تأثيط أٙيت التهبزي ثط فطآيٙس ضقس التهبزي
زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ثب تأويس ثط ايطاٖ
زوتط احٕس خؼفطي نٕيٕي
قٟطاْ اذتيبضي
تبضيد اضؾبَ1388/6/14 :
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2

تبضيد پصيطـ1388/8/9 :

چىيسٜ
زض ايٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝضقس التهبزي  ٚأٙيت التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ثب تىي ٝثط ايطاٖ پطزاذتٝايٓ .زض زٚضٛٔ ٜضز
ثطضؾي (٘ )2005-1997تبيح ثطآٚضز ٔسَ اظ ضٚـ زازٜٞبي تبثّٛيي ٘كبٖ ٔيزٞس ؤ ٝتغيطٞبي ضقس خٕؼيت ،ضقس ٘يطٚي وبض ،ضقس ؾطٔبي ،ٝؾٟٓ
زِٚت زض التهبز٘ ،ؿجت ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚأٙيت التهبزي تأثيط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضي ثط ضقس التهبزي زاقت،ٝ
زض حبِي ؤ ٝتغيط ٘طخ تٛضْ تأثيط ٔٙفي ثط ضقس التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔيزاضز .يبفتٞٝب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝضقس التهبزي ايطاٖ
زض ايٗ زٚض ٜاظ ٔتٛؾظ وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔيثبالتط ثٛز ٜاؾت .اظ ؾٛي زيٍط ،قبذم أٙيت التهبزي ايطاٖ زض اينٗ زٚض ٜاظ ٔتٛؾنظ
قبذم أٙيت التهبزي وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔيوٕتط ثٛز ٜو٘ ٝكبٖزٙٞس ٜؾغح پبييٗ أٙيت التهبزي زض ايطاٖ اؾت.

ٚاغٌبٖ وّيسي :أٙيت التهبزي ،ضقس التهبزي ،وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ،ايطاٖ.
عجمٝثٙسي .C23 ،B52 ،O53 :JEL

ٔمسٔٝ
ؾطٔبيٌ ٝصاضي ث ٝػٛٙاٖ ٔٛتٛض ضقس  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزي ،زض تٕبْ وكٛضٞبي خٟبٖ اظ إٞيت ثؿيبضي ثطذٛضزاض اؾت .الظٔ ٝضقس التهبزي ،تِٛيس
ثيكتط  ٚؾطٔبيٌٝصاضي افعٖٚتط اؾت و ٝتٕبْ ايٟٙب ٔؿتّعْ أٙيت ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚزض ٘تيد ٝأٙيت التهبزي اؾنت .زض زٞنٞٝنبي اذينط ثنٝعنٛض
ٔيبٍ٘يٗ تٟٙب حسٚز  12زضنس اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ٚالؼي وكٛض ث ٝؾطٔبيٌٝصاضي اذتهبل يبفت ٝو ٝزض ٔمبيؿ ٝثب وكٛضٞبيي ٕٞچ ٖٛتطويٚ ٝ
پبوؿتبٖ ثؿيبض ٘بچيع اؾتٔ .مبيؿ ٝض٘ٚس تبضيري ٘ؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي زيٍط ٘كبٖزٙٞس ٜايٗ ٚالؼيت
اؾت و ٝايٗ ٘ؿجت زض ايطاٖ ٞيچ ٌب ٜث ٝحس لبثُ لجِٛي اضتمب ٘يبفت ٝاؾت .ؾ ٟٓؾطٔبيٌٝصاضي اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي (ٞط ز ٚث ٝليٕتٞبي ثبثت)
ثطاي يه زٚض ٜنس ؾبِ ٝضا زض خس 1 َٚاضائ ٝوطزٜايٓ.
خس٘ -1 َٚؿجت  I/GDPزض ايطاٖ ث ٝليٕت ٞبي ثبثت زض نس ؾبَ اذيط

 .1استاد دانشگاه مازندران jafarisa@yahoo.com
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

ؾبَ

1299 1289 1279

%7/6 I/GDP

%9

1309

1319

1329

1339

1349

1369

1359

1379

%14/6 %11/2 %19/5 %13/5 %11/4 %10/1 %14/3 %11/6 % 8/5

ٔبذص :التهبز ايطاٖ،خِٛيبٖ ثبضي يط (ثطاي ؾبَ ٞبي  1279تب ٔ ٚ )1339دٕٛػ ٝاعالػبت آٔبضي اظ  1338تب ( 1375ثطاي
ؾبَ ٞبي  1339تب  ٚ )1369ثب٘ه ٔطوعي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ،آٔبضٞبي التهبزي (ثطاي ؾبَ ٞبي )1370
اضلبْ خس٘ 1 َٚكبٖ ٔيزٞس و ٝزض يىهس ؾبِ ٝاذيط ثنٝعنٛض ٔينبٍ٘يٗ تٟٙنب حنسٚز  10زضننس اظ تِٛينس ٘بذنبِم زاذّني ٚالؼني وكنٛض ثنٝ
ؾطٔبيٌٝصاضي اذتهبل يبفت ٝاؾت .اٌط ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚتِٛيس ضا ثب ليٕتٞبي خبضي ٔحبؾج ٝوٙيٓ ؾ ٟٓؾطٔبيٌٝصاضي اظ تِٛيس ٘بذبِمزاذّي
زض يىهس ؾبِ ٝاذيط ث ٝحسٚز  20زضنس ثبِغ ذٛاٞس قسٞ .ط يه اظ ايٗ ز ٚاظ خٟتي ثطاي اٞساف تحّيّي ؾٛزٔٙس٘س٘ :ؿجت ؾنطٔبيٌٝنصاضي ثنٝ
تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ث ٝليٕتٞبي خبضي٘ ،كبٖ زٙٞس ٜالساْ زِٚت  ٚاٍ٘يع ٜثرف ذهٛني ثطاي ؾٛق زازٖ ٔٙبثغ زض اذتيبضقنبٖ ثن ٝؾنٕت
ؾطٔبيٌٝصاضي اؾت٘ .ؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ليٕتٞبي ثبثت ثب حصف تٛضْ زض ٞنط ينه اظ ز ٚفطآيٙنس (فطآيٙنس ٔحبؾنجٝ
ؾطٔبيٌٝصاضي زض التهبز ؤ ٝيتٛا٘يٓ آٖ ضا ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؤثط ثٙبٔيٓ) ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .ايٗ اضلبْ ث ٝذٛزي ذٛز اعالػبت ظيبزي زض اذتيبض ٔب
ٕ٘ي ٌصاض٘س .ثطاي ايٗ و ٝثتٛا٘يٓ ثب اؾتفبز ٜاظ اضلبْ تهٛيط ضٚقٙي اظ ٚضؼيت ؾطٔبيٌٝصاضي زض ايطاٖ پيسا وٙيٓ الظْ اؾت آٟ٘ب ضا ثب اضلبْ ٔكبثٝ
ثطاي زيٍط وكٛضٞب ٔمبيؿٕ٘ ٝبييٓ .وكٛضٞبي پبوؿتبٖ  ٚتطوي ٝثطاي ايٗ ٔمبيؿ ٝا٘تربة قسٜا٘س .ثٙٔٝظٛض يىٛٙاذت وطزٖ اضلبْ زضٛٔ ٕٝٞاضز
اظ ليٕت خبضي اؾتفبز ٜوطزٜايٓ .خس٘ 2َٚكبٖ ٔيزٞس و ٝزض ؾبَٞبي  1971تب ٘ 2006ؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي زض ايطاٖ،
پبوؿتبٖ  ٚتطوي ٝچٍ ٝ٘ٛتغييط وطزٜاؾت٘ .تيدٝاي و ٝاظ ٔكبٞس ٜاضلبْ خس 2 َٚثٝزؾت ٔيآيس ايٗ اؾت و ٝزض ٔمبيؿ ٝثب وكنٛضي ٕٞچنٖٛ
تطوي ،ٝثٚٝيػ ٜزض  15ؾبِ ٝاذيط ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ثرف ذهٛني ،ايطاٖ ضا ثٚٝيػ ٜزض ؾبَٞبي پؽ اظ ا٘مالة ثؿتط ٔٙبؾجي ثطاي ث ٝوبض ا٘نساذتٗ
ؾطٔبيٞٝبي ذٛز تكريم ٘ساز ٚ ٜفطنتٞبي زيٍط ضا ثط ؾطٔبيٌٝصاضي زض زاذُ ايطاٖ ٔمنسْ زاقنتٝا٘نس .چٙنيٗ ٔكنبٞسٜاي ضا ٔنيتنٛاٖ زض
٘ٛؾب٘بت ظيبز ؾطٔبيٌ ٝصاضي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي زض ايطاٖ زض ٔمبيؿ ٝثب وكٛضٞبي زيٍط ٔمبيؿ ٝوطز .زض حبِيو ٝوكنٛضٞبي ٔٙغمنٔ ٝنٛضز
ٔمبيؿ ٝثجبت ٘ؿجي ؾطٔبيٌٝصاضي ذٛز ضا ٘كبٖ زازٜا٘س؛ حبَ ،پػٞٚف انّي ايٗ اؾت و ٝػّت چيؿت؟
زاض٘س ٜؾطٔبيٍٙٞ ٝبْ تهٕيٌٓيطي ثطاي ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝز " ٚاعٕيٙبٖ" ٘يبظ زاضز:
٘رؿت ،اعيٕٙبٖ اظ ؾٛزآٚضي لبثُ لج َٛپطٚغٜاي و ٝثٚٝؾيّ ٝؾطٔبي ٝا ٚتأٔيٗ ٔبِي ٔيقٛز.
ز ،ْٚاعٕيٙبٖ اظ أٙيت التهبزي  ٚزض ٚالغ اعٕيٙبٖ اظ ػسْ تؼطو ؾيبؾي٘ ،ظبٔي ،حمٛلي ،فطٍٙٞي  ٚخع ايٟٙب ثن ٝؾنطٔبي ٝا ٚون ٝاوٙنٖٛ
ث ٝنٛضت ؾبذتٕبٖٔ ،بقيٗ آالت ٛٔ ٚاضز زيٍط اؾت .زاض٘س ٜؾطٔبي ،ٝؾطٔبيٞ ٝبي ذٛز ضا ث ٝوكٛض يب نٙؼتي ذٛاٞس ثنطز ون ٝزض آٖ ػالينٓ
ٚخٛز ايٗ ز ٚاعٕيٙبٖ ضا ٔكبٞس ٜوٙس .ايٗ و ٝضقس التهبزي زض ايطاٖ تب چ ٝحس تحت تأثيط ٌعي ٝٙز ْٚلنطاض زاضز ،پطؾكني اؾنت ون ٝاينٗ
پػٞٚف ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝآٖ اؾت .ثطاي ا٘ساظٌٜيطي أٙيت التهبزي اظ قبذم ثٙيبز ٞطيتيح 3اؾتفبزٔ ٜيوٙيٓ.
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خس٘ .2 َٚؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي(ليٕت خبضي) زض ايطاٖ
 ٚوكٛضٞبي ٔٙترت زض ؾبَٞبي ٌصقتٝ
ؾبَ قٕؿي
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383

