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 چکیده:

نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دالیل توسعه

بسزایی در رسیدن به  تواند نقشوکار میبه عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب

اهداف توسعه پایدار ایفا کند. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تالش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب 

خطای برداری، اثرگذاری حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی  با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح

دهد که حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت نشان می رای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدلب 4931-4931

گذاری، درآمدهای و معناداری بر رشد اقتصادی است. نتایج سایر متغیرها نیز دال بر وجود رابطه مثبت بین نرخ اشتغال، سرمایه

با رشد اقتصادی است. همچنین بازبودن تجاری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته مالیاتی، مخارج واقعی دولت و نرخ تورم 

 است.

-های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایهگذاران اقتصادی، فعالیتشود سیاستبه طورکلی پیشنهاد می

 رفاه جامعه شود.  گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش

 

 حکمرانی خوب، رشد اقتصادی، روش تصحیح خطای برداری، ایرانواژگان کلیدی: 
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Abstract:  
According to institutional economists view, structure and function weaknesses of institutions is 

one of the reasons for underdevelopment countries. Good governance as an opportunity for 

economic growth, economic security and improve the business environment can play a 

significant role in achieving the goals of sustainable development. In this study we attempted to 

explain the mechanism of the relationship between good governance and economic growth, 

using vector error correction econometric model, the impact of governance on economic 

growth in the period 1983-2015 for Iran to be examined. The results of model estimation 

indicate that governance have a positive and significant effect on economic growth. Also other 

variables results indicate a positive relationship between the employment rate, investment, tax 

revenues, real government spending and inflation with economic growth. Trade openness also 

has a negative effect on economic growth. In general, it is recommended that economic policy 

making; activities to improve the governance considered as a useful investment until caused 

improve economic growth and increasing prosperity in society. 
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 مقدمه

-رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کالن اقتصادی هر کشور است، زیرا برای افزایش سطح زندگی افراد باید شاخص

های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابد و این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که شکاف 

های جهان برای از بین بردن وسعه کاماًل قابل درک است، جنبش عظیمی در بین کشورهای توسعه یافته و در حال تبین کشور

این شکاف بوجود آمده است. لذا توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادی به سرعت در حال افزایش است. برای رسیدن به رشد و 

سجم درباره رشد هر کشور الزم است که به تمامی ریزی کامل و منتوان مؤثر دانست. برای یک برنامهتوسعه عوامل بسیاری را می

عوامل مذکور توجه شود تا بتوان حرکت در مسیر رشدی بلندمدت و متعادل را تا حدودی تضمین کرد. راهکارهای متفاوتی برای 

-ها، تواناییاز آنها به عنوان استراتژی توسعه باید برای هر کدام رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد که برای انتخاب یکی از آن

های اقتصادی هر کشور در اجرای آن سیاست به خوبی بررسی شود تا چنین تواناییهای مورد نیاز و همها و زمینهها، ضعف

 سیاستی اتخاذ شود که بیشترین هماهنگی را با شرایط جامعه داشته باشد.

ی کشورهای عضو سازمان ملل باید تالش یه، کل1191تا  1142براساس اهداف اعالم شده توسط سازمان ملل از سال 

المللی دست یابند. ای و بینهای توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر در سه سطح ملی، منطقهکنند که به اهداف و شاخص

نیازهایشان،  های آتی در تأمینهای نسلای که نیاز فعلی جامعه را بدون خدشه وارد کردن به تواناییتوسعه پایدار یعنی توسعه

هایی که برای روشن کردن دوره جدید از تحول در جهت تغییر اساسی جهانی داللت داشته باشند، تأکید ایجاد کند و به فرصت

 نماید. 

-ها محول شده است، آنای بر عهده دولتدر مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به ویژه در دروان گذار، وظایف گسترده

ها رعایت کنند. مسلما بدون تحرک و گذاریها و سیاستهای توسعه پایدار را در تمامی سطوح برنامهمؤلفهها موظف هستند تا 

ای ملی، متوازن و پایدار در اقتصادهای در حال توسعه توان توسعهها به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار نمیحمایت دولت

 (. 93، 4931زاده، تضمین کرد )بهرام

ها ریشه تفاوت رشد اقتصادی در شدند. این مدلها، یکسان فرض میسنتی رشد، کشورها و حتی فناوری هایدر مدل

دادند. در مرحله بعد اقتصاددانان تالش نمودند تا با کنترل مدل نسبت به کشورهای مختلف را به نرخ رشد عوامل تولید نسبت می

های اقتصاد کالن در کشورهای مختلف، ی بخش مالی، کیفیت سیاستیافتگعوامل دیگر، همچون سرمایه انسانی، درجه توسعه

 (. 4931زاده بحرینی، آزاده و حسینرشد پسماند توضیح داده نشده را به حداقل برسانند )شریف 

در این مسیر حتی تفاوت کارکرد تکنولوژی در کشورها و مناطق مختلف موردنظر قرار گرفت؛ ولی باز هم پسماند توضیح 

نشده قابل توجه بود. در سومین مرحله، پژوهشگران توجه خود را به عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر رشد متمرکز کردند. داده 

توجه به عوامل غیراقتصادی به عنوان منشأ دیگری برای ناهمگنی کشورها، این پرسش را مطرح ساخت که چه ارتباطی میان 

های وسیعی توسط اعی به طور خاص با رشد وجود دارد. در این زمینه پژوهشنهادها به طور عام و نهادهای سیاسی و اجتم

اقتصاددانان صورت گرفت و نتایج قابل توجهی به دست آمد. موضوعاتی از قبیل؛ میزان نمایندگی دولتمردان از جانب مردم، ثبات 

یا تغییر رهبران و دولتمردان، حدود  ومیرهای جاری در صورت مرگسیاسی، میزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست

های اداری و موضوعاتی از این قبیل متغیرهای اعتنایی به قراردادها توسط مردم، فساد در دستگاهحاکمیت نظم و قانون، خطر بی

 های حکمرانیعنوان شاخصجدیدی بودند که در این مرحله وارد ادبیات رشد اقتصادی شدند و به تدریج این مفاهیم تحت

 (.   33، 4939شناخته شدند )نصیرخانی،  4خوب

های گیرد که ناظر بر تعامل مؤثر میان سه رکن: دولت، بازار و نهادای را در برمیحکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده

نایی را دارد که این تواطوری شود. بهعنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز یاد میی حکمرانی خوب از دولت بهمدنی است. در نظریه

-های دولتیافته به صفات و ویژگیهای رشد اقتصادی را فراهم آورد. تبعًا این دولت تکاملهای حامی بازار، زمینهتا با ایجاد نهاد

