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 چکیده

مرور ادبیات . یافتگی استتوسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعههاي اصلی کشورهاي درحالاز دغدغه
توسـعه از  هاي اجتمـاعی در کشـورهاي درحـال   دهد که کیفیت نهادها و زیرساخترشد اقتصادي نشان می

بسیاري از تحلیلگران نیز بر این باورنـد  . شوندتأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي محسوب میعوامل مهم 
گـذاري و  هاي نظام مناسب بـراي سـرمایه  ترین مؤلفه که در بین عوامل نهادي، حاکمیت قانون یکی از مهم

اقتصـادي   مطالعه حاضر، بررسی تـأثیر متغیـر نهـادي حاکمیـت قـانون بـر رشـد       هدف . رشد اقتصادي است
بدین منظـور از مـدل رگرسـیونی انتقـال     . است 1996-2012طی دوره زمانی  )D-8(کشورهاي دي هشت 

نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضـیه خطـی بـودن، یـک     . استفاده شده است) PSTR(مالیم تابلویی 
 حـت بررسـی  تدر کشـورهاي   شـاخص حاکمیـت قـانون   را بـراي   -511/0اي مدل دو رژیمی با حد آستانه

نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاري مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادي، البته با  .نمایدپیشنهاد می
دهند که متغیرهاي مخارج تحصـیل و صـادرات   چنین نشان می نتایج هم. باشدشدت بیشتر در رژیم دوم می

سایر نتـایج  . ر مثبت بر رشد اقتصادي دارندمواد خام کشاورزي در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثی
داري ضریب تأثیرگذاري مثبت شاخص توسعه مالی و شـاخص بـاز بـودن اقتصـاد و نیـز      نیز حاکی از معنی

  . باشندتأثیرگذاري منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می
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Abstract 

The main challenge of developing countries, is achieving growth and development. 
Review of economic growth literature shows that the quality of institutions and 
social infrastructure are important factors that influence the economic growth and 
development. Also many analysts believe that between institutional factors, the rule 
of law is one of the most elements for appropriate system for investment and 
economic growth. This study aims to investigate the impact of institutional variable 
of rule of law on economic growth in D-8 countries over the period 1996-2012. For 
this purpose, the paper uses the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. 
The estimation results of model reject the linearity hypothesis, and estimate a model 
with two regimes that gives a threshold at rule of law of -0.511 for under review 
countries. The study results indicate rule of law index has a positive impact on 
economic growth that its impact is increased in the second regime. Moreover the 
results indicate education expenditures and agricultural raw materials exports 
variables have a negative impact in first regime and positive impact in second 
regime on economic growth. Also other results indicate the financial development 
index and openness index have a positive impact and inflation rate has a negative 
impact on economic growth in two regimes.      
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 مقدمه -1

هاي اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی بـه ویـژه   حفظ و بهبود رشد اقتصادي یکی از دغدغه
در یـافتن پاسـخ بـراي    در همین راستا محققان اقتصادي همواره سـعی  . هاي اخیر بوده استدر دهه

کـارگیري   هاي قابل مالحظه در درآمد سرانه و رشد اقتصـادي و نیـز چرایـی بـه    علل وجود تفاوت
تجربـه  . انـد هاي مختلف کشـورها در راسـتاي دسـتیابی بـه رشـد و توسـعه اقتصـادي بـوده        سیاست

پاسـخگوي  هاي تعدیل ساختاري با تبیین این موضوع که رویکرد اقتصاد متعارف شکست سیاست
مسائل نوین پیش روي کشورها نیست، موجب شد که اقتصاددانان توجه خـود را بـه نقـش عوامـل     

به عقیده اقتصاددانان نهادگرا، در جهان . نهادي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها معطوف نمایند
نهـادي نیـز   ترین متغیرهاي  یکی از مهم. ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادي، نهادها هستند معاصر مهم

امـروزه بیشـترین توجـه    . که تأثیر انکارناپـذیري بـر عملکـرد اقتصـاد دارد، حاکمیـت قـانون اسـت       
هاي سیاست و اقتصاد، معطـوف بـه حاکمیـت قـانون شـده      حقوقدانان و دیگر اندیشمندان در زمینه

در چنین این ادعا مورد توافق همگان واقع شده است که تـا زمـانی کـه حاکمیـت قـانون       هم. است
بـدین جهـت   . شـود کشور برقرار نگردد، آن نظام، نظامی حقوقی به معناي امروزي محسـوب نمـی  

که دلیل آن از دیگر سو، به. است که امروزه حاکمیت قانون بیش از پیش مورد توجه همگان است
 ترین کارکرد قانون است، بـا  تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر، مهم

تر شدن تعامالت ذکر شده، نقش قـانون و بـالطبع مفهـوم حاکمیـت قـانون،      گذشت زمان و پیچیده
توجه بـه   رسد کهنظر می چنین، ذکر این نکته ضروري به هم .تر شده استمالحظهتر و قابلبرجسته

شمرده شـده کـه از    1اصل حاکمیت قانون و پیامدهاي آن، یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب
امـروزه اعتقـاد   . هاي اقتصادي و سیاسـی اسـت  المللی فعال در عرصهیم مطرح در نهادهاي بینمفاه

عمومی بر آن است که رشد و توسعه اقتصـادي و اجتمـاعی در گـرو حکـومتی خـوب اسـت کـه        
مطابق با اصول مشارکت دموکراتیک، قدرت نهادینه شـده را بـه نحـو مشـروع اعمـال نمـوده و بـر        

 میـان  چـون دیگـر مفـاهیم ضـروري بـراي رویکـردي       ، هموجودبا این  .نداساس قانون حکومت ک
رغـم کثـرت   علـی اي به موضوعات و مسائل موجـود در نظـام سیاسـی، حاکمیـت قـانون نیـز       رشته

                                                                                                 
1- Good Governance 
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شاید یکـی از  . ها، به نحو علمی و شایسته مورد بررسی قرار نگرفته استبیانیه و هااستفاده در نوشته
آثاري به فارسی در این زمینه، جایگاه مفهوم حاکمیت قانون به عنـوان  ترین دالیل عدم وجود  مهم

 ،حقوقـدانان چرا که به عقیـده  . هاي مختلف باشدمفهومی در ناحیه سایه روشن چند شاخه از رشته
و اقتصاددانان نیز به اهمیت حاکمیت قانون براي رشـد   هستحاکمیت قانون یکی از مبانی حقوقی 

. اي را دارنـد  نیز چنین عقیـده  نظران علوم انسانی همین ترتیب دیگر صاحب اند و بهاقتصادي واقف
و تأثیر آن بر اقتصاد توسط هـیچ کـدام از ایـن    تحلیل دقیق مفاهیمی همچون حاکمیت قانون  لیکن

بـر رشـد    حاکمیـت قـانون   دلیل مهجـور مانـدن بررسـی تـأثیر     بهلذا . صاحبنظران انجام نگرفته است
توان عنوان نمود کـه انجـام چنـین    أثیر نهادها بر متغیرهاي کالن اقتصادي، میاقتصادي در ادبیات ت

