generalized Method of Moments (GMM))
Afsoon Rahimi
Saeed Garshasbifakhr
Hamid Asayesh

Abstract
Objective: According to studies, one of the main determinants of economic growth and development is
social capital, which has different components. One of the main components of social capital is "trust",
which is an essential aspect of economic and social relations. Trust means as a positive expectation that the
other party will not act opportunistically in their speech, actions and decisions. The result of some
researches shows the difference between countries in terms of their industrial structure depends more on
the level of their social capital than on the level of their developmental level, i.e., the degree of trust of
individuals in one society to another and their participation in the formation of civic groups and
associations. Emphasizing the importance of the role of trust in economic growth and to answer the question
of whether the trust index in developing countries affects economic growth in a similar way to developed
countries, the main purpose of this study is to show the trust index on economic growth in the two-selected
groups of developed and developing countries in the period 2009-2019.

Methods: To achieve this goal in this study, the trust index was first extracted from the World Value
Survey. Then, to investigate the relationship between trust and innovation with economic growth in two
selected groups of developed and developing countries, the two-stage Generalized Method of Moments
(GMM) model has been used for dynamic panel data. Applying the GMM method has some advantages
such as considering individual non homogeneous and more information, eliminating the biases in crosssectional regressions. For a more detailed study of these indicators in addition to other effective control
variables that are considered as factors affecting the economic growth and development of countries, are
also added to the regression equation. Delayed variables of GDP at real price, fixed capital formation,
human development index, consumer inflation rate, innovation index, number of labor force, economic
freedom index and trade openness index along with confidence index have been added to the model. The
statistical population of the present study includes 26 developing countries including: Islamic Republic of
Iran, Belarus, Brazil, Colombia, Ecuador, Egypt, Guatemala, Indonesia, Iraq, Jordan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Russia, Serbia, Thailand,
Tunisia, Turkey, Ukraine and Vietnam and 25 developed countries including: Argentina, Australia, Canada,
Chile, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, China, Hungary, Italy, Japan , Korea,
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Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland
and the United States from 2009 to 2019 (statistics are available by year). These countries were grouped
based on the Human Development Index so that countries with a human development index higher than 0/8
in the group of developed countries and less than 0/8 in the group of developing countries.

Results: In both group of selected countries, the significance level of Sargan statistics is more than 0.05.
At the 95% confidence level, the validity of the tools used in the estimation cannot be denied. So, the null
hypothesis that the instruments of the disturbance are not correlated cannot be rejected. Therefore, it can be
concluded that the instrumental variables used for estimation have the necessary validity. Also, the results
show that all explanatory variables have unit root and the Kau test indicates a long-term relationship
between variables and economic growth. According to the results, in countries with low levels of
development, the variables related to the physical relations of production mainly affect economic growth.
Also, the effect of the trust index on the economic growth of these countries is negative. In developed
countries, as expected, the impact of the trust index on economic growth is positive. And for one percent
increase in trust index, economic growth increases by 0.013 percent. The highest impact of the model
variables on economic growth is related to the human development index, which will increase by 2.45%
for one percent growth of this economic growth index. The positive impact of the lag of economic growth
in both groups of developed and developing countries indicates that economic growth in these countries is
subject to stable and long-term macroeconomic policies and requires forward-looking planning. According
to theoretical expectations, by increasing the rate of fixed capital formation, labor force and economic
freedom will lead to more economic growth in developed countries.
Conclusion: According to the results, the trust index in the selected developed countries has a positive and
significant effect on economic growth, but in the selected developing countries at a significant level of 90%
has a negative effect on economic growth. This result shows that the developed countries have advantages
due to the high level of trust in these countries: first, in result of trust, the communication and the transfer
of information is done easily. Secondly, facilitating the transfer of information takes place in technological
environments, which is one of the effective ways of trust category to solve the problem of information
deficiency category of organizational learning. Finally, the problem of free riding is improved through
group activities. But the inverse relationship between trust and economic growth in the selected developing
countries can have two main reasons. First, the level of trust in economic policies in these countries is very
low. Second, the issue of data quality is trust in these countries. Distrust, which is a form of formal and
informal institutions in the economy that has always caused fear of partnership and cooperation between
people, and people prefer distrust to avoid losses and limit their economic activities to the circle of friends
and Their acquaintances do. One of policies that could develop trust level in developing countries is to
increase institutional trust by improving the transparency and integrity of institutions. Another and even
more important policy is related to educational programs in such a way that the main emphasis is shifted to
the team working of students and strengthens cooperation between new generations. These policies are able
to increase social capital and consequently public trust.
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چکیده
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روش :جهت تحقق این هدف ،ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظر سنجی ارز شی جهان ا ستخراج شد .سپس با ا ستفاده از مدل گ شتاورهای عمومی
تعمیمیافته ( )GMMتأثیر شاخص اعتماد بر ر شد اقت صادی مورد برر سی قرار گرفت .متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ،ت شکیل
سرمایه ثابت ،شاخص تو سعه ان سانی ،نرخ تورم م صرفکننده ،شاخص نوآوری ،تعداد نیروی کار ،شاخص آزادی اقت صادی و شاخص باز بودن
تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.
یافتهها :نتایج نشان میدهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.
نتیجهگیری :بر ا ساس نتایج به د ست آمده شاخص اعتماد در ک شورهای تو سعه یافته اثر مثبت و معناداری بر ر شد اقت صادی دارد ولی در ک شورهای
درحالتوسعه در سطح معناداری  21درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دالیل آن پایین بودن کیفیت دادهها و
مهمتر سطح اعتماد در این ک شورها ا ست .بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهمترین سیا ستهای افزایش اعتماد در جوامع ا ست و الزم
است سیاستهای کشورهای درحالتوسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند .همچنین اجرای برنامههای آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک
گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین ن سلهای جدید ،افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در
سیاستهای این کشورها مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه

از مهمترین اهداف هر جامعهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و برای تحقق این امر ،دولتها هزینههای متعدد و
فراوانی صررررف تحقیق و پژوهش و برنامهریزی ها در طول دوره های مختلف کردهاند .یکی از پایهترین امورات برای تحقق
هدف ،شناسایی عوامل مؤثر بر آن است .مطالعات زیادی در خصوص اثرگذاری عوامل مختلف بر رشد اقتصادی انجام شده
ا ست ولی سرمایه اجتماعی مفهومی ا ست که در نیمقرن اخیر مورد توجه پژوه شگران قرار گرفته ا ست تا دالیل تفاوتهای
مداوم رشررد در کشررورها را رمزگشررایی کنند .یکی از مؤلفههای اصررلی سرررمایه اجتماعی «اعتماد» اسررت که تحقیقات نشرران
میدهد ،اگرچه تنها یک مؤلفه سرمایه اجتماعی است ،اما یک جنبه ضروری برای روابط اقتصادی و اجتماعی است (آلگان،1
 .)2118اعتماد به معنی باور به عمل و رفتاری اسررت که از دیگران انتظار میرود .درواقع این باور به احتمالی اشرراره دارد که
دیگران ،کارهای به خصوصی را انجام میدهند یا از انجام آن پرهیز میکنند.
فوکویامرا )1995( 2اعتمراد را به صورت احساس آرامش دوجانبه همرراه با پرذیرش کرالم ،تعهردات و رفترار یکردیگر،
تعریف میکند و این موضوع را مطرح میکند که تفاوت کشورها به لحاظ ساختار صنعتی شان بی شتر از آنکه به سطح توسعه
آنها مرتبط باشد به سطح سرمایه اجتماعی شان ،یعنی میزان اعتمررررادورزی افراد یک جامعه به دیگر و نیز مشارکت آنها در
تشکیل گروهها و انجمنهای ش رهروندی ،بستگی دارد .روتر ،اعتماد را صالحدیدی میداند از جانب فرد یا گروه که میتوان
بهواسرررطه آن بر کالم ،وعده ،اظهار شرررفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد (روتر .)1967 ،3به عبارتی میتوان گفت
اعتماد یک انتظار مثبت اسررت در رابطه بااینکه طرف مقابل در گفتار ،کردار و تصررمیمات خود بهگونهای فرصرتطلبانه رفتار
نکند (گوردون.)2111 ،0
پژوهشهای انجام شده از سال  2119نیز به بررسی علیت اثرگذاری اعتماد بر رشد و عملکرد اقتصادی پرداختند (آلگان و
کاهوک )2111 ،5و نشان دادند از طریق چندین کانال این اثرگذاری منتقل می شود .این کانالها شامل افزایش تأثیر اعتماد بر
کارایی ،انباشت سرمایه ان سانی ،حاکمیت ،سرمایهگذاری و نوآوری ،عملکرد بازارهای مالی ،سازمانها ،شرکتها ،عملیات
بازار کار و تجارت ا ست که همه آنها م ستقیماً بهطور مثبت بر ر شد تأثیر میگذارند .اعتماد همچنین نقش مهمی در افزایش
رفاه شهروندان ایفا میکند که بهطور مستقیم بر بهرهوری و درنتیجه رشد اقتصادی آنها تأثیر میگذارد .از نظر ارو،)1972( 6
اعتماد روان کننده اصلی یک سیستم اجتماعی است زیرا همکاری و مبادالت سودمند متقابل را علیرغم وجود اطالعات ناقص
و قراردادهای ناقص تسهیل میکند.
با محور قرار دادن اهمیت نقش اعتماد در رشررد اقتصررادی ،مطالعه حاضررر به اندازهگیری میزان اثرگذاری اعتماد بر رشررد
اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه میپردازد .بخش دوم این مقاله بهمرور مختصری از مبانی
نظری تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی میپردازد .برخی از پیشینه پژوهشهای انجام شده در این حوزه در بخش سوم ارائه شده
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ا ست .الگوهای پانل پویا در بخش چهارم از مقاله معرفی شده و سپس نتایج پژوهش حا ضر بر ا ساس مدل مذکور در بخش
پنجم تشریح شده است .بخش ششم این مقاله به جمعبندی تحقیق حاضر پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود سطح اعتماد ارائه
میکند.
مبانی نظری

