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های سیاسی و اقتصادی بر  آزادی تأثیردموکراسی و رشد: 
طی  منتخبی  رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

  ۲۰۱۵- ۱۹۹۶ زمانی ی دوره

 †حدیث حسابیو  ‡کندلجی میرهادی حسینی ،†,*غفار سیدعباس حسینی

  دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی †
  دانشگاه اراک ‡

هــای اخیــر مــورد توجــه بســیاری از  رشــد و اقتصــاد سیاســی در ســال ی نظریــه: چکیده
 های همطالعــ تــر بیشگرفتــه اســت. در  پردازان علــوم سیاســی قــرار اقتصاددانان و نظریه

اقتصــادی هــای آن در ارتقــاء رشــد  شده در این زمینه نقــش دموکراســی و شــاخص انجام
هــای  همواره چالش اساسی اقتصاددانان بوده است. در این پــژوهش بــا اســتفاده از داده

ــانی  ی کشــور در حــال توســعه طــی دوره ۴۹ ــه ۲۰۱۵-۱۹۹۶زم ــراورد، ب ــر آزادی ب  اث
کــارگیری آزمــون  هشود. همچنــین بــا بــ سیاسی و اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته می

پــژوهش  های هییــد قــرار گرفــت. نتیجــأثابــت مــورد ت هــای استفاده از روش اثر ،هاسمن
داری بــر رشــد  مثبــت و معنــی تــأثیردهنــد آزادی اقتصــادی و آزادی سیاســی  نشــان مــی

  مورد مطالعه دارد. ی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
؛ آزادی اقتصـــادی ؛آزادی سیاســـی ؛دموکراســـی ؛رشـــد اقتصـــادی واژگـــان کلیـــدی:

    .کشورهای در حال توسعه

   مقدمه -۱
های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصــاددانان و  رشد و اقتصاد سیاسی در سال ی نظریه
هــای رشــد  پردازان علوم سیاسی قرار گرفته است. متون مربوط به رشد، با نظریــه  نظریه
بــاز بــودن تجــاری،  ی اقتصادی، ماننــد آمــوزش، درجــه های زای جدید خود، عامل درون
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یــک بــرای رشــد   کننــد تــا معلــوم شــود کــدام دولت را تحلیــل مــی ها و مخارج زیرساخت
تــری اســت. بــر اســاس ادبیــات مربــوط بــه اقتصــاد سیاســی، علــم  اقتصادی عامــل مهــم

طــور  رشــد و بــه حــال توانــد پراکنــدگی زیــاد میــان کشــورها در اقتصــاد بــه تنهــایی نمــی
طــور کامــل  هگــذاری را بــ هــای سیاســت تر، در دستاوردهای اقتصــادی و انتخــاب عمومی

هــای  شــوند کــه انتخــاب توضیح دهد. الگوهای اقتصاد سیاسی بــا ایــن ادعــا شــروع مــی
های علمی ســیر  ریزان اجتماعی که فقط در مقاله گذاری اقتصادی، توسط برنامه سیاست

کشــمکش سیاســی در  ی گذاری اقتصادی، نتیجــه گیرد؛ بلکه سیاست کنند، انجام نمی می
  .]۱۸[ درون یک ساختار نهادی است

هاست کــه مــورد بررســی و  بین رشد اقتصادی و دموکراسی سال ی رابطه ی بحث درباره
اهمیــت  ی دهنــده این امر نشــان کهگرفته است  نقد اندیشمندان اقتصادی و سیاسی قرار

و  ۱۹دوم قــرن  ی هــا را نیمــه عطــف ایــن بحــث ی تــوان نقطــه ایــن موضــوع اســت. مــی
طور کلی سه دیدگاه در  ها دانست. به مارکسیستخصوص ظهور مارکسیسم و از سوی  به

کیــد بــر وجــود رابطــه ی این زمینه قابل اســتخراج اســت: دســته بــین رشــد  ی نخســت تأ
عبارت دیگــر ایــن گــروه توســعه و یــا رشــد اقتصــادی را   اقتصادی و دموکراسی دارد. به

ادی، یافته از نظــر اقتصــ دموکراســی دانســته و معتقدنــد کــه کشــورهای توســعه ی الزمــه
انــد و اگــر  قــوام یافتــه هــا آنکشــورهای آزادی نیــز هســتند کــه نهادهــای دموکراتیــک در 

یافتــه باشــد.  کشوری بخواهد به دموکراسی دست یابد، باید از نظر اقتصادی نیــز توســعه
کیــد بــر رابطــه ی دسته بــین دموکراســی و رشــد اقتصــادی،  ی دوم کسانی هستند که با تأ

معتقدنــد بــرای دســت  هــا آنداننــد.  اقتصــادی مــی ی رشد و توسعه ی دموکراسی را الزمه
تواند بــه  اقتصادی، وجود دموکراسی ضروری است. هیچ کشوری نمی ی یافتن به توسعه
کــه نهادهــای دموکراتیــک را ایجــاد  اقتصادی بــاال دســت یابــد مگــر ایــن ی رشد و توسعه
بــین  ی معتقد به عــدم رابطــه سوم شامل آن گروه از نویسندگانی است که ی  نماید. دسته

تحقیق هر یک از این دو عامــل را منــوط بــه  ها آندموکراسی و رشد اقتصادی هستند. 
نــد کــه هــر یــک جــدای از دیگــری ا قائل هــا آنیکدیگر ندانسته و نــوعی اســتقالل بــرای 

هــای اخیــر نیــز  برقرار باشد. در سال ها آنای بین  که رابطه ، بدون آنیابد تواند تحقق می
 ی بین دموکراسی و رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان حــوزه ی بررسی رابطه

دموکراســی بــر رشــد اقتصــادی  تــأثیراقتصاد سیاسی قرار گرفته اســت. اقتصــاددانان بــر 
رشــد  تــأثیرکــه اندیشــمندان علــوم سیاســی بــه دنبــال بررســی  انــد؛ در حــالی تمرکز داشــته
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بدین نتیجــه دســت یافتنــد کــه  ها هکه برخی مطالع این اند. با اقتصادی بر دموکراسی بوده
منفــی یــا  ی مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، برخی دیگــر بــه وجــود رابطــه تأثیردموکراسی 

  .]۴۶[ عدم وجود ارتباط بین دموکراسی و رشد اقتصادی دست یافتند

  نظری چارچوب - ۲
 یم دموکراســیمستلزم درک روشن مفاه یو دموکراس ین رشد اقتصادیب ی رابطه یبررس

زان یــبتــوان م هــا آنق یــاســت کــه از طر ییهــا دار و داشتن شــاخصیپا یو رشد اقتصاد
 یابیــارز یرا به لحــاظ تجربــ ها آنن یب ی د و رابطهیرا سنج یو رشد اقتصاد یدموکراس

  کرد. 
وضعیت  عنوان مختلفی وجود دارد. دموکراسی اغلب به های دموکراسی تعریف ی درباره
سیاسی دموکراتیــک، کــامالً  نظامشود. دال معتقد است که یک  ل در نظر گرفته میا ایده

. شــومپیتر اقتصــاددان برجســته ]۲۴[ گوســت یا تقریبًا نسبت بــه همــه شــهروندان پاســخ
ای  دانــد کــه در آن کاندیــداها بــه گونــه مــی نظــامیسیاســی را آن  نظــام، یــک ییکــایآمر