. رسـد نظر مـی هاي نوین اقتصادسنجی، ضروري بهویژه با تأکید بر روش مطالعاتی در این زمینه و به
از گرفته به بررسی تأثیر نهادهـا بـر رشـد اقتصـادي، آن هـم      صورتمطالعات  گفتنی است که اکثر

. انـد  و و روابط غیر خطی محتمل بین این متغیرها را نادیده انگاشته پرداختههاي خطی رهیافت مدل
هـاي تـابلویی و روش اثـرات ثابـت یـا تصـادفی       در بررسی روابط خطی نیز عمـدتاً از الگـوي داده  

هـا را نادیـده گرفتـه و بـه     ي بررسی مشکل نـاهمگنی موجـود در داده  استفاده گردیده که این شیوه
این در حـالی اسـت کـه سـاختار     . نمایدیک ضریب یکسان و مشابه براي تمام مقاطع اکتفا میارائه 

رسد که تمامی کشـورها از یـک الگـوي    اقتصادي و تولیدي کشورها متفاوت بوده و بعید بنظر می
بـه منظـور    D-8(1(گـروه  چنین با اذعان به این نکتـه کـه    هم. کامالً یکسان و مشخصی تبعیت کنند

ایجاد روابط مستحکم اقتصادي بین کشورهاي در حال توسعه اسالمی و تقویت نفوذ این گروه در 
بازارهاي جهانی تشکیل گردیده و نیز نقـش انکارناپـذیر ایـن گـروه در وضـعیت اقتصـادي جهـان        

ر ایـن  طور عام و حاکمیت قانون بطور خـاص د  تر برجسته بودن نقش نهادها به اسالم و از همه مهم
ها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص رابطه حاکمیت قانون و کشورها در عملکرد اقتصادي آن

از این رو مطالعـه  . نمایدمتغیرهاي کالن اقتصادي از جمله رشد اقتصادي این کشورها را ایجاب می
نهادي  متغیر ، تأثیرPSTR(2(هاي رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی حاضر، با استفاده از رویکرد مدل

 1996-2012هـاي  را طـی سـال  ) D-8(حاکمیت قانون بر رشد اقتصـادي کشـورهاي عضـو گـروه     

                                                                                                 
1- Developing 8 (D-8) 
2- Panel Smooth Transition Regression (PSTR) 
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نماید تا عالوه بر پوشش دادن تنوع و تفاوت نتایج مطالعات پیشین صورت گرفته، نتایج بررسی می
ي میـان  اتواند رابطه غیـر خطـی و آسـتانه   می PSTRتري نیز حاصل گردد، چرا که مدل قابل اتکاء

. اي پیوسته مـدل سـازي کنـد   اي به شیوهمتغیرها را با استفاده از تابع انتقال و مشاهدات متغیر آستانه
اي و پارامتر تعدیل، ضرایب تخمینی در با توجه به مشاهدات متغیر آستانه PSTRچنین در مدل  هم

  . یابندطول زمان و نیز براي مقاطع مختلف تغییر می
مـروري بـر پیشـینه    بخش سـوم،  . است ارائه گردیده مبانی نظريبخش دوم  دردر ادامه مقاله و 

م، پـنج در بخش . نمایدتبیین می تابلویی رامدل رگرسیونی انتقال مالیم بخش چهارم، . تحقیق دارد
گیـري  نتیجـه جمع بندي و م ششهاي تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً در بخش یافته

 .گرددئه میاز پژوهش ارا
  

  مبانی نظري  -2
 حاکمیت قانون مفهوم - 2-1

  ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به حاضر حاکمیت قانون یکی از مهم  حال در
هـاي ارزیـابی    شمول دارد و حتـی یکـی از محـک    ژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان وی

نظـام سیاسـی و حقـوقی در زمینـه اوصـاف      کـه هـر    طـوري   بـه . هاي حقوقی و سیاسـی اسـت   نظام
شـک اصـل حاکمیـت قـانون،      بـی . گویی و ارزیابی قرار گرفته است حاکمیت قانون در مقام پاسخ

بخش مفـاهیم    که این اصل، الهاماي گونه  به. آید شمار می  سنگ زیرین روابط بین دولت و ملت به
 ،5گـویی  پاسـخ  ،4مسـئولیت  ،3صـالحیت  ،2قانونیـت   ،1گراییو اصول دیگري از قبیل قانون اساسی

نوبـه خـود، بنیـان حقـوق       و دیگر اصول و مفاهیم مرتبط است که به 7و تفکیک قوا 6کنترل قضایی
ــه  ــرایش   اساســی و حقــوق اداري و ب ــه گ ــري کلی ــی   تعبی ــومی را شــکل م ــد هــاي حقــوق عم  دهن

                                                                                                 
1- Constitutionalism 
2- Legality 
3- Jurisdiction 
4- Responsibility 
5- Accountability 
6- Judicial Review 
7- Separation of Powers 
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)Markazmalmiri, 2006(. قانون، تنظیم روابط میان کارکرد  ترین از سوي دیگر، از آنجا که مهم
شـده، نقـش    نـوع تعامـل یـاد    شدن دو تر دولت و مردم از طرفی و مردم با یکدیگر است، با پیچیده

 .مالحظه شده است تر و قابل قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون برجسته
، شود و اصل قانونی بودن جـرایم  از دید حقوقی، حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوق تلقی می

از  نقطـه نظـر اقتصـادي، اهمیـت حاکمیـت      . ها و دادرسی، متکی به حاکمیت قانون استمجازات
از یـک دیـدگاه، حاکمیـت قـانون را     . قانون براي رشد اقتصادي و توسعه پایدار، انکارناپذیر است

اري گذطور مضیق تعبیر و آن را ناظر بر مصوبات نهاد قانون توان در پرتو اصل تفکیک قوا و به  می
در این مفهوم، قانون مبین حاکمیت و اراده ملی، بیان اراده آزاد و رسمی عموم . یا پارلمانی دانست

نماي آن است، عرضـه   ي تمامگذاري که خود تجلی اراده ملت و آینه است که از طریق نهاد قانون
  .)Hashemi, 2001( شود و ارائه می

در این مفهوم قانون ضوابط عام و کلی است . ار بردتوان به ک قانون را به مفهوم عام آن نیز می«
کنـد، حـد و مـرز اعمـال تابعـان قـانون را       که براي همگان به طور مساوي ایجاد حق و تکلیف مـی 

   .)Hashemi, 1998( »پردازد ها و جامعه مدنی می نماید و به تنظیم روابط افراد، گروه مشخص می
این امر به معنـی  . کید بر حکومت قانون استأمفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و ت

؛ امـا از  )Markazmalmiri, 2006( مغایرت اتخاذ تصمیمات به نحو خودسرانه و هوسـبازانه اسـت  
حاکمیـت  . تـوان نادیـده انگاشـت    آنجایی که قوانین همواره نیاز به تفسیر دارند، نقش افراد را نمـی 

نظر از درجه و مقامش در اجتماع بایـد تـابع    قانون بر این موضوع تأکید دارد که هر شخصی صرف
نظر از طبقه و قومیت و مذهب اعمـال شـود    طور مساوي در مورد همه صرف قانون باشد و قوانین به

  .کس مافوق قانون نباشد که هیچنحوي آور باشد؛ به  هاي دولتی نیز الزام و براي ارگان
قانون است و هم جنبـه حمـایتی از    حاکمیت قانون هم تکلیف شهروندان به عمل کردن مطابق