یکی از اساسیترین ارزشهای فرهنگی که میتواند رشد و توسعه اقتصادی را توضیح دهد اعتماد است .اعتماد به معنای
اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان در تعامالت اقتصادی و اجتماعی است که البته خود در مجموعه بزرگتر و مهمتر سرمایه
اجتماعی قرار میگیرد .سرمایه اجتماعی از ذخیره ارتباطات و تعامالت اجتماعی به د ست میآید و به عنوان انبا شتی از حس
اعتماد ،همکاری و مشرررارکت در بین افراد جامعه بهمثابه یک چسرررب اجتماعی ،اع رررای جامعه را به هم متصرررل میکند
(علیکرمیان و همکاران .)1395 ،اولین عن صری که در هرگونه تعریف از بحث اعتماد به چ شم میخورد این ا ست که اعتماد
نوعی باور است .پس با اعتماد به اشخاص درواقع نوعی اعتقاد را در مورد اعمال و اقدامات آتی آنها ابراز میکنیم .ازآنجاکه
اعتماد نوعی باور در مورد اقدامات و پیامدهای آنها ا ست ویژگی دوم اعتماد ،مخاطرهدار بودن آن ا ست زیرا هنگامی که به
دیگران اعتماد میکنیم به پیامدهای آن مطمئن نیسررتیم .سررومین عنصررر اصررلی اعتماد این اسررت که این پدیده به ارزیابی ما از
میزان قابلیت اعتماد دیگران بستگی دارد .هرچند که وجود چنین رابطهای دستکم به صورت ضمنی بدیهی است اما بهندرت
در قالب تحقیقات تجربی بررسی شده است .منظور از قابلیت اعتماد این است که دیگران تا چه اندازه ظرفیت برآورده ساختن
اعتماد ما را دارند (لوی و استوکر.)2111 ،1
دانشمندان علوم اجتماعی اعتماد را به حداقل سه نوع زیر دستهبندی کردند:
 )1اعتماد خویشاوندی :که بیانکننده اعتماد افراد جامعه به افراد خانواده -نزدیکان و دوستان است.
 )2اعتماد میان افراد :بیانکننده اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و افراد جامعه است.
 )3اعتماد نهادی :ناظر بر احسرراس افراد نسرربت به نهادها یا حرفههای مختلف یا حتی بخشهای مختلف دولتی اسررت
(رحمانی و امیری.)1386 ،
پالتو )1990( 2اعتماد را به دو حالت تقسیم میکند .1 :اعتماد شخصی شده  .2اعتماد عمومی شده.
اعتماد شخصی شده در اثر فعلوانفعاالتی مکرر بین اشخاص شکل میگیرد و دارای کارایی کمی است اما اعتماد عمومی
شررده از طریق تربیت کودکان و افراد ،دانش عمومی درباره جمعیت عاملین و اشررتیاا برای رویارو شرردن به وجود میآید و
دارای کارایی بیشررتری اسررت .تفاوت اسرراسرری این دو اعتماد در این نکته اسررت که در اولین برخورد با فردی اعتماد نوع اول
م ستلزم تالش و زمان ا ست اما اعتماد نوع دوم خودجوش ا ست .اعتماد عمومی سریعتر و کمهزینهتر از اعتماد شخ صی شده
عمل میکند (دورالف و فافچمپس .)2112 ،3در این پژوهش منظور از اعتماد ،عمومی شده است که منظور از اعتماد عمومی
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شرررده ،اعتماد به افراد ناشرررناس اسرررت .طبق نظر فوکویاما ( )1999هیچگاه اعتماد موجود در خانوارها به غیر خانوار سررررایت
نمیکند و اعتماد عمومی شده عامل اصلی اختالف در سطح جوامع و کشورها محسوب میشود.
بنابراین ،اعتماد به عنوان نگرشرری خارج از حلقه خانواده ،به عنوان عنصررر کلیدی بسرریاری از نتایج اقتصررادی و اجتماعی
توسط دانشمندان علوم اجتماعی در نظر گرفته شده است (بنفیلد1957 ،1؛ پاتنام ،)2111 ،2درحالی که نقش اعتماد در ادبیات
ا صلی اقت صادی مدتها ست که مورد مناق شه ا ست .اولین بار ارو ( )1972اظهار دا شت که «تقریباً هر معامله تجاری در درون
خود یک عنصر اعتماد دارد ،بهویژه معامالتی که در یک دوره زمانی انجام می شوند .میتوان بهطور منطقی استدالل کرد که
بسرریاری از عقبماندگیهای اقتصررادی در جهان را میتوان با عدم اعتماد متقابل توضرریح داد» .دیدگاه ارو بهطور سرراده بیان
میکند در یک جامعه پیچیده ،نوشتن و اجرای قراردادهای مفصل و جامع که شامل همه شرایط برای مبادالت اقتصادی باشد،
غیرممکن ا ست و لذا نبود قوانینی غیرر سمی مانند اعتماد موجب از د ست رفتن بازارها ،سود و منفعت مبادالت اقت صادی و
عدم تخصیص کارا منابع خواهد شد .از این نظر ،اعتماد و قوانین غیررسمی شکلدهنده همکاری میتوانند تفاوتهای رشد و
توسررعه اقتصررادی را توضرریح دهند .بهطورکلی میتوان گفت طبق دیدگاه ارو اعتماد تسررهیلگر مبادالت و معامالت تجاری
اسرررت .بولز 3و همکاران ( )2112نشررران میدهد افراد جوامع مختلف در معامالت بر پایه اعتماد و سررررمایه اجتماعی بدون
هیچگونه مالحظات دیگری همکاری میکنند (فهر2119 ،0؛ بولز و گینیتس.)2117 ،5
برای توج یه منطقی وجود همکاری در غ یاب شرررهرت عاملین ،ادب یات اقتصرررادی بینش های حاصرررل از تحقی قات در
روانشناسی ،علوم اجتماعی و اقتصاد رفتاری را وارد کرده است که وجود انگیزه ذاتی مرتبط با همکاری را نشان میدهد (بولز
و بوالنیا ریس2112 ،6؛ کانمن و تور سکی .)2111 ،7درواقع افراد بیش از منافع مادی ،خود عمل همکاری را ارز شمند دان سته
و انگیزه میگیرند .برای مدل سازی این رفتار ،فران سوا و زابونیک ،)2115( 8تابلینی ،)b2118( ،9آلگان و کاهوک،)2119( 11
بیدنر 11و فران سوا ( )2111فرض میکنند که عدم همکاری ممکن ا ست منجر به هزینههای روانی شود و لذا بهنوعی فرض بر
ترجیحات متقابل ا ست و افراد با ک سانی که رفتار م شارکتی ن شان میدهند وارد تعامالت شده و ک سانی را که به هنجارهای
همکاری احترام نمی گذارند مورد تحریم قرار گرفته و همکاری های آتی حذف شررروند (فهر و اشرررم یت1999 ،12؛ فهر و
گچچر2111 ،13؛ گینتیس 10و همکاران2115 ،؛ هوف 15و همکاران .)2111 ،این شررررایط مسرررتلزم این فرض اسرررت که افراد
خودبین نبوده و برای ترجیحات دیگران نیز ارزش قائل هسررتند ،که اجازه میدهد همکاری در گروههای ناشررناس و با اندازه
قابلتوجه صورت گیرد (بولز و گینیتس.)2117 ،
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مطالعات در خصرروص رابطه بین اعتماد و رشررد عمدتاً بر اعتماد عمومی 1متمرکز اسررت ،بهعبارتدیگر روابط بین افرادی
که الزاماً اع ای یک خانواده یا همکاران دائمی نی ستند .تعریف کلی اعتماد برگرفته از کلمن ( )1991ا ست که بر ا ساس آن
«فردی در صررورتی اعتماد میکند که منابع خود را بهطور داوطلبانه بدون هیچگونه تعهد قانونی از طرف دوم در اختیار طرف
دیگر قرار دهد ،اما انتظار میرود که عمل اعتماد نتیجه خواهد داد» .یکی از مزایای این رویکرد ،همانطور که توسرررط فهر
( )2119نشران داده ،تعریف اعتماد به عنوان رفتاری اسرت که میتواند مسرتقیماً با بازیهای تجربی اندازهگیری شرود .بنابراین
میتوان گفت اعتماد با مفهوم سرررمایه اجتماعی که توسررط فوکویاما ( ،)1995پاتنام ( )2111و گویسررو 2و همکاران ()2111
استفاده میشود ،مرتبط است .به این ترتیب ،که سرمایه اجتماعی مجموعهای از آن باورها و ارزشهای مداوم و مشترک است
که افراد کمک میکند تا در فعالیتها و مشارکتها بر مسئله سواری مجانی 3فائق آیند.
نحوه اثرگذاری اعتماد بر رشد اقتصادی