طــور گســترده  ای جهت رأی آوردن رقابت کرده و مردم نیز بــه قدرتمند در انتخابات دوره
دموکراتیــک دارای دو ویژگــی  نظــام. طبق این تعریــف، یــک ]۵۴[ در آن شرکت نمایند

گونــه  ســت دموکراســی را ایــن دهندگان. لیپ مهم است: رقابت کاندیداها و مشارکت رأی
 هت تغییر امور حکومتییافته شهروندان ج های قانونی و سازمان کند: فرصت تعریف می

گســترده را بــر تصــمیمات سیاســی از  تــأثیراست که به مردم امکــان  بردی راهیک  و این
بــاتیز دموکراســی را چنــین تعریــف  - . ریــورا]۴۳[ دهــد طریــق انتخــاب نماینــدگان مــی

گــذاری،  های قــانونفراینــدهای اجرایــی،  که در یک کشور نظارت بر قدرت این«کند:  می
مطبوعات، نبود سانسور، ساختارهای قانونی و قضایی مؤثر و سالم و شــفافیت، آزادی 

ف یــدر تعر ].۵۲[ »گیــری وجــود داشــته باشــد آزادی و اختیــار شــهروندان بــرای تصــمیم
اســت کــه در آن  یاســیس یهــا یریــگ میتصــم یابــر ینهاد یساختار ی، دموکراستریشومپ

 آورنــد یدســت مــ هب یانتخابات یها ق رقابتیرا از طر یریگ میافراد حق مشارکت در تصم
ت، یــماننــد مطلوب یذات یفاقد ارزش ی، دموکراسیو سازمان یف ادارین تعری. در ا]۵۴[

طــور کــه  تر، همــانیشــومپ یر ارزشــیــف غیدر تعر یاست. اما حت یسعادت فرد و برابر
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دارد کــه چنــدان هــم  یبســتگ یطیبــه شــرا یت دموکراســیکند، موفق یخود خاطر نشان م
  نیست مانند: یارزش یها فارغ از قضاوت

  ،باشند یاسیس ییو توانا یشهامت اخالق یکه دارا یمداران استیوجود س .۱
  ارات دولت،یمحدود و مشروط بودن قدرت و اخت .۲
  ،مؤثر کار و ساالر درست وانیک دستگاه دیوجود  .۳
  و ،ج آنیرش نتایو پذ یانتخابات نظامبه  یبندیپا .٤
  مدارا.   وجود فرهنگ .٥

ت از یــ، حمایتر هــدف از دموکراســیدهد که در نظر شــومپ یط در واقع نشان مین شرایا
در استفاده از قدرت و محدود  یدار شتنی، خومدارا  فرهنگق ارتقاء یفرد، از طر یآزاد

تر، ی، مانند شــومپینگتون و پرژورسکی، هانتست پی. لاستکردن نفوذ دولت در جامعه 
را  یپســت دموکراســیکنند. ل یم فیتعر یو سازمان ینظر نظم نهاد را از نقطه یدموکراس

ق یــر دولــت را از طرییــتغ یداند کــه امکــان و فرصــت مــنظم و ادوار یم یاسیس یمنظا
دانــد کــه در آن  یمــ یاسیس یرا نظام ینگتون دموکراسی. هانت]۴۳[ آورد یقانون فراهم م

بــالغ شوند، همــه افــراد  یده میبرگز یق انتخابات ادواریران از طریگ مین تصمیتر پرقدرت
گر یکــدیمــردم آزادانــه بــا  یکســب رأ یانتخابــات بــرا یبوده و نامزدهــا یحق رأ یدارا

کند که در آن  یف میتعر یمنظارا  یدموکراس ی. باالخره، پرژورسک]۳۵[ کنند یرقابت م
را کــه قــدرت یــســر اســت، زیق انتخابــات همــواره میحاکم از طر یاسیحزب س یبرکنار

  .  ]۵۰[ مردم است یبرخاسته از رأ
 یرا متــرادف بــا برگــزار ی، دموکراســیاســیس یاز آزاد سایشــیا فریــ یبرداشــت حــداقل

تر، برندگان انتخابات را  داند. اما برداشت جامع یم یانتخابات منصفانه، منظم و ادوار
 یاســیو انتخــاب س یده داند و معتقد است که حساب یقدرت نم یالزاماً صاحبان اصل

از  ین راســتا، برخــیــاســت. در ا یتــر گســترده یــیگرا عو جمــ یمستلزم وجود آزاد یواقع
اســت. مفهــوم  یو آرمــان یارزشــ یمفهــوم ینند که دموکراسابر یمحققان، مانند سارتور

ک یدر دموکراس یاسیس یآزاد ین دسته است و بر ارزش ذاتیاز ا یبرال دموکراسیل د یتأ
 ی هیداند که در آن هدف اول یم یمنظارا  یبرال دموکراسی، لسیمثال مارگول یدارد. برا

بــرال یگــر لی. رکــن د]۴۵[ اســت یفــرد یهــا ین آزادیو تــأم یدولت کمک به رشد فــرد
ن راســتا، یــاســت. در ا یو اجتماع یاسیس یها یریگ میحق مشارکت در تصم یدموکراس

  داند: یم یرا متشکل از دو عنصر اصل ی، دموکراس]۲۰[ بولن
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 یبــرا یاســیل احــزاب سیان و تشکیده، بیعق یحق آزاد یعنی؛ یاسیس یآزاد .۱
   ،شهروندان ی همه

 یدولــت بــه مــردم و حــق افــراد بــرا ییگــو پاســخ یعنــیک؛ یــحکومــت دموکرات .۲
  نده. یق انتخاب نمایا از طریم و یطور مستق همشارکت در دولت ب

و در    را گســترش داده، یبــرال دموکراســیل ی ، دامنــهیک از دموکراســیــبرداشــت دموکرات
منــدی برابــر شــهروندان از  مســتلزم بهره یاســیس ین آزادیتالش است که نشان دهد تــأم

ن حــق را یدولت ا یاست. لذا، برا یاسیس یها یو آزاد یها و امکانات اقتصاد فرصت
م یرا تنظــ درامدع یو توز یت خصوصی، از جمله حق مالکیاقتصاد یقائل است که آزاد

    .کند
 ،۵۰ ی دهــه در ســولو .انــد شده یفراوان تحوالت دچار ر،یاخ یها سال در رشد یها مدل
 ماننــد ییرهــایمتغ بــر اســاس دیــتول رفتــار لیــتحل بــا آن در و كــرد مطــرح را خود مدل
رشــد فنــاوری دانســت. امــا مــدل  را اقتصاد رشد موتور كار، یروین و یكیزیف ی هیسرما

کشورهایی بــا  ی سرانه درامدکه همگرایی رشد  وی با انتقادهایی مواجه شد، از جمله این
 رشــد زیــن را یاقتصــاد رشــد عامــل شرایط مشابه که از نتایج مدل وی بود، رخ نداد و

 یاســیس ی هیتوصــ جــه،ینت در و بــود شــده فــرض زا مدل بــرون در كه دانست یم یفناور
 یانسان هیسرما مفهوم لوكاس ،۸۰ی  دهه اواخر در مشكالت مذكور، حل ینداشت. برا

دهنــدگی آن  انســانی بــه مــدل، توضــیح ی با وارد شدن سرمایهرشد کرد.  مباحث وارد را
پذیرتر کــرد، ولــی بــاز هــم رشــد  سرانه کشورها را توجیه درامدشد و دلیل تفاوت  تر بیش