ؾبَ ٔيالزي
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ايطاٖ
20.30
21.02
12.53
19.79
44.33
33.05
-13.35
-17.81
-30.36
4.05
-7.91
7.40
44.15
-7.42
-19.66
-15.47
-2.48
-19.67
7.42
13.85
46.37
-3.48
-10.31
-14.22
-4.54
25.03
12.49
3.25
5.80
4.11
16.37
12.01
23.55
10.92

پبوؿتبٖ
15.63
14.18
12.93
13.37
16.23
17.24
19.27
17.86
17.88
18.48
18.77
19.26
18.80
18.27
18.32
18.77
19.13
18.01
18.91
18.94
19.03
20.24
20.82
19.55
18.55
19.00
17.92
17.71
15.57
17.38
17.19
16.78
16.94
17.33

تطويٝ
13.09
15.95
14.69
17.06
17.89
19.52
19.91
14.68
14.14
18.16
17.87
16.95
16.29
16.18
16.51
18.85
25.67
25.14
23.47
24.35
22.72
23.86
27.61
21.48
25.47
24.55
25.11
24.18
23.35
24.51
16.78
21.32
22.78
25.71

1384
1385

2005
2006

ٔٙجغ :ثب٘ه خٟب٘ي()WDI,2007

7.28
14.37

16.84
15.63

24.77
13.09

 .1ضطٚضت  ٚاٞساف پػٞٚف
زض ايٗ پػٞٚف ثط آ٘يٓ و ٝتأثيط أٙيت التهبزي ضا ثط فطآيٙس ضقس التهبزي وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ثب تأويس ثط ايطاٖ ثطضؾي وٙيٓ .ايٗ
ٔٛضٛع اظ ِحبػ ػّٕيزض ضزيف ٌطٜٞٚبي تدطثي ضقس عجم ٝثٙسي ٔيق٘ٛس .اظ آ٘دبئيو ٝضقس التهبزي يىي اظ اٞساف ٔ ٟٓالتهبز والٖ زض اينٗ
وكٛضٞب  ٚوكٛض ٔب ٔحؿٛة ٔي قٛزِ ،صا ثطضؾي ػٛأّي اظ لجيُ أٙيت التهبزي ثط ضٚي ضقس التهبزي ٔيتٛا٘س زض ؾيبؾتٌصاضيٞب ٘تبيح لبثنُ
اضائٝاي زض التهبز ايدبز ٕ٘بيس .اظ ٘ظط ثؿيبضي اظ التهبززا٘بٖ ،ؾطٔبي ٝزض تحمك ضقس التهبزي ٘مف اؾبؾي  ٚوّينسي زاضزٞ .نط التهنبزي ثنطاي
فطآٞآٚضزٖ ػبُٔ ؾطٔبي٘ ٝيبظٔٙس ؾطٔبيٌٝصاضي اؾت  ٚؾطٔبيٌٝصاضي زض نٛضتي زض حس  ٚا٘ساظٔ ٜغّٛة تحمك ٔييبثس وٟ٘ ٝبزٞنبي ٔٛخنٛز زض
خبٔؼ ٝثتٛا٘ٙس أٙيت ٔٛضز ٘يبظ ؾطٔبيٌٝصاضي ضا تأٔيٗ وٙٙس .زض ازثيبت أطٚظ ؾطٔبيٌٝصاضي -ثٚٝيػ ٜؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخئ 4جحث أٙينت
ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚتضٕيٗ حمٛق ؾطٔبيٌٝصاض ثرف ٚؾيؼي اظ ٔجبحثبت ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .ثحث "ؾّت ٔبِىيت" 5و ٝذٛز ظيطٔدٕٛػٝ
ثحث والٖ تط" ٍ٘طا٘ي ٔبِىيت" 6اؾت ،زَ ٔكغِٛي ٘رؿت زاض٘سٌبٖ ؾطٔبي ٝثطاي ؾطٔبيٌٝصاضي ثٚٝيػ ٜزض يه وكٛض ذبضخي اؾت.
أٙيت ،يه وبالي ػٕٔٛي اؾت  ٚثطذٛضزاضي اظ آٖ ٕٞب٘ٙس ٞط وبالي زيٍطٔ ،ؿتّعْ نطف ٞعي ٝٙاؾت .ثب ايٗ ٚخٛز ث ٝزِيُ ظيأٟ٘بي
٘بقي اظ ػسْ أٙيت و ٝثٝزِيُ اظ زؾتزازٖ فطنتٞبي خصة ؾطٔبئ ٝتٛخ ٝالتهبزٞب ٔيقٛز ،وكٛضٞب ٔؼٕٛالً ثطاي زؾتيبثي ث ٝآٖ حنسالُ تنب
ظٔبٖ زؾتيبثي ث ٝؾغحي ٔؼم َٛاظ أٙيت التهبزي ذٛز ضا زضٌيط تحّيُٞبي ٞعي -ٝٙفبيسٕ٘ ٜيوٙٙس .وكٛض ٔب ٘يع اظ ايٗ لبػسٔ ٜؿنتثٙي ٘يؿنت.
اٌط ٞعيٞٝٙبيي ضا و ٝالتهبز ايطاٖ ثٝنٛضت ٔؿتميٓ ثطاي تحهيُ أٙيت -يب غيطٔؿتميٓ -اظ عطيك اظ زؾتزازٖ فطنتٞبي خنصة ؾنطٔبي ٝزض
زٞ ٝٞبي اذيط ٔتحُٕ قسٔ ،ٜحبؾج ٝوٙيٓ ،ثس ٖٚتطزيس ،ث ٝضلٓ ثؿيبض ثعضٌي ذٛاٞيٓ ضؾيس و ٝثرف انّي آٖ اظ ٘ٛع غيطٔؿتميٓ يؼٙي ث ٝزِينُ
عطز ؾطٔبيٞٝبي زاذّي  ٚػسْ خصة ؾطٔبيٞٝبي ذبضخي ثٛز ٜاؾت.
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. Forign Direct Investment
. Expropriation
6
. Taking of property
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 .2فطضيٞٝبي پػٞٚف
ثب تٛخ ٝثٔ ٝؿبئُ ثيبٖقس ٜزض تؼطيف ٔؿأِٟٓٔ ،ٝتطيٗ فطضيبتي ؤ ٝغطح اؾت ،ػجبضتٙساظ:
ٔ .1-2يبٖ أٙيت التهبزي  ٚضقس التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي يه ضاثغٔ ٝؿتميٓ ٔ ٚؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
 .2-2ػّٕىطز ايطاٖ زض ضاثغ ٝثب أٙيت التهبزي  ٚضقس التهبزي ثب ٔتٛؾظ وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي يىؿبٖ اؾت.
 .3پطؾفٞبي پػٞٚف
ٟٔٓتطيٗ پطؾفٞبي ٔغطح قس ٜزض ايٗ پػٞٚف ػجبضتٙس اظ:
.1-3

ٔف ْٟٛأٙيت التهبزي چيؿت؟

.2-3

قبذمٞبي أٙيت التهبزي وسأٙس؟

.3-3

ضاثغ ٝأٙيت التهبزي ثب ضقس التهبزي چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

.4-3

آيب ٔيبٖ أٙيت التهبزي  ٚضقس التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز؟

.5-3

آيب ػّٕىطز ايطاٖ زض ظٔي ٝٙأٙيت التهبزي  ٚضقس التهبزي ثب ٔتٛؾظ وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ٔتفبٚت اؾت؟

ٔ .4طٚضي ثط ازثيبت ٘ظطي
حؿيٗظاز )1382( ٜزض پػٞٚف ذٛز ث ٝثطضؾي ػٛأُ ٔؤثط ثط أٙيت ؾطٔبيٌٝصاضي زض ايطاٖ پطزاذت ٚ ٝثب ثطضؾي قبذمٞبي اضائ ٝقسٜ
تٛؾظ ٔؤؾؿبت ثيٗإِّّي ٔرتّف ضتجٝثٙسي زض ؾبَٞبي ٔرتّف ٘ ٚحٔ ٜٛحبؾج ٝايٗ قبذمٞب  ٚػٛأُ ٔؤثط ثط آٟ٘ب ،ػٛأُ ٘نبأٗ
وٙٙسٔ ٜحيظ ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚوؿت  ٚوبض زض ايطاٖ ضا ث ٝقطح ظيط ٔيزا٘س:
ٔ .1ساذالت غيطٔٙغمي زِٚت زض التهبز :قبُٔ ٔٛاضزي ٕٞچٚ ٖٛضغ ٔمطضات اضبفي زض ظٔي ٝٙوؿت  ٚوبض ،زذبِت غيطضطٚضي زض ثنبظاض
وبالٞب  ٚذسٔبت ،زذبِت زض ثبظاض وبض ،اػغبي يبضا٘ٞٝب ٚ ٚضغ تؼطفٞٝبي غيط ٔٙغمي،
 .2ؾبذتبض ٘بٔٙبؾت التهبز وكٛضٚ :اثؿتٍي ث٘ ٝفت ،ؾيؿتٓ ٔبِي  ٚثيٕ ٝزِٚتي ،تٛضْ ٔعٔٗ ،وؿطي ثٛزخ ،ٝوؿطي تدبضي  ٚخع ايٟٙب.
 .3حٛظٔ ٜؿبئُ حمٛلي :قفبف٘جٛزٖ لطاضزازٞب ،ويفيت ٘بٔغّٛة لٛا٘يٗ ،وبضآٔس ٘جٛزٖ لٛا٘يٗ ٔطثٛط ثٔ ٝبِىيت ذهٛنيٚ ،خٛز ضاٜٞنبي
لب٘٘ٛي ثطاي ؾّت ٔبِىيت ذهٛنئ ،حسٚزيت قسيس ثط ٔبِىيت ذبضخئ ،حسٚزيت ثب٘هٞبي ذبضخي ثطاي ايدنبز قنؼج ٝزض اينطاٖ،
ثطذٛضز زٌٚب٘ ٝلب٘ ٖٛثب ؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ زاذّي  ٚذبضخي ٛٔ ٚاضز زيٍط،
 .4حٛظٔ ٜؿبئُ لضبيي :وبضآٔس ٘جٛزٖ زؾتٍب ٜلضبيي ،لبثُ پيفثيٙي ٘جٛزٖ ٘تبيح زاٚضيٞب ،ظٔنبٖثنط ثنٛزٖ فطآيٙنس زازضؾني ،فؿنبز زض
زؾتٍب ٜلضبيي ،ػسْ اؾتمالَ زؾتٍب ٜلضبيي  ٚخعايٟٙب،
 .5حٛظ ٜػّٕىطز زِٚتٛٔ :اضزي ٘ظيط ثي اػتٙبيي زِٚت ث ٝلطاضزازٞب ،پبؾرٍ٘ ٛجٛزٖ زِٚنت ،ػنسْ حبوٕينت قبيؿنت ٝؾنبالضي ،فؿنبز زض
زؾتٍب ٜازاضي ،قىبف ثيٗ ػٕىطز زِٚت  ٚا٘تظبضات ٔطزْ،
 .6حٛظٔ ٜؿبئُ أٙيت زاذّي  ٚثيٗإِّّيٛٔ :اضزي ٘ظيط ؾيبؾنت ذنبضخي أٙينتظزا ،ثنطٚظ زضٌينطيٞنبي لنٔٛيزض زاذنُ ،ذغنط ثنطٚظ
زضٌيطيٞبي ذبضخي ،ضٚيبضٚيي ايطاٖ ثب آٔطيىب.
ٌٙدي زض پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ذٛز ث ٝثطضؾي اثط  ٚإٞيت قبذم ضيؿه وكٛضٞب ثط ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي پطزاذت ٝاؾت .ثسيٗ
ٔٙظٛض 67 ،وكٛض زض حبَ تٛؾؼ ٝضا ثيٗ ؾبَٞبي  ٚ 2003-1994ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ پبُ٘ ٔٛضز اضظيبثي لطاضزاز ٜاؾت .قبذم ضيؿه اضائ ٝقنسٜ
تٛؾظ ٔؤؾؿٔ EIU ٝالن ؾٙدف ضيؿه زض ٔغبِؼ ٝايكبٖ ثٛز ٜاؾت و ٝث٘ ٝتبيح ظيط ضؾيس ٜاؾت:

ثيٗ قبذم ضيؿه وكٛضٞب  ٚخطيبٖ ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي اضتجبط آٔبضي ٔؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز ٔ ٚتغينط قنبذم ضيؿنه وكنٛضٞب اظ
ٔؼٙبزاضي ثباليي زض ٔسَ ثطذٛضزاض اؾت .ث٘ ٝظط ٔي ضؾس و ٝقبذم ضيؿه  ٚزضخ ٝأٙيت ثطاي وكنٛضٞبي زض حنبَ تٛؾنؼ ٝاظ إٞينت ثنباليي
ثطذٛضزاض ثبقس ٔ ٚتغيطٞبي زيٍط ٕٞچ ٖٛزضآٔس ذبِم ؾطا٘ ٝوكٛضٞب ٕ٘يتٛا٘ٙس زض ٔمبثُ ضيؿه وكٛضٞب ٘مف ٔؿّظ ٔ ٚؤثطي ضا ايفب ٕ٘بيٙس.
عجك ٔغبِؼ" ٝپٛيطؾ ،"ٖٛثط اؾبؼ يه اؾتسالَ قٙبذتٝقس ،ٜاضتجبط ثيٗ أٙيت التهبزي ،ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛنني  ٚضقنس ٔكنرم قنسٜ
اؾت :زض ٔسَٞبي ضقس ٘ئٛوالؾيه ،افعايف ٘طخ ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني زض ٞط ؾغح اظ ٘طخ ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚتي٘ ،طخ وّي ؾنطٔبيٌٝنصاضي ضا
ثبال ٔي ثطز  ٚايٗ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ،ؾغح تؼبزِي ؾتبز ٜؾطا٘( ٝؾتبز ٜث ٝاظاي ٞط وبضٌط) ضا اضتمب ٔيثركس" .پٛيطؾ "ٖٛايٗ ز ٚاضتجبط ضا اظ عطيك ينه
زؾتٍب ٜزٔ ٚؼبزِٝاي ث ٓٞ ٝضثظ زازٜاؾت .زض ايٗ زؾتٍب ،ٜؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛنني  ٚضقنسٔ ،تغيطٞنبي زضٖٚظاي ٔنسَ ٞؿنتٙس  ٚتنأثيط أٙينت
ؾطٔبيٌٝصاضي ثط آٟ٘ب آظٔ ٖٛقس ٜاؾت" .پٛيطؾ "ٖٛاثتسا ايٗ زٔ ٚؼبزِ ٝضا ثسِ ٖٚحبػوطزٖ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ث ٝأٙيت التهبزي ،ثطآٚضز ونطزٚ ٜ
٘تيدٌ ٝطفت ٝاؾت و ٝؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني  ٚضقس اضتجبط ظيبزي ثب  ٓٞزاض٘سٚ .ي ٓٞچٙيٗ ثب ٚاضز وطزٖ ٔتغيط تٛضيحي (ؾطٔبيٌٝصاضي ثبثنت
زِٚتي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي) زض ٔسَ٘ ،كبٖ زاز ٜاؾت و ٝضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ثيٗ ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚتي  ٚضقس التهبزي ٚخٛز ٘ساضز" .پٛيطؾن،"ٖٛ
ؾپؽ ٔتغيطٞبي أٙيت التهبزي ضا ثٔ ٝؼبزالت افعٚز٘ ٚ ٜتيدٔ ٝيٌيطز و ٝؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني  ٚضقس ث ٝنٛضت ظينط اظ ٔؤِفنٞٝنبي
أٙيت التهبزي تأثيط ٔيپصيط٘س:
 .1آظازيٞبي ٔس٘ي ،ويفيت ثٛضٚوطاؾي  ٚضيؿه ؾّت ٔبِىيت ثط ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني ٔؤثط٘سٚ .لتي ايٗ ؾٔ ٝتغيط ثبثت ٍ٘نٝزاقنتٝ
ق٘ٛسٞ ،يچ يه اظ فبوتٛضٞبي زيٍط أٙيت التهبزي ،ث ٝعٛض ٔؼٙبزاض ثط ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني تأثيطٌصاض ٘يؿتٙس.
 .2ضيؿه ؾّت ٔبِىيت  ٚتطٚضيؿٓ ؾيبؾي زض وٛتب ٜتب ٔيبٖٔست ثط ضقس ٔؤثط٘سٚ .لتي ايٗ زٔ ٚتغيط ثبثت ٍ٘ ٝزاقت ٝق٘ٛسٞ ،يچ ينه اظ
فبوتٛضٞبي زيٍط أٙيت التهبزي ثٝعٛض ٔؼٙبزاض ثط ضقس (زض وٛتب ٜتب ٔيبٖٔست) ٔؤثط ٘يؿتٙس.
 .3فؿبز  ٚذغط ثي اػتٙبيي ث ٝلطاضزازٞب تٛؾظ زِٚت ،زض ثّٙسٔست ثط ضقس ٔؤثط٘س .خع ايٗ ز ٚفبوتٛضٔ ،ؤِفٞٝبي زيٍط أٙيت التهبزي اثنط
ٔؼٙبزاضي ثط ضقس ٘ساض٘س.
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٘تيد ٝوّي پػٞٚف تدطثي پٛيطؾ ٖٛو ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ زازٜٞبي تبثّٛيي ث ٝا٘دبْ ضؾيس ٜاؾت ،تأييس تأثيطپصيطي ػٕيك ؾطٔبيٌٝنصاضي
ثرف ذهٛني  ٚضقس التهبزي اظ ٔف ْٟٛوّي ،أٙيت التهبزي اؾت.
فبثطيؿيٛؼ زض پػٞٚكي ثب ػٛٙاٖ "تأثيط أٙيت التهبزي ثط ؾپطزٜٞبي ثب٘ىي  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ( " )1998تأثيط ٔثجت ٔ ٚؼٙيزاض ذغط ثطٚظ خٙنً
زاذّي ،تطٚضيؿٓ ؾيبؾي ،ويفيت ثٛضٚوطاؾي  ٚفؿبز ضا ثط ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثبثت ثرف ذهٛني اثجبت ٕ٘ٛز ٜاؾت .ايٗ پػٞٚف ،قبذهي ضا ثنطاي
أٙيت التهبزي پيكٟٙبز ٔيوٙس و ٝاظ ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي ٔ 12تغيط ٟ٘بزي ظيط ؾبذت ٝقس ٜاؾت:
ثجبت ضٞجطي ؾيبؾي ،ذغط ثطٚظ ٔٙبظػبت ذبضخي ،فؿبز زض زؾتٍب ٜزِٚتي ،حبوٕيت ٘ظٓ  ٚلب٘ ،ٖٛذغط ثطٚظ تٙفٞبي ٘ػازي  ٚلٔٛي،
تطٚضيؿٓ ؾيبؾي ،ويفيت ثٛضٚوطاؾي (ٔكتُٕ ثط زضخ ٝاؾتمالَ زؾتٍب ٜازاضي اظ فكبضٞبي ؾيبؾي) ،ذغط ثنياػتٙنبيي ثن ٝلطاضزازٞنب تٛؾنظ
زِٚت ،قىبف ٔيبٖ ا٘تظبضات ٔطزْ  ٚػّٕىطز التهبزي زِٚت ،حمٛق ؾيبؾي قٟط٘ٚساٖ ،زضخ ٝآظازيٞبي ؾيبؾي زض خبٔؼ.ٝ
"فبثطيؿيٛؼ" ثب اؾتفبز ٜاظ ؾٔ ٝتغيط "٘طخ ؾطٔبيٌٝصاضي ثبثت ثرف ذهٛني (٘ ،")I/GDPؿجت ؾنپطزٜٞنبي زينساضي ،ظٔنب٘ي،
پؽ ا٘ساظ  ٚاضظي ث٘ ٚ 8 )CIM( m2 ٝؿجت ؾپطزٜٞبي ظٔب٘ي ،پؽا٘ساظ  ٚاضظي ث ،9)HCIM( m2 ٝلسضت تٛضيحزٙٞسٌي قنبذم أٙينت