سازد. از این رو های پیشین آراسته است که وی را در انجام وظایف اقتصادی خویش از جمله ارتقای رشد اقتصادی توانمتدتر می

مقاله تالش بر آن است، با بررسی میزان تأثیرگذاری حکمرانی خوب بر نرخ رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش در این 

                                                           
1 Good governance 



 

های اجرایی را مورد ای از سیاستگسترده ، مجموعه4931-4931و در دوره زمانی  9و تصحیح خطای برداری 1انباشتگیهم

 های مختلف کشور مؤثر باشد. تواند در تعیین اصالحات اقتصادی در حوزهمی تجزیه و تحلیل قرار گرفته، که آشنایی با آنها

ساختار این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است؛ در ادامه، به ادبیات نظری حکمرانی خوب و ارتباط این شاخص با 

ه خواهد شد. بخش دوم  مباحث رشد اقتصادی پرداخته شده، سپس مطالعات تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائ

های تجربی این پژوهش اختصاص دارد و شناسی تحقیق و معرفی متغیرها را در بردارد. بخش سوم به یافتهمربوط به روش

 شود.گیری و پیشنهاداتی مطرح میسرانجام در بخش نهایی، نتیجه

 

   گیری حکمرانی خوبچگونگی شکل

گذاری توسعه اقتصادی به سه دوره های پس از جنگ جهانی دوم، سیاستسال از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در

یابد. نظریات ادامه می 4391شود و تا اواخر دهه متمایز قابل تفکیک است. دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع می

های مرانی دولتی و صرفههای عدانستند که با طرحکننده شکست بخش خصوصی میاقتصاد کینزی دولت را عامل تصحیح

پذیری بخشید. اما شرکتهای دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطافمقیاس حاصل شده از آن، فرایند توسعه را تسریع می

ب اند. در دوره دوم و رویکرد مکتدهها زیانکار قرار دارند و اکثریت آنالزم را نداشته، در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی

ها جای شیکاگو که به اجماع واشنگتنی معروف شد، باور به قدرت بخش خصوصی و انتخاب مردم بود و کارآمدی رقابت و قیمت

-ها بهترین تخصیصآورند و قیمتگرفت. طبق این دیدگاه، بخش خصوصی بهترین نتایج را به بار میتخصیص دولتی منابع را می

اورد، ضد تولیدی است. نگاه به دولت لتی برای تغییر در آنچه بخش خصوصی به وجود میدهنده منابع هستند. هرگونه دخالت دو

های همسود، به دستگاه تولید شد که نهاد دولت تحت فشار گروهترین مانع توسعه تغییر یافت. فرض میاز عامل توسعه به جدی

 ت. از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد.شود؛ پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر اسو توزیع افزونه تبدیل می

قرار گرفت.  1مورد انتقاد گسترده اقتصاددانان نهادگرا و در رأس آنها جوزف استیگلیتز 4331های تعدیل در اواسط دهه سیاست

عتقد است که تعامل مطرح ساخت. وی م 4333در سال  "اجماع پسا واشنگتنی"های وی نظرات انتقادی خود را در قالب سیاست

تواند راهگشای موفقیت فرایند اصالحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد. در این مسیر آنچه از بازار می-سازنده دولت

باشد، عالوه بر توانمندسازی بخش خصوصی اعمال اصالحات گسترده در حوزه دولت است )میرزا اهمیت اساسی برخوردار می

 (.21، 4932ابراهیمی، 

در اجماع پساواشنگتنی، دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب؛ بنابراین به جای بحث از مداخله یا عدم 

مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت. در واقع دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با 

هزینه، ساده و به دور از ای کممحیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ایجاد نهادهای کارامد و توانمند،

آمیز دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم نماید. تدارک موفقیتاتالف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری

 شود.این نهادها اغلب تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می

کارگزار در همه -پردازان حکمرانی خوب معتقدند کارکرد نظام بازار به طور کلی مستلزم ساماندهی روابط کارفرمانظریه

-ها و روابط درون بنگاه همگی نیازمند ساماندهی روابط کارفرماها است. ارتباط میان مالک و مدیر، ارتباط میان بنگاهعرصه

انتقال اختیارات در میان است، باید دولت شرایط الزم برای انعقاد و اجرای صحیح و کامل کارگزار است. هرکجا پای قرارداد و 

 (.4932قراردادها را تضمین کند )میدری، 

 "حکمرانی خوب"بدانیم، شعار دوره سوم  "دولت، موتور توسعه"و دوره دوم را " دولت کوچک"اگر شعار دوره اول را 

های پیشین مسأله ابعاد دولت )بزرگی و کوچکی( آن مطرح بود، أله تغییر یافت، در دورهاست. در واقع در دوره سوم ماهیت مس

 (.  4939اما در این دوره کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است )میدری و خیرخواهان، 
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دهد که شاخص نشان می کند. اینگیری میشاخص حکمرانی، رابطه بین عملکرد حکومت و رضایت از زندگی را اندازه

گیری مقدار آزادی گذارد. شاخص مذکور به اندازهچگونه نوع حکومت یک کشور، مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می

 کند.باشد، کمک میهای اقتصادی و سیاسی که برای شادی و خشنودی شهروندان ضروری مییا محدودیت
 

 و رشد اقتصادیگیری حکمرانی خوب های اندازهشاخص

یافتگی وجود دارد. نهادهای مالی امروزه تمایالت زیادی برای درک ماهیت حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه

المللی پول همگی بر این عقیده اند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای کمک المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینبین

میالدی تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد  31های اخیر و مخصوصاً در دهه در دهه سعه است.به تحقق برنامه های تو

مدیریت دولتی و انتخاب بهترین چارچوب حاکمیتی دولت صورت گرفته است که در این میان تحقیقات بانک جهانی جایگاه 

ون محیط اقتصادی و یا به عبارتی امنیت اقتصادی، هایی چای دارد که با حوزهخاصی برخوردار است. حکمرانی مفهوم گسترده

نقش دولت در جهان در »که تحت عنوان  4339سیاست، اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد. بانک جهانی در گزارش سال 

های حثکننده دولت در تغییر و تحوالت اقتصادی اشاره کرده است، بلکه دامنه بمنتشر شد، نه تنها بر نقش تعیین« حال تحول

نظری و تجربی در مورد کارکرد دولت را در سطح جهانی گسترش داد که در نهایت سلسله مباحث مذکور به تعیین مفهوم 

