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Abstract 

Objective: Experience of countries with different institutional structures shows that they achieved different 

development goals. This phenomenon is doubly important in countries with natural resources, such as oil. There 

are differences in the theoretical and experimental results of the effects of the abundance of natural resources on 

the growth rate of a developing economy. While some oil-exporting countries have high economic growth, in 

others implementation of development policies has not only strengthened economic growth, but also further 

problems such as inadequate resource allocation, increased consumption, waste of resources, economic 

corruption, government budget imbalances occurred. oil revenues in high institutional quality countries 

controlled by the macroeconomic structure; however, in countries with low institutional quality, it destroys the 

macroeconomic structure, which occurs in the turmoil of important economic variables. 

This article seeks to investigate the two-way effect of economically significant variables and institutional 

variables on each other. In this regard, first, a macroeconomic model for a developing country that exports a 

product introduced, and then this model modified based on theoretical considerations and the main features of 

the Iranian economy. Given that, economic freedom is a good indicator for measuring the institutional quality 

of countries, it used as an alternative to institutional framework. The economic freedom index of the Fraser 

Institute implemented as an endogenous institutional variable in the model. 
 

Method: This study is based on the analysis of time series data for the period of 1972-2020 in Iran. The fact that 

improving income in a country may improve institutions internalizes the institutional structure, leading to 

measurement error, inverse causality, and false correlation, and will distort the model estimation. In such a 

condition, appropriate econometric methods must be implemented to eliminate these problems. One of the 

suitable econometric methods to reduce the problem of endogenousity of institutional indicators and correlations 

between institutional variables and other explanatory variables is GMM (Generalize Method of Moments), which 
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Abstract 
 

 

implemented in this article. The model has seven main equations for different economic sectors and sub-indexes 

of Economic freedom implemented in different equations based on the compatibility with that equation. 
 

Results: Consumption function estimation shows that past consumption level has a large effect on current 

consumption, which confirms the effect of consumption function gears. The positive relationship between 

consumption and interest rates shows that an increase in interest rates, increases consumption, which is a result 

of the increasing inflation in the country. The institutional index of healthy (stable) money includes liquidity 

growth, freedom of ownership of foreign currencies, current inflation rate and inflation change in the last five 

years and has had a negative effect on consumption. in the investment equation, size of government, national 

income and interest rates had the greatest impact on investment, respectively. The negative exchange rate 

coefficient is due to the relationship between the exchange rate and investment, which can be attributed to the 

fact that in oil-rich countries such as Iran, the bulk of imported capital goods and rising exchange rates make 

capital goods more expensive and reduce investment. In the export function, foreign income has the greatest 

effect and a significant relationship between exports and relative prices confirmed. In this equation, the effect of 

the institutional variable is significant, which confirms the researcher's views. According to the results, low 

export price elasticity and high export revenue elasticity in Iran can be justified. Because Iran's main export is 

oil, which mostly influenced by the level of production and income of other countries, and due to the exogenous 

mechanism of determining international oil price, is not dependent on changes in the country's exchange rate. 

In the import equation, national income has the greatest effect, and the income elasticity of imports indicates the 

country's strong dependence on imported goods and the considerable volume of essential goods and services in 

the country's imports. The effect of oil revenue in the model is significant but its sign is contrary to expectations, 

as it shows that despite the decline in oil revenue, imports have increased. This evidence suggests that Iran has 

not been able to implement an import substitution strategy. The positive effect of the institutional variable on 

imports shows that with the improvement of the foreign trade freedom situation, the country's imports increase. 

In the production function, the institutional variable of property rights was not significant, but the institutional 

variable of laws and regulations had an effect on national production, which shows the direct effect of improving 

the status of laws and regulations and reducing bureaucracy on increasing production. The ratio of imports to 

capital accumulation has had a positive effect on the level of production, which confirms the results of estimating 

the import function based on the high share of essential goods in the country's imports.  

In the money demand function, an increase in national income has increased liquidity, which explains the larger 

monetary sector compared to the real sector. Increasing oil revenues also increase the volume of liquidity. The 

institutional variable of government expenditure is marked in agreement with the theory. Changes in the 

institutional variable of healthy (stable) money also increase the volume of liquidity. It is empheasized again 

that one of the components of the healthy money index is inflation in recent years, which has not been favorable 

in Iran and has increased liquidity. The designed institutional function is able to explain the institutional changes 

of the, and the sign of all coefficients agrees the expected sign. The increase in national income improves the 

country's institutions, while the increase in other variables such as government size, oil revenue, liquidity volume 

and inflation has destroyed the country's institutional situation, which government size and inflation have had 

the greatest impact on the institutional situation. 
 

Conclusion: Estimation of institutional function also shows that increasing national income has improved the 

country's institutions, while increasing other variables such as government size; oil revenue; liquidity and 

inflation have destroyed the country's institutional situation. Meanwhile improving the quality of institutions 

leads to an increase in national production and reduces the volume of liquidity. 
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 چکیده
هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالشکشورهای درحال هدف:

تواند . درآمد منابع طبیعی میاستگیری نهادهای نامناسب ها ناشی از شکلباشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالشبه همراه داشته 
شده مدل در این مقاله تالشتغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. 

 متغیر نهادی برآورد گردد. ساختاری اقتصادکالن ایران با لحاظ
 

 .است GMMیافته شتاورهای تعمیمگ با روش 8933 -8931دوره زمانی های سریبراساس تحلیل دادهاین بررسی  روش:
 

ی است. برآورد تابع نهادداشتهنقدینگی را همراهدهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجمنتایج نشان می ها:یافته
 ونقدینگی  حجمی، نفت درآمد، دولت اندازهدهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند مینشان
 اند.موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده تورم

 

ترین هگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمدتأثیردلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از گسترش دولت بهگیری: نتیجه
ری از درآمد نفت را در تبایست سهم بزرگدولت میاهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. 

آینده، مشکالت ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل هایسازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسلارزی، ذخیرهحساب ذخیره 
 شود.

 

 .ساختار نهادی، آزادی اقتصادی، توسعه اقتصادی، رانت نفتی های کلیدی:واژه
  JEL: E20،O11 ،.Q30بندی طبقه
 .پژوهشی :مقالهنوع 

بر ساختار اقتصاد  ینهاد یرهایمتغ یرتأث یلتحل(. 8318) سارا و صامتی، مجید، قبادی؛ مرتضی، سامتی؛ ثمین، صبحی استناد:
.8-62(، 8)7، مجله توسعه و سرمایه. (یاقتصاد یبر شاخص آزاد ید)با تأک یرانکالن ا
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 مقدمه

ر دهد که کشورها با فضای نهادی متفاوت دنشان میبررسی تجربه کشورهای مختلف جهان با ساختارهای نهادی متفاوت 

ع این پدیده در کشورهای دارای مناب .(1191و همکاران،  1اوغلوعجم)اند ای متفاوت عمل کردهدستیابی به اهداف توسعه

 شروط از اولیه سرمایه ذخیره یک از اقتصاد که برخورداریوجود این باکند. میاهمیت دوچندانی پیدا  ،مانند نفت ،طبیعی

 توسعه، درحال اقتصاد یک رشد نرخ طبیعی بر منابع وفور اثرات مورد در شود، امامحسوب میرشد  فرآیند شروع برای الزم

که برخی از کشورهای صادرکننده نفت پیشرفت در حالیدارد.  وجود اتیاختالف نتایج تجربی در چه و نظری چارچوب در چه

مشکالت ه اقتصادی منجرنشده، بلکرشد تقویت تنها به نه ایتوسعهی هااجرای سیاستبرخی دیگر  در، دارنداقتصادی باالیی 

راز ت، بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و نابع، افزایش مصرف، اتالف منابعبیشتری چون عدم تخصیص بهینه م

احمدزاده،  و زادهعیسی) استبه دنبال داشتهرا های پردرآمد و کاهش کارایی تجاری انرژی، باز توزیع منابع به نفع گروه

1188). 

گرفته در این ناشی از ماهیت نهادهای اقتصادی شکلدستیابی کشورها به پیشرفت اقتصادی، دیدگاه نهادی میزان  طبقبر

 و کیفیت موجود نهادهای توانندمی منابع بلکه ،شودنمی نهادها تضعیف باعث لزوماً منابع فراوانی بر این اساسکشورها است. 

 درآمد حاصل از نفت در کشورهای با کیفیت نهادی باال، توسط ساختار اقتصاد کالن مهار عبارتیبه .کنند آزمون را هاآن

 شودیم؛ این درحالی است که در کشورهای دارای کیفیت نهادی پایین، موجب تخریب بیشتر ساختار اقتصاد کالن شودمی

 سیاسی و اقتصادی نهادهای با کشورهای درکند. به عنوان نمونه، که در آشفتگی متغیرهای با اهمیت اقتصادی بروز می

ساختار اقتصاد  ،ضعیف نهادهای با کشورهای در و شودمی جذب تولید جهت ساختار اقتصاد کالن منابع توسط قدرتمند،

و  کنندمی منابع از حاصل رانت جذب صرف را خود استعداد و انرژی کند که عامالن اقتصادی،ای عمل میکالن به گونه

 (.6115همکاران،  و 6مهالم) گیردقرار غفلت مورد تولیدشود جویی سبب میرانتهای انگیزه

 أثیرتچگونگی که در  ای شناخته شدهکنندهتعیینعامل به عنوان  یک کشور نهادهای کیفیت شد با توجه به آنچه گفته

نیازمند  ،نفتی نظیر ایران یکشورها برای مصیبت به نفت تبدیل فرآیند درك مؤثر است.بر ساختار اقتصادکالن نفت درآمد

 بررسی اثر دوسویه متغیرهای در پی مقالهرو این از این .استساختار اقتصاد کالن  با آن رابطه ونهادهای موجود  توجه به

 کهحال توسعه در یکشوری برا یمدل کالن اقتصاد کدر این راستا ابتدا ی .استاقتصادی و متغیر نهادی بر یکدیگر  بااهمیت

تعدیل  انریاقتصاد ا یاصل یهایژگیو و ینظر مالحظاتمدل براساس سپس این  ،شده معرفی یک محصول استصادرکننده 

 توان از این شاخصشاخص مناسبی برای سنجش کیفیت نهادی کشورها است، می 1که آزادی اقتصادیبا توجه به این است.شده

آزادی  صبرای افزایش قدرت تحلیل در فضای نهادی، شاخفضای نهادی استفاده کرد. بنابراین  برای جایگزینبه عنوان یک 

بخش تنظیم شده است.  5در  مقالهاین  است.شدهلحاظ  در مدل به عنوان متغیر نهادی و به صورت درونزا 0اقتصادی بنیاد فریزر
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بر ی نظری و مرورمبانیبه  سوم بخشاست.  شدهموضوع بررسی پیشینه دوم بخشدر  پس از مقدمه ارائه شده در بخش اول،

ارائه  را ساختاریگرفته مدل های صورتنتایج و تحلیل چهارم بخش .پردازدمی های برآوردو روش 1فلمینگ -مدل ماندل

 گیرد.میرا در برگیری کلی مطالعه هنیز نتیج پنجمبخش  و دهدمی

 پیشینه پژوهش

وضعیت نهادی، رابطه متغیر نهادی با یکی از متغیرهای اقتصادی مانند  در موردگرفته طور معمول در مطالعات صورتبه

بررسی  و متغیرنهادی در یک الگوی ساختاری حاضر به دلیل وارد کردن مقالهلی گیرد ورشد اقتصادی مورد برسی قرار می

ر ب در حیطه اثرگذاری نهادها از مطالعات فرد است. در ادامهکالن اقتصادی منحصر بهای از متغیرهایرابطه آن با مجموعه

 اقتصادی ارائه شده است. متغیرهای
 مطالعات خارجی

از یک  «1AEMUتوسعه مالی، نهادها و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه »با عنوان ای در مقاله (6161)6و کامارا  دینگ

 ند تا اثر نهادها و توسعه مالی را بر روی رشدتابلویی استفاده کردهای وی دادهجمعی بر رمدل رشد استاندارد با تکنیک هم

کیفیت  و اعتبار بانکی داخلی به تولید ناخالص داخلی ،حجم پول به تولید ناخالص داخلیتایج نشان داد . ناقتصادی بسنجند

حترام به نظم و قانون مثبت ا تأثیرمثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بلندمدت دارند. اما  تأثیر ،که یک متغیر نهادی است نظارتی

 معنادار نیست.