 زا فــرض شــده بــود. در دانست که در مدل، بــرون اقتصادی را منوط به رشد فناوری می
 توجــه ز مــوردین رشد بر یاسیس ینهادها و ها نظام تأثیر همواره مذكور، یها سال خالل
 بحث است، اصوًال كرده انیب اوغلو اجم كه طور همان البته .]۶[است  بوده شمندانیاند

هــای  ان نظــامیــم شــدن زیمتمــا بــا یاقتصــاد رشــد بــر یاســیس ینهادهــا تــأثیر دربــاره
  ].۱۵[شود  دموکراتیک و غیردموکراتیک شروع می

دموکراســی بــر رشــد اقتصــادی وجــود دارد:  هــایطــور کلــی ســه فرضــیه در مــورد اثر بــه
کنــد کــه  تناقض فرض می ی فرضیه ].۵۵[ ۳گرایانه و شک ۲، سازگاری۱تناقض ی فرضیه

دموکراسی و رشد اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند. یکی از دالیل ایــن فــرض ایــن اســت 
 بــراینفع شخصی و یا  برایکه مسئولین منتخب ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند که 

 هــاینهاد پیشایــن رفتــار، مســئولین را نســبت بــه  ].۲۳[انتخــاب مجــدد خــود باشــند 
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پــذیر  های خــاص آســیب گذاری جو و همچنین سیاست های فشار رانت انگیز گروه وسوسه
هــای کــارگری کــه متقاضــی افــزایش دســتمزد  عنــوان مثــال وجــود اتحادیــه کنــد؛ بــه مــی

گــذاری و ســرعت رشــد  کــاهش ســود ســرمایهتوان در  این امر را می ی اند. نتیجه کارگران
هــای  کنــد کــه رژیــم تنــاقض بیــان مــی ی در مقابل، فرضیه ].۳۲[اقتصادی مشاهده نمود 

هــایی تــدوین  سیاســت بنــا بــر ایــنهای بازتوزیعی ندارنــد و   خودکامه، نیازی به سیاست
بــا . عــالوه بــر آن، دیکتاتورهــا ]۳۸[کنند که در جهت رشد بلندمدت اقتصادی باشد  می

زیادی بــه افــزایش رشــد اقتصــادی دارنــد تــا  ی ادعای مالکیت ثروت کشور خود، عالقه
در مجمــوع، مخالفــان دموکراســی معتقــد ]. ۴۴[ملــی افــزایش یابــد  درامــدشــان از  سهم

 ی نــهیهز هــا یدموكراســ شــود، در ریــزی بلندمــدت مــی هستند که دموکراسی مــانع برنامــه
 یهــا یدموكراســ از یاریشود. بس یپرداخت م یعموم یكاالها یبرا یادیز غیرضروری

 یحتــ ایــ نــدُك هــا آن در یاقتصــاد رشــد كــه شود یم باعث ن مسائلیا و فاسدند جوان،
 در هســتند، قــانون گــو پاســخ ریــغ جــوان، یها یدموكراس معتقد است فریباشد. ك یمنف
نــام در مــدارس، کــم  کفایت است و میــزان ثبــت شود، نظام اداری بی یم اجرا تر کم ها آن

هــا یکســان عمــل  و سیاســت ها هــای مســتبد در طراحــی هــدف البتــه نظــام ].۳۸[است 
قابــل تــوجهی در عملکــرد اقتصــادی دارد  تــأثیر هــا آنگیــری  تصــمیم ی کننــد و نحــوه نمــی

]۴۰[.  
مطــرح کــرد ایــن اســت کــه بــا  تنــاقض ی توان با استفاده از فرضیه دومین موردی که می

، نظیــر درامــدفرض وجود گــرایش اکثریــت بــه تصــویب لــوایحی کــه منجــر بــه بــازتوزیع 
تر منجر بــه پایــداری بلندمــدت  شود، دموکراسی کم اصالحات ارضی، از فقیر به غنی می

کنــد. وی بیــان  مورد ســومی را مطــرح مــی . چیونگ]۱۹[ شود بلندمدت می ی یا توسعه
دهد. منطق  از حالت دیکتاتوری رخ می تر بیشتحت شرایط دموکراسی  کند که فساد می

بسیاری به حفظ نظــام خــود  ی چیونگ این است که در نظام دیکتاتوری، حاکمان عالقه
فســاد  ی تــرین عوامــل ســقوط یــک نظــام اســت. هزینــه دارند و وجود فساد یکی از مهم

گیــری انتخــاب  بــرای دیکتاتورهــا بســیار باالســت. امــا زمــانی کــه فــردی بــه شــکل رأی
شــود؛  شود، در صورت وجود فساد، مشکل به مانند قبل منجر به ســقوط نظــام نمــی می

  ].۲۱[زیرا قدرت وی زود گذر است 
ــاقض دارد. اول ی  فرضــیه ــدگاه تن ــدگاهی عکــس دی ــه  فــرض مــی ،ســازگاری دی ــد ک کن

اســتفاده  گرایانه و سوء سیاسی و نظارت نهادی برای جلوگیری از رفتار چپاول پلورالیسم
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حقــوق مالکیــت «نــورث  ی از قدرت ناشــی از دیکتــاتوری، ضــروری اســت. طبــق گفتــه
عنــوان شــرطی ضــروری بــرای رشــد اقتصــادی، تنهــا زمــانی  شــده و مســتحکم بــه تعریف

گرنــه غــارت و چپــاول  وشود که حقوق سیاسی و مدنی تضمین شــده باشــد؛  تضمین می
، بــرخالف دوم. ]۴۶[ »شــود زودگذر تهدیدی همیشــگی بــرای رشــد اقتصــادی تلقــی مــی

دلیل وجود نظارت در دموکراســی،  شود که به تناقض، در این قسمت فرض می ی فرضیه
ســازگاری موافــق ایــن دیــدگاه اســت کــه  ی فرضــیه ].۲۵[یابــد  جــویی کــاهش مــی رانــت
هم هستند. در واقع دموکراسی در مقایسه  ی کننده تقویت های سیاسی و اقتصادی آزادی

شــود، زیــرا اعتبــار سیاســی  با دیکتــاتوری منجــر بــه ارتقــاء آزادی و رشــد اقتصــادی مــی
 تــر بیشکــه  . در حــالی]۱۹[ دموکراســی بســتگی بــه برقــراری حقــوق اقتصــادی دارد

ها عملکرد متناقضی دارند.  ها از رشد باال یا متوسطی برخوردارند، دیکتاتوری دموکراسی
کــه کشــورهای  . در حــالی]۳۹[موافــق رشــد و برخــی مخــالف آن هســتند  ها آنبرخی از 

کشــورهای دارای دیکتــاتوری  کننــد، در دارای دموکراســی رشــد پایــدارتری را تجربــه مــی
اقتصــاد در دموکراســی  تــر بیشچنین وضعیتی وجود ندارد و ایــن موضــوع، دلیــل رشــد 

 ها بحرانحل برای  شود سیاستمداران به فکر بهترین راه ی باعث میاست. رقابت سیاس
حــل  بنــا بــر ایــنشــود.  له مربــوط مــیئبــه ایــن مســ هــا آنباشند، زیرا که حیات سیاسی 

 ها، دلیل پایداری رشد در کشورهای دموکراتیک اســت حل از طریق بهترین راه ها بحران
که بــه ســمت غــارتگری  احتمال اینگو نباشد،  . از طرف دیگر وقتی حکومت پاسخ]۴۷[