دولت باید تابع قانون بوده و مطابق قانون عمل کند و براي حمایـت از  . شودشهروندان را شامل می
تـوان   مـی . استفاده از قدرت خودداري و جلوگیري کنـد  حقوق شهروندان از رفتار مستبدانه و سوء 

بخـش بـودن آنهـا در    ستوار اسـت و نتیجـه  اساسی بر حاکمیت قانون ا هاي  گفت شالوده تمام قانون
در واقع حاکمیت قانون چارچوبی براي همکاري اجتماعی میـان افـراد   . گرو حاکمیت قانون است

که در آن شـهروندان و مقامـات، رفتـار خـود را بـا قواعـد        کندجامعه است و موقعیتی را ایجاد می
در . نماینـد ور است، تنظیم و کنترل میآشناخته شده عمومی، که پذیرفته شده و براي همگان الزام
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نهایت نیز این مردم یک کشور هستند که با رعایت قانون باعث اجراي هر چه بهتر حاکمیت قانون 
شود که به منظور حفاظت از جان و مـال  حاکمیت قانون موجب ایجاد نظم در جامعه می .شوندمی

شود کـه اغلـب   ق بشري محسوب میباشد و در واقع شیوه اصلی حفظ حقوشهروندان ضروري می
توان بـه ثبـات و   حاکمیت قانون می  با اجراي. گیرداز سوي یک جامعه ناامن مورد تهدید قرار می

هر آنچه که تهدیدي نسبت بـه صـلح محسـوب    . ساز صلح پایدار استامنیتی دست یافت که زمینه
قـانون کـه تهدیـد صـلح و     نقـض حاکمیـت   . شود، به نوعی ریشه در نقض حاکمیت قانون داردمی

المللـی شـود   هاي بینها و جنگامنیت جهانی را در بر دارد، از طرفی ممکن است منتج به درگیري
هاي داخلی، عدم ثبات اقتصادي، هاي دیکتاتور و خشونتو از سوي دیگر باعث پیدایش حکومت

 .عدالتی شودفقر و بی
  

  حاکمیت قانون و رشد اقتصادي - 2-2
گـو بـودن در    در تعریف حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره داشـته و پاسـخ  سازمان ملل، 

برابر قوانین را براي همه افراد و نهادهاي خصوصـی و دولتـی کـه شـامل خـود دولـت نیـز هسـت،         
طـور   شـوند، بـه  طـور مسـاوي اجـرا مـی     اند، بـه طور عمومی منتشر شده قوانینی که به. داندالزامی می

بانـک جهـانی نیـز    . المللـی نیـز سـازگار هسـتند    و ضمناً بـا حقـوق بشـر بـین    شوند مستقل حاکم می
حاکمیت قانون را محدود کردن قـدرت دولـت و محافظـت از حقـوق شـهروندان در مقابـل سـوء        
استفاده یا استفاده خودسرانه دولت از قدرتش تعریف کرده و معتقد است که حاکمیت قانون تنهـا  

شود، بلکه تضـمینی اسـت بـراي آزادي، حقـوق     انون وضع میقواعد و مقرراتی نیست که توسط ق
  .)Sameti et al, 2011( بشر و رفتاري یکسان با شهروندان در برابر قانون

کانـال اول، حمایـت از   . نمایـد هایی، رشد اقتصادي را متـأثر مـی  حاکمیت قانون از طریق کانال
ري حاکمیـت قـانون از طریـق    توضیح نحـوه اثرگـذا  . حقوق مالکیت و حسن اجراي قراردادهاست

تـر باشـد، انگیـزه    این کانال بر رشد اقتصادي بدین صورت است که هرچه حقوق مالکیت پیشـرفته 
 هاي خود درگذاريسرمایه زیرا مالکان به حصول سود. گذاري بیشتر خواهد بودافراد براي سرمایه

 بـر  توانندمی باشند داشته خود را دارایی اختیار افراد کهچنین، زمانی هم .آینده مطمئن خواهند بود

 و ملی گذارانسرمایه در بیشتر اعتماد حسن اجراي قراردادها نیز با ایجاد. ها تجارت کنندآن روي
افـراد کـه    تجـاري  شـریک  دارد احتمال وقتی. نمایدالمللی، به تسریع رشد اقتصادي کمک میبین



  105  رشد اقتصادي در هشت کشور بزرگ اسالمیبررسی تأثیر متغیر نهادي حاکمیت قانون بر 

کـاهش   تولید و افزایش یافته ریسک میزان نکند، پیروي از قراردادها باشد، نیز دولت است ممکن
چنین، حاکمیت قـانون از طریـق توسـعه بازارهـا، رشـد       هم .)Haggard et al, 2008( خواهد یافت

-مبادلـه  هر کنند وتقویت می را بازارها نهادهاي خوب و نماید، چرا که قانوناقتصادي را متأثر می
مالکیـت   حقـوق  بـه رسـمیت شـناختن    متضـمن  کـه  اسـت  قـانونی  سـاختاري  نیازمنـد  بـازار  در اي

 قـوانین  جمله از قراردادها اجراي وجود سازوکارهاي چنین هم . باشدمی فروشندگان و خریداران

 بازارهـا  توسـعه  بـراي  نیـز  قـوانین  طرفانـه بـی  و اجـراي  هاروش شفافیت در بینی،پیش قابل صریح

توانـد از طریـق تشـویق کـارآفرینی و     و نهایتاً حاکمیت قـانون مـی   )Hasan, 2010( است ضروري
 اجـرا  قـانون  حاکمیـت  کـه  در کشـورهایی . توسعه کسب و کار نیز بر رشد اقتصادي تأثیر بگذارد

 توسعه حال در کشورهاي در اما گردد،می وضع رسمی سیستم به ورود کمی براي موانع شود،می

 از حرکـت  جهت کارآفرینان براي زیادي موانع شود،نمی اجرا هاآن در قانون اصل حاکمیت که

هـاي  کـارآفرینی  اکثریـت  و دارد وجـود  منسـجم  کـار  و یـک کسـب   به غیر قانونی یک وضعیت
 .)Stolper et al, 2006( غیر رسمی مشغولند هايبخش در کوچک

  
  پیشینه تحقیقمروري بر  -3

Haggard et al )(2008 اظهـار  » حاکمیـت قـانون و توسـعه اقتصـادي    «اي بـا عنـوان   در مطالعه
ها و اجـراي عـدالت   اند که حاکمیت قانون در مفاهیم مختلفی از قبیل امنیت، عملیات دادگاهنموده

نظر ایشان، امنیت حقوق مالکیت و درستی اجراي قراردادها از طریـق تـأثیر بـر     به. گردداستفاده می
  .عه اقتصادي را متأثر نمایندتوانند رشد و توسگذاري و تجارت میسرمایه

نیـز بـه ایـن نتیجـه      Haggard )(2010 در بررسی ارتباط بین حاکمیت قانون و رشـد اقتصـادي،  
هاي حاکمیت قـانون در کشـورهاي پیشـرفته و صـنعتی بسـیار      رسیده است که ارتباط میان شاخص