نهادها بر رشد اقتصادی و همگرایی واقعی کشورهای  تأثیرثبات زمانی »در مقاله خود با عنوان  (6161)و همکاران  0برناردلی

 مسألهبررسی این به  1995-6119کشور اتحادیه اروپا و دوره  68در  «های پنهان مارکوفاتحادیه اروپا: مفاهیمی از تحلیل مدل

ی مختلف هامحیط نهادی بر پویایی تولید ناخالص داخلی در طول زمان ثابت بوده یا در زیر دوره تأثیرکه آیا پرداخته اند 

به روش  مانیزمتغیرهای مجازی نهادها بر رشد اقتصادی، معادالت رگرسیون با  تأثیرمتفاوت بوده است. برای ارزیابی ثبات 

GMM .در گسترش آزادی های اقتصادی خوب  هایدهد که نهادنتایج برآوردهای رگرسیون نشان می  تخمین زده شده اند

نهادها  أثیرتکشورهای اتحادیه اروپا می شود. با این حال، در حکمرانی بهتر منجر به رشد اقتصادی باالتر منعکس می شوند و 

 بر رشد اقتصادی در طول زمان ثابت نبود.

رشد اقتصادی و فساد در بازارهای نوظهور: آیا آزادی اقتصادی »خود با عنوان مطالعه در  (6161) 5ماالنسکی و سانتوپووآ

ت فساد بر اقتصاد، . اثراپرداخته اندسطوح مختلف آزادی اقتصادی  دربه تحلیل اثرات فساد بر رشد اقتصادی  «گزار است؟تأثیر

به ، 6112تا  6111های ، بین سالالتین و آسیایی ای نوظهور آمریکایتواند رشد را افزایش یا کاهش دهد، در کشورهکه می

. نتایج نشان داد آزادی اقتصادی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین فساد و رشد اقتصادی عمل می ه اندشد برآورد GMMروش 

آمریکای  راز رشد تولید ناخالص داخلی سرانه حمایت می کند. د کند. در هر دو قاره، آزادی اقتصادی بیشتر به طور متوسط
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زند، اما در توان این فرضیه را تأیید کرد که فساد به کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند آسیب میالتین، می

منفی  أثیرتتر به نفع رشد اقتصادی است. در مورد کشورهای آسیایی مورد بررسی، کشورهایی با سطح آزادی اقتصادی پایین

ز نظر توسعه، اآمریکای التین کشورهای نهایتا شورهای با آزادی اقتصادی کمتر وجود داشت. کتنها در فساد بر رشد اقتصادی 

 نامیده می شوند.« ظهورنو»، هر چند که هر دو گروه کشور با کشورهای آسیایی در مراحل اولیه قرار دارند قیاسدر 

به بررسی این  «OECDهای نهادها بر رشد اقتصادی درکشور تأثیر»مقاله خود با عنوان در  (6161و همکاران ) 1آفونسو

درون با توجه به  است. OECDعامل مهمی برای رشد میان مدت و بلندمدت در کشورهای  نهادهایفیت می پردازند که ک مسأله

. ه استفاده شدتخمین استبرای  (2SLSای ) حداقل مربعات دو مرحلهروش  بهتحلیل داده های تابلویی  زایی متغیر نهادی از

و  سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه، بدهی عمومینظیر سایر عوامل تعیین کننده رشد بالقوه در کنارکیفیت نهادی، از 

وه بر این نتایج . عالرا نشان می دهدنهادها بر رشد اقتصادی مثبت  تأثیرشده است. نتایج تخمین ما استفاده متغیرهای ساختاری 

افت ب. لذا این تحقیق توجه ویژه به استدر کشورهایی با سطح بدهی باال  دهنده ارتباط خاص نهادها با رشدپژوهش نشان 

 کیفیت نهادی می تواند متعاقباً رشد اقتصادی را بهبود بخشد.نهادی جوامع را توصیه می کند زیرا بهبود 

تان لهس در مقایسه با نیاوکرا کشوررشد بلندمدت  و یعمده ضعف نهاد نقاط یابیارزبه  (6161) 6و گابور پوال یآر لیآن

ی در عمق مال تجارت و بازبودندر بازار،  رقابتی، حقوق ستمیس. بر اساس نتایج باتوجه به ضعف عوامل نهادی مانند پرداختند

به سطح  دنیرس یبرا نیطور کامل برطرف شود، اوکراهب ینهاد یهاشکاف، که در آن ویسنار نیترنانهیخوشباوکراین؛ در

  .زمان نیاز داردسال  15به  لهستان یدرآمد فعل

تفاده با اس را هیجریاقتصاد کالن ن در عملکرد ینهادتیفیو ک یخارج یهاشوك یسهم نسب (6161) 1و آکین بوبوال آبره

 کیعنوان به، مطلوب ینهاد یهاطیوجود مح نتیجه گرفتندکرده و  یبررس 0(SVAR) یبردار ساختار وضیحاز روش خودت

 .استبرونزا  یخارج یهاشوك تأثیر جذبدر  تیموفق یدارو برا

های طی سال کشور 52در رشد اقتصادی  بری اقتصادی دآزا هایمولفه تأثیربه بررسی  (6112) 2و هاك 5ارشادحسین

گذاری، آزادی کسب وکار آزادی سرمایه ارتباطی قوی بین آزادی تجاری، آزادی مالی،ند ه گرفتنتیجو  رداختهپ 6110-6110

 وجود دارد. و رشداقتصادی 

 مطالعات داخلی

بررسی فرایند اثرگذاری کیفیت نهادی بر متغیرهای  به (1199منشادی و همکاران ) گرفته،داخلی صورتمیان مطالعات  از

ب یک ستفاده از تکنولوژی رانت جویی در قالرات کیفیت نهادی برای ایران با ااقتصاد کالن و واکنش این متغیرها به تغیی

ی بهبود کیفیت نهاد اندپرداخته و نتیجه گرفته 1121-1192دوره زمانی برای دید ی جی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزالگو

ی و اثرگذاری گذارسرمایههای مولد، کاهش هزینه مبادله تولید، ارتقای بهره وری، افزایش از طریق افزایش فعالیت

                                                                                                                                                             
1 Ofonso 
2. Anil Ari and Gabor Pula 
3. Abere & Akinbobola 

4. Structural vector autoregression 
5. Ershad Hussain 
6 . Haque 
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نهاد فزایش خواهد داد، لذا پیشهای پولی و مالی، مصرف خصوصی، مخارج دولت و تولید غیر نفتی در ایران را ااریذگسیاست

ان با اقدامات مناسب نظیر افز ایش ثبات مالی دولت، کنترل فساد و رانت جویی، ارتقای حاکمیت نظم که سیاستگذارکرده اند 

 .و قانون، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و بهبود کیفیت دیوانساالری، در جهت بهبود کیفیت نهادی اقدام کنند

شکلی نهادهای غیررسمی اقتصادی در کنار نهادهای اقتصادی قانونی، بهند دادنشان  (1192رحمت و همکاران )قابل

های فرادست شده و به عنوان ابزاری توسط نهادهای سیاسی غیر رسمی، برای توزیع غیرقانونی موجب انباشت ثروت در گروه

 تأثیر دهی و دوام نهادهای نابرابرسازری بر شکلنابراب که در آن متقابالً ایگونهبه ،شوندرانت وفاداری به توده استفاده می

 .شودتکرار می ماًئگذارد و این چرخه دامی

اده و مورد بررسی قرار درا  ثر وفور منابع طبیعی بر رشداقتصادی و نقش کیفیت نهادهاا (1198منصورآبادی و خداپرست )

شاخص کیفیت نهادها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک اثر مثبت داشته و با افزایش کیفیت نهادی  ندنتیجه رسیدبه این 

 است. در این کشورها نفرین منابع تبدیل به موهبت شده

عمده تجاری  ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکایبه بررسی نقش نهادها و زیرساخت (1192صفری و همکاران )آقا

ایران با توجه به داشتن نهادهای ضعیف، متمایل به تجارت بیشتر با شرکایی است که دارای  . نتایج این مطالعه نشان دادندپرداخت

  تری هستند.نهادهای قوی

 و نفت رانت میان وارونه U شکل به ای رابطه وجود به تابلویی، های داده از استفاده با (1195رازلیقی ) یحیوی و توفیقی

 نفتی، اقتصاد دارای کشور 11 برای فساد کنترل و قانون حاکمیت سیاسی، ثبات پاسخگویی، و اظهارنظر های حق شاخص

 یافتند.  دست 1992- 6111طی دوره 

 توسعه حال در کشورهای حکمرانی کیفیت بر منفی اثر طبیعی منابع وفور رسیدند نتیجه بدین (1190مهرآرا ) و فرد معینی

 است.  داشته

 دوره طی آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهای رشداقتصادی با بوروکراسی کیفیت نشان دادند (1190همکاران ) و شاکری

 است.داشته  معنادار و مثبت رابطه 6111-6111 زمانی

شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد  تأثیردر پژوهشی به بررسی  (1011شناس و همکاران )یزدان

–6119 هایهای تابلویی طی سالگیری از الگوی انتقال مالیم در دادهاقتصادی هشت کشور اسالمی در حال توسعه با بهره

های سیاسی باالی حکمرانی )سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیتدر سطوح و به این نتیجه رسیدند که  پرداخته 1992

های هکه کیفیت نهادها نیز در سطح باالیی است، تمامی مؤلفلت( و سطوح باالی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دو

 .شوندد اقتصادی میهای داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشگذاریحکمرانی خوب باعث جذب سرمایه

 یگذارسرمایهمتغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب  تأثیربررسی در پژوهش خود به  (1011و همکاران ) لکورج منصور

برای بررسی موضوع این پردازند. آنها مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای در حال توسعه می 

با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک را  در گروه کشورهای در حال توسعه شور،ک12مطالعه 
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ورد نشان نتایج برآمورد بررسی قرار داده اند . با استفاده از رویکرد گشتاورتعمیم یافته  1991-6118جهانی در طی بازه زمانی 

ی مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال گذارسرمایهداد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب 

های فرهنگی  شاخصشده است که با توجه به استدالل و شرایط مطروحه چنین نتیجه گیری .  توسعه اثری مثبت و معناداردارد

ی مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثری مثبت و معناداردارد ارگذسرمایهو عوامل نهادی بر جذب 

ود ی مستقیم خارجی و همچنین بهبگذارسرمایهبنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب 

 .ی داردمؤثررشد اقتصادی نقش 

ای بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقهدر پژوهشی به  (1199افراسیابی و همکاران )

 اقتصادهای به بتنس یافته. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعهاندپرداختهدر ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی 

های های استانآخرین دادهآنها در این پژوهش از  .بین مناطق استتر و نتیجه این فرایند همگرایی دارای رشدسریع یافتهتوسعه

نتایج این تحقیق اند. استفاده کرده (DSDM) تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضاییو  1180-1192 کشور در دوره زمانی

گذار بر أثیرتگیری و خلق شرایطی است که زمینه الزم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل در راستای تقویت توان تصمیم

فت در ن مؤثرفراهم آورد. در ایران ایفای نقش  اصلی برنامه های توسعه ها و اهدافیکی از اولویت عنوانای بههمگرایی منطقه

طق و اصالحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن های ارتباطی بین مناای در گرو تقویت کانالهمگرایی منطقه

 د.و مناطق گردن هاشفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمان

و زیر مجموعه  یپژوهشی با لحاظ شاخص آزادی اقتصادجای خالی با بررسی مجموعه مطالعات انجام شده در این حوزه 

و در نظر گرفتن اثر شاخص ایران کالن  اقتصاد معادالت به عنوان متغیر نهادی و ساختاربندی مجدد های مورد بررسی آن

خوانی زیرشاخه نهادی مدنظر با معادله و متغیر کالن مورد بررسی به طور مجزا نهادی به تفکیک و در هر حیطه با توجه به هم

از شاخص آزادی اقتصادی در معادالت اصلی احساس می شد. لذا در مقاله حاضر با توجه به این موارد بر روی هر بخش، 

ص تمام با استفاده از این شاخ است و سعی شد اقتصاد کالن استفاده شده است که در مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده

 جوانب نهادی مدنظر به طور مجزا در معادالت گنجانده شوند.