اســت. البتــه برخــی میــان دیکتــاتور  تــر بیشو تأمین منافع گروهی انــدک حرکــت کنــد، 
شوند، اما هیچ دلیلی وجود نــدارد کــه دیکتاتورهــا  میئل قا مدار تفاوت غارتگر و توسعه

  .]۲۷[ طرفدار توسعه باشند
بــین دموکراســی و رشــد  منــدی کنــد کــه ارتبــاط نظام گرایانــه عنــوان مــی شــک ی فرضــیه

شده و ثبات نظام بدون توجــه  های اعمال اقتصادی وجود ندارد. بلکه اثربخشی سیاست
ــه نــوع آن از اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت  بیــان ]۲۲[کــالگ و همکــاران  ].۲۳[ب

تواند منجر به ارتقاء رشــد اقتصــادی شــود  میکنند که هم دموکراسی و هم دیکتاتوری  می
هــای اقتصــادی بســتگی بــه افــق زمــانی یــک دیکتــاتور یــا نظــام  تولــی کیفیــت سیاســ

هــای تجربــی آنــان نشــان داد کــه دیکتاتورهــایی کــه مــدت زمــان  دموکراتیک دارد. یافتــه
تــر اقتصــادی را برقــرار  کننــد، حقــوق مالکیــت و شــرایط مناســب زیــادی حکومــت مــی

کنند کــه بــا وجــود آزادی  گرایانه بیان می شک ی کنند. به عبارت دیگر حامیان فرضیه می
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تحت نظام دموکراسی، تضمینی وجود ندارد که این امر منجر بــه رشــد  تر بیشاقتصادی 
  اقتصادی شود. 

بــه  هــا آناند.  جدیدی به بررسی وجود این رابطه پرداخته های ههای اخیر، مطالع در سال
را مــدنظر  رژیــم سیاســی کشــورهای مختلــف ی اند که اگر تاریخچه این نتیجه دست یافته

دار و مثبتــی بــین  معنــی ی دهــد کــه رابطــه های بین کشوری نشان مــی قرار دهیم، تحلیل
ــود دارد ــای سیاســی و  . آزادی]۵۷]، [۲۹[ ســطح دموکراســی و رشــد اقتصــادی وج ه

وری ااقتصادی با آزادی ورود به بازارهای تولید مرتبط است که این امر نیز منجر به نــو
در  R&D(۴(تر ادبیات مربوط بــه نقــش تحقیــق و توســعه  کلیطور  شود. به در تولید می
ــر بازارهــای آزاد، حفاظــت از حقــوق  رشــد درون ــه وجــود نهادهــای اقتصــادی نظی زا ب

هــا و  جایی بین بخش همالکیت خصوصاً حقوق مالکیت فکری، و آزادی فردی برای جاب
کید می شغل بــی در ایــن زمینــه تــرین مطالعــات تجر . در ادامه به ذکر مهــم]۱۷[ کند ها تأ

  شود.  پرداخته می
 فراینــدنهادهــای سیاســی و اقتصــادی بــر  تــأثیرپنالوسا و کنته به بررسی -فلشر، گارسیا

نقــش نهادهــا بــر رشــد اقتصــادی بــا  ی بــه آزمــون دوبــاره ها آنرشد اقتصادی پرداختند. 
 ۱۹۷۵زمــانی  ی یافته و در حال توسعه بــرای بــازه های کشورهای توسعه استفاده از داده

قابــل توجــه  تــأثیرنشان داد که نهادهای سیاســی  ها آن های  هپرداختند. نتیج ۲۰۰۵الی 
مستقیمی بر رشد  تأثیرولی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی دارند، ولی نهادهای اقتصادی 

  .]۲۸[ اقتصادی دارند
کید  نمودند که می ارایهای جامع، شواهدی را  در مطالعه ]۳۶[ همکارانشکین و  تواند تأ

کشــور  ۱۵۷بــرای  هــا آنباشــد.  ]۳۲[هــای سیاســتی هــاربرگر  دیگری بر اعمــال توصــیه
کننــد: آزادی کســب و کــار،  آزادی اقتصــادی را چنــین مشــخص مــی ی شــاخه ۱۰جهان 

آزادی تجــــارت، آزادی مــــالی، آزادی از (قیــــد و بنــــد) دولــــت، آزادی پــــولی، آزادی 
ق مالکیــت، رهــایی از فســاد، آزادی نیــروی کــار گذاری، آزادی تأمین مالی، حقو سرمایه

ــراوردپــس از  هــا آن ــاال، شــاخص ترکیبــی آزادی اقتصــادی را  های ده شــاخص ب ــه ب گان
اســـت،  ۱۰۰محاســـبه کردنـــد. بـــاالترین میـــزان قابـــل اکتســـاب ایـــن شـــاخص کـــه 

توزیع کشورها از  ۲۰۰۷باالترین سطح از آزادی اقتصادی است. در سال  ی دهنده نشان
  خص ترکیبی آزادی اقتصادی به شرح زیر بوده است:نظر شا



 97هاي سياسي و اقتصادي بر رشد اقتصادي ...                 دموكراسي و رشد: تأثير آزادي

   ........................  112 - 89صص 1396بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره28ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ........................  

اند، براساس آخرین  کشورهایی که باالترین شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی را داشته .۱
ــر  ــنج براب ــیش از پ ــورهای پنجــک دوم و ب ــر کش ــدود دو براب ــود ح ــای موج آماره

 ، و اند سرانه را تجربه کرده GDPکشورهای پنجک پنجم، رشد 
نرخ تورم  ترین کمکشورهایی که باالترین شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی را داشتند،  .۲

هــا،  یــک از پنجک اند. ایــن امــر بــدین معناســت کــه در هــر و بیکاری را تجربه کرده
هــای تــورم و بیکــاری  تری دارنــد، نرخ کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی پــایین
 اند. ر پنجک تجربه کردهباالتری را نسبت به کشورهای دیگر موجود د

 های ههای دموکراتیــک و نتیجــ رودریک و وکزیــارج نیــز بــه بررســی ارتبــاط میــان گــذار
 Polity IVهای سری  . بدین منظور آنان از داده]۵۳[ اقتصادی حاصل از آن پرداختند

نامناســب بــودن گــذارهای  ی حاصل فرضــیه های هدارند که نتیج استفاده کرده و بیان می
کنند و نه تنها هیچ گواهی بــر ایــن ادعــا کــه  کرد اقتصاد را تأیید نمی دموکراتیک بر عمل

مدت گذارهای دموکراتیک منفی هستند، پیدا نشد بلکه آشــکار گردیــد کــه ایــن  اثر کوتاه
مدت دارند. کــافمن، کــرای و مســتوزی در  گذارها اثری مثبت بر رشد اقتصادی در کوتاه

یک تحلیل تجربی کیفیــت حــاکمیتی دولــت را کــه مــرتبط بــا رشــد اقتصــادی اســت، از 
ثباتی سیاسی و آشوب، اثر بخشــی  اند: آزادی بیان، بی شش بعد مورد ارزیابی قرار داده

کشــور در  ۲۰۹دولت، کیفیت تنظــیم، حاکمیــت قــانون، کنتــرل فســاد. در ایــن مطالعــه 
. ]۳۶[ مــورد ارزیــابی قــرار گرفتنــد ۲۰۰۴و  ۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۱۹۹۸، ۱۹۹۶های  سال
 های این شش بعــد حــاکمیتی در هــر دوره بــرای هــربراورد های هدریافتند که نتیج ها آن