7

. Panel Data
8. Contract Insentive Money = CIM

التهبزي ضا آظٔ ٖٛوطز ٜاؾت .ثٝثيبٖزيٍطٚ ،ي ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ قبذمٞب ٔ ٚتغيطٞبي ؾنٌٝب٘ن HCIM ٚ CIM ،I/GDP ٝتأثيطپنصيطي
ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني  ٚؾپطزٌٜصاضي ٔطزْ زض ثب٘هٞب ضا اظ ػٛأّي و ٝأٙيت ٔٛضز٘ظط ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ضا تضٕيٗ يب تٟسينس ٔنيوٙنس،
اثجبت ٕ٘ٛز ٜاؾتٔ .ف ْٟٛأٙيت التهبزي ،ثط ذالف ٔدٕٛػٞٝبي ٟ٘بزي ٔحسٚز ،ثٔ ٝدٕٛع ٚيػٌيٞنبي ٟ٘نبزي ينه التهنبز اقنبض ٜزاضز ٚ
ؾبظٔبٖٞب ،لٛا٘يٗ ،ؾٙتٞب  ٚايسئِٛٛغيٞب ضا زض ثط ٔيٌيطز .ث ٝعٛض ٔثبَ" ،فبثطيؿيٛؼ" زض قبذم ػٕٔٛي أٙيت التهبزي ذنٛز  12ػٙهنط
ٟ٘بزي ٔ ٟٓضا خبي زاز ٜاؾت٘ .ىتٕٟٔ ٝيو ٝفبثطيؿيٛؼ ث ٝآٖ تٛخٔ ٝي زٞس ،ايٗ اؾت و ٝثب تٛخن ٝثن ٝاينٗ ون ٝقنبذم ػٕنٔٛي أٙينت
التهبزي ذٛز ٔيبٍ٘يٗ چٙسيٗ قبذم اؾت ،ث ٝعٛض عجيؼي ثطذي اظ اعالػبت ٔٛخٛز زض آٖ قبذمٞب ضا اظ زؾت ٔيزٞس .ثنٕٞ ٝنيٗ زِينُ،
ٚي پيفثيٙي وطز ٜاؾت و ٝايٗ قبذم وٕتط اظ ٔدٕٛػٞٝبي ٟ٘بزي ،اظ تٛاٖ تٛضيحزٙٞسٌي تغييطات ؾپطزٌٜصاضيٞب  ٚؾنطٔبيٌٝنصاضيٞنب
ثطذٛضزاض ثبقس" .فبثطيؿيٛؼ" ٘يع ٕٞچ ّٗٞ" ٖٛپٛيطؾٔ ،"ٖٛتغيطٞبي ٔٛضز ٘ظنط ذنٛز ضا اظ زٙٔ ٚجنغ ثنيٗإِّّني يؼٙني  ٚ 10ICRGذب٘نٝ
آظازيٌ 11طفت ٝاؾت .ث ٝعٛض ٔكرمٞ ،ط ز٘ ٚفط زٔ ٚتغيط "حمٛق ؾيبؾي قٟط٘ٚساٖ " " ٚزضخ ٝآظازي ؾيبؾي زض خبٔؼ "ٝضا اظ ذب٘ ٝآظازي ٚ
زٔ ٜتغيط زيٍط ضا اظ ٌ ICRGطفتٝا٘سٔ 9 .تغيط اظ ايٗ زٔ ٜتغيط يؼٙي ثجبت ضٞجطي ؾيبؾي ،ذغط ثطٚظ ٔٙبظػبت ذبضخي ،فؿبز زض زؾتٍب ٜزِٚتي،
حبوٕيت ٘ظٓ  ٚلب٘ ،ٖٛذغط ثطٚظ تٙفٞبي ٘ػازي  ٚلٔٛي ،تطٚضيؿٓ ؾيبؾي ،ذغط ثطٚظ خ ًٙزاذّي ،ويفيت ثٛضٚوطاؾي  ٚذغط ثياػتٙبيي ثٝ
لطاضزازٞب تٛؾظ زِٚت زض ٞط زٔ ٚغبِؼ ٝث ٝنٛضت ٔكتطن ٔٛضز اؾتفبز ٜلنطاض ٌطفتن ٝاؾنت .ثن ٝػٙنٛاٖ زٕٞنيٗ ٔتغينط ،زض پنػٞٚف "ّٞنٗ
پٛيطؾ "ٖٛاظ "ضيؿه ؾّت ٔبِىيت تٛؾظ زِٚت"  ٚزض پػٞٚف " فبثطيؿيٛؼ" اظ "قىبف ٔيبٖ ا٘تظبضات ٔطزْ  ٚػّٕىطز التهبزي زِٚنت"
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .تفبٚت زيٍط ايٗ ز ٚپػٞٚف ايٗ اؾت و ّٗٞ" ٝپٛيطؾ "ٖٛؾطيٞبي ظٔنب٘ي ٔطثنٛط ثن 53 ٝوكنٛض ضا ثطضؾني ونطز ٜزض
حبِيى" ٝفبثطيؿيٛؼ" اظ زازٜٞبي ظٔب٘ي  130وكٛض ثٟط ٜثطز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝحنسٚزيت ٔٙنبثغ ٔنٛضز اؾنتفبزٞ ،ٜنط زٔ ٚغبِؼن،ٝ
ٔحسٚز ٜظٔب٘ي  1984تب  1995ضا ث ٝػٛٙاٖ زٚض ٜظٔب٘ي پػٞٚف ثطٌعيسٜا٘س.
ثٍٛٙآ  ٚضٚثّؽ( 12)2003زض ٔغبِؼ ٝذٛز ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝثيٗ ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ،آظازي التهبزي  ٚضقنس التهنبزي پطزاذتنٝا٘نس.
ايكبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي آٔبضي ؾبَ ٞبي  1970تب  1999زض  18وكٛض آٔطيىبي التيٗ  ٚثب ث ٝوبض ٌيطي ضٚـ پب٘نُ النساْ ثن ٝثطضؾني اينٗ
ٔٛضٛع ٕ٘ٛزٜا٘س .قبذمٞبي ٔٙتكط قس ٜتٛؾظ ثٙيبز ٞطيتيح 13ثٙٔ ٝظٛض اضظيبثي زضخ ٝآظازي التهبزي ثٝوبض ضفتٝاؾت٘ .تبيح ٘ٙكبٖ ٔيزٞس وٝ
آظازي التهبزي تأثيط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضي ثط ض٘ٚس ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي زاضز .اظ ؾٛي زيٍط ،ضطيت تِٛيس ٘بذبِم زاذّني ٘ينع ثنطاي تٕنبْ
وكٛضٞب ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثٛز ٜو٘ ٝكبٖ ٔيزٞس ا٘ساظ ٜثبظاض اظ ػٛأُ ٔ ٟٓخصة ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي زض ايٗ ٔٙغم ٝثٛز ٜاؾنت .اظ عنطف
زيٍط ،قبذم ثسٞي ٞبي ذبضخي وكٛضٞب زاضاي ػالٔت ٔٙفي ثٛز ٚ ٜتأثيط وبٙٞس ٜثط خصة ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿنتميٓ ذنبضخي زاقنت ٝاؾنت؛ ظينطا
 CIMدر سال  6991تًسط كريستًفر كالرك ،فيليپ كيفر ،استفه وك ي ماوكر ايلسًن بٍ عىًان شاخصي براي امىيت قوتًم مالكيت نياتىُاد شت
طبق تعريف CIM ،عبارت اس از وسب سپردٌَاي دي اري ،زماوي ،نساو از ي ارزي تًديع ش ٌ در وظام باوكي كاًر بٍ  m2بٍ عبارت ديگر =CIM
(m2.c)/m2
 HCIMوسب سپردٌَاي زماوي ،نساو از ي ارزي  m2اس بٍ بيان ديگر ،در ايه شاخص ،سپردٌَاي ديت اري كتٍ ستى ي بياتتري بتا ( Cيجتًٌ در
دس مردم) ي تاابٍ كمتري با سپردٌَاي زماوي ي نساو از دارد از  CIMاستثىا ش ٌ اس
9 . Highly Contract Insetive Money = HCIM
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ايه مجمًعٍ تًسط مؤسسٍ ) PRS(political risk serviceكٍ يك مؤسسٍ خصًصي رتبٍبى ي ريسك كاًري اس ي مور آن در ويًيًرك ياقع
اس  ،بٍ صًرت ادياري تُيٍ ي مىتار مي شًد
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. Freedom House
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). Bengoa & Robles(2003
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وكٛضٞبي ثب ثسٞي ذبضخي ثبال زاضاي ضيؿه ثيكتطي ثٛز ٚ ٜخصاثيت وٕتطي ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ ذبضخي زاض٘س .اظ ؾٛي زيٍط ،تٛضْ و٘ ٝكب٘ٝاي
اظ ؾغح ٘باعٕيٙب٘ي  ٚػسْتٛا٘بيي زض اخطاي ؾيبؾتٞبي پِٛي ٔٙبؾت تٛؾظ زِٚت اؾت ٘يع تأثيط ٔٙفي ثط ؾطٔبيٌٝنصاضي ٔؿنتميٓ ذنبضخي زاضز.
ظيطؾبذتٞبي التهبزي (ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت زض حُٕ ٘ ٚمُ) ٘يع تأثيط ٔثجت ثنط خنصة ؾنطٔبيٌٝنصاضي ٔؿنتميٓ ذنبضخي زض وكنٛضٞبي حنٛظٜ
آٔطيىبي التيٗ زاقت ٝاؾت .يبفتٞٝبي ايٗ پػٞٚكٍطاٖ ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ثب ضقس التهبزي ضاثغٝاي ٔثجت زاقتٝ
 ٚثبػث افعايف آٖ ٔي قٛز .ثب تٛخ ٝث ٝايٗ يبفت ،ٝثٍٛٙآ  ٚضٚثّؽ وكٛضٞبي آٔطيىبي التيٗ ضا ث ٝافعايف ؾنطٔبي ٝا٘ؿنب٘ي ،آظازؾنبظي ثبظاضٞنبي
ٔبِي  ٚثبثجبتتط وطزٖ التهبزٞبيكبٖ تٛنئ ٝيوٙٙس.
ٚاضتٙي ٕٞ ٚىبضاٖ( 14)2004زض ٔمبِ ٝقبٖ ث ٝثطضؾي تأثيط ٟ٘بزٞب ثط ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚضقس پطزاذتٝا٘س .تؼساز  96وكنٛض زض عني زٚض 1980 ٜتنب
ٔ 2000دٕٛػ ٝزازٜاي ايكبٖ ضا تكىيُ ٔيزاز .يبفتٞ ٝبي آ٘بٖ ٚخٛز ضاثغ ٝتٍٙبتٍٙي ثيٗ ويفيت ٟ٘بزي  ٚقىٛفبيي التهبزي ضا تبييس ٔنيوٙنس.
٘تبيح ٔغبِؼبت ايكبٖ حبوي اظايٗ اؾت و٘ ٝطخ ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني  ٚثٟطٜٚضي آٖ زض وكٛضٞبي ثب ويفيت ٟ٘بزي ثنبال ثنٔ ٝطاتنت اظ
ؾبيط وكٛضٞب ،ثيكتط اؾت ٚ .ايٗ وكٛضٞب ؾطٔبي ٝؾطا٘ ٝثيكتطي ضا خصةوطز ٚ ٜضقس ؾطا٘ ٝث ٝاظاي ٞط ٚاحس ؾطٔبيٌٝصاضي زض اينٗ وكنٛضٞب ثنٝ
ٔطاتت ثيكتط اظ وكٛضٞبي زيٍط ثٛز ٜاؾت .زضآٔس ؾطا٘ ٝاِٚيٛٔ ،ٝلؼيت خغطافيبيي  ٚؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي اظ ػٛأُ زيٍط ٔؤثط ثط افعايف ؾطٔبيٌٝنصاضي
ذهٛني زض ايٗ وكٛضٞب ثٛز ٜاؾت .ثطاؾبؼ ٘تبيح ٔسَ ،زض وكٛضٞبيي و ٝقبذم ويفيت ٟ٘بزي آٟ٘ب ثيكتط اظ ٞفت ثنٛز ٜاؾنت ،ؾن٘ ٟٓؿنجي
ؾطٔبيٌٝصاضي اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي  75زضنس ثيكتط اظ وكٛضٞبيي اؾت و ٝقبذمٞبي ٟ٘بزي آٟ٘ب وٕتنط اظ  5ثنٛز ٜاؾنت .ثن ٝعنٛض ٔكنبث،ٝ
ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني ٘يع زض ايٗ وكٛضٞب زضحسٚز  25زضنس وبضآتط  ٚثٟطٜٚضتط ػُٕ ٔيوٙس.
ٔغبِؼ ٝزاٚٚزي  ٚتب٘عي( 15)1997و ٝزض نٙسٚق ثيٗإِّّي پ ٚ َٛزض ؾبَ  1997ا٘دبْ قس ٜاؾت ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝثيٗ فؿبز ،ؾطٔبيٌٝصاضي
زِٚتي  ٚضقس التهبزي زض وكٞٛبي ٔرتّف پطزاذت ٝاؾت .ايٗ پػٞٚف زض ؾ ٝؾغح ثطاي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ،ٝوكنٛضٞبي ػضن ٛؾنبظٔبٖ
ٕٞىبضيٞبي التهبزي  ٚتٛؾؼ ٚ ٝتٕبْ وكٛضٞب  ٚثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي آٔبضي ؾبَ ٞبي  1985تب  ٚ 1995ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ پبُ٘ 16ا٘دبْ قنسٜ
اؾت .ايكبٖ ثطاي ؾٙدف ٔيعاٖ فؿبز ازاضي زض وكٛضٞبي ٔرتّف اظ قبذمٞنبي ٔٙتكنط قنس ٜتٛؾنظ ٔؤؾؿنٔ ٚ 17ICRG ٝؤؾؿنBI ٝ
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اؾتفبز ٜوطزٜا٘س .ثطاؾبؼ يبفتٞٝبي ايكبٖ فؿبز  ٚثٚٝيػ ٜفؿبز زؾتٍبٜٞبي ازاضي وكٛض فطآيٙس تهٕيٌٓيطي زض ٔٛضز پنطٚغٜٞنبي ػٕنٔٛي ضا ثنٝ
قست تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس  ٚزض وكٛضٞبيي وٟ٘ ٝبزٞبي ٘ظبضتي ٚخٛز ٘ساضز ايٗ تأثيط قسيستط اؾت .يبفتٞٝب ٘كبٖ ٔيزٞنس ون ٝافنعايف ٘نطخ
فؿبز زض ؾيؿتٓ ازاضي وكٛضٞب ث ٝافعايف ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي زِٚتي  ٚزض وٙبض آٖ وبٞف ثٟطٜٚضي ايٗ ؾنطٔبيٌٝنصاضيٞنب ٔٙدنط ٔنيقنٛزِ .نصا
وكٛضٞبي ٔرتّف  ٚثٚٝيػ ٜوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝثبيس اظ تكٛيك نطف  ٚحٕبيت ذبِم اظ ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي زِٚتي ثس ٖٚتٛخ ٝثن ٝونبضآيي
آٖ ذٛززاضي وٙٙس .ثط ايٗ اؾبؼ ،فؿبز ازاضي ثبالتط ث٘ٝتبيح ظيط زض وكٛضٞب ٔٙدط ٔيقٛز:
 ؾطٔبيٌٝصاضي ثبالتط زِٚتٞ :ط چ ٝفؿبز افعايف ٔييبثس أىبٖ ؾٛء اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ زِٚتي افعايف يبفت ٚ ٝؾطٔبيٌٝصاضيٞبي زِٚتي ثبوبضآيي وٕتط افعايف ٔييبثس.
 زضآٔسٞبي وٕتط زِٚت :فؿبز ثبال ثبػث وبٞف وبضآيي فؼبِيتٞبي التهبزي قس ٚ ٜزضآٔسٞبي ػٕٔٛيزِٚت ضا اظ ٔحُ ٔبِيبتٞنب  ٚينبثبظزٞي پطٚغٜٞب وبٞف ٔيزٞس.
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 ويفيت پبييٗ ظيط ؾبذتٞبي ػٕٔٛي :فؿبز ثبال ،ثبػث وبٞف ٘ظبضت  ٚؾرتٍيطي ثط پطٚغٜٞبي زِٚتي قس ٚ ٜايٗ ٘نٛع پنطٚغٜٞنب ثنبويفيت پبييٙي تحٛيُ زازٔ ٜيقٛز.
 ؾطٔبيٌٝصاضي وٕتط ثرف ذهٛنيٞ :ط چ ٝفؿبز ازاضي زض وكٛضي ثبالتط ثبقس ثرف ذهٛني تٕبيُ وٕتطي ثطاي ؾنطٔبيٌٝنصاضيزض آٖ وكٛض ذٛاٞسزاقت.
 .5اضائٔ ٝسَ
ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفت ٚ ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝسَٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض پػٞٚفٞبي پيكيٗٔ ،سَ انّي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف ث ٝنٛضت
ظيط اؾت:

Growthit = β0 + β1Inflation it + β2 Popg it + β3 Goverit + β4 Laborit
+ β5 capital it + β6 FDI it + β7 Secit + εit
و ٝزض آٖ:

٘ : Growthitطخ ضقس التهبزي وكٛض  iزض ؾبَ ، t
٘ Inflation it :طخ تٛضْ وكٛض  iزض ؾبَ ، t
٘ : Popg itطخ ضقس خٕؼيت وكٛض  iزض ؾبَ ، t
٘ : Goveritؿجت ٔربضج زِٚت ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛض  iزض ؾبَ ، t
٘ : Laboritطخ ضقس ٘يطٚي وبض وكٛض  iزض ؾبَ ، t

٘ : capital itطخ ضقس تكىيُ ؾطٔبي ٝثبثت وكٛض  iزض ؾبَ ، t
٘ : FDI itؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛض  iزض ؾبَ ، t
 : Secitقبذم أٙيت التهبزي وكٛض  iزض ؾبَ ، t
 : εitخعء اذالَ.
ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔٛخٛز زض ايٗ ٔسَٛ٘ ،ع ضاثغ ٝآٖ ثب ضقس التهبزي ٙٔ ٚجغ ٌطزآٚضي اعالػبت ٞط يه ضا ٔؼطفي ٔيٕ٘بييٓ.
٘ .1-5طخ تٛضْ
ثط اؾبؼ ازثيبت التهبزي ا٘تظبض ثط آٖ اؾت و ٝافعايف ٘طخ تٛضْ ثبػث وبٞف ٘طخ ضقس التهبزي وكٛضٞب قٛز .اعالػبت ٔطثٛط ثٔ ٝتغينط ٘نطخ
تٛضْ وكٛضٞب اظ اعالػبت ثب٘ه خٟب٘ي اؾترطاج قس٘ ٚ ٜكبٖزٙٞس ٜقبذم تغييطات قبذم ليٕت ذطزٜفطٚقني زض وكنٛضٞبي ػضن ٛؾنبظٔبٖ
وٙفطا٘ؽ اؾالٔي اؾت.
٘ .2-5طخ ضقس خٕؼيت
افعايف ٘طخ خٕؼيت اظ ز ٚعطيك ثط ضقس التهبزي تأثيطٌصاض اؾت؛ افعايف تمبضب  ٚافعايف ٘يطٚي وبض فؼبَ وكٛض زض آيٙس .ٜثسيٗضٚي ،ا٘تظنبض ثنط
ايٗ ؾت و ٝضاثغ ٝثيٗ ٘طخ ضقس خٕؼيت  ٚضقس التهبزي ٔثجت ثبقس .اعالػبت ٘نطخ ضقنس خٕؼينت ٘ينع اظ آٔبضٞنبي ٔٙتكطقنس ٜثب٘نه خٟنب٘ي
اؾترطاج قسٜاؾت.