 تحقیقشناسی روشانی نظری و مب

 نظم خودجوش یا نظم خودانگیز مفهومی اقتصادی استدارد.  1دیدگاه مکتب نهادگرایی اعتقاد به اصالت نظم خودجوش

و به این مفهوم است که ساختار روابط و تعامالت اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته بین  آن رابسط داد (1191) 2هایک که

انسان ها بر پایه آزمون و خطا شکل گرفته و از پشتوانه عظیم و اصالت تجربه اندوخته شده در نسل بشر طی سالیان برخوردار 

معتقد است نهادها آن دسته از عادات تثبیت  (1919) 3وبلندرعین حال  است. چنین نظمی در ساختار بازار آزاد شکل می گیرد.

ها مشترك هستند. وی در بیان دیگری اعالم می کند که نهادها محصول عادت هستند. شده فکری هستند که در بین عموم انسان

                                                                                                                                                             
1 Sensory oreder – Spontaneous order 
2 Hayek 

3 Veblen 
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عی عادت، پیشرفت نهادها و خصلت های انسانی را پیامد انتخاب طبی مسألهبر  تأکیدوبلن در یکی دیگر از آثار خود در راستای 

  (1181) لنیومناسب ترین عادات و اندیشه ها و نیز نتیجه فرایند تطابق اجباری با محیط درحال تحول در نظر می گیرد. 

شوند، ایجاد کنند، اما توسعه عنوان نهادها شناخته میهای رسمی و شخصی را که معموال به ممکن است عمدا سازمان افراد

و عملکرد نهادها در جامعه عمدتا به عنوان مثالی از پیدایش و ایجاد در نظر گرفته شود. این به معنای آن است که نهادها در 

فته وجود آمده توسعه یادهنده، که فراتر از مقاصد آگاهانه افراد درگیر در آن است، بقالب یک الگوی اجتماعی خود سازمان

رسمی  تعامل اجتماعی، نهادها در هر دو سازمان رسمی مثل مجلس، دولت و ... و غیر کنند. به عنوان سازوکارو عمل می

اجتماعی نظیر روانشناسی، فرهنگ، عادات و آداب و رسوم و... وجود دارند. نهادهای رسمی توسط یکی از مقامات مربوطه 

و 1هارپرگیرند. )های نانوشته اجتماعی را دربرمییر رسمی به طور کلی قوانین، هنجارها و سنتمطرح شده و نهادهای غ

های زدهگیری از باکند که ظهور یک نهاد نمایانگر تطابق رفتاری بواسطه بهرهاستدالل می 2داگالس نورث (6116 همکاران،

 گونه این را نهاد نوبل، جایزه برنده و برجسته نهادگرایان از نورث( 3،6111پیرسونفزاینده ناشی از بکارگیری آن است. )

 روابط که بشرند نوع جانب از شده وضع قیودی تر، سنجیده عبارت به اند و جامعه در بازی قوائد نهادها: نمایدمی معرفی

نورث، می شوند ) مبادالت در نهفته های انگیزه شدن مند نظام موجب و دهند می شکل را دیگر یک با هامتقابل انسان

 بشر ها آن که واضع قوانینی هم یعنی شناسد، می رسمیت به را ها نهاد غیررسمی نوع هم و رسمی نوع هم ( نورث،1180

دهند که برای در پیش گرفتن یک رفتار خاص در طی زمان قوانینی را بسط می در نهادهارفتاری.   رسوم و آداب هم و است

کند، زیرا چنین رفتاری ریسک یا هزینه کمتری دربردارد و دستاوردهایی که مستقل از مسیر مقابل دیگران ایجاد انگیزه می

 رانگکنش متقابل کنش عبارتند از: مشترکی برشمرد که توان خصوصیاتنهادها می به طور کلی برای آورد.هستند به ارمغان می

 عادات و مشترك های ایده ها وویژگی از نهادها یابد، می قوام و گیردمی شکل که نهادها است درچارچوب مختالف

همین  وسیله به نیز دیگر سوی از و دهندمی قرار پذیرش مورد را هاتلقی و انتظارات یکسو از برخوردارند، نهادها جاری

 وآنها بخشندمی مشروعیت هنجاری، ارزشیابی وفرآیندهای هاارزش به همچنین نهادهاگیرند. می قرار تأیید مورد انتظارات

 (.1186 متوسلی،سازند )می موجه را

 تعیین نهادها نقشبا توجه به این تعاریف نهادها نقش گسترده و چشمگیری در شکل گیر و قوام اقتصاد جوامع دارند. 

 نهادی به ادبیات اقتصادی ورود مبحث کنند و از این رومی ایفا اجتماعی و سیاسی یک جامعه اقتصادی معادالت در ای کننده

 یکسان تعریف نهاد، شناخت و معرفی شد. از سوی دیگر در اقتصاد شناختی روش و شناختی معرفت مبانی در تغییر موجب

 جداگانه تعریف به خود سلیقه و تفکر مطابق هرکس و نداردوجود  باشد نهادگرا دانشمندان همه توافق مورد که اجماعی و

  .(1196احمد،  مشهدی) استپرداخته نهادها از ای

                                                                                                                                                             
1 Harper 
2 Douglas North 

3 Pierson 
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 یک اساسی قانون .است اجتماعی و اقتصادی سیاسی، نهادهای شامل که شد قائل تمایز نهادها از شکل سه بین توانمی

 نحوه نمونه برای شده است. تعریف نهادهای سیاسی از کلی ساختار آن در که است سیاسی نهادهای از اینمونه کشور

 جمهوررئیس یک به را قدرت ممکن است که ایگونه به کند،می توصیف را آنها به قدرت انتقال و مدارانسیاست انتخاب

 نوع شامل سیاسی نهادهای بنابراین، واگذار کند. دیکتاتور یک به یا بدهد استشده انتخاب دموکراتیک طور به که

 نهادهای است. سیاسی نخبگان و گذارانروی سیاست شده اعمال های محدودیت و شده داده تخصیص قدرت حکومت،

 نهادهای کنند.می فعالیت آن در هاشرکت و افراد که اقتصادی هستند محیط دهندهشکل مالکیت( حقوق مانند) اقتصادی

 با ارتباط در ویژه طور به  اند.یافته شکل اجتماعی نهادهای توسط تر طور کلی به و سیاسی نهادهای توسط خود اقتصادی

 چنین نتیجه تشخیص در مهم عامل دارد. یک وجود منافعی تضاد نهادهای اقتصادی، مورد در حدی تا و منابع توزیع

 که این .شودمی متأثر سیاسی نهادهای ساختار توسط معناداری طور به آن خود که سیاسی است قدرت تخصیص تضادی،

 ایجاد برای را سیاسی قدرت کسی چه که دارد بستگی موضوع این به شد، خواهد برقرار در جامعه اقتصادی نهاد نوع چه

 درآمد تحصیل، از ناتوان و فقیر شهروندان از حمایت بهداشت، ،آموزش دارد. اختیار در اقتصادی کردن نهادهای مسدود یا

 است که جامعه یک در رسمیغیر و رسمی اجتماعی نهادهای جمله از هاارزش و رسوم و آداب زندگی، برای مورد قبول

 (1188 احمدزاده، و زاده عیسیدارند ) مهمی نقش اقتصادی محیط دادن شکل در

 همان وجود دلیل اما به است، نفت به کشور وابستگی کاهش خواهان کالم، در رانتیر دولت هرچند نفتی اقتصادهای در

 احساس تک محصولی اقتصاد از رهایی و کشور اقتصاد به بخشیدن و تنوع وابستگی این کاهش برای ضرورتی هیچ نفت،

افزایش  برای داخلی اقتصاد هایپایه تقویت به ضروری و فوری نیاز احساس دولت شودمی نفتی باعث درآمدهای کند.نمی

 درحال کشورهای بیشتر حاضر در نامیمون نهادی واقعیت نفت، به درآمدهای نفتی دولت ایبودجه وابستگی نکند. وریبهره

 آن اقتدار ضعیف سازوکارهای و یکسو از دولت قانونی گسترده اختیارات بین گسترده شکاف سازد:می تروخیم را توسعه

 با پذیرانعطاف تعدیل برای دولتی هر توانایی زیان به نهایت، در اقتدار، و قانونی بین اختیارات شکاف این دیگر. سوی از

 است مسأله از این حاکی امر این دیگر، تعبیر شود. به می زیاد شدت به نفتی یهادولت در اما کند،می عمل شرایط متغیر

دهای نفتی عمده درآم تأثیربا توجه به  .هستند توزیعی و رانتیر یهادولت نفتی، یهادولت شامل معدنی یهادولت همه که

ل ساختاری در این مقاله با استفاده از یک مدمتقابل این نهادها بر ساختار اقتصاد کالن  تأثیردر شکل گیری نهادهای اقتصادی و 

قتصاد کالن ا است به بررسی آثار متقابل این متغیرهای نهادی بر ساختارهشرایط نهادی اقتصاد ایران سعی شدو تعدیل آن برای 

 ایران پرداخته شود.