حکمرانی منتهی گردید، بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی 

های های عضو باید به بهبود سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندبق با این تعریف، کشورکند. مطابه توسعه پایدار تعریف می

ها و روابط بین شهروندان و حکومت بپردازند. این سازمان، حکمرانی خوب را به عنوان سنت و مشیتدوین، انتخاب و اجرای خط

شود و مشتمل بر سه مؤلفه زیر یک کشور اعمال می ها قدرت به منظور مصلحت عمومی درکند که توسط آننهادهایی تعریف می

 است: 

شوند که در مورد این مؤلفه دو شکل رژیم سیاسی؛ فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می -4

 مطرح هستند. 3و ثبات سیاسی و عدم خشونت 2شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی

ابع اقتصادی و اجتماعی برای توسعه؛ ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و فرآیند اعمال اقتدار در مدیریت من -1

 شوند.را شامل می 3و نیز بار مالی مقررات 9های درست مؤلفه دوم است که دو شاخص اثربخشی دولتاجرای سیاست

وندان و دولت به نهادهایی که ها و وظایف اجرایی؛ احترام شهرمشیظرفیت حکومت برای طراحی و تدوین و اجرای خط -9

 41و کنترل فساد 3کنند مؤلفه سوم است که دو شاخص حاکمیت قانونتعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می

 گیرد.را در بر می

 باشد بیشتر جامعه یک در دولت و اثربخشی پاسخگویی قانون، حاکمیت مانند مثبت هایویژگی اندازه هر تعریف این در

 در تر است.مناسب توسعه به نیل برای جامعه آن در حکمرانی باشد، کمتر و خشونت سیاسی ثباتیبی و اضافی مقررات فساد، و

 بر دموکراسی و سیاسی با رویکرد توسعه و شودمی آن تأکید گریتسهیل نقش بر دولت منطقی دخالت پذیرش ضمن نظریه، این

 خوب حکمرانی همچنین در. شودمی تأکید اجتماعی هایآزادی مدنی، نهادهای تقویت منظور به دولت در بسترسازی مهم نقش

 امور از که شود می سبب موجود شراکت دارد، وجود ارتباط نزدیکی خصوصی بخش و مدنی جامعه دولت، اصلی رکن سه بین

 حکمرانی برای تحقق را زمینه فوق نرک سه بین موجود صحیح ارتباط. شود برداریبهره تریبهینه تر وصحیح شکل به عمومی

شود )برادران شرکاء و می محسوب اصلی فعاالن عنوان به این سه رکن خوب حکمرانی در و سازدمی میسر مختلف ابعاد در خوب

 (.91، 4939ملک الساداتی، 
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 مروری بر مطالعات تجربی انجام شده

 مطالعات خارجی

ی مطالعات مختلفی صورت گرفته است که در این قسمت به برخی از در زمینه بررسی حکمرانی خوب بر رشد اقتصاد

(، 1119) 49(، کناک4333) 41(، الپور و همکاران4333(، آلسینا )4339(، کالگیو )4332)44شود. مایورها اشاره میآن

خص کیفیت های حکمرانی خوب که آن را شا(، رابطه مثبت و معناداری را میان شاخص1119)42( و کناک و کیفر1119)41فنگ

دهد بهبود حاکمیت قانون و کنترل فساد، اثرات مستقیمی نهادی نامیدند با رشد اقتصادی اثبات نمودند. این مطالعات نشان می

 بر توسعه اقتصادی و توسعه انسانی خواهد داشت.

رشد و توسعه  یابی بهها در دست(، موضوع مورد بررسی اهمیت حکمرانی خوب، کیفیت نهاد1119)43در مطالعه گیلبرت

هایی را باشد. به منظور بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی، گیلبرت فرضیههای مختلف میاقتصادی در کشور

زا، سیاست آزاد تجاری بر عملکرد اقتصادی تأثیر مثبتی دارد. در مطالعه خود به کار برد: الف( بر اساس مدل رشد درون

های تلفیقی در دوره زمانی تأثیر مثبتی در بهبود توسعه اقتصادی دارد. در این مطالعه با استفاده از دادهها نیز ب(کیفیت نهاد

های کیفیت مقررات و کارایی شود که ارتباط مستقیم و معناداری میان شاخصگیری میکشور نتیجه 411برای  1111-4339

-د خوب و عملکرد اقتصادی که به وسیله نرخ رشد درآمد اندازهدولت به عنوان جانشینی برای شاخص حکمرانی خوب و عملکر

 شود، وجود دارد.گیری می

( در مقاله خود با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی به بررسی اثر قوانین و مقررات حکومتی 1119) 49جلیلیان و همکاران

تواند به عنوان له قوانین و مقررات یک کشور میپردازند، براساس این مقابر رشد اقتصادی در بین کشورهای در حال توسعه می

یکی از معیارهای حکمرانی خوب در نظر گرفته شود، ارائه یک رژیم قانونی که رشد اقتصادی را ترویج دهد و نه اینکه تحت فشار 

ملکرد اقتصادی های مهم حکمرانی خوب است. در این مقاله این فرضیه که کیفیت و کارایی قوانین، عقرار دهد، یکی از بخش

های مقطعی و پانل مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات مورد دهد، در قالب دو مدل دادهیک کشور را تحت تأثیر قرار می

برای آن در نظر  1111تا  4331های سال کشور است که میانگین داده 449های مقطعی شامل اطالعات استفاده در مدل داده

مورد بررسی قرار گرفته  1111تا  4331کشور جهان برای دوره  33های ترکیبی نیز، اطالعات ادهگرفته شده است، در مدل د

 باشد. است. نتایج مبتنی بر هر دو الگوی مورد استفاده، تأییدکننده یک رابطه سببی میان کیفیت مقررات و عملکرد اقتصادی می

ها اند، آنمتری، به بررسی تجربی رابطه بین رشد و حکمرانی پرداختههای غیرپارا(، با استفاده از روش1113) 43هوینه و همکاران

اند. نتایج ها و رشد اقتصادی پرداختهاز شش شاخص محاسبه شده توسط بانک جهانی و به صورت مجزا به بررسی رابطه بین آن

سیاسی و حاکمیت قانون نشان داد که تنها سه شاخص از شش شاخص محاسبه شده یعنی حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات 

باشد، از طرف دیگر سه شاخص اثربخشی حکومت، رابطه معناداری با رشد اقتصادی دارند و این رابطه به صورت غیرخطی می

 کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. 