کلی حاکمیـت قـانون   هاي کار بردن شاخص چنین، به هم. باالتر از کشورهاي در حال توسعه است
  .توانند رابطه آن با رشد اقتصادي را نشان دهندبهتر از اجزاي گسسته شاخص حاکمیت قانون می

در بررسی رابطه بین حاکمیت قـانون، توسـعه قـانونی و رشـد      Hasan  )(2010در پاکستان نیز،
توسـعه پایـدار   شـرط  هاي قانونی قوي پیشاقتصادي، بیان نموده است که حاکمیت قانون و سیستم

. باشـد عنوان مانع اصلی رشد اقتصـادي مـی   باشند و ضعف نسبی آنها در جهان در حال توسعه بهمی
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هاي قانونی به یک استانداردي در جامعه در حال توسعه چنین، تقویت حاکمیت قانون و سیستم هم
ان بـیش از حـد   هاي اخیر، پاکسـت نتایج مطالعه وي حاکی از آن است که در سال. تبدیل شده است

اي در هـاي گسـترده  گذاريشاهد افزایش تقاضا براي حاکمیت قانون بوده و به همین خاطر سرمایه
هـاي  سایر نتایج نیز بیانگر آن است کـه بـا توجـه بـه وجـود کاسـتی      . این زمینه صورت گرفته است

  .ود دارندقانونی در پاکستان، موانع قابل توجهی براي رشد و توسعه بازار در این کشور وج
نیز در خصوص اثـرات حاکمیـت قـانون بـر رشـد       Haggard and Tiede )(2011 نتایج مطالعه

اقتصادي، با تأکید بر این نکته که حاکمیت قانون، مفاهیمی چون امنیـت فـردي، حقـوق مالکیـت،     
گیـرد، بیـانگر آن اسـت کـه ارتبـاط بـین اجـزاي مختلـف         کنترل دولت و کنترل فساد را در بر مـی 

یت قانون در میان کشورهاي در حال توسعه، محدود نیست و برخـی نتـایج در مـورد اثـرات     حاکم
  . حفاظت از حقوق مالکیت امکان دارد موجه نباشد

Xu  ) (2011   در بررسی رابطه بین حاکمیت قانون و رشد اقتصادي براي سه گروه کشـورهاي
کـه حاکمیـت بـاالتر قـانون، رشـد       گرفتـه اسـت  درآمـد، نتیجـه   کم درآمد، درآمد متوسـط و پـر   

  .دهداقتصادي را افزایش می
Krever  )(2011 اي در خصوص حاکمیت قانون در کشورهاي در حـال توسـعه بـه    در مطالعه

این نتایج دست یافته است که اگر حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی صورت نگیرد، قراردادهـا  
اجـراي قضـایی غیـر قابـل اعتمـاد اسـت، بخـش         بینـی ندارنـد و  درستی اجرا نشده و قابلیت پیش به

خصوصی از اجراي قواعد بازي توسـط دولـت اطمینـان حاصـل نخواهـد کـرد و بـه سـبب وجـود          
گذاري توسط کارآفرینان تقلیل خواهد نمـود و در  نوسانات و نااطمینانی در منایع و محیط، سرمایه

کننـده  عنـوان تسـهیل   قـانون بـه   لـذا حاکمیـت  . ي آن، رشد اقتصادي کاهش پیدا خواهد کردنتیجه
  .باشدعملکرد بخش خصوصی و ایجادکننده انگیزه براي عوامل اقتصادي، ضروري می

در بررسی رابطـه بـین قـانون و رشـد اقتصـادي،       Yi Man Li and Lut Li )(2013در چین نیز 
یستم حقـوقی  گذاري و رشد اقتصادي، وجود ساند با وجود اینکه الزمه افزایش سرمایهاظهار نموده

هاي مبادالتی است، بـا ایـن حـال، در کشـور     خوب، حفاظت از حقوق مالکیت و کاهش در هزینه
انـد  لذا، آنها تالش کرده. رغم وجود یک سیستم حقوقی ضعیف، رشد اقتصادي باالستچین علی

به این سؤال پاسخ دهنـد کـه چـرا مقـررات و قواعـد رسـمی در چـین همبسـتگی زیـادي بـا رشـد            
هاي غیر رسمی و نتایج مطالعه حاکی از آن است که نگرش مردم نسبت به سیستم. ي ندارنداقتصاد
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چنـان کـه    با این وجود، هم. تواند با پاسخ این سؤال مرتبط باشدها در اجراي قانون میسبک چینی
هـاي  هاي مبادالتی افزایش خواهد یافت اگر بیش از حد به سیستمکند، هزینهاقتصاد چین رشد می

  .حقوقی خوبی که براي اطمینان از رشد اقتصادي پایدار مورد نیازند، تکیه گردد
اي در خصوص رابطه بـین حاکمیـت قـانون و رشـد     از آنجایی که در داخل کشور هیچ مطالعه

هـاي حکمرانـی بـر رشـد     اقتصادي انجام نگردیده و تنهـا مطالعـاتی کـه در بررسـی تـأثیر شـاخص      
این . شونداند، در این قسمت آورده میقانون را نیز برآورد کرده اقتصادي، تأثیر شاخص حاکمیت

 Baradaran Shoraka and Malekossadati Komijani and (2008);مطالعات شامل مطالعـات  
Salatin ;(2009) Isazadeh and Ahmadzadeh )2009(; (2009) Mobarak and 

Azarpeyvan ; Shahabadi and Pourjavan  ;(2010) Komijani and Salatin  (2010) ; 
Nadiri and  Mohammadi )2011 (وShahabadi and Pourjavan  (2012)  بـه  باشـند کـه   مـی

بـر  هاسـت،  که شاخص حاکمیت قانون نیز جـزو ایـن شـاخص   هاي حکمرانی بررسی تأثیر شاخص
اسـتفاده  هاي خطی مدلها و در این مطالعات از روش. اندپرداختهکشورها  رشد و توسعه اقتصادي

هاي و معنادار شاخصشده و نتایج مشابهی براي گروه کشورهاي مختلف که حاکی از تأثیر مثبت 
دسـت   هباشـد، بـ  بر رشد و توسعه اقتصـادي مـی  باالخص شاخص حاکمیت قانون حکمرانی خوب 

      .آمده است
داخلـی   طالعـات م تمامی کهدهد پیرامون موضوع نشان می مطالعات بنديجمعدر حالت کلی، 

، به بررسی تأثیر شاخص حاکمیت قانون بر رشـد  اقتصادي رشد بر حکمرانی تأثیردر قالب بررسی 
 بـر  حاکمیـت قـانون   تـأثیر اند، ولی در برخی مطالعات خارجی مستقیماً به بررسی اقتصادي پرداخته

 لگوهاي خطی استفادهبا این حال در تمامی این مطالعات نیز از رهیافت ا. اندرشد اقتصادي پرداخته

 هاي مربوط به تولیـد ناخـالص داخلـی   داده 1به دلیل وجود احتمال بسیار در مورد ناهمگنی که شده
هاي تـابلویی و نیـز بـا    کشورهاي مختلف، با نادیده گرفتن این مسئله و انتخاب اثرات گروهی داده

اند که این مسئله، مطالعه پرداختههاي اثرات ثابت و تصادفی، به تخمین مدل مورد استفاده از روش
زیرا ارائه یک پارامتر ثابت و مشـابه بـراي توضـیح    . برآوردهاي رگرسیونی کاذب را به دنبال دارد