همانطور که در بخش قبل اشاره شده ارو ( )1972بر نقش مهم و اسا سی اعتماد در عملکرد سی ستمهای اقتصادی تأکید
میکند و فوکویاما اعتماد را عامل ا سا سی در پیامدهای اقت صادی میداند .در ادامه به م سیرهایی که از طریق آن ا اعتماد بر
رشد اقتصادی اثر میگذارد ،اشاره میشود (رحمانی و امیری.)1386 ،
اثرگذاری اعتماد بر رشد اقتصادی از طریق کاهش هزینه مبادالتی

از مهمترین کارکردهای اقتصررادی اعتماد کاهش هزینههای مبادالتی 0مربوط به هماهنگیهای رسررمی نظیر قراردادها،
سلسلهمراتب ،مقررات دیوانساالرانه ،هزینههای کسب اطالعات و هزینههای مربوط به فعالیتهای قانونی است.
قرارداد کاملی که بتواند تمام جوانب و هزینههای جانبی یک قرارداد را در بردا شته با شد ،غیر ممکن یا ب سیار م شکل و
پرهزینه ا ست .در این حالت ا ست که اعتماد و سرمایه اجتماعی با کاهش فر صتطلبی ،ضعفهای موجود در قراردادهای
ناقص را جبران کرده و موجب افزایش بازدهی قراردادها و مناسرربات و درنتیجه رونق اقتصررادی شررود .البته این امکان وجود
دارد که بتوان کنشهای گروهی از مردم را که در بین آنان اعتماد ب سیار پایین ا ست ،هماهنگ کرد ،ولی این و ضع قاعدتاً
دربردارنده هزینههای معامالتی ا ضافی و پرهزینه در رابطه با نظارت ،مذاکره ،اقامه دعاوی حقوقی و تنفیذ توافقهای ر سمی
خواهد بود.
تأثیر اعتماد بر توسعه مالی

قراردادهای مالی ن سبت به اعتماد ب سیار ح ساساند؛ در این خ صوص چک یکی از ابزارهای مالی ا ست که نیازمند اعتماد
زیاد بین دو طرف معامله ا ست .ازیکطرف ک سی که چک را دریافت میکند باید مطمئن با شد که در ح ساب طرف مقابل
نقدینگی وجود دارد یا ا صطالحاً چک طرف مقابل پاس می شود و ک سی که چک را پرداخت میکند باید اطمینان دا شته
باشررد که طرف مقابل در چک خدشررهای وارد نکرده و مبلغ چک را عوض نخواهد کرد .مورد دوم ،مرتبط با تخصرریص
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داراییهای مالی است .هر نوع سرمایهگذاری ،منوط بهنوعی واگذاری کار به کارگزاران است .در مناطق با اعتماد باال افراد از
آمادگی بی شتری برای پذیرش افرادی به عنوان کارگزار خود برخوردارند تا حفاظت و مدیریت پول خود را به آنها بسپارند.
به همین خاطر با ثابت بودن سررایر شرررایط ،انتظار ما از خانوادههایی که در این مناطق زندگی میکنند ،این اسررت که بخش
زیادی از ثروت مادی خود را در سررپردهها و سررهام سرررمایهگذاری کنند و بخش کمتری را به عنوان پول نقد باقی گذارند.
مورد سوم ،قرض گیری و وامدهی است که بهشدت به اعتماد بستگی دارد.
اثر اعتماد بر عملکرد و کارایی دولت

ناک و کیفر )1997( 1بیان میکنند جوامعی که مردم به م سئوالن دولتی اعتماد دارند ،اعالم موا ضع و سیاستهای دولت
از اعتبار بی شتری برخوردار ا ست .تعهدات بانکهای مرکزی مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره ،ت مینهایی که وزرای اقت صاد
برای تثبیت پ شتوانه نرخ ارز میدهند و اطمینان ن سبت به اینکه قوانین مالیاتی مرتب مورد تجدیدنظر و ا صالح قرار میگیرند،
همه و همه در جوامع با اعتماد باالتر مردم نسبت به دولت از اعتبار بیشتری برخوردارند.
اثر اعتماد بر ساخت و انباشت سرمایه انسانی

اعتماد به نهادها و افراد جامعه میتواند سرمایهگذاری در سرمایه ان سانی را ت شویق و سبب ارتقاء آن در جامعه گردد .در
شرررایطی که افراد جامعه به هم اعتماد دارند جامعه نگرانی کمتری از بابت اینکه تالشهای آنها به خاطر ضررعف و قص رور
دیگران بی پاداش بماند ،دارند و درنتیجه در سرمایه انسانی بیشتر سرمایهگذاری خواهند کرد.
اثر اعتماد بر نوآوری

مطالعات گ سترده انجام شده ،ازجمله مطالعات ناک و کیفر ( ،)1997یلی رنکو 2و همکاران ( )2112و چو )2116( 3ن شان
میدهند که تحقیق و تو سعه فنآوری سطح باال غالباً واب سته به تبادل غیرر سمی حقوا مالکیت فکری است و دلیل سادهاش
این است که هزینه معامالتی تبادل رسمی فواالعاده زیاد است و سرعت تبادل را کند خواهد کرد .اگر اعتماد از حد آستانهای
پایینتر باشد ،نبوغ و توانایی افراد به علت فقر اعتماد به ثمر نمینشیند.
پیشینه پژوهش
0