های با ویژگی 1تعدیل شده توسط هاك و همکاران فلمینگ سنتی-مدل ماندلشده در این مقاله برمبنای  ارائهساختاری  مدل

 ماندل فلمینگ یک مدل اقتصادی است که برای مدل پایه اصلی یعنی مدلها ارائه شده است. پذیری قیمتپویایی و انعطاف

                                                                                                                                                             
1 Hague 
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توانند بر درآمدهای نمیای اقتصادهای کوچک که بر 6و مارکوس فلمینگ 1ر )به طور مستقل( توسط رابرت ماندلاولین با

بگذارند، ارائه شد. هاك و همکاران این مدل را برای کشورهای درحال توسعه به شکلی  تأثیرخارجی یا سطح نرخ بهره جهانی 

ا نیز دارا های مطابق با هر کشور ربوده و قابلیت تعدیل و انتخاب ویژگیآنها خصوصیات خاص برگیرنده اند که دربسط داده

تواند در داخل یا خارج آن را به فروش رساند باشد. از جمله فروض مدل این است که کشور دارای یک محصول است و می

های ( باتوجه به ویژگی1991هاك و همکاران، تواند انحصاری عمل کند. )ای میو برای تعیین قیمت جهانی این کاال تا اندازه

این  گذاری به دلیل عضویت در اوپکاقتصاد ایران به لحاظ اتکای شدید به درآمد نفت و دارا بودن قدرت نسبی برای قیمت

ی موانع قت دارد. برخشده که با شرایط ایران مطاب پذیر بودن لحاظمدل مناسب است. در زمینه واردات نیز در مدل فرض قیمت

ها که های وارداتی توسط مسؤالن یا لحاظ تعرفهخصوصی از جمله تعیین محدودیتبر سر راه واردات برای تأمین نیاز بخش

یری در گناشی از کمبود ارز است، وجود دارد. درخصوص اندازه، ترکیب و مبادالت با اقتصاد جهانی در بخش مالی از سخت

 .(1992، 1عسلیاست )شده استفاده سرمایهتحرك 
 معرفی شاخص نهادی

می   و آزادی اقتصادی  0حکمرانی خوب به عنوان جایگزین متغیر نهادی شاخص شاخص های مورد استفادهاز رایج ترین 

ا و ن اقتصادی و اجتماعی آسیکمیسیوبه تعریف می شود و  ارائهشاخص حکمرانی خوب توسط مجموعه بانک جهانی  .باشند

حاکمیت - 6( میزان مشارکت مردم در امور جامعهکت )مشار-1: استزیر عه های زیرمجمومتشکل از  5سازمان مللاقیانوسیه 

امعه بوده در ج، هابویژه اقلیت، ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افرادچارچوب عادالنه )تبیین قانون

 پاسخگویی -0( جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن) شفافیت -1 (ای اجرا گرددصورت شایستهو به 

 -5 (در برابر اعضاء خود و ارباب رجوع و زمانی مشخص قانونیها و موسسات در چارچوب پاسخگویی نهادها، سازمان)

 -2( یهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادفراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصهومی )گیری وفاق عمشکل

 -8 (و حفاظت از  منابع طبیعینظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از )ت اثر بخشی و کارایی -2 حقوق مساوی )عدالت(

های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان) پذیریمسئولیت

 (ها و اقدامات خود پاسخگو باشند.سیاست

هادهای شده و نهای تبیینمبین این امر است که سیاستمی شود و  ارائهفریزر  مؤسسهشاخص آزادای اقتصادی توسط 

زیرشاخص دیگر  5های اقتصادی هستند و یک میانگین موزون از کننده آزادیگرفته در هر کشور تا چه اندازه تسهیلشکل

 وساختارقانونی  -6 دولت،اندازه -1عبارتند از  ترتیبها بهکنند. این حیطهاست که هر کدام یک حیطه نهادی را بررسی می

را ارزیابی  قوانین مالی، بازار کار و تجارت -5 وخارجی آزادی تجارت -0، باثبات(سالم ) پولدسترسی به  -1، مالکیتحقوق

  .کنندمیکسب  باالتری نمرهاقتصادی بیشتر، بوده و کشورهای با آزادی 11تا  1کنند . مقدار این شاخص بین می

                                                                                                                                                             
1 Robert Mundell 
2 Marcus Fleming 
3. Assali 

4 Good Governance 
5 United Nation’s Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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و در شاخص آزادی اقتصادی به طور  استحجم پول و اندازه دولت در ایران متاثر از درآمدهای نفتی  با توجه به اینکه

 شاخص آزادیطرف دیگر از این شاخص مناسب تر تشخیص داده شد. شده است  تأکیدویژه بر روی این دو زیر شاخص 

کشورهایی که از و بر اساس یافته های تجربی   هشداقتصادی به عنوان مهمترین عامل نهادی در تمامی مراحل توسعه شناسایی 

 خوب، اقتصادی قرار دهند تا حکمرانیادی رکز خود را بیشتر بر روی بهبود آزمراحل ابتدایی هستند باید تملحاظ توسعه در 

ه بر این با توجه به اینکعالوه  در این مطالعه از شاخص آزادی اقتصادی استفاده شده است. (6118 ،1مونتس گانو  مورال مدینا)

داده های آزادی یق از اهمیت باالیی برخوردار است و طول دوره تحق استحقیق از نوع سری زمانی تمدل مورد استفاده در 

 .اقتصادی در دوره زمانی طوالنی تری در دسترس هستند

های شاخص آزادی اقتصادی از خوانی با زیرمجموعههای آن و همبه ویژگیشایان ذکر است در هر معادله با توجه 

( نحوه تغییرات این شاخص و 1است. نمودار )زا در مدل استفاده شدهاین شاخص به صورت درونزیرمجموعه مناسب 

شاخص آزادی اقتصادی جهانی طی دهه اخیر از رشد دهد. به عنوان نمونه را در طول دوره بررسی نمایش میهای آنزیربخش

درصد را تجربه  - 8/1نرخ کاهشی ، 6118تا  6111 ایران طی دوره ، درصورتی کهدرصد برخوردار بوده 18/1نه المتوسط سا

 .استشده 158به رتبه 101کاهش رتبه ایران در این شاخص از رتبه موجب است که کرده

ی دولت کمعیارهای مرتبط با چاال دهد کهدهنده شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان میهای مختلف تشکیلبررسی حوزه

بخش ) زمان، دولت بزرگتر شده است. افزایش سهم مصارف دولت از کل مصارفتنزل کرده و به عبارتی طی گذر 

روز نبودن، وجود تناقض، تعدد و عدم ه وه بر آن، بالموجب بزرگ شدن اندازه دولت شده است. ع( خصوصی+دولت

کیفیت مقررات  کاهش ،گری بیشتر دولتهای بخش خصوصی و تنظیم قوانین در راستای تصدیراستایی قوانین با فعالیتهم

خصوصی خشهای باست که تبلور آن را در کاهش آزادی اقتصادی و اثر نامطلوب آن بر توسعه فعالیتدنبال داشتههکشور را ب

ادی ثر بر آزادی اقتصؤهای مهم و ماز شاخصسالم )باثبات( پول  . دسترسی بهتوان دیدهای غیرخصوصی میو ظهور بنگاه

زول طی دهه اخیر در کشور سبب ن تورم پرنوسان و افزایشی و همچنین هاپولپول ملی در مقابل سایر  نوسانات زیاد است که

 های با اهمیت شاخصلفهؤالملل به عنوان یکی دیگر از مدر حوزه آزادی تجارت بینست. وضعیت ایران از این حیث شده ا

اری دلیل وجود موانع تجهن در زمینه تجارت مرزی، بکار ایراآزادی اقتصادی، علیرغم بهبود نسبی شاخص سهولت کسب و

ف قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی و عدم وجود ال، اخت(ای و هزینه انطباق صادرات و وارداترتعرفهیشامل موانع غ) یمتنظی

ر گرفتن های اقتصادی و قراتحریمید های ناشی از تشدتر محدودیتمللی و از همه مهمالشرایط نقل وانتقال سرمایه در سطح بین

 (.1191دفتر مطالعات محیط کسب و کار، ) استسبب تنزل کشور شده ،FATFکشور در فهرست سیاه 

                                                                                                                                                             
1 Median Moral and Montes Gan 
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 (فریزر مؤسسه منبع:) های آن. توصیف آماری متغیرنهادی و زیربخش1نمودار 

در بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تمایش داده شده است.  در شاخص آزادی اقتصادیدر نمودار زیر رتبه ایران 

بدترین جایگاه را  12/5و با امتیاز  نیستناسبی را دارا سفانه ایران در بین کشورهای درحال توسعه نیز جایگاه مأبنابراین آمار مت

 در بین این کشورها به خود اختصاص داده است.
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 (فریزر مؤسسهمنبع: ) آزادی اقتصادی بین کشورهای توسعه یافتهجایگاه ایران در . 2نمودار 

 
 (فریزر مؤسسهمنبع: ) جایگاه ایران در آزادی اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه .3نمودار 

 هاتصریح الگو و معرفی داده

برای اقتصاد ایران تعدیل  (1992عسلی )ل ساختاری اقتصاد کالن بوده که توسط مدل پایه مورد استفاده در این تحقیق مد

، رتباط نیست.ازارها در ابآن با سایر و برآورد شده است. این مدل برای اقتصاد ایران که وابسته به درآمد نفتی است و بازار مالی 

عنوان  ت، شاخص آزاد اقتصادی بهمناسب است. از آنجا که هدف تحقیق بررسی اثر متغیر نهادی بر ساختار اقتصاد کالن اس

متغیر نهادی به مدل اضافه شده تا اثر آزادی اقتصادی را که می تواند جایگزین مناسبی برای کیفیت نهادهای اقتصادی باشد، بر 

 سایر متغیرهای مدل مورد بررسی قرار دهد.

۸.۹۱ ۸.۸۱ ۸.۴۸ ۸.۲۴ ۸.۲ ۸.۱۵ ۸.۰۶ ۷.۹۸
۷.۵۵

۵.۰۶

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

رتبه آزادی اقتصادی ایران بین کشورهای توسعه یافته

۷.۵۲
۷.۲

۶.۸۲ ۶.۶۶ ۶.۵۴ ۶.۵ ۶.۴۴
۵.۹۵

۵.۶۸
۵.۰۶

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

رتبه آزادی اقتصادی ایران بین کشورهای توسعه یافته



 89/ 8هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 

کند. روبروست که آزمون را با مشکل روبرو می پیچیدگی هاییبا ساختار اقتصاد کالن گذاری نهادها بر تأثیر بررسی

کارکرد صحیح اقتصاد کالن موجب ایجاد نهادهای کارآمد در یک ند، متقابال مؤثرگونه نهادها بر متغیرهای اقتصاد کالن همان

زا درون انهادی ر ، ساختارممکن است نهادها را بهبود دهدی در یک کشور درآمدوضعیت  بهبودکه  مسألهشود. این می کشور 

رش تو را دارایمدل  تخمین می شود ومعکوس و همبستگی کاذب ، علیت گیریخطای اندازهکند و باعث پدید آمدن می

 (.6115، 1رودریکریگوبون و مناسب استفاده شود )اقتصادسنجی  روشاز برای از بین بردن این مشکالت باید د. کرخواهد 

های نهادی و همبستگی بین هـای اقتصادسـنجی مناسـب بـرای حـل یـا کـاهش مشـکل درون زا بـودن شاخصاز جمله روش

این اسـت.  GMM6روش گشتاورهای تعمیم یافته  مدل با استفاده از متغیرهای نهادی و دیگر متغیرهای توضـیحی، تخمـین

آن است  GMM متغیرهای نهادی: مزیـت اصـلی تخمـینحل مشکل درون زا بودن  -1روش دو مزیت عمده به همراه دارد؛ 

توانند که تمام متغیرهای رگرسیون که همبسـتگی بـا جـزء اخـالل نـدارد )از جملـه متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی( می

دار در مدل: استفاده از متغیرهای وابسته وقفهاهش یا رفع هم خطی ک-6( 6118، 1گرین. )به طور بالقوه متغیر ابـزاری باشـند

دار و دار و سـطح وقفـه دار نهادهـا بـا تفاضـل وقفـهشود. احتمال اینکـه تفاضـل وقفـهباعـث از بـین رفتن همخطی در مدل می

پذیری تأثیرزا بودن شاخص نهادی و درون GMMروش  .همبستگی داشته باشند بسیار اندك است سایر متغیرهادار سـطح وقفـه

ایة روش فرض اصلی بر پاین در آن از وضعیت اقتصاد کالن و بهبود یا تخریب روند رشد اقتصادی را مدنظر قرار می دهد. 