در کشورهاي مختلف و به طور خاص براي  حاکمیت قانونو شاخص  تولید ناخالص داخلیرفتار 

                                                                                                 
1- heterogeneity  
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تفـاوت اسـت، چنـدان معقـول و     هـا بسـیار م  کشورهایی که سطوح درآمدي و ساختار اقتصادي آن
با هدف پر کردن خأل مطالعاتی در خصوص تعیین رابطه بین حاکمیت لذا . رسدمنطقی به نظر نمی

خطـی بـین متغیرهـاي     نیز بررسی وجود رابطه غیرقانون و رشد اقتصادي حداقل در داخل کشور و 
در ایـن   در مطالعـات قبلـی  تري را ارائـه نمـوده و مشـکالت موجـود     ءتوان نتایج قابل اتکامدل، می
 . را مرتفع کرد خصوص

  
  PSTRمدل : شناسی پژوهشروش -4

و مراحل تخمـین آن در ایـن بخـش ارائـه     ) PSTR(تبیین مدل رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی 
بـا دو رژیـم حـدي و یـک تـابع انتقـال را        PSTRیـک مـدل    Gonzalez et al  (2005).گـردد می
  :یندنماصورت زیر تصریح می به

푦 = 휇 + 훽 푥 + 훽 푥 푔(푞 ;훾, 푐) + 푢  ,   푖 = 1, … ,푁		, 푡 = 1, … ,푇             )1(     

نیـز   푢اثرات ثابـت مقـاطع و    μزا،  برداري از متغیرهاي برون 푥متغیر وابسته،  푦که در آن 
.푖جزء خطا است که  푖.푑.푁(0, 휎 푔(푞	تـابع انتقـال   . فرض شده است ( ; 	훾, 푐)     نیـز یـک تـابع

شود و بـه پیـروي   اي تعیین میپیوسته و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقدار متغیر آستانه
  :گرددصورت الجستیکی زیر تصریح می به Gonzalez et al  (2005)از 

푔(푞 ; 	훾, 푐) = 1 + exp	(−훾∏ 푞 − 푐 )  ,  훾 > 0, 푐 ≤ 푐 ≤, … ,≤ 푐  )2(  
متغیر  푞پارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است و  훾 در این تابع
توانـد از بـین   مـی  )Colletaz and Hurlin )2006 باشد که بـر اسـاس مطالعـه   اي میانتقال یا آستانه

یر دیگر خارج از مدل که از حیث مبانی تئـوریکی  متغیرهاي توضیحی، وقفه متغیر وابسته، یا هر متغ
همین طـور  . در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیر خطی باشد، انتخاب گردد

푐 = (푐 , … , 푐   .هاي وقوع تغییر رژیم استاي یا مکانیک بردار از پارامترهاي حد آستانه (
  :شودبا بیش از یک تابع انتقال نیز به صورت زیر تصریح می PSTRیافته مدل شکل تعمیم

푦 = 휇 + 훽 푥 ∑ 훽 푥 푔 푞 ;훾 , 푐 + 푢                                       )3(  
Gonzalez et al  (2005)     اي، لحاظ کردن یـک یـا دو مقـدار آسـتانهm=1   یـاm=2  را بـراي ،

بر دو رژیم حدي مرتبط  PSTR، مدل m=1براي . کنندغییرپذیري پارامترها پیشنهاد میمواجهه با ت
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و بـا یـک تـابع انتقـال     ) 푐(اي در مقایسه با حـد آسـتانه  ) 푞(با مقادیر کمتر و بیشتر از متغیر انتقال 
ــرایب   ــت از ض ــا   훽یکنواخ 훽ت + 훽  ــی ــت م ــددالل ــراي . کن ــه   m=2ب ــال در نقط ــابع انتق ، ت

(푐 + 푐 رسد و مقدار عددي یک را بـراي مقـادیر کمتـر و بیشـتر متغیـر انتقـال       به حداقل می 2/(
(푞   . کندلحاظ می (

هاي انفـرادي برطـرف   اثرات واحدهاي مقطعی به وسیله حذف میانگین PSTRدر تخمین مدل 
زن حداکثر که معادل تخمین NLS(1(سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی  .شودمی

 Fok et al اما مطابق مطالعـات انجـام شـده توسـط    . شوداست، تخمین زده می ML(2(نمایی راست

)2004(،Gonzalez et al  (2005)  وColletaz and Hurlin )2006(  در تخمین مدلPSTR   ابتـدا
شود و در صـورت رد فرضـیه صـفر مبنـی بـر خطـی       انجام می PSTRآزمون خطی بودن در مقابل 

بودن، باید تعداد توابع انتقال جهت تصریح کامل رفتار غیـر خطـی موجـود میـان متغیرهـا انتخـاب       
براي این منظور، فرضیه صفر وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضـیه وجـود حـداقل دو تـابع     . شود

در صورتی که فرضیه صفر رد نشود، لحاظ کـردن یـک تـابع انتقـال جهـت      . شودانتقال آزمون می
امـا در صـورتی کـه فرضـیه صـفر رد شـود،       . کنـد رابطه غیر خطی میان متغیرها کفایت مـی  بررسی

وجود خواهد داشت و در ادامه باید فرضـیه صـفر وجـود دو     PSTRحداقل دو تابع انتقال در مدل 
این فرآیند تا جایی باید ادامـه  . تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود حداقل سه تابع انتقال آزمون شود

  .3د که فرضیه صفر پذیرفته شودیاب
  

  تخمین مدل و نتایج تجربی -5
این تحقیق به بررسی تأثیر شـاخص نهـادي حاکمیـت قـانون بـر رشـد اقتصـادي هشـت کشـور          
بزرگ اسالمی در حال توسعه شامل اندونزي، ایران، بنگالدش، پاکسـتان، ترکیـه، مـالزي، مصـر و     

متغیرهاي مورد استفاده در این مقالـه بـه پیـروي از    . پردازدمی 1996-2012نیجریه طی دوره زمانی 

                                                                                                 
1- Non-Linear Least Squares (NLS) 
2- Maximum Likelihood (ML)  

 Heidari and Saeidpour توانند بهمی PSTRهاي خوانندگان محترم مقاله در صورت تمایل به مطالعه بیشتر راجع به مدل - 3

 . مراجعه نمایند) 2014( Heidari et alو نیز  )2013(
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Evrensel )2010( و در قالب یک حالت کلی از مدل  انتخاب شدهPSTR  که در معادله)ارائه ) 3
  :1گرددصورت زیر تصریح می شده است، به

퐺푦 = 휇 + 훼 푟푙푖 + 훽 푙푒푑푢 + 훿 푙푒푥 + 휃 푙푓푑 + 휌 푖푛푓 + 휑 푙표푝푒푛 +
[훼 푟푙푖 + 훽 푙푒푑푢 + 	훿 푙푒푥 + 휃 푙푓푑 + 휌 푖푛푓 + 휑 푙표푝푒푛 ]	푔(푞 ;γ, 푐) + 휀  
                                                                                                                         )4  (  