٘ . 3-5طخ ضقس ٘يطٚي وبض
زض ثيكتط ٘ظطيٞٝبي ٔغطح قس ٜزض حٛظ ٜضقس ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ز ٚػبُٔ تِٛيس اؾبؾي ٘مف ثٝؾعايي زض افعايف ضقس التهنبزي زاضز  ٚضقنس آٖ
ثبػث افعايف ضقس التهبزي ذٛاٞسقس .اعالػبت ايٗ ػبُٔ ٘يع اظ ثب٘ه خٟب٘ي( )WDI,2007اؾترطاج قسٜاؾت.
٘ . 4-5طخ ضقس تكىيُ ؾطٔبيٝ
زض تٛاثغ تِٛيس اضائٝقس ٜث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ز ٚػبُٔ تِٛيسي زض وٙبض ٘يطٚي وبض ٔغطح اؾت  ٚضاثغٔ ٝثجتي ثب تِٛيس زاضز .ثنسيٗضٚي ،ا٘تظنبض ثنط اينٗ
اؾت و ٝافعايف ٘طخ ضقس تكىيُ ؾطٔبي ٝثبػث افعايف ٘طخ ضقس التهبز زض وكٛض قنٛز .اعالػنبت ٔطثنٛط ثن٘ ٝنطخ ضقنس تكنىيُ ؾنطٔبي ٝزض
وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي اظ اعالػبت ٔٙتكطقس ٜتٛؾظ ثب٘ه خٟب٘ي اؾترطاج قس ٜاؾت.
 . 5-5ؾ ٟٓزِٚت زض التهبز
ثب تٛخ ٝث ٝؾ ٟٓثبالي زِٚتٞب زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔيو ٝتمطيجبً ٍٕٞي زض ضز ٜوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝعجمٝثٙسي ٔيقن٘ٛس  ٚثنب
تٛخ ٝث٘ ٝظطي ٝضقس ثبض 19ٚا٘تظبض ثط ايٗ اؾت و ٝافعايف ٔربضج زِٚت ثبػث افعايف ٘طخ ضقس التهبزي وكٛضٞبي اؾالٔي قٛز؛ ظيطا زِٚتٞبي
ايٗ وكٛضٞب زذبِت ثباليي زض التهبز وكٛضٞبي ذٛز زاقت ٚ ٝث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ثبظيٍطاٖ ثعضي التهبزي فؼبِيت ٔيوٙٙس ِصا افعايف ٔربضج آٟ٘نب
ٔي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٔحطوي ثطاي افعايف ضقس التهبزي تّمي قٛز .ثٙبثطايٗ ،ا٘تظبض ٔيضٚز ضاثغ٘ ٝنطخ ضقنس التهنبزي  ٚؾن ٟٓزِٚنت زض التهنبز
ضاثغٝاي ٔثجت ثبقس .ايٗ قبذم اظ ٘ؿجت ٔربضج زِٚت ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ث ٝزؾت ٔيآيس.
٘ .6-5ؿجت ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي
ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝثيكتط وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ٘يبظ قسيسي ث ٝؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي زضذهٛل ا٘تمبَ ٟٔنبضتٞنبي
ٔسيطيتي ،ا٘تمبَ تىِٛٛٙغيٞبي ثٟتط ،زؾتطؾي ث ٝثبظاضٞبي خٟب٘ي ٛٔ ٚاضز زيٍط زاض٘س ،افعايف ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي تأثيط ٔثجتي ثنط
ضقس التهبزي آٟ٘ب ذٛاٞس زاقت .زض حميمت ؾطٔبيٞٝبي ذبضخي ٕٞب٘ٙس افعايف ؾطٔبيٌٝصاضي زاذّي ػُٕ ٕ٘ٛز ٚ ٜا٘تظبض ٔي ضٚز و ٝثبػنث
افعايف ضقس التهبزي وكٛض قٛز.
 .7-5أٙيت التهبزي
افعايف أٙيت التهبزي ثٔ ٝؼٙي افعايف قطايظ ضلبثت وبُٔ  ٚثبال ضفتٗ حمٛق ٔبِىيت زض ٞط التهبز ثٛز ٚ ٜثب افعايف اعٕيٙبٖ ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ٚ
ثبالثطزٖ لسضت پيفثيٙي  ٚتحّيُ آيٙس ٜتٛؾظ آٟ٘ب ،قطايظ الظْ ثطاي افعايف ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚضقس التهبزي ضا فطأ ٓٞيآٚضز .ثط اينٗ اؾنبؼ،
ا٘تظبض ٔيضٚز ايٗ ٔتغيط ضاثغٔ ٝثجتي ثب ضقس التهبزي زاقت ٚ ٝافعايف آٖ ثبػث افعايف ضقس التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔيقٛز.
 .6ثطآٚضز اٍِ ٛاظ ضٚـ زازٜٞبي تبثّٛيي
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ثطآٚضز ٔسَ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي تبثّٛيي قبُٔ ٔطاحُ ظيط اؾت:
 آظٖٔٞٛبي تكريم ثط ضٚي زازٜٞب،19

. Robert Barro
. Panel Data
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 -آظٔ ٖٛلبثّيت ثطآٚضز ٔسَ ثٝنٛضت زازٜٞبي تبثّٛيي

21

 آظٔ ٖٛتؼييٗ اثطات ثبثت يب اثطات تهبزفي، ثطآٚضز پبضأتطٞب.خس٘ 3 َٚتبيح آظٔ ٖٛضيكٚ ٝاحس ٕٞدٕؼي ثط ضٚي ٔتغيطٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف يؼٙي ضقس التهبزي ثن ٝػٙنٛاٖ ٔتغينط ٚاثؿنتٚ ٝ
ٔتغيطٞبي تٛضيحي ضا ٘كبٖ ٔيزٞسٕٞ .بٖعٛضؤ ٝالحظٔ ٝيقٛز زض ايٗ پػٞٚف ثطاي ا٘دبْ آظٔ ٖٛپبيبيي اظ آظٔنٖٞٛنبي ٞنبضزي 22اؾنتفبزٜ
وطزٜايٓ  .فطضي ٝنفط زض ٞط ز ٚآظٔٔ ٖٛجٙي ثط ٘بپبيبيي (ػسْ ٚخٛز ضيكٚ ٝاحس) ٔتغيطٞبؾتِ ،صا چٙب٘چٔ ٝمساض آٔبضٔ t ٚ z ٠حبؾج ٝقس ٜثعضٌتط اظ
ٔمساض ثحطا٘ي ٔطثٛط ث ٝؾغٛح اعٕيٙبٖ ضايح ثبقس ،فطضي ٝنفط ٔجتٙي ثط ٘بپبيبيي ضز ذٛاٞس قس .ثطضؾني ٔمنبزيط آٔنبضٜٞنبي ٔ zحبؾنج ٝقنسٚ ٜ
احتٕبَ پصيطـ آٟ٘ب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاحتٕبَ ضز فطضي ٝنفط ٔتغيطٞب 95 ،زضنس  ٚثبالتط اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت خس٘ 3 َٚتيدنٔ ٝنيٌينطيٓ
پبيبيي خٕؼي تٕبْ ٔتغيطٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف ،زض ؾغح اعٕيٙبٖ  95زضنس ضز ٕ٘يقٛز.
خس٘ .3 َٚتبيح آظٔ ٖٛضيكٚ ٝاحس ٕٞدٕؼي 23ثط ضٚي ٔتغيطٞبي ٔسَ
Hardi Z-Test
Value
Prob.
8.7801
0/000

٘بْ ٔتغيط
Growth
INFLATION

0/000

8.2911

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

4.5931
9.5669
9.6111
7.559
4.5049
9.7220

FDI
POPG
Gover
laborg
Capitalg
Sec
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پيف اظ ثطآٚضز ٔسَ ،اظ ضٚـ ثطآٚضز زازٞ ٜبي تبثّٛيي يب پبُ٘ ثبيس اعٕيٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز و ٝأىبٖ ثطآٚضز ث ٝنٛضت خٕؼي ٚخٛز ٘ساضز .زض ايٗ
آظٔ ،ٖٛتفبٚت ضطايت ثطآٚضز قس ٜثطاي ته ته وكٛضٞب ثب ضطايت ثطآٚضزقس ٜحبنُ اظ زازٜٞبي خٕؼي اظ عطيك آٔبض ٜظينط ثطضؾني ٔنيقنٛز.
فطضي ٝنفط ايٗ آظٔ ٖٛآٖ اؾت و ٝتفبٚتي ٔيبٖ ضطايت ثطآٚضزقس ٜثطاي تهته ٔمبعغ  ٚضطايت ثطآٚضز قس ٜضٌطؾني ٖٛخٕؼني ٚخنٛز ٘نساضز،
ثسيٗ ٔؼٙي اؾت وِ ٝعٔٚيث ٝثطآٚضز ٔسَ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي تبثّٛيي ٚخٛز ٘ساضز.
 F ( N  1), ( NT  N  K )

ٔ : e'e0سَ ٔميس

24

ٔ e' ea :سَ ٘بٔميس

ee0  e' ea  / N  1
)) e' ea /( NT  ( N  K

Fobs 

25

21

. Poolability
22.Hardi
23. Common Unit Root
24
. Model Common

ٔ e′دٕٛع ٔدصٚض ذغبٞبي ٔسَ ضٌطؾئ ٖٛميس (اثط ٔمغغ ثب  ٓٞثطاثط ٔ ٚؿبٚي نفط ثبقس)اؾت ea ٚ
زض ايٗ ضاثغe0 ،ٝ
ٔ e′دٕٛع ٔدصٚض
ذغبٞبي ٔؼبزِ ٝضٌطؾي٘ٛي ٘بٔميس (اثطات ٔمغغ ٔؼٙبزاض ثٛز ٚ ٜثبيس ٔسَ ثٝنٛضت زازٜٞبي تبثّٛيي ثطآٚضز قٛز) ٔيثبقسٕٞ .چٙيٕٗ٘ ،بزٞنبي ، N
 K ٚ Tثٝتطتيت تؼساز ٔمبعغ ،تؼساز ٔكبٞسات ٔٛخٛز زض ٞطيه اظ ٔمبعغ  ٚتؼساز پبضأتطٞبي ٔٛخٛز زض ٔسَ اؾت .آٔبض ٜآظٔ ٖٛثبال ،آٔنبض F ٜثنب
زضخ ٝآظازي ) NT-(N+K) ٚ (N-1اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝزض ايٗ پػٞٚف تؼساز ٔمبعغ (وكٛضٞب) ثطاثط  ،48تؼساز ٔكبٞسات (ؾبَ ٞب) ثطاثط 9
 ٚپبضأتطٞب ثطاثط  9اؾت ،ذٛاٞيٓ زاقت:
خس٘ .4َٚتبيح آظٔ ٖٛلبثّيت ثطآٚضز ٔسَ ث ٝنٛضت زازٜٞبي تبثّٛيي
ٔتغيط

ضزيف

ٔمساض

1

ٔدٕٛع ٔدصٚض ذغبٞبي ٔسَ ضٌطؾئ ٖٛميس e e0

2

ٔدٕٛع ٔدصٚض ذغبٞبي ٔؼبزِ ٝضٌطؾي٘ٛي ٘بٔميس e ea

3

زضخ ٝآظازي نٛضت

47

4

زضخ ٝآظازي ٔرطج

460

5

ٔمساض آٔبضF ٜ

1.74

6

ٔمساض ثحطا٘ي آٔبض F ٜزض ؾغح %95

1.35

5351.67
4543

ٔالحظٔ ٝيقٛز و ٝآٔبض F ٜثطآٚضز قس ٜثيكتط اظ ٔمبزيط ثحطا٘ي ٔتٙبظط ثب ؾغح اعٕيٙبٖ  95زضنس اؾت .ثسيٗضٚي ،فطضي ٝنفط ٔجٙني ثنط
لبثّيت ثطآٚضز زازٜٞب ث ٝقي ٜٛخٕؼي پصيطفتٕ٘ ٝيقٛز  ٚالظْ اؾت ٔسَ ث ٝضٚـ زازٜٞبي تبثّٛيي يب پبُ٘ ثطآٚضز قٛز.
پؽ اظ ايٙى ٝاعٕيٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛزيٓ ؤ ٝسَ ٔٛضز ثطضؾي ثبيس ثٝنٛضت پبُ٘ ثطآٚضز قسٟٓٔ ،تطيٗ پطؾف ؤ ٝغطح ٔيقٛز ايٗ اؾت ونٝ
اثطات ٔمغؼي ثٝنٛضت ثبثت (ٚخٛز اثطات ثبثت) ٞؿتٙس يب تهبزفي (ٚخٛز اثطات تهبزفي)؟ تؼييٗ آ٘ى ٝزض ٔٛضز يه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ زازٜٞنب ونسأيه اظ
ايٗ ز ٚضٚـ ثبيس ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز اظ عطيك آظٖٔٞٛبي ذبل ذٛز ا٘دبْ ٔيٌيطز .يىي اظ ضايح تطيٗ اينٗ آظٔنٞ ٖٛنب ،آظٔنٞ ٖٛبؾنٕٗ
اؾت .فطضي ٝنفط آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ آٖ اؾت ؤ ٝسَ زاضاي اثطات تهبزفي اؾت .آٔبض ٜايٗ آظٔ٘ ٖٛيع آٔبضٜ
آٔبضٜ

2

26

 2يب وبي زٔ ٚي ثبقنس .اٌنط ٔمنساض

ٔحبؾج ٝقس ٜثيكتط اظ ٔمبزيط ثحطا٘ي آٖ ثبقس ،فطضي ٝنفط ٔجتٙي ثط ِع ْٚثطآٚضز ٔسَ ثٝنٛضت اثطات تهبزفي پصيطفت٘ ٝرٛاٞس قس.