ریس یک مات و ایـن روش تخمین، با اعمالست غیر همبسته ا یابزار متغیراخالل در معادالت با جمله این بنا نهاده شده که 

 .های ناشناخته، برآورد کنندة قدرتمندی را بسازدهمبستگی خود ناهمـسانی و توانـد بـرای شـرایط واریـانسمی وزنی

بروز شکست ساله بوده است،  09زمانی ایران برای دوره های سریاین که این مطالعه بر اساس دادهبـا توجه به  همچنین

کار گرفتن ببا توجه به  در این دوره و وجود داشتههای ساختاری در روند طبیعی متغیرها به علت حـوادثی چـون انقالب، جنگ 

تغیرهـا ارتباط درون زمانی بـین م می رود و احتمالواریانس ناهمسانی  پدیدهانتظار ، متفاوت نیز اجتمـاعی-اقتصادیهای برنامه

ات نهادی در هر بخش به صورت مجزا، تأثیرها و بررسی خطی، لحاظ وقفهبرای کم کردن مشکل همین رو دارد. از اوجود 

 است. مناسب تشخیص داده شدهروش تخمین  این

. 0های رایج ریشه واحد از جمله دیکی فولر بررسی شدابتدا مانایی متغیرها توسط آزمون مدلدر برآورد معادالت ساختاری 

مخطی فلیمینگ است. با این حال به دلیل ه -تخمینی، متغیرها همانند مدل مبنای استفاده شده یعنی مدل ماندل در اکثر معادالت

موجود در برآوردگرها، که در آزمون های همخطی و تجزیه به مؤلفه های اصلی مشاهده شد، اصالحاتی برای بهبود برخی از 

 ترشدن ویژگی های اقتصاد ایران با توجه به نتایج تخمین ها در برخیاست. به عبارتی برای پررنگگرفته های صورتتخمین

 -1معادالت با استفاده از روش های علمی تجدید نظر شده است.، در نهایت توابع تخمین زده شده به ترتیب زیر عبارت از: 

ای واردات واقعی، )تابع تابع تقاض -0تابع صادرات واقعی،  -1 ،خصوصیگذاریسرمایه تابع -6، خصوصیبخش مصرف تابع

                                                                                                                                                             
1 Rodrik & Rigobon 
2 Generalized Method of Moments  
3 Greene 

 نتایج آزمون مانایی موجود است و در صورت نیاز محققین ارائه خواهد شد. 0
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تابع نهادی هستند  -2)حجم نقدینگی( و تابع پول -2تابع تولیدکل،  -5 است(. 0تا  1متشکل از توابع شماره  واقعیتقاضای کل 

 شوند.که در ادامه معرفی می

 تابع مصرف -1

(1) 𝑙𝑜𝑔 𝑋1𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑌1𝑡 + 𝛼2𝑙𝑜𝑔𝑋1(𝑡−1) + 𝛼3𝑙𝑜𝑔𝑌4t + 𝛼4𝑙𝑜𝑔𝑋73t + 휀1𝑡      

( دسترسی به 𝑋73t( نرخ بهره، )𝑌1𝑡تصرف، )( درآمد قابل𝑌4𝑡) ای،مصرف وقفه (𝑋1(𝑡−1)( مصرف و )𝑋1𝑡که در آن )

( نمایانگر 𝛼iپول سالم )باثبات( و شاخص حیطه سوم متغیرنهادی است که از این پس پول سالم )باثبات( نامیده می شود و )

 ضرایب برآوردی است. 

 گذاری خصوصیسرمایهتابع  -6

(6) log 𝑋2𝑡 = λ0 + λ1𝑌1𝑡 + λ2𝑙𝑜𝑔𝑋3t + λ3𝑙𝑜𝑔𝑌2(𝑡−1) + λ4𝑙𝑜𝑔𝑌3𝑡 + λ5𝑙𝑜𝑔𝑋71t + λ6𝑙𝑜𝑔𝑋72t + λ7𝑌5𝑡 + ε2t 

( متغیر 𝑋72𝑡، )دولتاندازه ( متغیرنهادی𝑋71𝑡( درآمدملی، )𝑋3𝑡خصوصی، ) گذاری( نمایانگر سرمایه𝑋2𝑡آن ) که در

( نمایانگر 𝑌2(𝑡−1))ترتیب مربوط به حیطه اول و دوم متغیر نهادی هستند، مالکیت است که بهقانونی و حقوقساختار نهادی 

( نمایانگر ضرایب λiخصوصی و ) دهی به بخش( نسبت وام𝑌5𝑡( نرخ ارز واقعی، )𝑌3𝑡( نرخ بهره، )𝑌1𝑡وقفه انباشت سرمایه، )

 مالکیتقوقحاختصار متغیر نهادی از این پس به مالکیتساختار قانونی و حقوققابل ذکر است متغیر نهادی  برآوردی است.

 شود.نامیده می

 صادرات واقعی )تقاضای خارجی( -1

(1) 𝑙𝑜𝑔 𝑋4𝑡 = 𝜏0 + 𝜏1𝑙𝑜𝑔𝑌6𝑡 + 𝜏2𝑙𝑜𝑔𝑌10𝑡 + 𝜏3𝑙𝑜𝑔𝑌3𝑡 + 𝜏4𝑙𝑜𝑔 𝑋2𝑡 +𝜏5𝑙𝑜𝑔 𝑋74𝑡 +휀3𝑡      

(𝑋4𝑡( ،نمایانگر صادرات )𝑋2𝑡نمایانگر سرمایه )گذاری( ،خصوصی𝑋74𝑡متغیر نهادی ) است که  خارجیآزادی تجارت

( 𝜏i( درآمد نفتی و )𝑌10𝑡( درآمد خارجی، )𝑌6𝑡( نمایانگر نرخ ارز واقعی، )𝑌3𝑡مربوط به حیطه چهارم متغیر نهادی است و )

 نمایانگر ضرایب برآوردی است. 

 واردات واقعی -0

(0) 𝑙𝑜𝑔(𝑌5𝑡 × 𝑋5𝑡) = 𝛿0 + 𝛿1 𝑙𝑜𝑔 𝑌7𝑡 + 𝛿2𝑙𝑜𝑔𝑌3𝑡 + 𝛿3log 𝑌10𝑡 + 𝛿4log 𝑋3𝑡 + 𝛿5𝑙𝑜𝑔 𝑋7𝑡 +휀4𝑡 

𝑌5𝑡)( نمایانگر واردات، 𝑋5𝑡که در آن ) × 𝑋5𝑡) ( .واردات واقعی است𝑋3𝑡( ،تولید یا درآمدکل )𝑋74𝑡 متغیرنهادی )

( نمایانگر 𝛿iو )( درآمد نفتی 𝑌10𝑡) نرخ ارز واقعی،( 𝑌3𝑡)، ( نمایانگر نسبت ذخایر خارجی𝑌7𝑡آزادی تجارت خارجی، )

 ضرایب برآوردی است.
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 کل تابع تولید -5

کند، داگالس برقرار می-در این مطالعه تابع تولید نئوکالسیکی که بین عوامل تولید و تولید کل ارتباطی به شکل تابع کاب 

مبانی نظری موجود در ارتباط با تولید کل در کشورهای درحال توسعه، شد. بر اساس مشخصات اقتصاد ایران و در نظر گرفته

همچنین با توجه به ادبیات موضوع موجود در باب تابع تولید  عواملی مؤثر در سطح تولید کشور در تابع لحاظ گردیدند.

جایگزین ، هیسرماانباشت  نسبت واردات به (1992عسلی )به ویژه کار تجربی صورت گرفته توسط –کشورهای درحال توسعه 

شود که به عنوان شاخصی از سطح ضروری واردات شناخته می، هیسرماانباشت  نسبت واردات به شد. هیسرمامتغیر انباشت 

ا متناسب ب هیاولمواد نیآالت و همچننیو ماش یاهیسرما یکاالهااز واردات کشور مربوط به واردات دهد چه حجمی نشان می

 ریمتغ کینوان به عاست. از طرف دیگر با توجه به سهم قابل توجه نفت در تولید کشور، درآمد نفتی  بوده هیسرما لیتشک

 ی وارد مدل شد.اضاف یحیتوض

(5) log 𝑋3𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝑙𝑜𝑔 𝑌8𝑡 + 𝜃2𝑙𝑜𝑔𝑌10𝑡 + 𝜃3 log (
𝑌2𝑡

𝑋5𝑡

) + 𝜃4 𝑙𝑜𝑔 𝑋2𝑡 + 𝜃5 𝑙𝑜𝑔 𝑋72𝑡 + 𝜃6 𝑙𝑜𝑔 𝑋75𝑡 + ε5t 

مالکیت، ( متغیر نهادی حقوق𝑋72𝑡خصوصی، )گذاری بخش( سرمایه𝑋2𝑡( نمایانگر درآمدملی، )𝑋3𝑡در این تابع، )

(𝑋75𝑡( .متغیر نهادی قوانین مالی، بازار کار و تجارت بوده که مربوط به حیطه پنجم متغیرنهادی است )𝑌2𝑡

𝑋5𝑡
( نسبت 

( نمایانگر ضرایب برآوردی است. در تخمین مدل  𝜃i( درآمد نفتی و )𝑌10𝑡( نیروی انسانی، )𝑌8𝑡سرمایه به واردات، )انباشت

 شود.متغیرنهادی قوانین مالی، بازار کار و تجارت به اختصار متغیرنهادی قوانین مالی و کار نامیده می

 تابع پول )حجم نقدینگی( -2

(2) log𝑋6𝑡 = Ω0 + Ω1𝑌10𝑡 + Ω2log𝑋3𝑡 + Ω3log 𝑋71𝑡 + Ω4 log 𝑋73𝑡 + ε6t 

( متغیرنهادی 𝑋73𝑡) اندازه دولت و ( متغیرنهادی𝑋71𝑡، )درآمدملی (𝑋3𝑡)، حجم نقدینگی( نمایانگر 𝑋6𝑡که در آن )

 ( نمایانگر ضرایب برآوردی است. Ωiپول سالم )باثبات( و )

 معادله فضای نهادی -2

(2) 𝑙𝑜𝑔 𝑋7𝑡 = 𝜓0 + 𝜓1 𝑙𝑜𝑔 𝑌9𝑡 + 𝜓2 𝑙𝑜𝑔 𝑋6𝑡 + 𝜓3 𝑙𝑜𝑔 𝑋3𝑡 + 𝜓4 𝑙𝑜𝑔 𝑌11𝑡 + 𝜓5𝑙𝑜𝑔 𝑌8𝑡+𝜓6 𝑙𝑜𝑔 𝑌10𝑡 + 휀7𝑡  

 ها،، ترازپرداختدولتی، حجم درآمدملتوان متغیرهای های مؤثر در نهادهای اقتصادی یک کشور، میباتوجه به شاخصه

 تابع نهادی لحاظ نمود.  را در تورمو نقدینگی حجم

( 𝑌8𝑡( تورم و )𝑌11𝑡، )درآمدملی (𝑋3𝑡) ،دولت حجم( 𝑌9𝑡حجم نقدینگی، )( 𝑋6𝑡) ( متغیرنهادی،𝑋7𝑡که در آن )

نشان دهنده  εit ،. در تمامی معادالت ساختاری( نمایانگر ضرایب برآوردی است𝜓iو )( درآمد نفتی 𝑌10𝑡)، هاپرداختتراز

 جمالت اخالل است.
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 های تجربییافته

 مصرفتابع برآورد 

دهندگی قدرت توضیح دهندهکه نشان  است 99/1محاسباتی  2Rاست. شده ارائه( 1در جدول ) مصرف برآورد تابعنتایج 