گیری کیفیت نهادی در کشورهای منتخب جهان ی اندازهثباتی سیاسی برا(، تنها از شاخص بی1144) 43فتاس و میهوف

 ثباتیهای تابلویی تخمین زدند و به تأثیر منفی بیاستفاده کردند و الگوی خود را به روش داده 4339-1119های در سال

 سیاسی بر رشد اقتصادی این کشورها رسیدند. 
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کشور منطقه جنوب آفریقا کمک  93های بین ی خوب به تفاوت(، در مطالعه خود نشان دادند که حکمران1149) 11فایسا و نسیا

 کند و در نتیجه نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی به سطح درآمد بستگی دارد. می

به بررسی رابطه علیت گرنجری  "حکمرانی و رشد اقتصادی در آسیا"ای تحت عنوان (، در مطالعه1149) 14هیوانگ و هو

پرداختند. کشورهای مورد بررسی در این  4333-1141کشور آسیایی در طی دوره زمانی  41در  بین حکمرانی و رشد اقتصادی

مطالعه به سه گروه کشورهای آزاد، تا حدودی آزاد و غیر آزاد تقسیم شدند. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که به غیر از کره 

صادی ندارند. برای کشورهای تا حدودی آزاد به غیر از اندونزی و جنوبی، کشورهای آزاد هیچ رابطه علیت از حکمرانی به رشد اقت

تایلند، نقش حاکمیت قانون دارای رابطه علیت با رشد اقتصادی است. کشورهای غیر آزاد نیز، رابطه علیت معناداری از حکمرانی 

 و به خصوص اثربخشی دولت و حاکمیت قانون به رشد اقتصادی دارند.

 

 مطالعات داخلی 

های بانک تأثیر حکمرانی خوب )بر اساس شاخص"(، طی پژوهشی با عنوان 4939ان شرکاء و ملک السادات )برادر

دهد که نه پردازند. نتایج این مطالعه نشان میمی 4333-1112های کشور منتخب طی سال 91در  "جهانی( بر رشد اقتصادی

أثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، بلکه عالوه بر آن، هر تنها حکمرانی خوب بر اساس میانگین موزون شش شاخص حکمرانی ت

 های حکمرانی خوب نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند.یک از سه گروه مؤلفه

های تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشور"(، مطالعه ای را تحت عنوان 4939کمیجانی و سالطین )

، منتشر کردند، سپس دریافتند ارتباط مثبت و معناداری میان "4333-1119ای هدر طی سال OECDو  OPECمنتخب 

شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد، تأثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در 

ت سیاسی در گروه باشد و همچنین شاخص ثبامی  OECDهای عضو بیشتر از گروه کشور OPECهای عضو گروه کشور

دارای بیشترین تأثیر بر نرخ رشد اقتصادی  OECDهای عضو و شاخص کنترل فساد در گروه کشور OPECهای عضو کشور

 باشند.می

ای تأثیر آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی (، در مطالعه4931صمیمی و آذرمند )جعفری

دار سه به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زدند. نتایج تحقیق آنها به تأثیر مثبت و معنی را در کشورهای منتخب جهان

 شاخص منجر شده است. 

(، از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب برای کشورهایی با سطوح مختلف توسعه 4933زاده و احمدزاده )عیسی

های حکمرانی خوب به جز حق دار تمام زیرشاخصتأثیر معنی استفاده کردند و پس از تخمین به روش حداقل مربعات معمولی به

 اظهارنظر و پاسخگویی برای تمام کشورها دست یافتند. 

(، از شاخص حکمرانی خوب برای بررسی تأثیر نهادها بر رشد کشورهای مختلف جهان به روش 4931ندیری و محمدی )

دهنده تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی کشورها در سطح جهان نشان  های تابلویی پویا استفاده کردند. نتایج تحقیق آنهاداده

 به جز کشورهای نفتی است.

کشور دنیا در  91ای به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی (، در مطالعه4931متفکرآزاد و همکاران )

ناخالص داخلی را تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، داگالس، تولید -ها با استفاده از مدل کابپرداختند. آن 1113سال 

 ها دال بر تأثیر مثبت حکمرانی خوب بر تولید است. نیروی کار و سرمایه انسانی دانسته و نتایج مطالعه آن

، با "تأثیر حکمرانی خوب به عنوان شاخص اخالقی بر رشد اقتصادی"(، در مطالعه ای با عنوان 4939نصیر خانی )

، نشان دادند که در طول زمان با افزایش 4331-1141های اسالمی منتخب طی دوره های آماری ایران و کشورفاده از دادهاست

های کیفیت حکومت به میزان یک درصد، رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه دارد و متغیر

 تولید ناخالص داخلی را توضیح دهند.درصد از تغییرات نرخ رشد  92توانند تحقیق می
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کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و "(، مقاله ای با موضوع 4931شاکری و همکاران )

 های رشدمنتشر کردند. نتایج حاصل از تخمین الگو"  1111-1141های تابلویی در دوره زمانی شمال آفریقا با استفاده از داده

دهد، کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معناداری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثربخشی دولت، نشان می

 دهند.گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان میحق اظهارنظر و پاسخ

 دهد:نتایج کلی حاصل از مطالعات داخلی و خارجی نشان می

ای که ارتباط مثبت و مستقیمی رانی خوب در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت است، به گونهموضوع حکم -

 میان حکمرانی خوب و رشد بلندمدت اقتصادی وجود دارد.

های پشتیبان رشد و کاهش فقر و ایجاد حکمرانی خوب، امری حیاتی برای توسعه توانایی دولت در فراهم ساختن نهاد -

 است.

دهد و مانع خواری را افزایش میدهد و فساد و رشوهوری مخارج عمومی را کاهش میضعیف، کارایی و بهره حکمرانی -

 شود. گذاری خصوصی و رشد اقتصادی میسرمایه

بنابراین هدف اصلی این پژوهش نیز بر این اصل قرار گرفت که اثر شاخص حکمرانی خوب را بر رشد اقتصادی ایران مورد 

هد. تمایز این مطالعه با مطالعات انجام شده، در بعد زمانی و مکانی پژوهش و همچنین روش اقتصادسنجی است. بررسی قرار د

های تابلویی و برای کشورهای منتخب بوده است. ولی در این پژوهش با توجه به تاکنون مطالعاتی که انجام شده، به روش داده

بر رشد اقتصادی تنها برای کشور ایران در بلندمدت محاسبه شود. مسلمًا  دوره زمانی انتخابی تالش شده است، اثر حکمرانی

 ها ارائه نماید.گذاریتری جهت سیاستتواند نتایج کاربردیتمرکز نتایج بر یک کشور، می

 