بترتیب رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی،      푙표푝푒푛و  퐺푦 ،푟푙푖 ،푙푒푑푢 ،푙푒푥 ،푙푓푑 ،푖푛푓که در آن، 
شاخص حاکمیت قانون، مخارج تحصیل، صادرات مواد خـام کشـاورزي، شـاخص توسـعه مـالی،      

  .نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد هستند
عنوان معیاري براي سنجش امنیت حقوق  ین مطالعه بهشاخص حاکمیت قانون استفاده شده در ا

هـاي حکمرانـی منتشـر شـده از سـوي بانـک       مالکیت و عملکرد نظام قضایی، از مجموعه شـاخص 
انـد  کنندگان این شاخص مجموعه عوامل متعددي را مورد بررسی قرار دادهتدوین. باشدجهانی می

-سـرعت دادرسـی، بـی   (ی، عملکرد نظام قضـایی  استقالل نظام قضای: ها عبارتند ازکه برخی از آن
، عملکـرد پلـیس، حمایـت از حقـوق مالکیـت، الـزام بـه قراردادهـا، امنیـت          ...)هـا و  طرفی دادگاه

-احتمال وقـوع هـر یـک از ایـن عوامـل توسـط تـدوین       . اجتماعی، میزان وقوع جرایم و بازار سیاه
. شـود کشـور محاسـبه مـی    کنندگان شاخص بررسی شده و در مجموع یک شاخص کل براي هـر 

بوده که افزایش مقدار شـاخص بیـانگر عملکـرد بهتـر     + 5/2و  -5/2دامنه تغییرات این شاخص بین 
  .باشدمی

بدین منظـور،  . ، الزم است که محقق از مانایی متغیرها مطمئن شودPSTRپیش از تخمین مدل 
نتایج ایـن  . استفاده شده است )Levin, Lin and Cho )2002 در این مطالعه از آزمون ریشه واحد

 .باشنددهد تمامی متغیرها در دوره مورد بررسی مانا مینشان می) 1(آزمون در جدول 
هاي خطی بودن، صورت گرفته، به نحوي که تعداد توابع انتقال مشـخص  در این مرحله آزمون

ي باال، حـاکی از  داردر سطح معنی) 2(در جدول  퐿푅و  퐿푀 ،퐿푀هاي تشخیصی آزمون. گردد
هاي آزمون نبود رابطه غیر خطـی باقیمانـده نیـز بـر     وجود رابطه غیر خطی بین متغیرها بوده و آماره

  .کافی بودن یک تابع انتقال براي تعیین رفتار غیر خطی متغیرها داللت دارند

                                                                                                 
   .اندتحقیق از سایت بانک جهانی استخراج شدههاي مورد استفاده در این داده - 1
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   LLCریشه واحد تابلویی  آزمون): 1(جدول 
    متغیرها

풍풐풑풆풏 풊풏풇 풍풇풅 풍풆풙 풍풆풅풖 풓풍풊 푮풚 
آزمون   tآماره   - 214/15  - 233/4  - 833/1  - 884/1  - 065/4  - 531/2  - 607/5

LLC  
  

  احتمال  000/0  000/0  033/0  029/0  000/0  005/0  000/0

 نتایج تحقیق: مأخذ

  
پس از اینکه از وجود رابطه غیـر خطـی بـین متغیرهـا اطمینـان حاصـل شـد و یـک تـابع انتقـال           

. اي ضروري براي مـدل نهـایی انتخـاب شـوند    هاي آستانهگردید، در ادامه باید تعداد مکانانتخاب 
بـا    PSTR، دو مـدل  )2010( Judeو ) Colletaz and Hurlin )2006بدین منظـور، بـه پیـروي از    

هــا مقــادیر مجمــوع مجــذور اي تخمــین زده شــده و بــراي هـر کــدام از آن یـک و دو حــد آســتانه 
) 3(در جـدول شـماره   . محاسـبه گردیـد   2و معیـار اطالعـات آکائیـک    1معیـار شـوارتز  ها، باقیمانده

نشان ) 3(طور که نتایج جدول همان. ارائه شده است PSTRمعیارهاي عنوان شده براي هر دو مدل 
رغم ، علی)Jude )2010در چنین شرایطی به پیروي از . دهد این سه معیار نتیجه واحدي ندارندمی

با یـک تـابع    PSTRلذا مدل . شوندناچیز، معیار شوارتز و آکائیک ترجیح داده میوجود اختالف 
  .شوداي انتخاب میانتقال و یک حد آستانه

  

  هاي خطی بودن و نبود رابطه غیر خطی باقیماندهآزمون): 2(جدول 
m=2 m=1   푳푹 푳푴퐅 푳푴퐰 푳푹 푳푴퐅 푳푴퐰 

673/22  
)000/0(  

656/1  
)098/0(  

901/19  
)069/0(  

256/19  
)000/0(  

009/3  
)011/0(  

230/17  
)008/0(  

퐻 :푟 = 0	푣푠	퐻 :푟 = 1 
 

074/23  
)027/0(  

377/1  
)206/0(  

207/20  
)063/0(  

351/10  
)111/0(  

273/1  
)283/0(  

745/9  
)136/0(  

   
퐻 :푟 = 1	푣푠	퐻 :푟 = 2 

  .مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است. باشندبیانگر تعداد توابع انتقال می rاي و هاي آستانهبیانگر تعداد مکان m: توجه
 نتایج تحقیق: مأخذ

 

                                                                                                 
1- Schwarz Criterion 
2- Akaike Information Criterion 
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  اي در یک تابع انتقالهاي آستانهتعیین تعداد مکان): 3(جدول 
    هامجموع مجذور باقیمانده  معیار شوارتز  معیار آکائیک

5155/1  8153/1  273/448  m=1  
5171/1  8384/1  788/438  m=2  

 نتایج تحقیق: مأخذ  
  

دو رژیمی فوق برآورد شده است که نتـایج آن در جـدول شـماره     PSTRمدل در این مرحله، 
اي بـرآورد شـده و حـد آسـتانه     925/5پارامتر شیب معـادل  طبق این جدول، . آورده شده است) 4(

 PSTR عنوان نقطه عطف و متمایز کننده دو رژیم بیان شده در مدل  شاخص حاکمیت قانون نیز به
متناسب با سطح (ضرایب تخمینی از رژیم نخست را به خود اختصاص داده است و  -511/0مقدار 

  متناسـب بـا سـطح حاکمیـت قـانون بیشـتر از      (بـه رژیـم بعـدي    ) -511/0حاکمیت قـانون کمتـر از   
 .یابندتغییر می) -511/0 

  

   PSTRنتایج تخمین مدل ): 4(جدول 
  풓풍풊ضرایب   풍풆풅풖 ضرایب   풍풆풙ضرایب 

)8482/1 -    (1030/0 -   
  훿  )7022/1 -       (5350/0-  β    )1854/2   (1340/6  α  

)9538/1    (2262/1  
  훿  )9545/2      (3776/17  β  )7200/1  (5538/1  α  

  풍풇풅ضرایب   풊풏풇ضرایب   풍풐풑풆풏ضرایب 
)9445/1      (8008/3  

  휑  )0394/6 -    (4219/0 -  휌  )1136/2   (1078/3  휃  

)7973/1     (7945/1  
  휑  )7285/4     (3720/0  휌  )1191/2   (5673/7  휃  

퐺(푞: رژیم حدي اول         ; 	훾, 푐) = 0    
퐺푦 = 휇 + 6.1340	푟푙푖 − 0.5350	푙푒푑푢 − 0.1030	푙푒푥 + 3.1078	푙푓푑 − 0.4219	푖푛푓