  .داردمدل  خوب
 مصرف –. نتایج برآورد معادله اول1جدول 

 |P|>zاحتمال  انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑌4t Yd 111/1 101/1 80/0 611/1 درآمدقابل تصرف 

𝑌1𝑡 r 112/1 560/1 21/6 0/1 نرخ بهره 

𝑋1(𝑡−1) cpL1 111/1 108/1 21/15 221/1 ایمصرف وقفه 

𝑋73𝑡 a3 111/1 1105/1 -61/1 -102/1 شاخص نهادی پول سالم 

𝛼0 Cons 112/1 192/1 20/6 622/1 عرض از مبدأ 

Wald chi2(3) = 68/5621     Prob>chi2 = 1111/1   R-squared = 999/1    RootMSE= 10/1  

 های تحقیقمنبع: یافته

کشش مذکور است، ضریب  لگاریتمی -که این رابطه خطی جااست و از آن 61/1قابل تصرف  طبق نتایج ضریب درآمد

درصدی  61/1قابل تصرف سبب افزایش  درآمد در کند یک درصد افزایشدهد که بیان میمیدرآمدی مصرف را نشان 

𝑋1𝑡��که توجه به آن مصرف خواهدشد. ازطرف دیگر با

𝜕𝑌4𝑡

1
توان این متغیر را برای دوره نهایی به مصرف است، میبه معنی میل 

𝑋1𝑡جا که کسرمورد بررسی محاسبه نمود. از آن

𝑌4𝑡
، مقدار میل نهایی به آمده استدست به 26/1برابر  1109–1198برای دوره   

𝛼3صورت )درصد محاسبه شد. همچنین برمبنای این برآورد، کشش درآمدی مصرف بلندمدت به11مصرف در این دوره 

1−𝛼2
 )

اند؛ دست آمده در مطالعاتی که به استخراج تابع مصرف در اقتصاد ایران پرداخته. این مقدار با مقادیر بهشدمحاسبه  82/1و معادل 

  است.نزدیک بوده (1996کیانی )و  (1992عسلی )مانند 

صرف ای تابع مکه اثر چرخ دنده اثر زیادی بر مصرف فعلی دارددهد سطح مصرف گذشته میهمچنین این برآورد نشان 

نشان می دهد با افزایش نرخ بهره، مصرف خصوصی افزایش یافته که با  مصرف و نرخ بهره نیب ثبترابطه مکند. میرا تأیید 

اب تر گیرد که با افزایش مداوم و پرشتجا نشأت میتوجه به وجود تورم فزاینده در کشور قابل توضیح است. این رابطه از آن

و انگیزه کسب وام برای خرید بوده و از این رها نسبت به نرخ بهره، نرخ بهره حقیقی در حال کاهش قیمتسطح عمومی 

 یابد.دهد و در نتیجه مصرف کل افزایش میکاالهای مصرفی بادوام را افزایش می

رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، نرخ تورم شامل  سالم )باثبات(شاخص نهادی پول برآورد انجام شده،  در

 تغییرات تورمیاشی از ن تأثیربه نظر می رسد عمده این که  داشته،مصرف  بوده و اثر منفی بر فعلی و تغییر تورم در پنج سال اخیر

 عالمتی موافق با نظریه دارد.نیز عرض از مبدأ . در ایران طی این سال ها بوده است که باعث کمتر شدن مصرف شده

                                                                                                                                                             
1 
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 گذاری خصوصیتابع سرمایهبرآورد 

 رفتار برآورد شده ونیرگرس. استخالصه شده 6در جدول  گذاری خصوصی،نتایج حاصل از برآورد تابع سرمایه

معنادار  %95و در سطح مورد انتظار  یحیتوض یرهایمتغعالئم . دهدمی حیدر دوره نمونه توضرا  رانیدر اقتصاد ا یگذارهیسرما

 اندازه دولت، نهادیمتغیر اند. بر این اساس ضرایب معنادار شدهتمامی و استشده 21/1محاسباتی برابر با  2Rمیزان  اند.بوده

ریکه کشش طواند. بهخصوصی داشتهگذاری بخشترتیب بیشترین میزان اثرگذاری را بر سرمایهبه درآمد ملی و نرخ بهره

 دهد.افزایش می %68خصوصی را گذاری بخشدرصدی درآمدملی، سرمایه 1گذاری باال و افزایش درآمدی تقاضای سرمایه

تواند از آن جا نشأت خصوصی  است که میگذاری بخشرابطه نرخ ارز و سرمایهناشی از  منفی بودن ضریب نرخ ارز

تر شدن ای وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز سبب گرانبگیرد که در کشورهای نفتی نظیر ایران بخش عمده کاالهای سرمایه

گذاری درصدی نرخ بهره، سرمایه 1ایش طور افزشود. همینخصوصی میگذاری بخشای و کاهش سرمایهکاالهای سرمایه

 .دهدکاهش می %61خصوصی را تا بخش
 گذاری خصوصیسرمایه –. نتایج برآورد معادله دوم2جدول 

 |P|>zاحتمال انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑋3𝑡  y 56/0 00/68 درآمدملی  69/2  111/1  

𝑌1𝑡  r 5/61 نرخ بهره-  89/6-  11/8  110/1  

𝑌3𝑡  e 66/1 واقعی نرخ ارز-  91/1-  86/1  111/1  

𝑌5𝑡  dcp 1/1 دهی به بخش خصوصینسبت وام-  16/6-  101/1  110/1  

𝑋72𝑡 a2 12/6 حقوق مالکیت متغیر نهادی-  28/6-  855/1  115/1  

𝑋71𝑡 cg 2/06 دولتاندازه متغیر نهادی-  18/5-  66/8  111/1  

λ0 cons 12/0 112 عرض از مبدأ  21/68  111/1  

Waldchi2(8) = 65/511  Prob > chi2= 111/1 R-squared = 21/1  Root MSE= 156/0  

 های تحقیقمنبع: یافته

دهد با بزرگتر شدن دولت و به تبع آن مخارج دولتی، فشار بیشتری بر میدولت نشان  اندازهنهادی ضریب منفی متغیر 

ق حقو متغیر نهادیسوی دیگر اثر  شد. از خواهدخصوصی بخشگذاری هش سرمایهشده و باعث کاوارد خصوصی بخش

لکیت در اکه مطابق انتظار است زیرا بدتر شدن وضعیت حقوق م منفی برآورد شدهخصوصی بخشگذاری بر سرمایهمالکیت 

 است. دهشخصوصی بخشگذاری شدن وضعیت سرمایهمنجر به بدتر ایران طی سال های تحقیق
 تابع صادراتبرآورد 

 شده است. ارائه( 1در جدول )صادرات واقعی  برآورد تابع از نتایج حاصل
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 صادرات – . نتایج برآورد معادله سوم3جدول 

 |P|>zاحتمال انحراف معیار Zآماره  ضریب متغیر نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑋2𝑡 pi 112/1 خصوصیگذاری سرمایه  81/6  116/1  110/1  

𝑌3𝑡  e 112/1 واقعی نرخ ارز  65/2  1911/1  1111/1  

𝑋74𝑡 a4 
آزادی  متغیر نهادی

 تجارت خارجی
218/1  29/1  121/1  111/1  

𝑌6𝑡  wy 11/1 درآمد خارجی  5/5  18/1  1111/1  

𝑌10𝑡  oilo 015/1 درآمد نفتی-  11/11-  119/1  111/1  

𝜏0 cons 20/19 عرض از مبدأ-  50/1-  58/5  111/1  

Wald chi2(4) = 19/6281       Prob > chi2 = 1111/1     R-squared  = 9289/1   Root MS  = 699/1  

 های تحقیقمنبع: یافته

درصد افزایش  1که با هر به طوری ،در این برآورد درآمد خارجیان دارای بیشترین اثرگذاری بر صادرات بوده است

توان به عنوان تابع تقاضای خارجی این تابع را میدرصد افزایش خواهدیافت. همچنین  1درآمدجهانی، صادرات ایران بیشتر از 

مثبت شده است.  1رود، ضرایب درآمد خارجی و نرخ ارززیرا همانگونه که در تابع تقاضا انتظار می ،صادرات در نظر گرفت

ت . بر اساس این تحلیل کشش قیمتی صادرات ایران نسبهای نسبی تأیید شده استمعنادار صادرات در واکنش به قیمترابطه 

 است.دست آمدهتر بهبه سایر کشورهای نفتی پایین

ن دناچیز بودن کشش قیمتی صادرات و باال بونفتی در تابع صادرات،  درآمد درصدی -0/1توجه به ضریب ازسوی دیگر با

سطح  أثیرتصادرات ایران، صادرات نفتی است که بیشتر تحت قابل توجیه است؛ زیرا عمده کشش درآمدی صادرات ایران 

تولید و درآمد خارجیان است و به دلیل برونزا بودن مکانیسم تعیین قیمت جهانی نفت، به تغییران نرخ ارز کشور وابسته نیست. 

ابتی تولیدات پذیرد ولی به دلیل پایین بودن قدرت رقمی تأثیربیشتر از تغییرات قیمتی و نرخ ارز نیز نفتی صادرات غیر گرچه

که طوریاست، به  اثر متغیر نهادی قابل توجه بودهاز سوی دیگر  ناچیز بوده است. تأثیرنفتی کشور در بازارهای جهانی، این غیر

 .شده است درصد2/1موجب افزایش صادرات تا حدود  ،آزادی تجارت خارجی نهادی متغیرهر یک درصد بهبود 
 تابع وارداتبرآورد 

( آورده شده است. طبق نتایج تخمین درآمدملی بیشترین اثر را بر 0در جدول )صادرات واقعی از برآورد تابع  نتایج حاصل

رآمد ملی، واردات کاالهای تغییر د درصد 1است. به بیان دیگر با  22/1تقاضای واردات دارد و کشش درآمدی واردات برابر 

                                                                                                                                                             
نرخ ارز به عنوان عامل اثرگذار در جهت عکس قیمت کاالی داخلی به طوری  1

که با افزایش نرخ ارز، قیمت داخلی تولیدات ایران برای خارجیان ارزان تر خواهد 

 شد.
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االها و توجه کدهنده وابستگی شدید کشور به کاالهای وارداتی و حجم قابلیابد که نشاندرصد افزایش می 22/1خارجی 

 خدمات ضروری در واردات کشور است.