 شناسی تحقیق و معرفی متغیرهاروش

 (VECM) رویکرد تصحیح خطای برداری

شود، الزم است به ارتباط متقابل این متغیرها در بررسی قرار گرفته میهنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی مورد 

قالب یک الگوی سیستم معادالت همزمان توجه شود. اگر معادالت یک الگوی ساختاری شامل متغیرهای با وقفه نیز باشد در 

شوند و برخی زا تلقی مییرها دروننامند. در چنین الگویی، برخی از متغاصطالح آن را الگوی سیستم معادالت همزمان پویا می

 زا یا از پیش تعیین شده هستند. دیگر، برون

سازی روابط بین متغیرها های اقتصادی به منظور مدلدر رویکرد معادالت ساختاری برای مدلسازی سری زمانی، از نظریه

یک تصریح پویا که بتواند تمام روابط را شناسایی  شود، اما نظریه اقتصادی در اغلب موارد از استغنای کافی برای ایجاداستفاده می

شوند، کار تخمین و استنباط از نتایج را با زا در دو طرف معادله ظاهر میکند، برخوردار نیست. همچنین وقتی متغیرهای درون

ترین آن انتقاد ست. مهمرو بوده اسازی، با انتقادهایی روبهسازد. بنابراین، کاربرد الگوهای ساختاری در مدلمشکل مواجه می

های صفر( است که بر پارامترهای الگو به منظور شناسایی )مانند محدودیت 19های نامعتبر( در رابطه با محدودیت4331) 11سیمز

 شود.وضع می

ه طور دهند. بهای الگو ارائه نمیمدت یا پویاییهای اقتصادی، اطالعاتی در خصوص پارامترهای روابط کوتاهنظریه در واقع،

ها کند که هنگام انتخاب محدودیتسازند. سیمز عنوان میها روابط بلندمدت یا ایستا بین متغیرها را مشخص میمعمول نظریه

های اقتصادی کالسیک مبتنی های کارشناسی جایگزین نظریهدر تصریح معادالت ساختاری همزمان، قواعد سرانگشتی و قضاوت

-زا اختیاری و غیرقابل قبول است. این نوع طبقهزا و برونبندی متغیرها به درونبه عالوه طبقه شود.یابی اقتصادی میبر بهینه

های شود. همچنین عدم تصریح صحیح پویاییبندی بازخورد بین متغیرها را لحاظ نکرده و منجر به تخمین نادرست ضرایب می

 (.4993های اقتصادی منجر شود )حائری، های ضعیف و رد نظریهبینیالگو در رویکرد سنتی ممکن است به پیش
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دومین اشکال که به انتقاد لوکاس شهرت یافت، مربوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهای ساختاری بود. در این الگوها به 

 یابی سازگاری ندارد. هینهشد که با نظریه انتظارات عقالیی و رفتار بای از انتظارات تطبیقی استفاده میطور گسترده

-سازی روابط بین چند متغیر سریدانان را بر آن داشت تا از رویکرد غیرساختاری برای مدلاین مشکالت، اقتصادسنج

های ( است. این رویکرد توسط سیمز در سالVAR) 11زمانی استفاده کنند. یکی از این رویکردها، رویکرد خودتوضیح برداری

براساس روابط تجربی که ، VARسنجی معرفی شد. الگوهای به عنوان جایگزینی برای الگوهای کالن ،4331و  4331، 4391

گیرد که هریک از صورت فرم خالصه شده سیستم معادالت همزمان مدنظر قرار میگذاری شده و بهها نهفته است، پایهبین نهاده

رو، در این الگوها نیازی به شود. از اینیگر در سیستم برازش میهای متغیرهای دهای خود و وقفهزا روی وقفهمتغیرهای درون

 مدت یا دانش ساختاری از روابط علی بین متغیرهای الگو وجود ندارد.تصریح روابط ساختاری کوتاه

هیچ تالشی برای حذف یا کاهش پارامترهای موجود در مدل صورت ، VARهای نکته قابل توجه آن است که در مدل

بیش از اندازه است که در آن بسیاری از پارامترهای برآورده شده از نظر  VARبدون شک تعداد پارامترهای یک مدل  گیرد.نمی

دست ها حصول به روابط متقابل اساسی موجود بین متغیرهاست و نه بهآماری، معنادار نیستند، اما هدف از تخمین این مدل

خطی شدیدی با یکدیگر ها، متغیرهای توضیحی به طور عموم دارای همر این مدل، دمدت. به عالوههای کوتاهبینیآوردن پیش

، 12آید )اندرستک ضرایب، ابزار مطمئنی برای حذف یا کاهش متغیرها به شمار نمیمربوط به تک tرو، آماره هستند و از این

زا بر های برونیا مشاهده اثر شوک VARتوان برای بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مورد استفاده در (. همچنین می1113

و جزء اخالل  VAR( را با استفاده از تفاضل متغیرهای مورد استفاده در VECMمتغیرهای الگو، مدل تصحیح خطای برداری )

 رابطه بلندمدت )در صورت همگرایی بلندمدت بین متغیرها( تشکیل داد.

 

 ها و برآورد مدلمعرفی داده

باشد، با در یک کشور در بسیاری از موارد در ارتباط مستقیم با نهادهای موجود در یک کشور می در واقع نحوه حکمرانی

های مختلفی که در زمینه درج عوامل نهادی همچون نوع حاکمیت در توابع تولید و رشد اقتصادی انجام در نظر گرفتن پژوهش

( و 1144) 13در این پژوهش براساس مطالعات کی و همکارانگرفته و با توجه به مبانی نظری ارائه شده، مدل مورد استفاده 

 شود:( تصریح می4باشد. بر این اساس معادله )( می1149هیوانگ و هو )
               )4( 

 به طوری که،

 : رشد اقتصادی برحسب درصد،

( ثبات سیاسی (، اثربخشی دولت )های؛ کنترل فساد )اخصهای حکمرانی خوب که از میانگین حسابی ش: شاخص

 ( بدست آمده است.(، پاسخگویی و اظهارنظر )(، حاکمیت قانون )(، کیفیت مقررات )و نبود خشونت )

ه صورت نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است : شاخص بازبودن تجاری که ب

 باشد.و برحسب درصد می

 واقعی شده است. 4931: درآمدهای مالیاتی برحسب میلیارد ریال و براساس شاخص قیمت سال 

 4931: نرخ تورم برحسب درصد و به قیمت ثابت سال پایه  

 : تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی

 باشد.کار محاسبه شده و برحسب درصد می: نرخ اشتغال که به صورت سهم شاغالین به نیروی

 و برحسب میلیارد ریال. 4931: مخارج واقعی دولت به قیمت ثابت سال 
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باشند. الزم به ذکر است متغیرهای مورد استفاده در این به ترتیب جمله اخالل و عرض از مبدأ مدل برآوردی می و  