مینی سی و عبدالکریم ( )2121به مطالعه رابطه بین اعتماد عمومی شده و ر شد اقت صادی در ک شورهای منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا ( )MENAپرداخته ا ست .این پژوهش از یک مدل رگر سیون خطی چندگانه بر روی دادههای پانل شامل 110
ک شور در بازه زمانی  1999تا  2121بهره گرفته ا ست .نتایج یک رابطه مثبت و معنادار بین اعتماد و ر شد اقت صادی را در مدل
کلی برای همه طبقهبندی کشررورها به جز کشررورهای منا نشرران میدهد ،که در آن رابطه کلی منفی ولی تقریباً ناچیز اسررت.
اعتماد بیشررترین تأثیر را بر رشررد در اقتصررادهای در حال گذار و به ترتیب در کشررورهای درحالتوسررعه آس ریایی ،کشررورهای
تو سعهیافته ،ک شورهای جنوب صحرای آفریقا ،ک شورهای درحالتو سعه آمریکا و سپس ک شورهای منا دارد .همچنین این
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پژوهش نشرران میدهد که تأثیر منفی اعتماد بر رشررد اقتصررادی در کشررورهای منا تنها در موجهای  6و  7رخ داده اسررت که
ضرایب قابلتوجهی دارند.
تام سون ،)2118( 1در نتایج پژوهش خود ا ستدالل میکند سرمایه اجتماعی بر نوآوری و ر شد اقت صادی تأثیر میگذارد.
سرررمایه اجتماعی فعالیتهای نوآوری را تحریک میکند ،که منجر به باال رفتن سررودهای انحصرراری میشررود ،در اقتصرراد
نئوکال سیک ،سرمایه اجتماعی جمعی بهطور طبیعی ر شد میکند و بر ر شد اقت صادی از طریق بخش نوآوری تأثیر میگذارد.
در هماهنگی با شواهد تجربی ،مدل پیشبینی میکند که رشد اقتصادی با نسبت کارگران به نوآوران افزایش مییابد.

ویل 2و همکاران ( )2118در پژوه شی به برر سی تعامل بین اعتماد ،نوآوری و ر شد اقت صادی در  112منطقه اتحادیه اروپا
در دوره زمانی  1991-2112پرداختند .آنها با اسرررتفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله و سررره مرحلهای مدلها را برآورد
نمودند .نتایج نشرران داد عملکرد نوآوری باالتر به رشررد درآمد سرررانه میانجامد و سرررمایه اجتماعی نیز به طور غیرمس رتقیم با
تقویت نوآوری بر رشررد تأثیر میگذارد .همچنین بر اسرراس این نتایج ،هیچ نقش مسررتقیمی برای سرررمایه اجتماعی در جهت
تقویت رشد درآمد سرانه کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد.
وایتلی )2111( 3در پژوه شی به ب سط مدل رشد نئوکال سیکی پرداخته و عامل اعتماد را به مدل ا ضافه میکند و مدعی این
نکته است سرمایه اجتماعی ،یا اعتماد بین فردی شهروندان ،نقش مهمی در تبیین کارایی نهادهای سیاسی و عملکرد اقتصادی
جوامع معا صر ایفا میکند .او همچنین بر ا ساس دادههای پیمایش ارزشهای جهانی برای  30ک شور طی دوره زمانی -1992
 1971نتیجه میگیرد اعتماد دارای اثر مثبت و معنادار و با اثری به بزرگی آموزش و سرررمایه انسررانی بر روی رشررد اقتصررادی
است.
فرجزاده و همکاران ( ،)1396در مقالهای عوامل تعیینکننده رشرررد اقتصرررادی ایران را بررسررری کردند ،افزون بر سررررمایه
فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه انسانی ،اجتماعی و همچنین منابع طبیعی بهعنوان عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی به
شررمار میروند .متغیر سرررانه پروندههای ق ررایی بهعنوان متغیر سرررمایه اجتماعی در نظر گرفته شررده اسررت .نتایج تحقیق نشرران
میدهد سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ترتیب دارای بیشترین بازده بوده و سرمایه اجتماعی و منابع طبیعی نقش بسیار کمی
ایفا میکنند.
شرراکری و همکاران ( ،)1393در مقالهای در رابطه با اثر اعتماد بر نوآوری در کشررورهای با درآمد متوسررط طی سررالهای
 1996-2117نتیجه گرفتند که متغیر اعتماد عمومی شررده به عنوان اصررلیترین شرراخص سرررمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به
افراد ناشناس و گروههای غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معناداری دارد.
رحمانی و امیری ( )1386با اسررتفاده از مبانی معرفی شررده توسررط چو ( ،)2116به بررسری اثر اعتماد بر رشررد اقتصررادی در
استانهای ایران با استفاده از یک مدل تعمیمیافته رشد اقتصادی و با روش اقتصادسنجی ف ایی پرداختند .نتایج تحقیق نشان
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میدهد که با ورود متغیر پروندههای مختومه چک بالمحل ،که شاخ صی برای بیان کاهش اعتماد به افراد جامعه به خ صوص
کاهش اعتماد در تعامالت اقت صادی در نظر گرفته شده ،قدرت تو ضیحدهندگی مدل موردنظر به میزان  1/10افزایش مییابد
و نتیجه گرفته میشود که این متغیر تأثیری منفی بر رشد اقتصادی دارد.
رنانی و همکاران ( )1385با ا ستفاده از تعمیم الگوی فرانکوئیس ( )2112و با تغییرات در تابع تولید آن برای اقت صاد ایران،
که تابعی از مقدار مطلق و نرخ ر شد سرمایه اجتماعی ا ست؛ نقش اعتماد را در افزایش یا کاهش سهم ح ور کارآفرینان در
عر صه اقت صاد مورد برر سی قرار دادند .نتایج برر سی آنان ن شان داد که نرخ ر شد اقت صاد عالوه بر تأثیرپذیری از نرخ ر شد
سرمایههای اقتصادی و ان سانی از اعتماد نیز تأثیر میپذیرد  .در این تحقیق رشد سرمایه اجتماعی بیش از رشد سرمایه ان سانی،
توانسته رشد اقتصادی را متأثر سازد.
همچنان که پیشینه تحقیق نشان میدهد نتایج برخی از کشورها بیانگر تاثیر مثبت شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی است و
برخی دیگر به عنوان مثال :رحمانی و امیری ( )1386که قبال به آن اشررراره گردید و هلیول ،)1996( 1راث )2119( 2به وجود
یک رابطه منفی بین این دو شررراخص اشررراره میکنند و نتایج مطالعاتی مانند :ویل و همکاران ( ،)2118بیگلسررردیجک 3و
همکاران ( )2110مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین اعتماد و رشررد اقتصررادی اسررت .عدم توافق فوا الذکر در مورد تأثیر
اعتماد بر ر شد ن شان می دهد که نوع رابطه احتماالً م شروط به نمونه ک شورها ،مناطق مورد برر سی ،سطح اولیه اعتماد و زمان
دوره در نظر گرفته شده است.
از جمله نوآوری پژوهش حاضر اینست که برای مطالعه دقیقتر ،کشورهای متخب را به دو گروه کشورهای توسعه یافته و
در حال تو سعه تق سیم نموده تا تفاوت اثرگذاری شاخص اعتماد با توجه به تفاوت ویژگیها و سطح تو سعه ک شورها مورد
توجه قرار گیرد .همچنین در معادالت رشد که در تخمین آنها اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و وجود متغیر وابسته با
وقفه در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است ،یکی از بهترین شیوههای مدلسازی استفاده از تخمینزن گشتاورهای عمومی
تعمیم یافته است ،که در مطالعات مربوطه ،مورد اغفال واقع شده است .در پژوهش حاضر جهت مدلسازی اثر اعتماد بر رشد
اقتصادی ،از گشتاورهای عمومی تعمیم یافته بهره گرفته شده است.
جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضررر شررامل  26کشررور درحالتوسررعه شررامل :جمهوری اسررالمی ایران ،بالروس ،برزیل ،کلمبیا،
اکوادور ،مصر ،گواتماال ،اندونزی ،عراا ،اردن ،قزاقستان ،قرقیزستان ،لبنان ،مالزی ،مکزیک ،نیجریه ،پاکستان ،پرو ،فیلیپین،
رو سیه ،صرب ستان ،تایلند ،تونس ،ترکیه ،اوکراین و ویتنام و  25ک شور تو سعهیافته شامل :آرژانتین ،ا سترالیا ،کانادا ،شیلی،
قبرس ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،هنگکنگ ،چین ،مجارستان ،ایتالیا ،ژاپن ،کره ،هلند ،نیوزلند ،نروژ ،لهستان ،رومانی،
سررنگاپور ،اسررلوانی اسررپانیا ،سرروئد ،سرروئیس و ایاالتمتحده امریکا در فاصررله زمانی سررالهای  2119تا  2119میالدی انجام
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می شود .این کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی گروهبندی شدند بهطوری که کشورهای با شاخص توسعه انسانی باالتر
از 1/8در گروه کشرررورهای توسرررعهیافته و کمتر از  1/8جزو گروه کشرررورهای درحالتوسرررعه قرار دارند .اگرچه بر اسررراس
طبقهبندی  UNDPکشورها با شاخص توسعه انسانی زیر  1/55به کمتر توسعهیافته ،بین 1/55تا  1/699گروه متوسط ،بین  1تا
 1/799توسرعهیافته و باالتر از  1/8به کشرورهای با توسرعه باال تقسریم میشروند ولی در پژوهش حاضرر به دلیل کمبود دادهها
تعداد کشورها منتخب محدود و برای تناسب تعداد کشورها به دو گروه بر اساس آستانه  1/8تقسیم شدند.
روش تحقیق