که رونــد خاصــی  کنند به رغم این یک از کشورها متفاوت بوده است. در نتیجه، بیان می
شــود، کیفیــت حاکمیــت در  از بهبود یا تضعیف کیفیت حاکمیت در جهــان مالحظــه نمــی

داری (هــم در جهــت مثبــت و هــم در جهــت منفــی) در حــال  طور معنی برخی کشورها به
 ارایهملی و کیفیت حاکمیت   درامدتغییر است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین 

ملــی را مــورد  درامــدعلـّـی بــین کیفیــت حاکمیــت دولــت و رشــد  ی دهند، امــا رابطــه می
تواند دوطرفه باشد؛ یعنی کیفیت مثبــت  علّیت می ها آندهند. به اعتقاد  مجادله قرار می

باالتری دارند  درامدملی مؤثر است و کشورهایی که  درامدحاکمیت دولت روی افزایش 
روابــط علـّـی جیــاوازی و  ی نیز از کیفیت حاکمیت دولتی بهتــری برخوردارنــد. در زمینــه

 گذارنــد بر هم اثر می طور دوجانبه های سیاسی و اقتصادی به تابلینی نشان دادند، آزادی
ی از دموکراســی بــه آزادی تــر بیشعلـّـی بــا قــوت  ی . همچنین دریافتنــد کــه رابطــه]۲۸[
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ای موجــود اشــاره بــه عــدم  هــای مقایســه دارد کــه بررســی بیان می ]۴[تجاری است. سن 
. ]۴۹[ شدن از هــر یــک از دوســو دارنــد ای بین رشد اقتصادی و دموکراسی وجود رابطه

ها بــه درامــدعلـّـی از  ی ها هیچ رابطهبراوردگیرند که  نتیجه می]۱۴[ همکاراناغلو و  اجم
بــه  ]۵۸[آرس  -گوردیلو و الوارز-دهند. در پژوهشی توسط وگا دموکراسی را نشان نمی

تــا  ۱۹۷۵های  بررسی روابط علّی میان آزادی اقتصادی، دموکراســی و رشــد طــی ســال
 ۵ین مطالعــه از شــاخص مؤسســه فراســرکشور پرداخته شده است. در ا ۴۵برای  ۱۹۹۵

بــرای تبیــین میــزان آزادی اقتصــادی و از شــاخص کــانون آزادی بــرای آزادی سیاســی 
هــای  تــوان اظهــار داشــت کــه آزادی دســت آمــده مــی بــر نتــایج بــه استفاده شده است. بنا

هــای بــاالتر  کنند. همچنــین نــرخ سیاسی و اقتصادی به افزایش رشد اقتصادی کمک می
شــوند. یعنــی شــکوفایی اقتصــادی  های سیاسی می اقتصادی موجب افزایش آزادیرشد 

ســت). بــارو جهــت بررســی رابطــه  نمایــد (فرضــیه لیــپ شــدن را تســهیل مــی دموکراسی
 ۱۹۹۰تــا  ۱۹۶۰ ی های حدود صد کشــور طــی دوره دموکراسی و رشد اقتصادی از داده

اما ضعیف دموکراسی بر رشــد . در این تحقیق وی به اثر منفی ]۱۹[ استفاده کرده است
نیــز هــم راســتا بــا مطالعــه ]۵۶[توارس و وگزیارج برد. مطالعه صورت گرفته توسط  پی 

کشــور صــورت  ۶۵و بــرای  ۱۹۸۹تــا  ۱۹۷۰ ی بارو است، در این مطالعه که طی دوره
  گرفت، اثر منفی و ضعیف دموکراسی بر رشد مشاهده شد.

، کــوین و ]۵۳[، رودریــک و وکزیــارج ]۳۱[ شــن همچــون گانگ ها هگروهــی از مطالعــ
مثبــت حاصــل از دموکراســی بــر های  هنیــز نتیجــ ]۴۰[، کورمندی و مکوئیر ]۵۱[وولی 

در تحقیقــی کــه جهــت بررســی اثــر  شــن طــور مثــال گانگ انــد. بــه رشــد را گــزارش کــرده
دموکراسی بر رشد اقتصادی انجــام داد متوجــه شــد کــه تغییــر در رژیــم سیاســی بــر رشــد 

درصد از کشورهای نمونه، شاهدی بر ایــن  ۶۰طوری که بالغ بر  ثر است، بهؤاقتصادی م
. در ایــن زمینــه ]۳۱[ یابــد مــدعا بودنــد کــه رشــد بعــد از دموکراســی شــدن افــزایش می

 تــأثیربــه بررســی  شتــری انجــام شــده اســت. حیــدری و همکــاران مطالعــات داخلــی کــم
اقتصادی برای کشورهای عضو گــروه ی بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد ها آستان

 ی آنــان فرضــیه های هنتیجــ. ]۳[ پرداختنــد ۱۹۹۶ -۲۰۱۱دی هشت طــی دوره زمــانی 
نمود. در رژیــم اول متغیرهــای  نهاد پیشخطی بودن را رد کرده و یک مدل دو رژیمی را 

ــت  ــارج مصــرفی دول ــارج تحصــیل و مخ ــی، مخ ــأثیردموکراس ــی ت ــت و معن دار و  مثب
 تــأثیرمواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شــاخص بــاز بــودن اقتصــاد  متغیرهای صادرات



 99هاي سياسي و اقتصادي بر رشد اقتصادي ...                 دموكراسي و رشد: تأثير آزادي

   ........................  112 - 89صص 1396بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره28ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ........................  

داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از ســطح پــایین  منفی و معنی
دموکراسی به سطوح باالتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصــیل، صــادرات مــواد 

دار و متغیرهــای مخــارج  مثبت و معنی تأثیرخام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد 
عبــادی و  داری بــر متغیــر رشــد دارنــد. منفــی و معنــی تــأثیرمصرفی دولت و نــرخ تــورم 

الــی  ۱۹۷۰هــای  همکاران با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خــالل ســال
های پنل در صــدد پاســخ  های بیش از صد کشور و مدل داده و با استفاده از داده ۲۰۰۹

بودند که آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است یا نه؟  پرسشه این ب
ای مثبت و معنــادار میــان رشــد اقتصــادی و دموکراســی  نشان داده که رابطه ها آننتایج 

نظــر  توســعه در ی توان دموکراسی را به مثابه هــدف و وســیله می بنا بر اینوجود دارد و 
گیری از آزمون علیتی به بررسی ارتبــاط بــین رشــد  با بهره. آهنگری و رضائی ]۶[ گرفت

. ]۱[ کشور پرداختند ۹۴های ترکیبی  اقتصادی و تقاضای دموکراسی، با استفاده از داده
نشان داد که علّیت دوطرفه از دموکراسی به سوی رشد اقتصادی وجــود  ها آن های هنتیج

تــا  ۱۹۸۰ ی کشــور، طــی دوره ۶۲بــا اســتفاده از آمارهــای  شدارد. آهنگری و همکاران
ساالری بــر رشــد اقتصــادی را بررســی  مردم تأثیرهای ترکیبی  و با استفاده از داده ۲۰۰۰
داری بــر رشــد  مثبت و معنــی تأثیرساالری  نشان داد که مردم ها آنهای  . یافته]۲[ کردند

 طور منفی با تــورم، جمعیــت شــهری، مخــارج اقتصادی دارد. همچنین رشد اقتصادی به
گذاری، رشد جمعیــت، نیــروی کــار  های انسانی، سرمایه طور مثبت با سرمایه دولت و به

  زنان و جمعیت فعال ارتباط دارد.