پژوهش به صورت ساالنه و از منابع معتبر آماری همچون بانک جهانی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شده است و 

 باشد. می 4931-4931های مربوط به سال

روند  4991تا  4931دهد، از سال های حکمرانی را در طی دوره زمانی مورد بررسی نشان می(، روند شاخص4شکل )

ها دچار نوسانات افزایشی و کاهشی شدند. به طوری که به بعد این شاخص 4992های حکمرانی ثابت بوده ولی از سال شاخص

، کیفیت مقررات در 4931، ثبات سیاسی در سال 4931ثربخشی دولت در سال ، ا4934باالترین میزان کنترل فساد در سال 

ها نیز باشد. میانگین حسابی از این شاخصمی 4999، پاسخگویی و اظهارنظر در سال 4931، حاکمیت قانون در سال 4999سال 

حکمرانی، اثربخشی دولت  هایاز بین شاخص 4931باالترین میزان را به خود اختصاص داده است. در سال  4931در سال 

 ترین رتبه مربوط به پاسخگویی و اظهارنظر بوده است.باالترین رتبه را داشته است و پایین

 

 های حکمرانی خوب در ایران(: روند سری زمانی شاخص1شکل )

 

استفاده در  برای تشکیل الگوی تصحیح خطای برداری ابتدا الزم است تا از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد

را با استفاده از جزء اخالل رابطه بلندمدت تشکیل داد. اگر رابطه  VECMاطمینان حاصل شود تا بتوان الگوی  VARالگوی 

ها استفاده کرد. به منظور تعیین اینکه آیا برای تحلیل 19تفاضلی VARبلندمدت بین متغیرها وجود نداشته باشد، باید از یک 

شود. شرط اول در دمدت با هم در ارتباط هستند یا خیر، ابتدا آزمون ریشه واحد روی متغیرها انجام میمتغیرهای یادشده در بلن

وجود رابطه بلندمدت این است که متغیرهای الگو دارای مرتبه انباشتگی یکسان باشند. اگر شرط اول تأمین شود، آنگاه به تعیین 

ها تا جایی است که مشکل خودهمبستگی اجزای شد و تعداد این وقفهپرداخته خواهد  VARتعداد وقفه بهینه برای الگوی 

انباشتگی با استفاده از روش با تعداد وقفه بهینه تشکیل و آزمون هم VARاخالل در هریک از معادالت رفع شود، سپس الگوی 

را تشکیل داد و اثرات  MVECتوان الگوی شود. در صورت تأیید وجود رابطه بلندمدت، میانجام می 13یوسیلیوس-یوهانسون

ها را بر روی رشد اقتصادی ایران مورد بررسی زا وارد الگو کرد و اثرات این شاخصهای حکمرانی خوب را به صورت برونشاخص

 قرار داد.
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 های پژوهشیافته

 بررسی مانایی متغیرها

های زمانی در اقتصاد نامانایی اکثر سری باشد. با توجه بهزمانی گام نخست بررسی مانایی متغیرها میهای سریدر روش

های کند. در واقع نامانایی سریکالن، بکارگیری اقتصادسنجی متداول برای تحلیل کمی روابط اقتصادی تردیدآمیز جلوه می

ایی انباشتگی، ابتدا خواص مانهای همزمانی )داشتن ریشه واحد( ممکن است منجر به رگرسیون کاذب شود. لذا قبل از تحلیل

 شود.( آزمون میADF) 13فولر تعمیم یافته-دیکی روش کلیه متغیرهای مدل بوسیله

 
 یافته )با عرض از مبدأ و روند(فولر تعمیم-(: نتایج آزمون دیکی1جدول )

 %11مقدار بحرانی %5مقدار بحرانی  %1مقدار بحرانی  ADFآماره  متغیرها
GGI 3123/4- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

D(GGI) 9319/2- 1312/1- 2313/9- 1421/9- 

GDP 1432/1- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

OPENESS 3292/1- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

D(OPENESS) 1334/9- 1312/1- 2313/9- 1421/9- 

TAX 9913/9- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

D(TAX) 9399/1- 1312/1- 2313/9- 1421/9- 

INF 4392/9- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

D(INF) 3124/2- 1312/1- 2313/9- 1421/9- 

GFCF 3949/1- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

EM 1333/1- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

D(EM) 3112/2- 1312/1- 2313/9- 1421/9- 

GGE 3219/1- 1991/1- 2299/9- 1419/9- 

D(GGE) 1143/2- 1312/1- 2313/9- 1421/9- 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

دهد که تمامی متغیرهای مدل به غیر از رشد اقتصادی و تشکیل های مانایی نشان می(، نتایج آزمون4با توجه به جدول )

درصد  33و  32اند. متغیرهای رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت به ترتیب در سطح سرمایه ثابت، با یک دوره تفاضل مانا شده

ها در سطح از قدر مطلق مقادیر بحرانی شده است. به عبارتی قدرمطلق مقدار آماره محاسبه شده برای آنها تأیید مانا بودن آن

 بزرگتر شده و بنابراین دارای میانگین، واریانس و ساختار خودکوواریانس ثابت هستند.

دم وجود رگرسیون کاذب و وجود وجود دارد، بایستی به منظور بررسی ع I(1)یا  I(0)با توجه به اینکه ترکیبی از متغیرهای 

 متغیرها نیز مورد بررسی قرار گیرد.    انباشتگی بینرابطه بلندمدت، هم

 

 انباشتگیتعیین و شناسایی بردار هم 

های مناسب در این الگوست تا یکی از مسائل مهم در برآورد الگوی تصحیح خطای برداری تعیین تعداد وقفهاز آنجایی که 

(. لذا ابتدا 419، 4933ت خطای مربوط به الگو، نوفه سفید و در نتیجه، پایا هستند )ابریشمی و مهرآرا، تضمین کند که جمال

های مناسب براساس معیار شوارتز بیزین تعیین شده است. براساس نتایج این آزمون، وقفه یک به عنوان وقفه بهینه در تعداد وقفه

های بهینه در الگوها و شناسایی درجه انباشتگی متغیرها، با استفاده از وقفه پس از مشخص شدن تعدادمدل تعیین گردیده است. 