به دلیل اینکه دادههای پژوهش پانلی است لذا مدل مورد استفاده جهت برآورد الگوهای پانل دیتا خواهد بود.
الگوهای پانل پویا

از آنجایی که در بسرریاری از موارد دادههای مورد اسررتفاده در الگوهای پانل در اصررل پویا هسررتند ،لحاظ این پویایی در
مدلهای پانل به صحت و استحکام نتایج به دست آمده در روشهای پانل ایستا کمک خواهد نمود .در مدلهای پانل دیتا ،با
ورود وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر مستقل در سمت راست مدل ،فرم پویای مدل حاصل میگردد (بالتاجی .)2118 ،1با این
وجود وقفه متغیر واب سته در سمت را ست باعث می شود که فرض عدم خودهمب ستگی میان متغیرهای م ستقل (تو ضیحی) و
جمالت اخالل به عنوان یکی از فروض کالسرریک نقش شررود .درنتیجه اسررتفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی نتایج
تورشدار و نا سازگاری ارائه خواهد کرد .ا ستفاده از مدل گ شتاورهای تعمیمیافته 2با بهکارگیری متغیر ابزاری این ایراد یعنی
درونزایی متغیرهای توضرریحی یا سرراختار پویای مدل را برطرف میکند و جهت حذف تورش ناشرری از درونزایی متغیرهای
توضرریحی اجازه میدهد تمام متغیرهای رگرسرریونی حتی با وقفه ،اگر همبسررتگی با اجزاء اخالل ندارند به عنوان متغیر ابزاری
وارد مدل شوند (گرین.)2118 ،3
ماتیاس و سوستر )1991( 0بیان میکنند که روش حداقل مربعات دومرحلهای اندرسون و هسیائو )1981( 5که بهمنظور رفع
م شکل همب ستگی جمالت اخالل و متغیرهای تو ضیحی ارائه شده ا ست به دلیل م شکل در انتخاب ابزارها ،منجر به محا سبه
واریانس بزرگ برای برآوردگرها و عدم معناداری آنها خواهد شرررد .برای حل این مشرررکل روش گشرررتاورهای تعمیمیافته
آرالنو و بوند )1991( 6پیشنهاد شده است (موحدمنش.)1395 ،
بکار بردن روش  GMMمزیتهای همانند لحاظ نمودن ناهم سانیهای فردی و اطالعات بی شتر ،حذف تورشهای موجود
در رگرسیونهای مقطعی است که نتیجه آن تخمینهای دقیقتر ،با کارایی باالتر و همخطی کمتر در  GMMخواهد بود.
در این مقاله از روش گشتاور تعمیمیافته ( )GMMجهت تخمین مدل استفاده شده است .این شیوه ،ازجمله کارآمدترین
شیوهها برای برآورد تأثیرگذاری نهادها ست زیرا درونزا بودن شاخصهای نهادی و تأثیرپذیری آنها از روند تو سعه را حل
میکند .همچنین این الگو ،با کاهش یا رفع همخطی در مدل ،حذف متغیرهای ثابت در طی زمان و افزایش بعد زمانی متغیرها
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کارایی بیشتری در برآوردها دارد (ندیری و محمدی .)1391 ،این مدل از یکسررو ،نیاز به اطالعات دقیق توزیع جمالت
اخالل نداشته و اساس آن بر فرض غیر همبستهبودن جمالت اخالل با مجموعه متغیرهای ابزاری در معادالت ،استوار است.
از سروی دیگر ،به لحاظ احتمال وجود همبسرتگی جمله خطا با متغیرهای توضریحی در مدل اثرات ثابت ،از اعتبار باالتری
برخوردار است .فرم ریاضی و جبری روش گشتاور تعمیمیافته به صورت زیر بیان میشود:

𝑡𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼1 + 𝛽2 𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝑋𝑖,𝑡 + 𝜂𝐼 + 𝜀𝑖,

( )1

در رابطه فوا Y ،متغیر وابسته که در این پژوهش رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) است X،مجموعهای از متغیرهای
توضررریحی𝜂 ،معرف اثرات انفرادی یا ثابت کشرررورها 𝜀 ،جمله اخالل و  tو  iب یانگر واحد مشررراهده دوره زمانی اسرررت
(موحدمنش.)1395 ،
بر ا ساس دیدگاه آرالنو و بوند ،رو شی در ارتباط با مو ضوع تخمینزننده مدل گ شتاور تعمیمیافته پی شنهاد شد که شامل
حذف اثرات ویژه فردی مسررتقل از زمان 𝑖 𝜂 با گرفتن تفاضررل مرتبه اول از معادله ( )1اسررت .رابطه مزبور با انجام این عمل به
صورت معادله ( )2خواهد بود:
) 𝑌𝑖,𝑡 − 𝑌𝑖,𝑡−1 = 𝛽(𝑌𝑖,𝑡−1 − 𝑌𝑖,𝑡−2 ) + 𝛾(𝑋𝑖,𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1 ) + (𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1

( )2

در اینحالت) (𝑌𝑖,𝑡−1 − 𝑌𝑖,𝑡−2با )  (𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1دارای همبسرررتگی هسرررتند .تخمین حداقل مربعات معمولی ،تخمین
سازگار بدون تور شی از 𝛽 را بهد ست نمیدهد .بنابراین بای ستی ابزار معتبری برای مدل یافت .با فرض اینکه (الف) جمالت
خطا بهصورت سریالی همبسته نیستند:
𝑡 ≠ 𝑠 𝑑𝑛𝑎 𝑁 𝐸[𝜀𝑖,𝑡 𝜀𝑖,𝑡−1 ] = 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

()3
و (ب) حاالت اولیه از قبل تعیینشده هستند:
()0

𝐸[𝑌𝑖,𝑡 𝜀𝑖,𝑡−1 ] = 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁 𝑎𝑛𝑑 𝑡 ≥ 2

آرالنو و بوند ( )1991محدودیتهای گشتاوری زیر را بیان کردند:
𝐸[𝑌𝑖,𝑡 (𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1 )] = 0 ,
( )5
𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,3, … , 𝑁𝑇 𝑎𝑛𝑑 𝑠 ≥ 2
از آنجاکه مقادیر دو دوره و یا بیشررتر وقفهدار 𝑡 𝑌𝑖,با)  (𝑌𝑖,𝑡−1 − 𝑌𝑖,𝑡−2و نه با )  (𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1همبسررته هسررتند ،میتوان