+ 3.8008	푙표푝푒푛  
퐺(푞: رژیم حدي دوم ; 	훾, 푐) = 1  

퐺푦 = 휇 + 7.6878	푟푙푖 + 16.8426	푙푒푑푢 + 1.1232	푙푒푥 + 10.6751	푙푓푑 − 0.0499	푖푛푓
+ 5.5953	푙표푝푒푛  

γ = 5.925																						푐 = −0.511	 
  .باشنداي مینیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γ. است tدهنده آماره مقادیر داخل پرانتز نشان: توجه

 نتایج تحقیق: مأخذ
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بـدیهی اسـت بـه دلیـل وجـود مشـکل نـاهمگنی در ضـرایب کشـورهاي مختلـف و ناپایـداري            
عنوان کشش  هاي تابلویی، تفسیر مقدار عددي ضرایب بههاي تخمینی در طول زمان در دادهپارامتر

لذا در تبیین نتایج حاصل از تخمین، صرفاً عالیـم ضـرایب رگرسـیونی، شـدت و     . غیر معقول است
  . گیردها مورد بحث قرار میتغییرات آن

شاخص حاکمیـت قـانون در هـر     نحوه تأثیرگذاري متغیرها در دو رژیم بدین صورت است که
دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد که البته شدت تأثیرگذاریش در رژیم دوم افزایش یافته 

در خصوص تأثیر حاکمیت قانون بر رشد اقتصادي و شدت یافتن اثرش در رژیـم دوم و در   .است
حمایت از حقوق مالکیـت و  توان بیان کرد که حاکمیت قانون با سطوح باالي حاکمیت قانون، می
گذاري داشـته باشـند؛ چـرا    شود افراد انگیزه بیشتري براي سرمایهحسن اجراي قراردادها، باعث می

که با حمایت از حقـوق مالکیـت، مالکـان اطمینـان خواهنـد داشـت در آینـده بـه سـود حاصـل از           
-یشـتري در سـرمایه  حسـن اجـراي قراردادهـا نیـز اعتمـاد ب     . هاي خود خواهند رسـید گذاريسرمایه

گذاري موجب تسـریع در  کند که هر دو مورد با افزایش سرمایهالمللی ایجاد میگذاران ملی و بین
متغیر مخارج تحصـیل در رژیـم اول تـأثیر منفـی و در رژیـم دوم تـأثیر       . رشد اقتصادي خواهند شد

با توجـه بـه اینکـه یکـی از قـوانین       توان گفتدر توضیح این تأثیر می. مثبت بر رشد اقتصادي دارد
موجود، برخورداري همه افراد از آموزش و پـرورش رایگـان در تمـام سـطوح و تسـهیل آمـوزش       

طـور مسـاوي بـراي همـه افـراد       قانون به) سطوح پایین حاکمیت قانون(باشد، در رژیم اول عالی می
ود تنها قشر خاصـی از مـردم از   شاجرا نشده و تبعیضات نژادي، فرهنگی و غیره بین افراد باعث می

خاطر اعمال  چنین، در صورت برخورداري همه افراد از آموزش نیز، به هم. مند گردنداین حق بهره
گــذاري حاصــل تبعیضــات مــردم رغبــت چنــدانی نداشــته و کــارایی مــورد انتظــار از ایــن ســرمایه 

فراد بطـور مسـاوي بـراي همـه     ولی در رژیم دوم قانون به دور از تبعیض قائل شدن بین ا. گردد نمی
گذاري بر روي نیروي انسانی شده و در جهت شود و باعث افزایش بازده اقتصادي سرمایهاجرا می

نحوه تأثیرگذاري صـادرات مـواد خـام کشـاورزي بـر رشـد       . نمایدافزایش رشد اقتصادي عمل می
رژیم دوم تـأثیر مثبـت   در رژیم اول، تأثیر منفی و در  تولید ناخالص داخلی بدین صورت است که

گریـزي و  توان بیان کرد از آنجایی که قـانون در خصوص تأثیر منفی در رژیم اول می. داشته است
گریـزان از طـرف   باشـد و هـیچ برخـوردي بـا قـانون     زیر پا گذاشتن قانون در این رژیم مشـهود مـی  

هـاي  در راه ایـن امـر موجـب اسـتفاده از درآمـدهاي صـادراتی       گیـرد، سیستم قضایی صورت نمـی 
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ولی در رژیم دوم و در سطوح باالي حاکمیـت  . گرددغیرمرتبط با تولید و بعضاً هم مخل تولید می
هایی که باعث افـزایش  قانون و اعمال نظارت و کنترل، درآمد حاصل از صادرات این منابع در راه

أثیر مثبـت بـر   شاخص توسعه مالی نیز در هر دو رژیم تـ  .گرددشوند، مصرف میرشد اقتصادي می
هاي نهادي، حمایـت و  بر طبق نظریه. رشد اقتصادي دارد که اثر آن در رژیم دوم شدت یافته است

اصل ) گذاريیعنی حق مالکان دارایی براي استخراج بازده از سرمایه(اجراي کامل حقوق مالکیت 
رغـم وجـود   ي علـی گذارگذاران بالقوه مایل به سرمایهچون سرمایه. حیاتی در معامالت مالی است

-ریسک مصادره نیستند، حفاظت از حقوق مالکیت سبب گسترش وسایل و ابزارهـاي تضـمین وام  
-چنین افزایش امکان تجمیع سـرمایه  ها به بازارهاي مالی و همها، افزایش امکان ورود انواع دارایی

لــذا در ســطوح بــاالي حاکمیــت قــانون، شــدت  . شــودهــاي بــزرگ مــیهــاي کوچــک در طــرح
در مورد نحوه تأثیرگذاري نرخ تورم بر . یابدیرگذاري این شاخص بر رشد اقتصادي افزایش میتأث

حرکـت  (همگام با افزایش سطح حاکمیت قـانون   توان بیان کرد کهرشد تولید ناخالص داخلی می
-شدت تأثیرگذاري نرخ تورم بر رشد تولید ناخالص داخلی کاهش مـی ) از رژیم اول به رژیم دوم

-تر حاکمیت قانون باعث میتوان بیان کرد در رژیم اول سطوح پایینر توضیح این تأثیر مید. یابد
انـداز و  اي بـراي پـس  شود حقوق مالکیت افراد نادیده گرفته شود که در این صورت افـراد انگیـزه  

-چرا که مالکان اطمینان ندارند در آینده به سود حاصل از سـرمایه . گذاري نخواهند داشتسرمایه
گرایـی  انداز موجب تقویت مصـرف این امر با تضعیف انگیزه پس. هاي خود خواهند رسیدذاريگ

در حـالی کـه   . دنبـال دارد  شود که آن هم افزایش نرخ تورم را بهو افزایش تقاضا براي مصرف می
افتد و باعث کاهش شدت تأثیرگذاري نرخ تورم بر رشـد  در رژیم دوم عکس این حالت اتفاق می