  روش پژوهش  -۳
 ۴۹هــای  های مورد نظر در این پژوهش از نوع تلفیقی (تلفیق داده که داده با توجه به این

تــرین  کممــدل از روش  بــراوردســال) اســت، بــرای  ۲۰در طــی  در حــال توســعه کشــور
شـــود. یکـــی از بـــارزترین  هـــای تلفیقـــی اســـتفاده مـــی معمـــولی در داده هـــای دوم توان

یــرات یهای تلفیقی این است کــه جمــالت اخــتالل را شکســته و بــه تغ های داده مشخصه
صــورت زیــر  یک مدل پانــل را در حالــت کلــی بــهکند.  سری زمانی و مکانی تفکیک می

  توان بیان کرد:  می
  

	 ´  )۱( 
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بیــانگر  ، ام و در زمــان بیــانگر متغیــر وابســته در کشــور 	 کــه در ایــن معادلــه
بیــانگر  متغیرهای مســتقل مــدل،  های بیانگر بردار ضریب مدل،  أعرض از مبد

در  ها بــراورد معادلــهبیانگر جمــالت اخــالل مــدل اســت.  متغیرهای مستقل مدل و 
، عــرض از مبــدأها ها بیدارد كه در مورد ضر یبه فروض یبستگ یقیتلف یها حالت داده

نــد ا گرفــت کــه عبارت توان در نظــر یشود. سه حالت کلی را م خطا اعمال می - و جمله
  از: 

هــا  ن مقــاطع و دورهیبــ ها بیهــا و ضــر شــود كــه عــرض از مبــدأ فــرض مــی حالت اول:
شــوند و بــرای هــر متغیــر  ها بر روی یکــدیگر ســوار مــی ن حالت دادهیدر اكسان باشد. ی

N.T و بــا  ۶شــده هــای انباشــته در این حالــت از طریــق روش داده براوردم. یمشاهده دار
  گیرد. صورت می ۷(OLS)معمولی  های دوم ترین توان کماستفاده از روش 

از مبدأها در طول  ثابت هستند و عرض متغیرهاب یضرشود که  یفرض م حالت دوم:
مقاطع مختلف، متفاوت از هم هســتند. چــارچوب مــدل در ایــن  - نیزمان ثابت، اما ب
  است:  ریحالت به صورت ز

  
	 ´  

  
شود كه در طــول  ینشان داده م ن مقاطع (کشورها در پژوهش حاضر) در یاختالف ب

در نظر گرفتن اثر مقاطع ایــن اســت كــه فــرض  یبرا ك راهیشوند.  یزمان ثابت فرض م
كســان باشــند كــه در یب متغیرهــا یشود عرض از مبدأها بین مقاطع، متفاوت ولی ضرا

لحــاظ  یمعــروف اســت. در ایــن روش بــرا ۸ثابتهای به مدل اثر یات اقتصادسنجیادب
مــدل اســتفاده كــرد.  یر موهــومیتوان از روش متغ یمتفاوت، م یها كردن عرض از مبدأ

  ز معروف است.ین LSDV(۹( یمتغیر مجاز های دوم ترین توان کمفوق به مدل 
ها ثابت هســتند و عــرض از مبــدأها  بیشود که ش یدر این حالت فرض م حالت سوم:

ك جــزء یــعــالوه   ك مقــدار ثابــت بــهیــهــر مقطــع، برابــر بــا  یدر طول زمان ثابت و بــرا
و بــا اســتفاده از  ۱۰تصــادفی هایاست. تخمین در این حالت از طریق مدل اثر یتصادف
  گیرد. صورت می ۱۱(GLS)یافته  تعمیم های دوم ترین توان کم فن

  
´  

)۲( 

)۳( 
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و آزمــون  منظور شناسایی و انتخاب روش مناســب از بــین ســه روش از دو آزمــون  به
 شود. زیر استفاده می صورت به ۱۲هاسمن

  ها):أعرض از مبد ی(آزمون برابر آزمون  -
  

																																							 ۰: ۱ ۲ ⋯  
۱: 															  

  
صــورت زیــر  باشــد کــه بــه یمــ ح یتوضــ یدارا ۰تحــت فــرض  ن آزمون کــهیا ی آماره

    شود: محاسبه می
  

۱,
۲ ۲

/ ۱

۱ ۲
/

 
  

ضــریب تعیــین  ۲د)، یــمقنا(مــدل  ثابت های، ضریب تعیین مدل اثر۲که در آن 
  ،یزمــان ی تعــداد دوره  تعــداد مقــاطع،  	د)، یشده (مدل مق های انباشته مدل داده
 دهد. مدل را نشان می یحیتوض یرهایتعداد متغ
صفر رد شده و عــرض  ی هیتر از آماره جدول باشد، فرض محاسباتی بزرگ  ی اگر آماره

ناســازگار  کننــد و اســتفاده از  مختلف تفــاوت پیــدا مــی ایه مقطع یاز مبدأها برا
  هم نخواهد داشت. ییبوده و كارا

  آزمون هاسمن: -
 یتصــادف هــایثابــت و اثر هــایاثر یصــورت كلــبــه دو  یقــیتلف یهــا دادهطور خالصــه  به

استفاده  ها آناز  یكید از یها و مناسب بودن مدل با شود كه بسته به نوع داده یآزمون م
اســتفاده  كرد. برای انتخاب و گــزینش بــین اثــرات ثابــت و تصــادفی از آزمــون هاســمن

ن یف بــكــرده اســت کــه بــر اســاس آن وجــود اخــتال نهاد پیشرا  یشود. هاسمن آزمون می
عنــوان فــرض صــفر در  ، بــهیتصــادف هــایثابت و روش اثر هایروش اثر یها نز نیتخم

جــه گرفــت کــه یتــوان نت یب با رد فرض صــفر مــین ترتی. به ا]۳۴[ نظر گرفته شده است
تــر  شــده بــزرگ آزمون محاسبه ی چه آماره ثابت بهتر است. چنان هایاستفاده از روش اثر

)۴( 

)۵( 
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χ از
ن دو روش رد یــا یهــابراورد یبرابــر یعنیشود؛  یمرد  ۰ ی هیباشد فرض جدول ۲
 یصورت تصــادف مختلف به های ن مفهوم که تفاوت در عرض از مبدأ مقطعیشود، بد یم
  مناسب نیست. یتصادف باشد، پس روش اثر  ینم

  پانل یا آزمون ایستایی پانل: ۱۳واحد ی آزمون ریشه -
ــه مهــم ییســتایا یهــا آزمــون ــر از جمل ــراوردهــا جهــت  ن آزمــونیت ــ ب ــا یک رگرســی ون ب

 یر بــه معنــیــک متغیــ ییســتایا یطــور کلــ شود. به قابل اعتماد محسوب می های بیضر
ثابــت در طــول زمــان اســت. در  یخودهمبستگ های بیانس و ضرین، واریانگیوجود م

دســت آمــده  هبــ های بی، ضــرشود میستا در الگو استفاده یرایغ یرهایکه از متغ یطیشرا
اعتبــار الزم  و   یها ستند، چرا که آزمونیبرخوردار ن ییپارامترها از اعتبار باال یبرا