آنها را به عنوان ابزارهای معتبری برای معادله در نظر گرفت (آرینمهر و همکاران.)1392 ،
سازگاری تخمینزننده  GMMبه معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد که میتواند
به و سیله دو آزمون ت صریح شده تو سط آرالنو و بوند ( ،)1991آرالنو و باور ( )1995و بلوندل و بوند )1998( 1آزمون شود.
اولی آزمون سرررارگان 2از محدودیتهای از پیش تعیینشرررده اسرررت که معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند .آماره آزمون
سرارگان دارای توزیع  𝜒 2با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیشازحد اسرت .دومی ،آزمون همبسرتگی سرریالی
Sargan Test
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ا ست که به و سیله آماره  M2جهت برر سی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری ،وجود همب ستگی سریالی مرتبه دوم ) 𝐴𝑅(2در
جمالت خطای تفاضرررلی مرتبه اول را آزمون میکند .در این آزمون ،تخمینزن  GMMزمانی دارای سرررازگاری اسرررت که
همب ستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفا ضلی مرتبه اول وجود ندا شته با شد .تفاوت این دو روش بر ا ساس
شیوهای است که تأثیرات فردی 1در مدل گنجانده می شود .در شیوه اورالنو -بوند از تفاضل 2و در دومی از روش اختالف از
تعامد 3استفاده می شود (ندیری و محمدی .)1391 ،عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض عدم همبستگی
سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم میکند (گلخندان و همکاران.)1390 ،
با توجه به مطالب ذکر شده ،در این پژوهش از روش گ شتاور تعمیمیافته دادههای تابلویی پویا ا ستفاده شده ا ست .قبل از
برآورد ضرررایب الزم اسررت بهمنظور تعیین الگوی پژوهش ،مانایی متغیرها مورد بررسرری قرار گیرد .در این پژوهش بهمنظور
بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو )2112( 0استفاده شده است.
متغیرهای پژوهش

با توجه به امکان د ستر سی به حداکثر دادههای معتبر برای گروه ک شورهای منتخب در بازه زمانی مورد مطالعه ،در این
پژوهش از متغیرهای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ،ت شکیل سرمایه ثابت (به قیمت ثابت) ،شاخص تو سعه ان سانی ،نرخ
تورم مصرفکننده ،شاخص نوآوری ،شاخص اعتماد ،تعداد نیروی کار ،شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن استفاده
شده است.
مدل کلی تحقیق جهت بررسی اثرات شاخصهای اعتماد و نوآوری بر رشد اقتصادی بهصورت زیر است:
( )6

𝐺𝐷𝑃_𝐹𝐼𝑋𝐸𝐷it = αi + β1 𝐹𝐼𝑋𝐸𝐷_𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿it + β2 HDIit + β3 INFLATION_CPIit
+ β4 𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁it + β5 LABOR it + β6 TRADE − GDPit
+ 7TRUSTit + β8 𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐶 − 𝐹𝑅𝐸𝐸𝐷𝑂𝑀it + Uit
i=1,2,…,25/26
t=2009, 2010, …, 2019

که در آن اندیس  iن شاندهنده یکی از  Nک شور ،اندیس  tبیانگر یک مقطع زمانی ( سال) م شخص در دوره زمانی مورد
بررسی است و:
 :GDP_FIXEDتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت که برابر با کل ارزش ریالی محصررروالت نهایی تولیدشرررده توسرررط
واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین است.
 :FIXED_CAPITALتشرررکیل سررررمایه ثابت (به قیمت ثابت) که بیانگر کسرررب داراییهای جدید یا بهبود داراییهای
موجود توسط کسبوکارها ،دولت و خانوار است و نشاندهنده میزان ارزش افزوده سرمایهگذاری شده دریک اقتصاد است،
 :HDIشرراخص توسررعه انسررانی که شرراخصرری ترکیبی برای سررنجیدن موفقیت هر کشررور بر پایه سرره معیار «امید به زندگی»،
«تحصیل» و «درآمد سرانه» است.

Orthogonal Deviations
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 :INFLATION__CPIنرخ تورم مصررررفکننده که تغییرات در سرررطح قیمت سررربد بازار کاالهای مصررررفی و خدمات
خریداری شده توسط خانوارها را نشان میدهد.
 :INNOVATIONشاخص نوآوری مت شکل از تقریباً  81شاخص ا ست و جنبههای چندبعدی نوآوری را مدنظر قرار داده و
اقتصادهای جهان را بر اساس قابلیتهای نوآوری رتبهبندی میکند.
 :TRUSTشاخص اعتماد میزان اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان در تعامالت اقتصادی و اجتماعی است.
 :LABORتعداد نیروی کار و  :ECONOMIC_FREEDOMشرراخص آزادی اقتصررادی که شرراخصرری ترکیبی از پنج
مؤلفه« :حجم و اندازه دولت»« ،سرراختار قانونی امنیت حقوا مالکیت»« ،دسررترسرری به نقدینگی»« ،آزادی تجارت خارجی» و
«قوانین مالی ،بازار کار و تجارت» است .همه متغیرها به صورت لگاریتمی در مدل لحاظ شدهاند .دوره زمانی و جامعه آماری
مورد بررسی برمبنای دسترسی به حداکثر دادههای موجود و گروه کشورهای مورد مطالعه انتخاب شده است.
نتایج پژوهش
آزمونهای پایایی (ریشه واحد)

پیش از برآورد مدل تحقیق ،الزم است پایایی تمام متغیّرهای مورد استفاده در تخمینها ،مورد آزمون قرار گیرد .زیرا عدم
پایایی متغیّرها باعث بروز م شکل رگر سیون کاذب می شود .لوین ،لین و چو ( )2112ن شان دادند در دادههای پانلی ا ستفاده از
آزمون ری شه واحد برای ترکیب دادهها دارای قدرت و اعتبار بی شتری نسبت به استفاده از آزمون ری شه واحد برای هر مقطع به
صورت جداگانه ا ست .لذا ضروری ا ست یکی از چهار روش :آزمون لوین ،لین و چو؛ آزمون ایم ،پ سران و شین؛ آزمون
برتونگ یا آزمون فی شر برای آزمون ری شه واحد پانل مورد ا ستفاده قرار گیرد .در این روشها روند برر سی پایایی متغیرها به
یک صورت ا ست .بدین ترتیب که در آماره آزمونهای لوین ،لین و چو ،ایم ،پ سران و شین و برتونگ فرض صفر مبنی بر
ناایستایی است ،و با رد  H0عدم پایایی رد میشود و پایایی متغیّر ثابت میشود .در این پژوهش ،آزمون ریشه واحد لوین ،لین
و چو برای بررسی پایایی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است .جدول زیر نتایج این آزمون را برای متغیرها نشان میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش (آزمون لوین و لین و چو)
متغیر

کشورهای درحالتوسعه

کشورهای توسعهیافته
آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

-5/71

1/111

ایستا

-8/02

1/111

ایستا

تشکیل سرمایه ثابت (به قیمت ثابت)

-2/23

1/112

ایستا

-5/78

1/111

ایستا

شاخص توسعه انسانی

-0/51

1/111

ایستا

-7/18

1/111

ایستا

نرخ تورم مصرفکننده

-5/17

1/111

ایستا

-3/27

1/111

ایستا

شاخص نوآوری

-20/03

1/111

ایستا

-8/00

1/111

ایستا

شاخص اعتماد

-2/75

1/113

ایستا

-3/11

1/111

ایستا

نیروی کار

-6/02

1/111

ایستا

-8/82

1/111

ایستا

شاخص آزادی اقتصادی

-3/66

1/111

ایستا

-2/32

1/111

ایستا

شاخص باز بودن

-0/11

1/111

ایستا

-3/83

1/111

ایستا

منبع :نتایج پژوهش

مجله توسعه و سرمایه /دوره هفتم /ش 001 /0

همانطور که نتایج جدول فوا نشان میدهد تمامی متغیرهای مورد بررسی نامانا هستند.
آزمونهای هم انباشتگی پانل