شود. برای نیل به این مقصود از دو آماره حداکثر یوسیلیوس به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها پرداخته می-روش یوهانسون
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درصد بیشتر  2این متغیرها از مقدار بحرانی در سطح  های آزمون مربوط بهشود. اگر آمارهاستفاده می 94و آزمون اثر 91مقدار ویژه

-شود. بدین ترتیب تعداد بردارهای همانباشتگی پذیرفته میباشد، فرضیه مقابل مبنی بر وجود یک یا بیشتر از یک رابطه هم

 آید. انباشتگی به دست می

 
 انباشتگی ی همهای اثر و حداکثر مقدار ویژه برای برآورد تعداد بردارها(: آزمون2جدول )

 آزمون حداکثر مقدار ویژه آزمون اثر

فرضیه  آماره آزمون %32مقدار بحرانی 

 مخالف

فرضیه 

 صفر

فرضیه  آماره آزمون %32مقدار بحرانی 

 مخالف

فرضیه 

 صفر

2139/423 1931/191   9313/21 4392/93   
3421/412 311/432   1941/13 3321/33   
9293/32 4231/413   1992/11 3399/22   
3433/33 1343/91   3933/99 1414/93   
3234/19 1243/94   2319/19 1133/49   

 های پژوهشمأخذ: یافته
انباشتگی را بین متغیرهای مدل توان وجود چهار بردار هم(، می( و حداکثر ویژه )براساس هر دو آماره اثر )

، رابطه تعادلی بلندمدت، مستلزم وجود سازوکار یا الگوهای تصحیح خطا است. در 91نمایش گرنجر یجه گرفت. براساس قضیهنت

مدت متغیرها در کنند. بنابراین، روند تغییرات کوتاهواقع، سازوکارهای تصحیح خطا حصول به رابطه بلندمدت را تضمین می

 را تشکیل داد. VECMمدت، الگوی توان برای مشاهده روند تغییرات کوتاهو میشود نهایت به همگرایی بلندمدت منجر می
 

 انباشتهسازی بردار همو نرمال برآورد روابط بلندمدت مدل

ای است که بتواند روابط بلندمدت انباشتهانباشته، گام بعدی گزارش بردار همپس از تعیین نوع الگو و تعداد بردارهای هم

 های اقتصادی و عالیم مورد انتظار متغیرها بیان کند.وجه به نظریهمتغیرها را با ت

بایست ضریب متغیر وابسته برابر یک باشد، اما ضریب متغیر وابسته معادالت تخمین زده برای تفسیر نتایج تخمین می

ابسته و مستقل بر ضریب توان با تقسیم تمام ضرایب متغیرهای ورو میشده از طریق روش یوهانسون برابر یک نیست، از این

های تخمینی متغیر وابسته، ضرایب تخمینی را نرمالیزه نمود. بردار نرمالیزه شده بایستی از نظر عالمت ضرایب، متناسب با تئوری

دار باشند. نتایج تخمین بیانگر این است که متغیرهای اقتصادی بوده و همچنین ضرایب متغیرهای توضیحی به لحاظ آماری معنی

همگرا هستند و رابطه تعادلی بلندمدت با یکدیگر دارند. در نهایت، روابط بلندمدت میان متغیرها در مدل برآوردی را با  مدل

)اعداد داخل  ( نوشت1توان به صورت معادله )شود، میاستفاده از روش یوهانسون که در بلندمدت عرض از مبدأ اعمال نمی

 باشد(:مربوط به هر متغیر می tپرانتز، آماره 

 
                       )1(  

  (21/3 )        (23/1)         (22/3   )      (19/44)         (31/1)             (19/49-)           (31/41)             

 

قتصادی دارند. به طوری شود، در بلندمدت حکمرانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد ا( مشخص می1با توجه به معادله )

 یابد. درصد افزایش می 11/1با افزایش یک درصد در شاخص حکمرانی، رشد اقتصادی 

دهنده آن است که حجم واردات و صادرات در ایران تأثیر بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. این موضوع نشان

های های اخیر به دلیل تحریمگونه استدالل کرد که در سالتوان ایناست. میبه اندازه کافی تأمین کننده رشد اقتصادی نبوده 
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وارده، ایران با کشورهای کمتری رابطه تجاری داشته و لذا از درجه بازبودن تجاری کمتری نیز برخوردار بوده است. بنابراین اثر 

 بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.

ها، اثر بر انباشت عوامل تواند از طریق سه کانال؛ اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاهی مالیات بر رشد اقتصادی میاثرگذار

ها اثر درآمدهای مالیاتی های تحقیق و توسعه صورت گیرد. لذا در تمامی مدلگذاری در فعالیتتولید و تأثیرات مالیات بر سرمایه

نرخ تورم و رشد اقتصادی مثبت و معنادار است، به عبارتی با افزایش تغییرات شاخص  باشد. رابطهبر رشد اقتصادی مثبت می

یابد. البته بایستی در قیمت کاالها و خدمات مصرفی، عرضه کاالها افزایش یافته، در نتیجه تولید و رشد اقتصادی نیز افزایش می

 د شد، لذا کنترل تورم امری الزم و حیاتی است. های باال موجب اثرات مخرب بر رشد اقتصادی خواهنظر داشت که تورم

فعال، رشد اقتصادی در کشور رابطه نرخ اشتغال با رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا با افزایش سهم شاغلین به نیروی

 یابد.درصد افزایش می 14/4

گذاری در ایران است. به عبارتی با نتیجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دال بر رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و سرمایه

های اقتصادی هدایت شده و در نتیجه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشگذاری در کشور، منابع سرمایهافزایش سرمایه

 شود. با افزایش مخارج واقعی دولت رشد اقتصادی افزایش معناداری داشته است، به عبارتی وظایفباعث تسریع رشد اقتصادی می

 تواند به بهبود رشد اقتصادی کشور کمک بسزایی کند. دولت در جهت ثبات اقتصادی، تخصیص و توزیع منابع می

 

 (VECMبرآورد الگوی تصحیح خطای برداری )

ها، الگوی تصحیح خطای برداری، مدت آنبه منظور ارتباط دادن رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها با تغییرات کوتاه

و جزء  VARگیری از متغیرهای مورد استفاده در الگوی ه قرار گرفته است. الگوی تصحیح خطای برداری با تفاضلمورد استفاد

گردد و بنا بر آن متغیر وابسته شود. به عبارت دیگر، این الگو یک بازخورد تلقی میساخته می ECM(-1)اخالل رابطه بلندمدت 

کند. الگوی تصحیح خطای برداری با صول به رابطه بلندمدت را تضمین میشود و حنسبت به عدم تعادل دستگاه تعدیل می

مدت آنها را برآورد نموده و استفاده از بردار همگرایی انتخابی که در واقع بیانگر رابطه بلندمدت میان متغیرهاست، رابطه کوتاه

های تصحیح خطا شرط همگرایی آن دلدهد. در مضریب تصحیح خطا، همگرایی مدل و متغیرهای موجود در آن را نشان می

 است که ضریب تصحیح خطا از لحاظ آماری معنادار باشد، قدر مطلق آن بین صفر و یک و از نظر عالمت نیز منفی باشد.