25 . Model Fixed Effect
26
.Hausman Test

خس٘ .5 َٚتبيح آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ثطاي تؼييٗ اثطات ثبثت يب تهبزفي

ٔأذص٘ :تبيح ٔحبؾجبت ثب اؾتفبز ٜاظ Eviews6
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛتؼييٗ اثطات ثبثت يب اثطات تهبزفي ،فطضي ٝنفط ٔجٙي ثط ٚخٛز اثطات تهبزفي ضز ٔيقنٛز .ثٙنبثطايٗ الظْ اؾنت ونٝ
ٔسَ ثٝنٛضت اثطات ثبثت ثطآٚضز قٛز .زض ٟ٘بيت ،اظ اٍِٛي ظيط ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛي وّي ٔسَ اؾتفبزٔ ٜيوٙيٓ:

Growthit = β0 + β1Inflation it + β2 Popg it + β3 Goverit + β4 Laborit
+ β5 capital it + β6 FDI it + β7 Secit + εit
و ٝزض آٖ:

٘ : Growthitطخ ضقس التهبزي وكٛض  iزض ؾبَ ،t
٘ Inflation it :طخ تٛضْ وكٛض  iزض ؾبَ ،t
٘ : Popg itطخ ضقس خٕؼيت وكٛض  iزض ؾبَ ،t
٘ : Goveritؿجت ٔربضج زِٚت ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛض  iزض ؾبَ ،t
٘ : Laboritطخ ضقس ٘يطٚي وبض وكٛض  iزض ؾبَ ،t

٘ : capital itطخ ضقس تكىيُ ؾطٔبي ٝوكٛض  iزض ؾبَ ،t
٘ : FDI itؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛض  iزض ؾبَ ،t
 : Secitقبذم أٙيت التهبزي وكٛض  iزض ؾبَ ،t
 : εitخعء اذالَ.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح ثٝزؾت آٔس ٜاظ آظٖٔٞٛبي ٔطثٛع٘ ،ٝتبيح ثطآٚضز ضاثغ ٝثبال ث ٝنٛضت ظيط اؾت:
-4.99 0.033Inflation it + 1.036 Popg it + .00004Goverit + .00019 Laborit
)(2.848

)(2.628

)(2.8

= Growthit

)( - 2.405

+ .0346capital it + .0688 FDI it + .0637 Sec it
)(2.055

)(1.337

)(4.698
R 2 = 0.683

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح ثطآٚضز تٕبْ پبضأتطٞب ػالٔت ٔٛضز ا٘تظبض ضا زاقت ٚ ٝػالٔت آٟ٘ب ٔٙغجك ثنب ا٘تظنبض تئٛضينه اؾنتٔ .تغيطٞنبي ٘نطخ ضقنس
خٕؼيت ،ؾ ٟٓزِٚت زض التهبز٘ ،طخ ضقس ٘يطٚي وبض٘ ،طخ ضقس ؾطٔبي ٝثبثت ،ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي  ٚأٙيت التهبزي تأثيط ٔثجت ثط ضقس

التهبزي زاقتٔ ٚ ٝتغيط تٛضْ ثبػث وبٞف ضقس التهبزي ٔيقٛز .اظ ؾٛي زيٍط ،تٕبْ پبضأتطٞبي ثطآٚضز قس ٜزض ؾغح  95زضنس ٔؼٙبزاض ثنٛزٚ ٜ
تٟٙب ٔتغيط ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي اؾت و ٝزض ؾغح  80زضنس ٔؼٙبزاض اؾت.
ثطاؾبؼ يبفتٞٝبي ٔسَ ثطآٚضز قس ،ٜأٙيت التهبزي ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضي ثب ضقس التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾنالٔيزض زٚضٜ
ٔٛضز ثطضؾي زاقت ٝاؾت .ثسيٗضٚي ،ا٘تظبض ٔيضٚز افعايف أٙيت التهبزي ثبػث افعايف ضقس التهبزي زض ايٗ وكنٛضٞب قنٛز .ثنط اينٗ اؾنبؼ،
فطضي ٝانّي ايٗ پػٞٚف و ٝثط اؾبؼ آٖٔ" :يبٖ أٙيت التهبزي  ٚضقس التهبزي زض وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي يه ضاثغنٔ ٝؿنتميٓ ٚ
ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز ".تبييس ٔيقٛز .ثط ايٗ اؾبؼ؛ وكٛضٞبي اؾالٔي ٔي تٛا٘ٙس ثب افنعايف قنبذم أٙينت التهنبزي  ٚاضتمنبي ؾنغح اعٕيٙنبٖ
ؾطٔبيٌٝصاضاٖ  ٚفطإٛ٘ٓٞزٖ قطايظ ٔٙبؾت ثطاي فؼبِيت آٟ٘ب ضقس التهبزي ذٛز ضا افعايف زٙٞس.
خس .6 َٚوكٛضٞبي ػض ٛؾبظٔبٖ وٙفطا٘ؽ اؾالٔي
افغب٘ؿتبٖ *
آِجب٘ي
اِدعايط
آشضثبيدبٖ
ثحطيٗ
ثٍٙالزـ
ثٙيٗ
ثط٘ٚئي *
ثٛضويٙبفبؾٛ
وبٔطٖٚ
چبز
وٛٔٛض *
ؾبحُ ػبج *
خيجٛتي
ٔهط
ٌبثٗ
ٌبٔجيب
ٌيٝٙ
ٌي ٝٙثيؿبئٛ

ٌٛيبٖ
ا٘س٘ٚعي
ايطاٖ
ػطاق *
اضزٖ
لعالؿتبٖ
وٛيت
لطليعؾتبٖ
ِجٙبٖ
ِيجي *
ٔبِعي
ٔبِسي* ٛ
ٔبِي
ٔٛضيتب٘ي
ٔطاوف
ٔٛظأجيه
٘يدط
٘يدطيٝ
ػٕبٖ

پبوؿتبٖ
لغط
ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي
ؾٍٙبَ
ؾيطا ِئٖٛ
ؾٔٛبِي *
ؾٛزاٖ
ؾٛضيٙبْ
ؾٛضيٝ
تبخيىؿتبٖ
تٌٛٛ
ت٘ٛؽ
تطويٝ
تطوٕٙؿتبٖ
اٌٚب٘سا
أبضات ٔتحس ٜػطثي
اظثىؿتبٖ
يٕٗ
فّؿغيٗ *

* وكٛضٞبيي و ٝث ٝزِيُ وٕجٛز اعّالػبت اظ ثطآٚضز ٟ٘بيي حصف قسٜا٘س.
ٔ .7مبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ قبذم أٙيت التهبزي زض ايطاٖ ثب وكٛضٞبي اؾالٔي زيٍط
زٔٚيٗ فطضيٛٔ ٝخٛز زض ايٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾي قبذم أٙيت التهبزي  ٚضقس التهبزي زض ايطاٖ ٔ ٚمبيؿن ٝآٖ ثنب وكنٛضٞبي اؾنالٔي زيٍنط
ٔطثٛط ٔيقٛز .ثط ايٗ اؾبؼ ،فطضي ٝز ْٚث ٝنٛضت ظيط تؼطيف قس ٜاؾت " :ػّٕىطز ايطاٖ زض ضاثغن ٝثنب أٙينت التهنبزي  ٚضقنس التهنبزي ثنب
ٔتٛؾظ وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي يىؿبٖ اؾت".
زٌ ٚعاض ٜاؾبؾي زض ايٗ فطو زض ذهٛل ايطاٖ ٚخٛز زاضز:

ٔ .1تٛؾظ ضقس التهبزي ايطاٖ ٔ ٚتٛؾظ ضقس التهبزي وكٛضٞبي اؾالٔي زيٍط يىؿبٖ اؾت.
 .2قبذم أٙيت التهبزي زض ايطاٖ ثب وكٛضٞبي اؾالٔي زيٍط تفبٚت ٔؼٙب زاضي ٘ساضز.
ثطاي ثطضؾي فطو أ َٚي تٛاٖ زض ضاثغ ٝثطآٚضز قس ٜتٛؾظ ٘طْ افعاض  Eviewsيه ٔتغيط ٔدبظي 27ثطاي ايطاٖ تؼطيف ونطز .اينٗ ٔتغينط
ثطاي ايطاٖ ػسز يه  ٚثطاي وكٛضٞبي زيٍط ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ػسز نفط اذتيبض ٔيقٛز .ثب ٚاضز وطزٖ ايٗ ٔتغينط ٔدنبظي زض ٔنسَ ٘تنبيح
حبنُ اظ ثطآٚضز ٔؼبزِ ٝث ٝنٛضت ظيط اؾت:
.00004Goverit + .000026 Laborit
)(4.457

0.012 Inflation it + .37 Popg it
)(3.158

)(.169

= Growthit

)( 1.177

+ .048capital it + .105 FDI it + .054 Sec it + 1.709 DAM it
)(3.289

)(8.89

)(3.38

)(6.222
R 2 = 0.634

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح ثطآٚضز ٔالحظٔ ٝيوٙيٓ و ٝضطيت ٔتغيط زأي ٔطثٛط ث ٝايطاٖ ٔثجت  ٚزض ؾغح  95زضنس ٔؼٙبزاض اؾت .ثسيٗضٚئ ،يتٛاٖ
٘تيدٌ ٝطفت ؤ ٝتٛؾظ ضقس التهبزي ايطاٖ زض زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾي اظ وكٛضٞبي زيٍط ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ثبالتط ثٛز ٚ ٜاينطاٖ زض اينٗ ظٔيٙنٝ
تٛا٘ؿت ٝاؾت و ٝػّٕىطز ثٟتطي ٘ؿجت ث ٝوكٛضٞبي اؾالٔي زيٍط زاقت ٝثبقس.
زض ٔطحّ ٝثؼس ،ثٙٔٝظٛض ٔمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ قبذم أٙيت التهبزي ايطاٖ ثب وكٛضٞبي زيٍط ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي اظ آٔبض تحّيّي  ٚآظٔنt ٖٛ
اؾتفبز ٜوطزٜايٓ .ثٝايٗٔٙظٛض ،ثب ٔحبؾجٔ ٝيبٍ٘يٗ قبذم أٙيت التهبزي وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي آظٔ ٖٛظيط ضا ا٘دبْ ٔيزٞيٓ:

شاخص امنيت اقتصادي ايران بسرگتر يا مساوي با كشورهاي اسالمي ديگر است.

sec IRI  Avr Islamic

شاخص امنيت اقتصادي ايران كمتر از متوسط كشورهاي اسالمي ديگر است.

sec IRI ≥ Avr Islamic
شاخص امنيت اقتصادي ايران بسرگتر يا مساوي با كشورهاي اسالمي ديگر است.
شاخص امنيت اقتصادي ايران كمتر از متوسط كشورهاي اسالمي ديگر است.

