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  هاي تابلویی آن با استفاده از رهیافت داده
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  :چکیده
بین تغییرات  که است  علّیهاي به دنبال بررسی مکانیزمعهمطالاین    

  .کندي هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار مینهاد
بر  اثرات حفاظت از حقوق مالکیت مکانیزم مورد نظر در این تحقیق،

که  عملکرد اقتصاد، بر به دنبال آن و انسانی و فیزیکی يسرمایهانباشت 
  .می باشد است، تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیري شدهتوسط سطح 

نئو کالسیکی منکیو، که مدل رشد ) 2007( از روش دینسر براي این منظور
هاي نهادي متغیرهاي مربوط به ویژگیرا با افزودن ) 1992(رومر و ویل 

 سپس مدل تعمیم یافته،  . استفاده نموده است،دهدشورها گسترش میک
 آزمون 2007 تا 2000 زمانی ي کشور طی بازه77هاي ده از دادهبا استفا

 مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی  کهداد نتایج نشان  .شده است
 و در  انسانی فیزیکی ويانباشت سرمایه همچنین  .دهدرا افزایش می

 حفاظت يبا درجه در یک کشورنتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه 
  . مثبت داردي پس انداز رابطهنرخ يبه اندازه  نیز،لکیتاز حقوق ما
  JEL:  O41 ،D23طبقه بندي 

  
  هاي تابلوییرشد اقتصادي، حقوق مالکیت، داده:  کلیديواژهاي

  
  
    دانشگاه فردوسی مشهد گروه اقتصاد دکترياندانشجوی و دانشیار به ترتیب، ∗

 )com.yahoo@2001_Madeli(  
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   مقدمه-1
پذیرش قوانین تأمین حقوق مالکیت فکري توسط کشورها عامل مهمی در ایجاد 

  ).1388ان، رخداپرست و دیگ(انگیزه براي پژوهشگران در کشورهاي مختلف است 
 يسرمایهبر انباشت  این مطالعه بررسی اثرات حفاظت از حقوق مالکیت هدف

توسط سطح که در این مقاله  عملکرد اقتصاد، بر به دنبال آنو  و انسانی فیزیکی
با استفاده از مدل بسط داده  است، تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیري شده

 مدل اصلی و سپس آزمون آن با افزودن متغیرهاي نهادي به) 2007 (1شده دینسر
در نهادهاي هر بین تغییرات ی که یها مکانیزمبررسی هدفبه طور خاص،  . است

مکانیزم مورد نظر در این   .کند ان ارتباط برقرار میعملکردبا تغییرات در کشور 
به  و انسانی و فیزیکی يسرمایهبر انباشت  اثرات حفاظت از حقوق مالکیت تحقیق،

 يتوسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانهکه   است عملکرد اقتصادبر دنبال آن
  . استاندازه گیري شده

بین کشورهاي مختلف متفاوت طور قابل توجهی ه ح عملکرد اقتصادي بسط
، ها مهم این تفاوتمنابع  .ها معموال در طول زمان ماندگار هستند تفاوتاست و این

 انباشت درتفاوت  اما  . استی فیزیکی و انساني در انباشت سرمایهاختالفعموما 
اختالفات در سطح عملکرد اقتصاد تنها کسر کوچکی از  ،فیزیکی  و انسانیيسرمایه

 .)1997 2هال و جونز،( دهدبین کشورها را توضیح می
و حسین خان ) 1383(برتلوت  اي از مطالعات مانندر دستهبه همین خاط

 علت این ي دیگر دربارهيمعتقدند که شاید عامل توضیح دهنده) 1378(
 بر هایی کهیه و تحلیلتجز  .اختالفات، کیفیت نهادهاي موجود در هر کشور باشد

) 1959 (3 از مقاله کالسیک سولواند، عموماً انجام پذیرفتهکلاساس تابع تولید 
در این مقاله سولو بعضی از دالیل اختالفات عملکرد اقتصادي بین  . اندپیروي کرده

  توان به ها می از جمله این تجزیه و تحلیل .کشورها را شناسایی کرده است
  . اشاره کرد،انجام شده است) 1992 (6 و ویل5 رومر4،توسط منکیواي که مطالعه

                                                        
1 Dincer  
2 Hall and Jones 
3 Solow 
4 Mankiw 
5 Romer 
6 Weil 
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 انجام )1999( و جونز کاري که هال  جملهاز تحقیقات زیادي با این وجود،
تنها کسر  فیزیکی و  و انسانیي انباشت سرمایهدردهد که تفاوت ، نشان میدادند

به  . دهدیح میکوچکی از اختالفات در سطح عملکرد اقتصاد بین کشورها را توض
 )1378(و حسین خان ) 1383(برتلوت مانند  مطالعاتاي از همین خاطر دسته

 علت این اختالفات، کیفیت ي دیگر دربارهيمعتقدند که شاید عامل توضیح دهنده
   .نهادهاي موجود در هر کشور باشد

حمایت از ،  ناکافینهادهاي کنند که میاستدالل) 1997(8 و ناك7کیفر
 آنها به عنوان حق يحق مالکیت در مقاله . دهند را کاهش میالکیتحقوق م

دست آمده از آنها ه هایشان و جریان درآمدي بها براي دخالت در داراییبنگاه
 از دست دادن ه را تهدید ببنگاهحمایت ضعیف از حقوق مالکیت   .تعریف شده است

 ریسک چنین، )1997(ن  و دیگرا9ر طبق گزارش کالگو ب .نماید میهایشدارایی
این امر به عملکرد اقتصاد  ،سوي دیگر  از .ها بسیار زیاد استبراي بنگاه تهدیدي