خ ارز واردات کاالهای خارجی از سوی دیگر نرخ ارز اثری ناچیز، اما برخالف انتظار، بر واردات دارد. یعنی با افزایش نر

ز طرف گذاری داخلی به واردات و ایابد که نشان دهنده وابستگی مصرف وسرمایهشوند افزایش میعلیرغم اینکه گران تر می

، 1کششی واردات به نرخ ارزگذاری و حفظ سودشان علیرغم افزایش نرخ ارز است. بیدیگر قدرت واردکنندگان در قیمت

 دهد.قرار می تأکیدمجدداً سهم عمده واردات کاالهای ضروری به کل واردات را مورد 
 واردات –. نتایج برآورد معادله چهارم3جدول 

 |P|>zاحتمال انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑋3𝑡  y 22/1 درآمد ملی  21/12  118/1  1111/1  

𝑋74𝑡  a4  002/1 نهادی آزادی تجارت خارجیمتغیر  19/2  121/1  1111/1  

𝑌3𝑡  e 1112/1 نرخ ارز واقعی  20/16  1116/1  1111/1  

𝑌7𝑡  efr 12/1 نسبت ذخایر خارجی  20/6  121/1  118/1  

𝑌10𝑡  oilo 658/1 درآمد نفتی-  22/0-  150/1  1111/1  

𝛿0 cons 122/5 عرض از مبدأ  25/11  125/1  1111/1  

Wald chi2(5) = 2/10121  Prob > chi2 = 1111/1  R-squared= 99/1 RootMSE= 1915/1  

 های تحقیقمنبع: یافته

ا دهد بمیکه نشان به طوری ،خالف انتظار استاست، اما عالمت آن برنفتی در مدل مورد برررسی معنادار بوده درآمد

 های موردآن است که ایران در طول سال است. این شواهد حاکی ازیافتهوجود کاهش درآمد نفتی، واردات همچنان افزایش 

خوبی به عمل مطالعه نتوانسته استراتژی جایگزینی واردات را، که یکی از راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصادی است، به

ایط که حتی با وجود شرا جاییاست. تدرآورد و همچنان وابستگی به واردات اقالم اساسی در کشور در حد زیادی باقی مانده

شان نبر روی واردات  متغیر نهادیمثبت اثر  همین طورشود. میو کاهش درآمدهای نفتی از میزان واردات کاسته ن میتحری

به طور کلی نتایج حاصل از توابع  .داردافزایش  درصد 05/1آزادی تجارت خارجی، واردات کشور می دهد با بهبود وضعیت 

های نسبی تتغییرات نرخ ارز و قیم تأثیرتحت  ان بیشتر از آنکهتراز تجاری کشور نشان داد، تجارت خارجی ایرمشخص کننده

کند و افزایش میصدق ن 6توان نتیجه گرفت در ایران شرط مارشال لرنرمیتغییرات درآمدی بوده است. لذا  تأثیرباشد، تحت 

بات لرنر بازار ارز زمانی باث -راساس شرط مارشالب شود.مینجاری کشور نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب بهبود تراز ت

اشد. چنانچه مجموع کشش های بزرگتر از یک برات و تقاضای صاد تقاضای واردات قیمتی است که جمع قدر مطلق کشش

 .(9111، 1سالواتورهها ندارد. )ی در ترازپرداختتأثیرکمتر از یک باشد، تغییر در نرخ ارز هیچ تی قیم

                                                                                                                                                             
. به عنوان عامل اثر گذار بر قیمت کاالهای وارداتی به طوری که افزایش نرخ ارز 1

 وارداتی خواهد شد. باعث افزایش قیمت کاالهای

2. Marshall–Lerner Condition 
3. Salvatore 



 (یاقتصاد یبر شاخص آزاد ید)با تأک یرانبر ساختار اقتصاد کالن ا ینهاد یرهایمتغ یرتأث یلتحل/ 61
 

 

 کلتابع تولیدبرآورد 

ضرایب وارد شده به و اکثر  درصد99دست آمده برابر به 2R ( آورده شده است.5در جدول ) تابع تولید کلنتایج برآورد 

اند. انی نداشتهخوهای موجود هماند، گرچه برخی از عالئم با تئوریتابع تولید در این مدل اثر معناداری بر سطح تولیدکل داشته

قوق ح متغیر نهادیاست. در این برآورد گذاری خصوصی دارای اثر منفی و ناچیز بر تولید کل بودهعنوان نمونه سرمایهبه

و مقررات عیت قوانین بهبود وضمستقیم  تأثیرکه  داشتهاثر بر تولید ملی قوانین و مقررات  متغیر نهادی لیومعنادار نبوده  مالکیت

 دهد.بر افزایش تولید را نشان میو کاهش بوروکراسی 
 تولید –. نتایج برآورد معادله پنجم 5جدول 

 |P|>zاحتمال انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑋2𝑡  pi 118/1 گذاری خصوصیسرمایه-  2/6-  111/1  119/1  

𝑋75𝑡  a5  111/1 قوانین و مقررات نهادیمتغیر-  12/6-  112/1  119/1  

𝑋72𝑡  a2 110/1 حقوق مالکیت متغیر نهادی  62/1  152/1  292/1  

𝑌2𝑡

𝑋5𝑡
 k 95/1 انباشت سرمایه به واردات  81/61  101/1  111/1  

𝑌8𝑡  l 21/6 سرمایه انسانی  0 22/1  111/1  

𝑌10𝑡  oilo 666/1 درآمد نفتی  25/5  118/1  111/1  

𝜃0 cons 28/11 عرض از مبدأ-  28/0-  52/2  111/1  

Wald chi2(6) = 2/1  e+5 Prob > chi2 = 1111/1    R-squared = 99/1 Root MSE = 186/1  

 های تحقیقمنبع: یافته

واحد افزایش این شاخص، تولید  1است؛ هر  داشتهنیز اثر مثبت بر سطح تولید  هیسرماانباشت  نسبت واردات بهشاخص 

دهندگی این متغیر، نتایج حاصل از برآورد تابع واردات را نیز دهد. معناداری و قدرت توضیحمیواحد افزایش  95/1کل را تا 

ی رمتغیر سرمایه انسانی دارای بیشترین اثرگذا دهد.میدر واردات کشور مورد تأیید قرار  مبنی بر سهم باالی کاالهای ضروری

وجهی از تولیدات دهد سهم قابل تمیضریب بزرگ این متغیر نسبت به سایر متغیرهای توضیحی، نشان  .بر تولید کل بوده است

به  درصد 66/1کشور همچنان کاربر مانده است. ضریب متغیر درآمد نفتی نیز بر اساس انتظار مثبت برآورد شده است و برابر 

 شود. دریموری کل عوامل تولید شناخته به عنوان بهره از مبدأ تابع تولید معموالً دست آمده است. در ادبیات اقتصادی عرض

سطح  عوامل تولید بر وری کلدهنده اثر منفی بهرهدارای عالمت منفی اما معنادار شده است که نشان تخمین عرض از مبدأ،این 

 .تولید کشور است
 تابع تقاضای پولبرآورد 

در مدل برآورد شده، همه متغیرهای موجود در مدل معنادار  است.( ارائه شده2در جدول ) ایران، پولتقاضای تابع  تخمیننتایج 

 .اندبوده
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 پول –. نتایج برآورد معادله ششم2جدول 

 |P|>zاحتمال  انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑋3𝑡  y 16/1 درآمد ملی  98/11  191/1  111/1  

𝑋73𝑡  a3 898/1 پول سالم )باثبات( متغیر نهادی  06/0  611/1  111/1  

𝑌10𝑡  oilo 85/1 درآمد نفتی  90/0  126/1  111/1  

𝑋71𝑡 g 610/1 متغیر نهادی مخارج دولت  50/1  152/1  111/1  

Ω0 cons 50/2 عرض از مبدأ  69/5  060/1  111/1  

Wald chi2(5)= 9/1291  Prob > chi2 1111/1 = R -squared= 921/1  RootMSE= 519/1  

 های تحقیقمنبع: یافته

که بزرگ  ،استکشور شدهنقدینگی  حجمدرصدی در  1درصدی درآمد ملی موجب افزایش  1بر این اساس افزایش 

را نقدینگی حجمدرصدی درآمد نفتی،  1طور افزایش دهد. همینمیبودن بخش پولی کشور نسبت به بخش واقعی را توضیح 

 1تغییرات  .نظریه بوده است با دولت دارای عالمت موافق دهد. متغیر نهادی حجم مخارجمیدرصد افزایش 85/1به میزان 

می  تأکیددر اینجا مجددا  شود.مینقدینگی حجمدرصدی 898/1 افزایشموجب نیز  سالم )باثبات(پول متغیر نهادی درصدی 

باعث  وشود یکی از اجزای تشکیل دهنده شاخص پول سالم تورم سال های اخیر است که در ایران وضعیت مطلوبی نداشته 

توانند سرعت میبه، بهبود یابند نهادهای اقتصادی کشور در صورتیکهتوان نتیجه گرفت پس میاست.  افزایش نقدینگی گردیده

 .شوندثر آن ؤو کنترل منقدینگی  حجمموجب کاهش 
 تابع نهادیبرآورد 

 2R ست.اشده  ارائه( 2نتایج آن در جدول ) است که برآورد تابع نهادینتیجه آزمون والد نشان دهنده معناداری کلی 

ضرایب عالمت تمامی و دهد طراحی تابع نهادی تا حدود زیادی قادر به توضیح تغییرات نهادی کشور بوده، نشان میحاصل

 .استموافق با عالمت مورد انتظار 

 رآمدد، دولتاندازهکه افزایش سایر متغیرها مانند اساس افزایش درآمدملی موجب بهبود نهادهای کشور، درحالیبراین

ری بر گذااست. اندازه دولت و تورم، بیشترین اثرموجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده  تورمی و نگینقدحجمی، نفت

درصدی مخارج دولت، متغیر  1اند. با افزایش و باعت بیشترین تخریب نهادهای اقتصادی کشور بوده وضعیت نهادی را داشته

است. افزایش درآمدملی به میزان  درصد تخریب شده 10/1درصدی تورم، متغیر نهادی  1درصد و با افزایش  16/1نهادی 

 درصد فراهم کرده است. 65/1درصد نیز، زمینه بهبود نهادها را به میزان 1
 متغیر نهادی –. نتایج برآورد معادله هفتم7جدول 

 |P|>zاحتمال  انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑋3𝑡  y 65/1 درآمد ملی  20/0  152/1  111/1  

𝑋6𝑡  mm 195/1 حجم نقدینگی-  26/6-  115/1  112/1  

𝑌9𝑡  cg 16/1 دولتاندازه-  05/1-  115/1  111/1  
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 |P|>zاحتمال  انحراف معیار Zآماره  ضریب نام متغیر نماد متغیر در تخمین نماد متغیردر مقاله

𝑌18𝑡  nx 15/1 هاتراز پرداخت-  12/6-  125/1  118/1  

𝑌16𝑡  pp 10/1 تورم-  16/1-  119/1  111/1  

𝜓0 cons 06/1 عرض از مبدأ  51/1  921/1  111/1  

Wald chi2(6)= 90/610  Prob > chi2 =1 111 / R-squared = 82/1  Root MSE = 28/1  

 های تحقیقمنبع: یافته

 های سیاستیو پیشنهاد گیرینتیجه

کالن ل یک مد یدیکل متغیرهای نیتخم، فضای نهادی حاکم بر اقتصاد کشور منظور شناخت بهتر از به قالهم در این

مقاله حاضر نسبت به سایر  صورت پذیرفت.نهادی  متغیرهایبا لحاظ ، 1109-1198 یدر دوره زمان رانیاقتصاد ا یاستاندارد برا

تفکیک  اثر شاخص نهادی بهدر نظر گرفتن و کالن مورد بررسی در معادالت  کار رفتهشاخص به مقاالت و تحقیقات در زمینه

خش، بر روی هر ب و متغیر کالن مورد بررسی به طور مجزا و در هر حیطه با توجه به همخوانی زیرشاخه نهادی مدنظر با معادله

ه شده که در مطالعات داستفا در معادالت اصلی اقتصاد کالن . در این مقاله از شاخص آزادی اقتصادیاستدارای نوآوری 

وند. جانده شطور مجزا در معادالت گن کمتر و سعی شده با استفاده از این شاخص تمام جوانب نهادی مدنظر بهتوجه داخلی 

 .ستاهای مدل بهترین روش انتخابی ین منظور با توجه به ویژگیدای است که بتک معادله GMMروش مورد استفاده روش 

دهد سطح پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف المللی نشان میهای اقتصادی در سطح بینروند تاریخی شاخص

ان پردازان نهادگرا به رابطه میراستای جستجوی عوامل تحریک رشد اقتصادی، نظریهجهان تفاوت زیادی دارند. از این رو در 

اند. در خصوص نهادهای حاکم بر کشورهای دارای منابع نفتی باید کرده تأکیدوضعیت اقتصادی با نهادهای حاکم بر کشورها 

حالی که  اندازه دولت کشور هستند. درگفت چنین کشورهایی به شدت وابسته به درآمد نفت ونحوه تخصیص آن در اقتصادو 

در برخی کشورهای نفتی اندازه دولت و نهادهای ناشی از آن، دستیابی به رشد اقتصادی میسر ساخته است، در برخی دیگر از 

عه لها، اندزه بزرگ دولت و نهادهای برپایه رانت نفتی، دستیابی به اهداف توسعه ای ناممکن ساخته است. در این مطااین کشور

از یک طرف اثر متغیر نهادی در یک مدل اقتصاد کالن مورد بررسی قرار گرفت و از طرف دیگر تابع متغیر نهادی به عنوان 

 یک متغیر درون زا وارد مدل شد و اثر سایر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت نهادی برآورد گردید.