ٌفتٙي اؾت آٔبض ٔٙتكطقس ٜتٛؾظ ثٙيبز ٞطيتيح و ٝزض ايٗ پػٞٚف اظ آٖ اؾتفبز ٜوطزٜايٓ ،زض زأ ٝٙنفط تب ٔ 100حبؾجٔ ٝنيقنٛز ٔ ٚمنساض
ثيكتط آٖ ثٔ ٝؼٙي ٚضؼيت ثٟتط  ٚأٙيت ثيكتط اؾتِ .صا فطضي ٝنفط ث ٝنٛضت ثطاثط ٔغطح قس .ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛايٗ فطضنئ ٝينبٍ٘يٗ قنبذم
أٙيت التهبزي وكٛضٞبي ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي ضا زض ؾبَٞبي

ٔ 2005-1997حبؾج ٝوطزٔ ٚ ٜمساض آٖ ضا ثب قبذم أٙيت التهبزي

ٔطثٛط ث ٝايطاٖ ٔمبيؿ ٝوطزٜايٓ٘ .تبيح ايٗ آظٔ ٖٛضا زض خس 5 َٚاضائ ٝوطزٜايٕٓٞ .بٖعٛضو ٝاظ ٘تبيح ايٗ خسٔ َٚكرم اؾت ،زض ؾغح اعٕيٙبٖ
 95زضنس ٕ٘يتٛاٖ فطضي ٝنفط ضا ضز وطز .ثطايٗاؾبؼ ٔيتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت ػّٕىطز ايطاٖ زض ظٔي ٝٙقبذم أٙيت التهبزي تفبٚت ٔؼٙبزاضي ثنب
ٔيبٍ٘يٗ ؾبيط وكٛضٞبي اؾالٔي زيٍط زاضز  ٚقبذم أٙيت التهبزي ايطاٖ اظ ٔتٛؾظ وكٛضٞبي اؾالٔي پبييٗتط اؾت .ايٗ أط ضا ٔنيتنٛاٖ ثنب
ٔكبٞس ٜخس٘ 5 َٚيع تب حسٚزي اؾتٙجبط ٕ٘ٛز .ثطاؾبؼ ضزيفٞبي ا ٚ َٚز ْٚايٗ خس ،َٚقبذم أٙيت التهنبزي اينطاٖ زض زٚضٔ ٜنٛضز ثطضؾني
ٕٛٞاض ٜوٕتط اظ ٔيبٍ٘يٗ وكٛضٞبي اؾالٔيثٛز ٚ ٜايطاٖ ػّٕىطز ٔغّٛثي زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙساقت ٝاؾت.
خس .7 َٚآظٔ ٖٛثطاثطي قبذم أٙيت التهبزي ايطاٖ ثب وكٛضٞبي زيٍط ػض ٛوٙفطا٘ؽ اؾالٔي
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ٔتغييط

ؾبَ

ٔيبٍ٘يٗ قبذم أٙيت
وكٛضٞبي اؾالٔي
قبذم ايطاٖ
ٚاضيب٘ؽ زازٞ ٜب
آٔبض ٜآظٖٔٛ
ٔمساض ثحطا٘ي()%95

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

51.9

52.4

52.9

52.7

53.0

52.8

52.9

52.8

53.2

31.61
138.77
-11.79
-1.68

33.18
134.24
-11.39
-1.68

33.98
120.45
-11.80
-1.68

34.68
97.86
-12.52
-1.68

33.03
90.66
-14.36
-1.68

33.29
79.76
-14.97
-1.68

39.35
62.32
-11.80
-1.68

38.72
58.00
-12.67
-1.68

43.90
38.90
-10.26
-1.68

 .8خٕغ ثٙسي
ٔتغيطٞبي تٛضْ٘ ،طخ ضقس خٕؼيت٘ ،طخ ضقس ٘يطٚي وبض٘ ،طخ ضقس ؾطٔبي ،ٝؾ ٟٓزِٚت زض التهبز٘ ،ؿجت ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ثن ٝتِٛينس
٘بذبِم زاذّي  ٚأٙيت التهبزي ث ٝػٛٙاٖ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ زض ٔسَ ٚاضز قسٜا٘س .ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔنٖٞٛنبي ٔرتّنف ،پبينبيي خٕؼني ٔتغيطٞنب،
لبثّيت ثطآٚضز ٔسَ ث ٝنٛضت زازٞ ٜبي تبثّٛيي ٛ٘ ٚع ثطآٚضز(اثطات ثبثت يب تهبزفي) ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٔ ٚ ٜسَ ٟ٘بيي ضا ث ٝنٛضت پبُ٘  ٚثٝ
نٛضت اثطات ثبثت ثطآٚضز وطزيٓ .ثط اؾبؼ ٘تبيح ثطآٚضز ،تٕبْ ٔتغيطٞب ػالٔت ٔٛضز ا٘تظنبض ضا زاقنت ٚ ٝزض ؾنغح  95زضننس ٔؼٙنبزاض ٞؿنتٙس(.ثٝ
اؾتثٙبي ؾطٔبيٌٝصاضي ذبضخي و ٝزض ؾغح 20زضنس ٔؼٙبزاض اؾت)ٔ .تغيط ٘طخ تٛضْ تأثيط ٔٙفي ثط ضقس التهبزي زاقتٔ ٚ ٝتغيطٞنبي زيٍنط زاضاي
تأثيط ٔثجتي ثط ضقس التهبزي زض ايٗ وكٛضٞب زاض٘س .ثطاؾبؼ يبفتٞٝب ،أٙيت التهبزي ،تأثيط ٔثجتي ثط ضقنس التهنبزي زض وكنٛضٞبي اؾنالٔي زض
زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾي ثٛز ٜاؾت .ثطايٗاؾبؼ افعايف قبذمٞبي أٙيت التهبزي زض ايٗ وكٛضٞب ٔيتٛا٘س ث ٝضقس التهبزي ايٗ وكنٛضٞب  ٚفطآيٙنس
تٛؾؼ ٝآٟ٘ب وٕه قبيب٘ي ٕ٘بيس.
ٔٙبثغ
احٕسي حسيس ،ثٟطٚظ .)1386(.تأثيط أٙيت التهبزي ثط خصة ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي ،.پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ،زا٘كىس ٜالتهبز زا٘كٍبٜ
تٟطاٖ.
ثيس آثبز ،ثيػٖ .)1380(.أٙيت التهبزي  ٚضقس ؾطٔبيٌٝصاضئ ،دٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبيف ٔؿبئُ ؾيبؾتٍصاضيٞبي والٖ التهبز زض ايطاٖ ،تٟطاٖ.
پبزاـ ،حٕيس .)1386(.ثطضؾي تحّيّي التهبز ٟ٘بزٌطا  ٚاضظيبثي ٘مف ٟ٘بزٞب زض فطآيٙس تٛؾؼ ٝايطاٖ ،.پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ،زا٘كىس ٜالتهنبز
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
پطتٛي قفكّٛٔ ،ن .)1381(.ؾطٔبيٌٝصاضي ذبضخي ثب تأويس ثط ِٔٛفٞٝبي ٔٛثط التهبزي  ٚؾيبؾي .،پػٞٚكٙبٔ ٝالتهبزي ،قٕبض.21 ٜ
پٛضؾيس ،ثٟعاز .)1382(.أٙيت التهبزي زض ثؼس ؾطٔبيٌٝصاضي ذبضخئ .دٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبيف ضاٞىبضٞنبي تٛؾنؼ ٝأٙينت التهنبزئ .ؼب٘ٚنت
آٔٛظـ  ٚپػٞٚكبت ل ٜٛلضبيي.ٝ
حؿيٗ ظاز ٜثحطيٙئ ،حٕس حؿيٗ  .)1382(.تدعي ٚ ٝتحّيُ ػٛأُ ٔؤثط ثط أٙيت ؾطٔبيٌٝصاضي زض ايطاٖ .پبينبٖ٘بٔن ٝزٚض .ٜزوتنطي زا٘كنٍبٜ
ػالٔ ٝعجبعجبئي ،تٟطاٖ.
ضايضي ،افؿب٘ .)1382( .ٝؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي  ٚضقس التهبزي .پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس التهبز ،زا٘كىس ٜالتهبز زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
ؾعاٚاضٔ ،حٕس .)1382(.زاليُ وبٞف أٙيت التهبزي زض ايطاٖ ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس التهبز ،زا٘كىس ٜالتهبز زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
ػجسِيٌ ،يّسا  .)1381(.أٙيت التهبزي  ٚتأثيط آٖ ثط خصة ٔٙبثغ ٔبِي( ثب تبويس ثط ثرف نٙؼت)ٛٔ ،.ؾؿ ٝتٛؾؼ ٚ ٝپػٞٚكٟبي التهبزي زا٘كٍبٜ
تٟطاٖ.
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ٝ لضبييٜٛبي لٟكٞٚ پػٚ ظـٛٔ٘ت آٚ ٔؼب.التهبزي
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The Economic Security effects on Economic Growth in Islamic Conference Groups (ICG)
with emphasizes on Iran
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Abstract
In this study, the relationship between economic growth and economic security in Islamic
conference Group (ICG) with emphasis on Iran has been investigated. The finding based on
Pooled panel data during 1997-2005 show that population growth, Labor force, capital Growth ,
government share of economic activities, the foreign Direct Investment (FDI) to GDP and
economic security as influencing variables have been positive effects on economic growth among
ICG's, but inflation had opposite effects. The other findings show Iran's economic security index
is lesser than ICG average level. The results suggest that government should enhance security
condition quality in economic activity.
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