حکمرانی و رشد اقتصادی، ضریب  در این پژوهش، براساس برآورد الگوی تصحیح خطای برداری در مورد رابطه شاخص

باشد که داللت بر معنادار بودن می -31/1برآورد شده برای آن  tباشد و اندازه آماره درصد می -33/1ی تصحیح خطا در مدل کل

شود این ضریب دارای عالمت موردنظر بوده و بین صفر و یک قرار (. همانگونه که مالحظه می9دارد )جدول  32/1آن در سطح 

رود و متغیرها به روند درصد اختالف ناشی از شوک از بین می 33/1ره دهد که در هر دودارد. مقدار ضریب بدست آمده نشان می

 گردند. بلندمدت خود باز می

 
 (: برآورد مدل تصحیح خطای برداری3جدول )

ECM(-1) D(EM) D(GGE) D(GFCF) D(INF) D(OPENESS) D(TAX) D(GGI) 

3313/1- 1343/1- 1319/433- 4413/1 1944/1- 1333/1- 1413/13- 4911/1 

(9194/1) (1119/1) (2113/93) (4133/1) (1993/1) (4313/1) (1133/42) (2449/1) 

{3132/1-} {3122/4-} {4322/2-} {3134/1} {2193/1-} {1329/1-} {3339/4-} {1311/1} 

 باشدی، اعداد داخل پرانتز انحراف معیار و اعداد سطر اول ضرایب تصحیح خطا مtتوضیحات: اعداد داخل کروشه آماره 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

دهد، نتایج الگوی تصحیح خطای برداری تأیید کننده روابط بلندمدت و بردار نرمال شده هستند. لذا ( نشان می9جدول )

برقرار  VARشوند که رابطه بلندمدت بین آنها در الگوی مدت متغیرهای مدل نسبت به عامل خطا به نحوی اصالح میدر کوتاه

 باشد. 



 

 گیری و پیشنهاداتتیجهن

گذاری اکثر کشورها به سمت بهبود و شود و با توجه به هدفهای مهم توسعه محسوب میرشد اقتصادی یکی از شاخص

های ارتقای سطح رفاه جامعه، مقوله رشد اقتصادی همواره با متون اقتصادی عجین بوده و مطالعات متعددی در خصوص مدل

ته و اخیر انجام شده است. به طوری که در خصوص تبیین علل رشد اقتصادی از نقش سرمایه و های گذشرشد اقتصادی طی دهه

ترین عوامل رشد آغاز شده و به تدریج طی مطالعاتی با ورود عوامل دیگر همچون تغییرات جمعیتی، کار به عنوان مهمنیروی

 تر شده است. ت، رانت وغیره کاملسرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، بهداشت، فناوری اطالعات و ارتباطا

های موجود را ضروری های چشمگیر در عرصه رشد اقتصادی کشورها لزوم بازنگری و تکمیل نظریهبا این وجود تفاوت

دانسته و مطالعات متعددی در خصوص معرفی الگوهای جدید رشد در حال انجام است. آنچه در دهه اخیر مطرح شده، نقش 

ها، حاکمیت قانون و کیفیت قوانین، کنترل ا رویکردی نوین مبتنی بر شفافیت عملکردها، پاسخگویی دولتمؤثر حکمرانی خوب ب

باشد. به طوری که شواهد تجربی نشان از این ها در الگوهای رشد اقتصادی میو مقابله با فساد و رانت و ارتقای کارآمدی دولت

تواند الزامات رشد و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد و یی نمیسازی و ایجاد دولت حداقل به تنهادارند که خصوصی

ها های دولت و گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی، برخی از الزامات و سیاستسازی حجم فعالیتضروری است که در کنار کوچک

زدایی و ی و اقتصادی، مقرراتسازی و پاسخگویی دولت، ارتقای کارآمدی، کنترل فساد و رانت، ثبات سیاساز قبیل؛ شفاف

 سازی دولت اتخاذ گردد.حاکمیت قانون مصوب در کنار سیاست کوچک

حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی ایران  باتوجه به اهمیت موضوع در این پژوهش سعی گردید به بررسی اثرگذاری شاخص

ندمدت نشان داد این شاخص دارای رابطه مثبت و پرداخته شود. نتایج حاصل از برآورد مدل در بل 4931-4931در دوره زمانی 

گذاری، مخارج دولت، معناداری با رشد اقتصادی در بلندمدت است. در مورد سایر متغیرهای توضیحی نیز، نرخ اشغال، سرمایه

ی بر رشد نرخ تورم و درآمدهای مالیاتی دارای رابطه مثبت با رشد اقتصادی بودند ولی بازبودن تجاری دارای اثرگذاری منف

 اقتصادی بوده است.   

رود و درصد اختالف ناشی از شوک از بین می 33/1که در هر دوره نتایج ضریب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، 

 گردند. متغیرها به روند بلندمدت خود باز می

بایست در کنار توجه به گذاران اقتصادی کشور برای افزایش رشد اقتصادی مینتایج این تحقیق نشان داد که سیاست

افزایش سرمایه فیزیکی، اشتغال و سرمایه انسانی، توجه خاصی نیز به نحوه حکمرانی و ایجاد شرایط و بسترهای مناسب جهت 

گذاری مفید تلقی کنند که های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایهبهبود آن داشته باشند و لذا فعالیت

باشد. در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود حکمرانی خوب و اثربخش در ن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه مینتیجه آ

 شود:کشور ارائه می

 های حکمرانی خوب از جمله ثبات سیاسی در پرتو حیات و ثبات دولت و عملکرد اقتصادیتعریف شاخص -

 ر ابطال قراردادهانظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خط -

 نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملی در تمام سطوح -

ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم های قومی، خطرها، جنگکاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش -

 سیاسی

های نوین علمی، سیستمها و گرا، مقتدر و برخوردار از نظام توسعه مدیریتدهی حاکمیت توسعهپذیرش اصل شکل -

 فنی، حقوقی و اداری کارآمد

 گذاری و عملکرد نهادهای اجراییایجاد شفافیت در فرایند قانون -

ها به نحوی که میزان محیط اقتصادی ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاستثبات در برنامه -

 بینی باشد.و سیاسی قابل پیش
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