هادی نورد توابع ساختاری با لحاظ متغیرهای برآند. برخوردار بود خوبی گیدهندحیتوض از قدرت، شدهبرآورد تمام توابع 

اثر ر مصرف ب سالم )باثبات(شاخص نهادی پول است،  تغییرات تورمی بوده تأثیرجا که مصرف بیشتر تحت از آنداد،  نشان

ا عدم یحاکی از آن است که نابسامانی وضعیت تورمی کشور و افزایش لجام گسیخته نقدینگی  مسألهاین  .است منفی گذاشته

قرار داده است که این امر نیز به نوبه خود در بلند مدت  تأثیرثبات در عرضه پول شرایط معیشتی و مصرف مردم را تحت 

گذار بر  أثیرتکنترل تورم می تواند یکی از عوامل نهادی قرار خواهد داد. لذا توجه به  تأثیرتقاضای کل و نهایتا تولید را تحت 

 مهار رکود در ایران باشد.
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 زرگتردهد که با بان مینشرفته  کاربه نهادی متغیرهایخصوصی عالمت منفی بخشگذاری رآورد سرمایهبطور در همین

دترشدن وضعیت ب سبب مالکیت حقوق نهادیمتغیروضعیت نامطلوب  شده ووارد خصوصی بخش، فشار بیشتری بر شدن دولت

توصیه شده است کاهش اندازه دولت و هدایت  در اینجا نیز چنانچه مکرراًاست.  شدهخصوصی بخشگذاری سرمایه

 ن توجهنماید. همچنیی بخش خصوصی هموار گذارسرمایهواند مسیر را برای تهای دولت به بخش زیرساختی مییگذارسرمایه

تر شدن بخش  بسزایی در فعال تأثیرمربوط به حقوق مالکیت و کاربست دقیق این قوانین قانون گذار باید به بهبود قوانین 

 خصوصی و افزایش تولید دارد.

ای های کالن کشور باید در راستگذاریرسد، سیاستنظر می لذا به، است بوده مثبتاثر متغیر نهادی  در تابع صادرات

رایط فعلی کشور شبا توجه به  .است اثر مشابه داشتهمتغیر بر روی واردات این  در عین حالالملل جهت یابند. تجارت بینتسهیل 

و گسترش تحریم ها شاید تالش در جهت آزادی تجارت بین الملل بتواند موانع بر سر راه صادرات ایران را مرتفع ساخته و 

 بوده دارمعنادرصد 11در سطح  حقوق مالکیت متغیر نهادی اثر مثبت، تابع تولیدورد برآ در وضعیت تراز تجاری را بهبود دهد.

مطالعه،  جا که نتایج برآورد تابع تولیدکل در ایناز آناست.  بر تولید بوده مثبتدارای اثر  قوانین و مقررات متغیر نهادیاست، 

بهبود  هک ییدکردأتوان تمی ،نهادها در ایران و جهان بوده استگرفته در حوزه های صورتهای سایر پژوهشمطابق با یافته

، کاهش ن، اجرای صحیح قوانیبنابراین توجه به رفع معضالت نهادیشود، کیفیت نهادها به افزایش تولیدملی منجر می

ر نهادی حجم متغیهمچنین با توجه به بزرگی اثر قرارگیرد.  تأکیدبایست مورد می بوروکراسی، و وجود دادگاه های مستقل

و به تبع آن نگی نقدیحجمثر ؤ، موجب کنترل ماین متغیر یبهبود نهاد گرفت کهتوان نتیجهمیبر حجم نقدینگی، دولت مخارج

 خواهدشد.تورم بی رویه 

 رآمددضرایب موافق با عالمت مورد انتظار بوده است. براین اساس افزایش بیشتر دهد عالمت برآورد تابع نهادی نشان می

و درآمد  هافزایش رفا د ملی و به تبع آنقابل انتظار است زیرا بهبود درآم امراست. این  ملی موجب بهبود نهادهای کشور شده

این  د.شویم نظیر کاهش جرم و جنایت، کاهش فساد، ارتقا سطح بهداشت و ... اثرات نهادی مثبتر جامعه منجر به سرانه د

هادی موجب تخریب وضعیت ن تورمو نقدینگی  حجمی، درآمد نفت، دولت اندازهکه افزایش سایر متغیرها مانند  است درحالی

های اقتصادی است که به تخریب نهاد و تورم بوده دولت اندازهاست. بیشترین اثرگذاری بر وضعیت نهادی مربوط به  کشور شده

وامل در تخریب ارترین عذگتأثیرقرار گرفته یکی از  تأکیدنیز مورد  گسترش اندازه دولت چنانچه قبالً اند.کشور منجر شده

د یکی از رسنیز ناشی از رانت درآمد نفتی است که در اختیار دولت قرار دارد. لذا به نظر می مسألهشرایط نهادی است که این 

کاهش اندازه دولت باشد. از طرف دیگر گسترش روزافزون  نفت و داید کاهش وابستگی به درآمترین اهداف دولت بعمده

از این رو  اند.ات مخرب نهادی عمده در کشور داشتهتأثیرنیز و تورم لجام گسیخته برای جبران کسری بودجه دولت نقدینگی 

کند. می یدتأکنقدینگی  حجمو مهار نرخ تورم از طریق کنترل  دولت اندازهثر بر کاهش ؤحاضر بر لزوم توجه مجدانه و م مقاله

شود سهم یماست. بر این اساس پیشنهاد  ی نیز موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شدهنفتدرآمدداد افزایش  نتایج نشان
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آینده، هایلملی به نسثرتر این ثروت ؤسازی شود تا ضمن انتقال مارزی ذخیره بزرگتری از درآمد نفت کشور در حساب ذخیره

 در اقتصاد کشور جلوگیری شود.نفتی رانت  از مشکالت ناشی از

 تقدیر و تشکر

 اجرای رد معنوی حمایتبه خاطر  آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت بدینوسیله از

 شود.می قدردانی و تشکر جهت همکاری در این تحقیق هاجر مصطفایی دکتر خانم همچنین از .شودمی سپاسگزاری حاضر پژوهش

 منابع

های پژوهشها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری. (. بررسی نقش نهادها و زیر ساخت1192آقاصفری، حنانه؛ امینی زاده، میالد و کرباسی، علیرضا )

 .51-28(، 15)9، رشد و توسعه اقتصادی

 .ای در اقتصاد ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(. بررسی اثردرآمدهای نفت بر همگرایی منطقه1199رمضان ) ،زادهحسینو  مصیب ،پهلوانی ؛مهران ،افراسیابی

 .1-12(، 6)5، توسعه و سرمایهمجله 

 .61-01(، 12)8، سیاستگذاری اقتصادی .نفتیتأثیر رانت نفتی بر کیفیت نهادها در اقتصادهای (. 1195)وفیقی، حمید و یحیوی رازلیقی، حسن ت

های مجلس شورای های جهانی آزادی اقتصادی )بنیار هریتیج و مؤسسه فریزر(. مرکز پژوهشبررسی و نقد شاخص (.1191دفتر مطالعات محیط کسب و کار )

 .1-11اسالمی، 

 .1-218ر نی، الملل. ترجمه حمیدرضا ارباب، نش(. اقتصاد بین1191سالوارتوره، دومینیک )

ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای خاورمیانه . (1190)موغاری، زهرا جعفری صمیمی، احمد و کریمی ؛شاکری، محبوبه

 .90-112(، 61)2، یهای رشد و توسعه اقتصادپژوهش .و شمال آفریقا

پور، تهران: انتشارات دنیای خورند؟ ترجمه: محسن پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادیچرا کشورها شکست می(. 1191عجم اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز )

 اقتصاد، تهران.

-6115ه موردی بین کشوری برای دوره عمطال)بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (. 1188) زاده، سعید و احمدزاده، اکبرعیسی

 .1-68(، 01)11، های اقتصادی ایرانپژوهش .(1992

بندی نابرابری با تأکید بر نهادهای اقتصادی و سیاسی درآمدی بر پیکره (.1192) علی ،مرشدی زادو  مجید، آبادیتوسلی رکن ؛سروش، فتحی؛ فاطمه، رحمتقابل

 .22-82(، 1)11، مطالعات توسعه اجتماعی ایران. در بستر توسعه: ارائه یک مدل مفهومی

 .161. ص سمت انتشارات: تهران. روش شناسیو رویکرد نهادگرایی  ، مبانی نظری ،توسعه اقتصادی، مفاهیم (.1186محمود ) ،وسلیمت

اقتصادی.  مناسبات در نقش نهادها بین نهادگرایی قدیم و جدید و موجود اختالفات به نهادگرا نگاهی اقتصاد در نهاد مفهوم و (. معنا1196مشهدی احمد، محمود )

 .09-22(، 08)11، اسالمی ایرانی رویکرد اقتصادی پژوهشنامه

 .9-16(، 9)1 ،سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی .وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه (.تأثیر1190)فرد، مژگان و مهرآرا، محسن  معینی

صادی کالن اقت های متغیرهایاثر کیفیت نهادی بر چرخه تجاری و پویایی(.  1199منشادی، محمددهقان؛ اسالملوییان، کریم؛ هادیان، ابراهیم و دهقان شبانی، زهرا )

 .69-22(، 1)11، اقتصاد و الگوسازیدر ایران. 

-196(، 1)11 ،تحقیقات اقتصاد کشاورزییعی بر رشد اقتصادی و نقش کیفیت نهادها. (. اثر وفور منابع طب1198منصورآبادی، شیما و خداپرست شیرازی، جلیل )

125. 
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 رشد گذاری مستقیم خارجی وتأثیرمتغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه(. 1011) سارا، قبادی و صادق ،بختیاری کوهسرخی ؛کیانوش، منصورلکورج

 ، آماده انتشار.توسعه و سرمایه مجله. توسعه( نتخبی ازکشورهای در حالم :مطالعهاقتصادی )مورد 

 .121-128، 16و  11. ترجمه علی نصیری اقدم، شماره فصلنامه علمی تخصصی تکاپو(. درك فرایند تغییر اقتصادی. 1180نورث، داگالس سی )

 .619(. نظریه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی، ص 1181وبلن، تورستین )

 (. ترجمه موسی غنی نژاد و مهشید معیری، انتشارات دنیای اقتصاد.: نظم سیاسی مردمان آزاد1گذاری و آزادی )جلد قانون (.1191فردریش فون )هایک، 

ر رشد اقتصادی هشت (. اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی ب1011عبدالرحیم )، هاشمی دیزج و مجید ،رادافشاری ؛فرزانه ،خلیلی ؛مهدی ،شناس باحقوقیزدان

 ، آماده انتشار.هتوسعه و سرمایمجله  (. های تابلوییکشور اسالمی در حال توسعه )رهیافت الگوی انتقال مالیم در داده
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