در صورت ک شف رابطه هم انبا شتگی بین دو متغیر ،میتوان به تخمینهای کارایی از عوامل الگو د ست یافت که در این
حالت بهرغم وجود سریهای زمانی ناپایا ،مشکل رگرسیون جعلی را نخواهیم داشت و معادله تخمین زده شده ،معادله تعادلی
بلندمدت خواهد بود .اگرچه نتایج آزمون مانایی در بخش قبل نشان از نامانایی تمامی متغیرها دارد و انجام آزمون همانباشتگی
ضرررورت ندارد .زیرا همانطور که در جدول زیر نتایج آزمون هم انباشررتگی کائو نشرران میدهد در هر دو گروه کشررورهای
درحالتو سعه و تو سعهیافته با توجه به پایین بودن سطح معناداری از  ،1/15فرض صفر مبنی بر نبودن رابطه هم انبا شتگی میان
متغیرها قابل رد ا ست و آزمون کائو بر وجود همگرایی متغیرها صحه گذارده و متغیرها در بلندمدت هم انبا شته بوده و رابطه
بلندمدت بین آنها وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون همانباشتگی کائو (فرض صفر ،عدم همانباشتگی)
آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

کشورهای درحالتوسعه

-0/67

1/111

همانباشته

کشورهای توسعهیافته

-3/17

1/111

همانباشته

منبع :نتایج پژوهش

تخمین مدل و تحلیل نتایج

در این مطالعه برای بررسرری رابطه میان اعتماد و نوآوری با رشررد اقتصررادی در دو گروه از کشررورهای توسررعهیافته و
درحالتوسررعه ،از مدل گشررتاورهای تعمیمیافته دومرحلهای ( )GMMبرای دادههای تابلوئی پویا اسررتفاده شررده اسررت .برای
برر سی دقیقتر این شاخصها در از سایر متغیرهای کنترلی اثرگذار که از عوامل مؤثر بر ر شد و پی شرفت اقت صادی ک شورها
محسوب میشوند ،نیز به معادله رگرسیونی اضافه میشوند.
جدول زیر نتایج برآورد مدل گشررتاورهای عمومی تعمیمیافته ( )GMMرا برای کشررورهای درحالتوسررعه نشرران میدهد.
همانطور که مشاهده میشود در کشورهایی از سطح توسعه پایینی برخوردار هستند ،عمدتاً متغیرهای مرتبط با روابط فیزیکی
تولید بر رشرد اقتصرادی اثر دارند .ضرمن اینکه اثر شراخص اعتماد بر رشرد اقتصرادی این کشرورها منفی اسرت؛ این موضروع
میتواند دو دلیل اساسی داشته باشد .اول ،سطح اعتماد در این کشورها به سیاستهای اقتصاد بسیار پایین است .دوم ،مسئله
کیفیت داده اعتماد در این کشورهاست.
جدول  .3نتایج برآورد روش  GMMبرای کشورهای با سطح توسعه پایین -کمتر از 0/8
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

.Prob

وقفه اول تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

1/061

1/157

8/137

1/111

تشکیل سرمایه ثابت (به قیمت ثابت)

1/183

1/133

5/619

1/111

شاخص توسعه انسانی

1/313

1/398

1/763

1/007

نرخ تورم مصرفکننده

-1/112

1/113

-1/561

1/577

شاخص نوآوری

1/111

1/121

1/588

1/558

 /004بررسی اثر اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه (رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته ())GMM
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

.Prob

تعداد نیروی کار

1/012

1/135

3/161

1/113

شاخص باز بودن

1/116

1/121

1/207

1/780

شاخص اعتماد

-1/126

1/119

-2/786

1/116

شاخص آزادی اقتصادی

1/235

1/178

3/119

1/113

Effects Specification
)Cross-section fixed (first differences
Root MSE

1/111

Mean dependent var

1/113

S.D. dependent var

1/113

S.E. of regression

1/111

Sum squared resid

1/118

J-statistic

13/869

)Prob(J-statistic

1/535

20

Instrument rank

منبع :نتایج پژوهش

در سطح اطمینان  95در صد ،یک در صد افزایش در ت شکیل سرمایه ثابت و نیروی کار به ترتیب ر شد اقت صادی به میزان
 1/18درصد و  1/01درصد افزایش میدهد .همچنین افزایش یک درصد در شاخص آزادی اقتصادی سطح رشد اقتصادی در
کشورهای درحالتوسعه به میزان  1/23درصد افزایش مییابد.
همچنین برای اطمینان از مناسررب بودن روش  GMMبرای برآورد مدل ،دو آزمون باید انجام شررود .یکی از این آزمونها
آزمون سارگان ) :J-statisticآماره سارگان) است که برای بررسی برقراری اعتبار تشخیص بیش از حدی (یعنی مناسب بودن
متغیرهای ابزاری) به کار میرود .فرض صفر این آزمون معتبر بودن ابزارهای مورداستفاده است .چنانچه سطح معناداری آماره
سارگان () )Prob(J-statisticبیش از  1/15با شد در سطح اطمینان  95در صد نمیتوان معتبر بودن ابزارهای مورد ا ستفاده در
برآورد را رد کرد .مقدار احتمال آماره آزمون سارگان در این مدل معادل  1/535ا ست .همانطور که م شاهده می شود فر ضیه
صرررفر مبنی بر عدم همبسرررتگی ابزارها یا اجزای اخالل را نمیتوان رد کرد .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که ابزارهای
مورد استفاده برای تخمین از اعتبار الزم برخوردارند..
جدول  .4آزمون خودهمبستگی در روش  GMMبرای کشورهای با سطح توسعه پایین -کمتر از 0/8
Test order

rho

m-Statistic

Arellano-Bond Serial Correlation Test
Prob.
)SE(rho

)AR(1

-1/657635

-1/115911

1/113566

1/197011

)AR(2

1/123653

1/111036

1/111013

1/316111

منبع :نتایج پژوهش

آزمون دوم ،بررسی خودهمبستگی در پسماندهای برآورد مدل است .آرالنرررو و بونررررررد ( )1991بیان کردند کرررررره در
تخم رین  ،GMMبای ر رد جم ر رالت اخ ر رالل دارای همبستگی سریالی مرتبه اول ( AR)1بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه
دوم ( AR)2نباشررند .همانطور که جدول زیر نشرران میدهد در سررطح اطمینان  91درصررد ،خودهمبسررتگی مرتبه اول در مدل
معنادار ولی خودهمبستگی مرتبه دوم معنادار نیست.
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جدول  5نتایج برآورد مدل را برای ک شورهای تو سعهیافته ن شان میدهد .بر ا ساس نتایج در این گروه از ک شورها مطابق
انتظار تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مثبت ا ست .و به ازای یک در صد افزایش اعتماد رشد اقتصادی به میزان 1/113
درصد افزایش مییابد .باالترین میزان تأثیر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص توسعه انسانی است که به ازای
یک در صد ر شد این شاخص ر شد اقت صادی به میزان  2/05در صد افزایش خواهد یافت .تأثیرگذاری مثبت مقدار تأخیری
متغیر وابسررته در هر دو گروه از کشررورهای توسررعهیافته و درحالتوسررعه ،مؤید این مسررئله اسررت که رشررد اقتصررادی در این
ک شورها ،تابع سیا ستهای باثبات و بلندمدت کالن اقت صادی بوده و نیازمند برنامهریزیهای آیندهنگر ا ست .طبق انتظارات
تئوریک؛ با افزایش میزان ت شکیل سرمایه ثابت ،نیروی کار و آزادی اقت صادی موجبات ر شد هر چه بی شتر ر شد اقت صادی در
کشورهای توسعهیافته فراهم می شود .در سطح اطمینان  95درصد ،یک درصد افزایش در تشکیل سرمایه ثابت ،نیروی کار و
آزادی اقتصادی به ترتیب رشد اقتصادی را به میزان  1/18درصد 1/30 ،درصد و  1/23درصد افزایش میدهد.
جدول  .1نتایج برآورد روش  GMMبرای کشورهای با سطح توسعه باال -بیش از 0/8
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