نهایتاً، نحوه تأثیرگذاري شاخص باز بودن اقتصاد بر رشد تولید ناخالص داخلی . گرددمی اقتصادي
بدین صورت است که همگام با افزایش سطح حاکمیت قـانون، شـدت تأثیرگـذاري شـاخص بـاز      

تـوان بـه   در توضـیح چنـین تـأثیري مـی    . یابدبودن اقتصاد بر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می
) رژیـم دوم (مالکیت و حسن اجراي قراردادها در سطوح باالتر حاکمیـت قـانون    حمایت از حقوق

-هاي داخلی و خارجی و در نتیجه افزایش روابط تجـاري و بـین  اشاره کرد که باعث جلب سرمایه
در ادامـه، بـه نمـایش    . باشـد از این رو در رژیم دوم شدت تأثیرگذاري بیشـتر مـی  . گرددالمللی می

  .شودپرداخته می نموداري این روابط
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  داخلی ناخالص تولید رشد بر قانون حاکمیت شاخص تأثیرگذاري ضریب): 1( نمودار

  
  داخلی ناخالص تولید رشد بر تحصیل مخارج تأثیرگذاري ضریب): 2( نمودار

  
  داخلی ناخالص تولید رشد بر کشاورزي خام مواد صادرات تأثیرگذاري ضریب): 3( نمودار
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  داخلی ناخالص تولید رشد بر مالی توسعه شاخص تأثیرگذاري ضریب): 4( نمودار

  
  داخلی ناخالص تولید رشد بر تورم نرخ تأثیرگذاري ضریب): 5( نمودار

  
  داخلی ناخالص تولید رشد بر اقتصاد بودن باز شاخص تأثیرگذاري ضریب): 6( نمودار
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  گیريجمع بندي و نتیجه -6
طور که ذکر شد هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص نهادي حاکمیت قانون بـر  همان

بدین منظور از مدل رگرسـیون  . باشدمی 1996-2012هاي طی سال D-8رشد اقتصادي کشورهاي 
ــم تــابلویی  و  2004(،Gonzalez et al  (2005)( Fok et alکــه توســط ) PSTR(انتقــال مالی
Colletaz and Hurlin )2006 (    مـدل  . ارائه و گسترش یافتـه، اسـتفاده شـده اسـتPSTR   اسـتفاده
تغییـر رژیمـی نـه تنهـا یـک شـکل تـابعی خـاص و          ترین مـدل عنوان برجستهشده در این مطالعه به 

کند، بلکه رابطه غیر خطی محتمل میـان متغیرهـا   محدود کننده را بر رابطه میان متغیرها تحمیل نمی
-سـازي مـی   اي پیوسته مـدل اي به شیوهانتقال و بر مبناي مشاهدات متغیر آستانه را با استفاده از تابع

چنین در این مدل مشکل ناهمگنی در پارامترهاي تخمینـی بـا امکـان تغییـر یـافتن ضـرایب        هم. کند
به هر حال، نتـایج تخمینـی بـر وجـود     . شودبراي کشورهاي مختلف و حتی در طول زمان، حل می

کننـد و لحـاظ نمـودن یـک تـابع      ن حاکمیت قانون و رشد اقتصادي داللت مـی رابطه غیر خطی میا
نتـایج  . کنـد اي نیز جهت تصریح کامل رفتارهـاي غیـر خطـی کفایـت مـی     انتقال با یک حد آستانه

کنـد،  تجـاوز مـی    -511/0دهد زمانی که شاخص حاکمیت قانون از نشان می PSTRبرآورد مدل 
پارامتر شیب نیز که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر . تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد

نتایج مربوط به برآورد ضرایب متغیرهاي لحاظ شده در . برآورد شده است 925/5باشد، معادل می
دهند که حاکمیت قانون در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد کـه بـا   مدل نیز نشان می

متغیـر  . یابـد و وارد شـدن بـه رژیـم دوم، شـدت اثرگـذاري آن افـزایش مـی       اي عبور از حد آستانه
متغیـر  . مخارج تحصیل در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بـر رشـد اقتصـادي دارد   

اگـر  . صادرات مواد خام در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصـادي دارد 
دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادي دارد، اما شدت تأثیرگـذاریش در رژیـم   چه نرخ تورم در هر 

دوم کاهش یافته است و در نهایت، با اینکه شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد در هر 
-دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارند، اما در رژیم دوم شدت تأثیرگذاریشـان افـزایش مـی   

  .یابد
در این مطالعه ذکر گردید، در حال حاضر نقش و تأثیر نهادها در تمامی کشورها طور که همان

اي که از نظر کیفیـت نهـادي در سـطح مطلـوبی قـرار ندارنـد، در       ویژه کشورهاي در حال توسعه به
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بهبود رشد و توسعه اقتصادي کشورها کـه یکـی از اهـداف مهـم اقتصـاد کـالن کشـورهاي مـورد         
تر از تأثیرگذاري سایر متغیرهاست؛ چرا که مبناي توسعه اقتصادي، توسـعه   مطالعه است، بسیار مهم

عبارت دیگر تا زمانی که جامعه به سطح قابل قبـولی از توسـعه سیاسـی نرسـد و      به. باشدسیاسی می
هـا، رشـد و توسـعه    گـذاري کیفیت نهادي در حد پایینی باشد، با وجود تمـامی امکانـات و سـرمایه   

ریـزان و سیاسـت گـذاران در وهلـه اول بـه      بایست توجـه برنامـه  لذا می. د بوداقتصادي میسر نخواه
تـرین   طـور کـه در مطالعـه ذکـر گردیـد، یکـی از مهـم       همـان . بهبود کیفیت نهادها معطوف گـردد 

متغیرهاي نهادي که هدف مطالعه حاضر نیز روشن سـاختن تـأثیر آن بـر اقتصـاد اسـت، حاکمیـت       
ست اقداماتی در جهت ارتقاي سطح شاخص حاکمیـت قـانون در   از این رو ضروري ا. قانون است

هـایی در جهـت ایجـاد و گسـترش دسـتگاه      بدین منظور الزم است سیاست. کشورها صورت گیرد
ها و اهداف طراحی شده دولت و ثبات در برنامهبرقراري بینی و کارآمد، قضایی مستقل، قابل پیش
ایجـاد  ، محـیط آینـده اقتصـادي و سیاسـی    بـودن  بینی پیشقابل منظور بهها عدم تغییر پیاپی سیاست

حفاظت از حقوق مالکیت، پـیش  هاي نوین براي حل منازعات، سازوکارهاي نوآورانه مانند روش
نـویس آن در اختیـار عمـوم، اسـاتید، حقوقـدانان، اقتصـاددانان و       از تصویب قوانین قرار دادن پیش

هاي فرهنگی و آموزشی پیش و نیز فراهم نمودن زمینه نظران و استفاده از نظرات آنها سایر صاحب
از اجراي قوانین، نظارت بر حسن اجراي قراردادها و نیز ایجـاد انگیـزه بـراي کـارآفرینی و توسـعه      
کسب و کار و اقداماتی از این قبیل، اتخاذ شده تا بدین ترتیب بتوان گامی مهم و اساسی در جهت 

 .پایدار برداشتدستیابی به رشد و توسعه اقتصادي 
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