بنــا بــر توان اعتماد نمــود.  یز نمیدست آمده ن هن بییب تعیزان ضریبه م یرا ندارند و حت
ب الزم یــن ترتیوجــود دارد. بــد یون ســاختگیهمواره احتمال بــه وجــود آمــدن رگرســ این

 ییســتایا یهــا ، از آزمــونیون ســاختگیز به وجود آمدن رگرسا یریاست که جهت جلوگ
وجــود  یمتفــاوت ییســتایا یهــا آزمــون یزمــان یســر یها  استفاده شود. در ارتباط با داده

ن یــیکــه جهــت تع یطور ز وجود دارد بهیترکیبی ن یها ط در ارتباط با دادهین شرایدارد. ا
 ییســتاین ایــیموجود است. در این مقالــه بــرای تع یمتفاوت یها رها آزمونیمتغ ییستایا

اســتفاده  ]۴۲[ لین و لــوین ]۴۸[ پــرون  فیلیــپسپانل های ریشه واحد  رها از آزمونیمتغ
واحــد یــا عــدم  ی وجــود ریشــه ی دهنــده صــفر نشــان ی هــا فرضــیه شود. در این آزمون می

یــک، نتــایج  ی صــفر و قبــول فرضــیه ی هاســت. در مقابــل بــا رد فرضــیه مانــایی متغیر
  هــای هــای فیلیــپس پــرون، آماره . آمارهاستمانایی و ایستایی متغیرها  ی  دهنده نشان
ی ایــن آزمــون دقیقــًا هماننــد بحرانــ هایراهستند. مقــد] ۲۶[ فولر -دیکی ی شده اصالح
لین مســتقل  فرض اساسی آزمــون لــوین .استفولر  -های دیکی ی آمارهبحران هایرامقد

های زمــانی  واحــد ســری ی . آزمــون ریشــهاســتبــودن واحــدهای مقطعــی از همــدیگر 
ای است که ایستایی یا ناایستایی متغیرهــا را بــا اســتفاده از یــک معادلــه بررســی  گونه به
هــای پــانلی، اســتفاده از آزمــون  کننــد کــه در داده کند. لــوین، لــین و چــو اســتدالل می می

ی نســبت بــه اســتفاده از آزمــون تــر بیشها دارای قــدرت  واحد برای ترکیب داده ی ریشه
صــفر در ایــن آزمــون  ی صــورت جداگانــه اســت. فرضــیه هواحد برای هر مقطع ب ی ریشه
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مخــالف ایســتایی  ی واحد بوده و فرضــیه ی بیانگر این است که سری زمانی دارای ریشه
  .دهد سری زمانی را نشان می

های ریشــه واحــد  توان گفت تعیین پایایی متغیرها با استفاده از آزمون صه میطور خال به
یافتــه و بــا  فولر و دیکی فولر تعمیم -های دیکی شود. این آزمون براساس آماره انجام می

  .]۷[ گیرد کینون صورت می ی جدول مکبحراناستفاده از مقادیر 

  مدل براوردو  معرفی -۴
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنــی رشــد تولیــد  تأثیردر این پژوهش برای بررسی 

 ۴۹عنوان متغیر جانشــین بــرای رشــد اقتصــادی، از آمــار مربــوط بــه  ناخالص داخلی به
با توجه یه این که هدف ایــن پــژوهش بررســی ( کشور در حال توسعه استفاده شده است

منظــور تــا حــد  بــه ایــنرشد و دموکراسی در کشــورهای در حــال توســعه اســت،  ی رابطه
های موجود از نظر رشــد و  امکان از کشورهایی استفاده شده است که بر اساس شاخص

 اند. البته تعداد کشورهای در حــال توســعه قطعــاً هایی مواجه بوده یا دموکراسی با چالش
موجــود نیســت و یــا بــه های برخی از کشــورها  که داده دلیل این بیش از این است، اما به

. )کشــور بــرای تخمــین اســتفاده شــده اســت ۴۹، لــذا تنهــا از ه شــدهیــشــکل نــاقص ارا
عنــوان شاخصــی  متغیرهای مستقل در این پژوهش، آزادی تجــاری و مخــارج دولــت بــه

بــرای آزادی اقتصــادی و متغیرهــای حقــوق سیاســی، آزادی مــدنی و آزادی مطبوعــات 
ان متغیر کنترلــی عنو سرانه به ی عنوان شاخص آزادی سیاسی و متغیر تشکیل سرمایه به

هــای مربــوط بــه متغیرهــای اقتصــادی از ســایت بانــک جهــانی و  شــود. داده انتخاب می
آزادی اســتخراج شــده اســت.  ی های مربوط بــه متغیرهــای سیاســی از ســایت خانــه داده
 ی کشــورها، فاصــله تــر بیشهــا بــرای  علت در دسترس نبودن داده مورد بررسی به ی دوره

  انتخاب شده است.  ۲۰۱۵الی  ۱۹۹۶زمانی 
برای بررسی اثرات متغیرهای حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی مــدنی، تشــکیل 

های دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی از  سرانه، آزادی تجاری و هزینه ی سرمایه
  ی به شکل زیر است:براوردشود. مدل  های تلفیقی استفاده می مدل داده

  
	 , , , , , 	    

  
)۶( 
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شــاخص  رشــد تولیــد ناخــالص داخلــی،  ی دهنــده نشــان 	کــه در آن 
هــای  هزینه حجم تجارت،  آزادی مطبوعات،  آزادی مدنی،  حقوق سیاسی، 

  سرانه است.  ی تشکیل سرمایه دولت و 
مدل باید از مانایی یا عدم مانایی متغیرها آگاهی پیــدا کــرد. بــا توجــه بــه  ردبراوقبل از 
واحد یا عدم مانایی متغیرهــا در ســطح  ی صفر مبنی بر وجود ریشه ی ، فرضیه۱جدول 
شــود. یعنــی  یک مبنی بر مانــایی متغیرهــا پذیرفتــه مــی ی شود و در مقابل فرضیه رد می

۰متغیرها توان با اطمینــان از عــدم وجــود  بعد می های همرحلرو در  هستند و از این  
  ی را مورد تحلیل قرار داد.براوردمدل  های رگرسیون ساختگی، ضریب

هــای تلفیقــی اســتفاده  از روش ترکیبی یا داده ها هکه معادل گیری در مورد این برای تصمیم
دســت  لیمر به  ی شود. در این پژوهش مقدار آماره لیمر استفاده می شوند، از آزمون 

رو  ی اســت و از ایــنبحرانــ  ی تــر از آمــاره بوده که بزرگ ۴٫۳۶ آمده از این آزمون برابر
  گیرد. (انتخاب روش پانل) مورد قبول قرار می مقابل ی صفر رد و فرضیه ی فرضیه

  

آزمون ریشه واحد پانل فیلیپس پــرون و لــوین لــین در ســطح متغیرهــا بــرای کــل کشــورهای  -۱جدول 
  .منتخب

  آزمون لوین لین
  (احتمال)

  آزمون فیلیپس پرون
  آزمون لوین لین  متغیرها  (احتمال)

 (احتمال)
  آزمون فیلیپس پرون

  متغیرها (احتمال)
٫۴٫۷۳-  

)۰۰/۰(  
۱۴۵٫۰۳  

)۰۰/۰(   ۹٫۹۷-  
)۰۰/۰(

۳۳۷٫۵۹  
)۰۰/۰(

 
	