.Prob

وقفه اول تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

1/318

1/101

7/851

1/111

تشکیل سرمایه ثابت (به قیمت ثابت)

1/181

1/116

11/332

1/111

شاخص توسعه انسانی

2/051

1/330

7/331

1/111

نرخ تورم مصرفکننده

1/117

1/111

5/509

1/111

شاخص نوآوری

1/125

1/125

1/121

1/319

تعداد نیروی کار

1/303

1/168

5/178

1/111

شاخص باز بودن

-1/111

1/120

-1/121

1/983

شاخص اعتماد

1/113

1/116

2/168

1/131

شاخص آزادی اقتصادی

1/237

1/107

5/110

1/111

Effects Specification
)Cross-section fixed (first differences

Root MSE

1/118

Mean dependent var

1/117

S.D. dependent var

1/112

S.E. of regression

1/118

Sum squared resid

1/110

J-statistic

16/025

)Prob(J-statistic

1/090

26

Instrument rank

منبع :نتایج پژوهش

مقدار احتمال آماره آزمون سارگان در این گروه از کشورها معادل  1/090است که نشان از قبول فرضیه صفر ما است و
همبستگی میان متغیرهای ابزاری و اجزاء اخالل وجود ندارد.
جدول  .1آزمون خودهمبستگی در روش  GMMبرای کشورهای با سطح توسعه باال -بیش از 0/8
Test order
)AR(1
)AR(2

منبع :نتایج پژوهش

m-Statistic
-1/875192
-1/271986

Arellano-Bond Serial Correlation Test
Prob.
)SE(rho
rho
1/161811
1/111361
-1/112552
-1/111110

1/111876

1/213011
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م شابه با ک شورهای درحالتو سعه ،در ک شورهای تو سعهیافته نیز برر سی خودهمب ستگی در پ سماندهای برآورد مدل ن شان
میدهد در سطح اطمینان  91درصد ،خودهمبستگی مرتبه اول در مدل معنادار ولی خودهمبستگی مرتبه دوم معنادار نیست.
نتیجهگیری

همانطور که در بخش مبانی نظری ا شاره شد اعتماد برای رفاه و پی شرفت اجتماعی و اقت صادی ب سیار مهم ا ست و نتایج
برآورد مدل در بخش قبل نیز بر تأثیر مثبت اعتماد بر رشد اقتصادی صحه نهاد ،در چنین شرایطی سیاست نه تنها باید بر ایجاد
آن بلکه بر حفاظت از آن نیز تمرکز کند .شرراخص اعتماد بر رشررد اقتصررادی کشررورهای منتخب در گروه کشررورهای توسررعه
مثبت و معنادار ا ست .این نتیجه ن شان میدهد ک شورهای تو سعهیافته به دلیل باال بودن سطح اعتماد در این ک شورها از مزایای
آن ،آنگونه که پل کولیر )1998( 1بیان میکند ،برخوردارند :اوالً باوجود اعتماد روابط میان افراد و انتقال اطالعات بهسادگی
انجام می شود و از این طریق امکان سوءا ستفاده افراد از فر صتها کم می شود .دوما ،ت سهیل انتقال اطالعات در محیطهای
فناوری صررورت میگیرد که یکی از راههای اثرگذار مقوله اعتماد برای حل مشررکل نقص اطالعات مقوله یادگیری سررازمانی
ا ست .درنهایت ،م شکل سواری مجانی از طریق فعالیتهای جمعی بهبود مییابد .ولی برای ک شورهای درحالتو سعه با یک
درصد افزایش شاخص اعتماد نتایج برآورد حاکی از کاهش  -1/126درصدی رشد اقتصادی است .این موضوع میتواند دو
دلیل اساسی داشته باشد .اول ،سطح اعتماد در این کشورها به سیاستهای اقتصاد بسیار پایین است .دوم ،مسئله کیفیت داده
اعتماد در این ک شورها ست .بیاعتمادی که بیانگر ظهور و وجود شیوهای از عملکرد نهادهای ر سمی و غیرر سمی در صحنه
اقتصرراد اسررت که همواره موجب ایجاد ترس از شررراکت و همکاری بین مردم شررده اسررت و مردم برای گریز از ضرررر و زیان
حا صل ،بیاعتمادی را ترجیح میدهند و فعالیتهای اقت صادی خود را محدود در محفل دو ستان و آ شنایان خود میکنند .با
تکیه بر این اسرررتدالل که اعتماد تغییر میکند و تحت تأثیر محیط قرار میگیرد لذا باید سررریاسرررتهایی اتخاذ کرد که بتواند
اعتماد را در جامعه افزایش دهد .یکی از این سیا ستها مربوط به افزایش اعتماد نهادی از طریق بهبود شفافیت و یکپارچگی
نهادها ا ست .سیا ست دیگر و حتی مهمتر مربوط به برنامههای آموز شی ا ست به این ترتیب که تأکید ا صلی بر کار م شترک
گروهی دانش آموزان سرروا داده شررود و باعث تقویت همکاری بین نسررلهای جدید ،افزایش سرررمایه اجتماعی و درنتیجه
افزایش اعتماد عمومی شود.
در خصوص سایر متغیرهای کنترلی مدل که معنادار شدند ،رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ،بدلیل استحکام زیر
ساختهای اقتصادی میتواند دارای نرخ رشد پایدار باشد .ولی در کشورهای در حال توسعه ،ممکن است بدلیل ضعف زیر
ساختها و همچنین عدم ثبات استراتژیهای توسعه و یا بدلیل ضعف مدیریت توسعه اقتصادی ،دارای روند با ثبات در طول
زمان نبا شد (قزاا و همکاران .)1390 ،ک شورهائی که در این مطالعه برای برر سی در گروه ک شورهای در حال تو سعه در نظر
گرفته شدهاند ،بیشتر کشورهائی هستند که در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفتهاند ،بنابرین عالمت مثبت وقفه متغیر وابسته قابل
انتظار است.
Collier, Paul
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در گروه کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ تورم بسیار پایین میتوان گفت افزایش آهسته سطح عمومی قیمتها میتواند
زمینه ساز سرمایهگذاری و ب سط تولید در اقت صاد با شد .ولی ،افزایش بیش از حد آن ،آنگونه که در اکثر ک شورهای در حال
توسعه رخ میدهد ،با دامن زدن به نابرابریهای اجتماعی و ایجاد تنش در ف ای کشور ،رشد اقتصادی را کند میسازد.
میزان اثربخشی ضریب تشکیل سرمایه ثابت بر رشد در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقریباً مشابه است.
میتوان گفت برآیند سرمایهگذاری فیزیکی در ک شورهای مورد برر سی طی سالهای مورد برر سی منجر به بازدهی فزاینده
مقیاس شده و در نتیجه موجب تقویت رشد اقتصادی میشود.
اگرچه ضریب این شاخص به طور م ستقیم بر ر شد اقت صادی در مدل برای ک شورهای در حال تو سعه معنادار نی ست ولی
نمیتوان تاثیرگذاری سرمایه انسانی به صرورت غیرمسرتقیم و از طریرق پیشرفت تکنولوژی را نادیده گرفت.
نکته مورد توجه در رابطه با آزادی اقتصادی این است که بسط آزادی اقتصادی شرط مولد و نه شرط کافی ب ررای تحق رق
رشرد اقتصرادی اسرت و الزم است برای کفایت شرط تحقق رشد اقتصادی در نتیجه بسط آزادی اقتصادی موانرع سیاسرتی را
حذف نمود.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز به خاطر حمایت معنوی در
اجرای پژوهش حا ضر سپا سگزاری می شود .همچنین از زحمات و تالش بیدریغ همکاران و دو ستانی که هر کدام به نحوی
در تهیه این پژوهش با اینجانب همکاری داشتهاند تشکر نموده و موفقیت همه آنها را از خداوند متعال خواهانم.
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