۵٫۱۸-  
)۰۰/۰(  

۱۶۱٫۳۶  
)۰۰/۰(   ۳٫۶۹-  

)۰۰/۰(
۱۴۴٫۰۱ 

)۰۰/۰( 	

۳٫۲۹-  
)۰۰/۰(  

۷۹٫۵۱  
)۰۲/۰(   ۴٫۱۷-  

)۰۰/۰( 
۷۵٫۸۳  

)۰۳/۰(  

      ۳٫۶۴- 
)۰۰/۰( 

۱۳۴٫۵  
)۰۰/۰( 	

  درصد معنی دارند. ۵ها در سطح  یبتمام ضر
  

 ثابت و تصادفی از آزمــون هاســمن هایگزینش بین اثر برای انتخاب وبعد ی  در مرحله
دو  خــیمحاســباتی ایــن آزمــون کــه دارای توزیــع  ی جایی که آمــاره از آنشود.  استفاده می

جــدول در ســطح  ی اســت و از آمــاره ۰٫۰۴مقــدار  – و دارای ۱۳٫۱۶برابــر بــا  ۲
براوردگــر صــفر مبنــی بــر کــارایی  ی تر است، در نتیجه فرضــیه درصد بزرگ ۹۵اطمینان 
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بــوده و اریبــی از ایــن روش دارای  های براورد شده یبرشود و ض تصادفی رد می هایاثر
مــدل بــه روش  بــراوردحاصــل از  های هثابــت اســتفاده شــود. نتیجــ هایباید از روش اثر

مشاهده کــرد کــه در آن متغیــر وابســته رشــد تولیــد  ۲توان در جدول  ثابت را میاثرهای 
  خالص داخلی است.نا
 

  .)GDPGمتغیر وابسته رشد تولید ناخالص داخلی ( -۲ جدول
  احتمال T ی آماره  ضریب  متغیرهای مستقل

۰٫۷۵۱  ۴٫۶۰  ۰٫۰۰  
۰٫۴۷۲  ۲٫۸۰  ۰٫۰۰۵  
۰٫۰۱  ۰٫۶۹  ۰٫۴۸  
۰٫۱۲۹  ۵٫۰۷۷  ۰٫۰۰  
۰٫۲۳- ۴٫۷۰- ۰٫۰۰ 

۰٫۰۳۰  ۳٫۵۸  ۰٫۰۰ 
 ۰٫۰۲ ۲٫۱۸ ۳٫۵۷ عرض از مبدأ

  
دهد، برای کشــورهای منتخــب، اثــر آزادی  نشان می ۲ طور که جدول همانبدیهی است 

مدنی، حقوق سیاسی، تشکیل سرمایه ناخالص و حجم تجارت بر رشد اقتصادی مثبــت 
دار بــوده اســت.  هــای دولــت بــر رشــد اقتصــادی منفــی و معنــی هزینــه تأثیرو معنادار و 

 جز ضــریب  ها بــه داری تمامی ضــریب نشانگر معنی ها ضریب مقدار-و   ی آماره
هــای اقتصــادی منطبــق اســت. بــا  از نظر آماری است. عالمت تمامی ضرایب با نظریــه

آزادی مــدنی و حقــوق سیاســی، رشــد اقتصــادی  ی یــک واحــد افــزایش در میــزان رتبــه
درصــد  ۵ یابد که در سطح خطــای افزایش می واحد ۰٫۴۷۲و  ۰٫۷۵۱ترتیب به میزان  به

مناسبی در آزادی مدنی و حقــوق  ی از لحاظ آماری معنادار است. کشورهایی که از رتبه
تری خواهند بــود. همچنــین بــا افــزایش  سیاسی برخوردارند، دارای رشد اقتصادی سریع

ترتیــب بــه  ناخالص و حجم تجــارت، رشــد اقتصــادی بــه ی یک واحد در تشکیل سرمایه
درصــد از  ۵یابد و این ضریب در سطح خطای  ایش میافز واحد ۰٫۳۰و  ۰٫۱۲۹ میزان

های دولت اثری منفی بر رشد اقتصادی  نظر آماری معنادار است. همچنین متغیر هزینه
 ۰٫۲۳هــای دولــت ســبب کــاهش  طوری که یک واحد افــزایش در هزینــه  داشته است؛ به

که هر چه شود. این امر نشانگر این است  واحد در رشد اقتصادی کشورهای منتخب می
به ســمت دولتــی  تر بیشعبارت دیگر هر چه کشورها  های دولت افزایش یابد یا به هزینه
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تــر شــود،  فضــای فعالیــت بــرای بخــش خصوصــی تنــگ بنا بــر ایــنشدن حرکت کنند و 
  آهنگ رشد اقتصادی کندتر خواهد شد.

  گیری نتیجهبحث و  -۵
هاست کــه مــورد بررســی و  بین رشد اقتصادی و دموکراسی سال ی رابطه ی بحث درباره

اهمیــت  ی دهنــده گرفته است و این امــر نشــان نقد اندیشمندان اقتصادی و سیاسی قرار
دموکراسی بــر رشــد اقتصــادی را مثبــت، برخــی منفــی و  تأثیراین موضوع است. برخی 

 یو دموکراســ ین رشــد اقتصــادیبــ ی رابطــه یانــد. بررســ اهمیت توصــیف کــرده برخی بی
 ییها دار و داشــتن شــاخصیــپا یو رشد اقتصاد یم دموکراسیمستلزم درک روشن مفاه

 ی ده و رابطــهیرا ســنج یو رشد اقتصــاد یزان دموکراسیبتوان م ها آنق یاست که از طر
های آزادی سیاســی  کرد. در این مطالعه از شاخص یابیارز یرا به لحاظ تجرب ها آنن یب

کــه  ینی برای دموکراسی استفاده شــده اســت. در حــالیعنوان جایگز و آزادی اقتصادی به
بــرای رشــد اقتصــادی شــناخته  مهــم ییهــا عنــوان پتانســیل آزادی اقتصادی و سیاسی بــه

ای که بتواند اثر این دو عامل را بر رشد اقتصادی مــورد ارزیــابی قــرار  شوند، مطالعه می
پــژوهش ضــمن بررســی و شود. در ایــن  داخل مشاهده نمی های هدهد، حداقل در مطالع

عوامــل فــوق بــر رشــد  تــأثیرهای مورد نظر به بررســی  تعاریف و معرفی شاخص ی هیارا
پرداختــه  ۲۰۱۵الــی  ۱۹۹۶ ی اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه طــی دوره

 تــأثیراین پــژوهش نشــان داد کــه آزادی اقتصــادی و نیــز آزادی سیاســی  های هشد. نتیج
کننــد. البتــه اثــر  د اقتصادی در کشورهای در حال توســعه ایفــا مــیسزایی در ارتقاء رش به

دار نیســت. ایــن امــر  متغیر آزادی مطبوعــات بــر رشــد اقتصــادی در ایــن مطالعــه معنــی
یــن بــا توجــه بــه ا بــر مــورد مطالعــه باشــد. بنــا ی دلیــل کوتــاه بــودن بــازه ممکن اســت بــه

مثبــت دموکراســی بــر  تــأثیر سازگاری مبنی بر ی توان فرضیه این پژوهش می های هنتیج
  رشد اقتصادی را تأیید کرد.

  توضیحات
1. Conflict 
2. Compatibility 
3. Skeptical 
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