  .کندهاي زیادي وارد مییک کشور لطمه
 بحث حمایت از حقوق مالکیت را از این ، غالباًمطالعات تجربی و نظري قبلی

ه اي کارا و بهره ور بهکنند که نبود آن موجب از بین رفتن فعالیتلحاظ بررسی می
اگر حقوق مالکیت حفاظت  . گردد اعمال تجاوزکارانه به حقوق آنها میيوسیله

اخاذي توسط   .گرددها صرف تامین این حفاظت مینشوند، بخشی از منابع بنگاه
 ي همه تقریباً که، تجاوزکارانه شایع است سازمان یافته، یک عملمجرمهاي گروه

 از آن را دارا کشورهاي در حال توسعه درجات مختلفی یاري ازکشورها و به ویژه بس
 درصد از 10به پرداخت حدود   مجبورهابنگاه، به عنوان مثال، در اکراین  .هستند
  .)1998 10،کافمن(  هستند سازمان یافتهمجرم هاي گروهشان بهدرآمد

 غیرهاي به عنوان یک مالیاتاي روشن است که چنین اعمال تجاوزکارانه
هاي این تجاوز که از طریق دو جزء هزینه . گرددرسمی بر فرایند تولید تحمیل می

ز بر روي انباشت یشود، اثراتی نهاي ملی میمصرف و سرمایه گذاري وارد حساب
از مدل جدیدي استفاده سرمایه دارد که براي بررسی این اثرات الزم است که 

ورتی جزئی مورد بررسی قرار داده به صدر این مقاله فرایندهاي اثرگذاري،   .گردد
                                                        

7 Keefer 
8 Knack 
9 Clague 
10 Kaufmann 
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 اثرات حفاظت از حقوق مالکیت را بر عملکرد اقتصاد بین  بتوانتاشده است 
  . ردکشورها بررسی ک

به مدل منکیو، رومر و ویل با افزودن متغیر حمایت از حقوق مالکیت دینسر 
 مانند، اوالً نشان داده شده است کهو نموده  ابزار تحلیلی جدیدي فراهم )1992(

 و در نتیجه سطح تولید ناخالص فیزیکی و انسانی يه سرمای، انباشتمطالعات قبلی
با نرخ پس  حفاظت از حقوق مالکیت و نیز ي با درجه بین کشورهاداخلی سرانه در

 سطح تولید ناخالص داخلی براثر نرخ پس انداز ) ثانیاً  . مثبت دارديانداز رابطه
 این  . مثبت داردي رابطه حفاظت از حقوق مالکیتيسرانه در یک کشور با درجه

  . حاضر با تحقیقات قبلی استينتیجه یکی از وجوه تمایز مقاله
 مورد در يتوضیح مختصر بخش دوم .  بخش استششاین تحقیق شامل 

تصریح بخش چهارم به  . کندبخش سوم مدل را معرفی می .  موضوع استادبیات
 در بخش پنجم مدل براي کشورهاي . پردازدمیستفاده هاي مورد امدل تبیین داده

 ارزیابی نقاط ونتیجه گیري  به ششمدر بخش  وشود مورد نظر تخمین زده می
  .شودنکات درمورد تحقیقات آتی پرداخته میاز ی قوت و ضعف و برخ

  
   ادبیات موضوع-2

 اقتصاد و شد نهادها بحث به خاصی توجه میالدي، 1970 يهده در هرچند
 طور به(نهادها  يهنمایند متغیر ورود اما ،گردید گذاري پایه نیز جدید نهادگرایی

 رشد الگوهاي به )خاص طور به (آن به مربوط مسائل و مالکیت حقوق و )عام
 هايروش بعد، به دهه این از  .کرد مشاهده 1990 يهده از توان می را اقتصادي
   متغیرهاي همراه به اقتصادي رشد الگوهاي حل و الگوبندي براي متعددي
   :کرد اشارهزیر  هايروش به توانمی که شد داده بسط نهادها يهنمایند
   الگوهاي از نوع رمزي - 1
  ها  الگوهاي تداخل نسل- 2
   بازیهاي نظریه- 3
 هاي ریاضی سایر روش- 4

                                                        
 مشاهده نمود) 1387(توان در مطالعه صمدي ها را میروشاین  توضیحات مربوط به هر یک از.  
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 حقوق از ناقص حفاظت بحث است که شده تالش در الگوهاي رمزي
از  یمطالعات يعمده بخش  .شود فرموله و وارد اقتصادي رشد الگوهاي در مالکیت

 کاهش جمله از مالکیت، حقوق از ناقص حفاظت به مربوط مخارج به ،این دست
    .شودمی مربوط سیاسی، جویی رانت و 12غارتي مسأله يواسطه به گذاري سرمایه

 حقوق  به دلیل عدم حفاظت ازشود که غارت به این صورت مطرح میيلهمسأ
توانند اي از عوامل اقتصادي بدون اینکه تالشی انجام دهند، میمالکیت، دسته

 این امر انگیزه براي سرمایه  .درصدي از تولیدات دیگران را غصب یا غارت نمایند
 و تورنل ،)1992 (13والسکو و تورنل مطالعات  .دهدگذاري و تولید را کاهش می

 17 مینو،)2004( 16استرولیک و لیندنر ،)1996 (15کیم و گروسمن ،)1999 (14لن
   این از برخی) 2007 (19گونزالز و )2006 (18سورجر و النگ وین ،)2006(

 يهمسأل عنوان به مالکیت حقوق از ناقص حفاظت مطالعات، این در .  استمطالعات
 به خاطر اینکه  کیک عمومی به این معناست که .است شده تحلیل عمومی کیک
 گذاري سرمایه از افراد رود،می غارت به دیگران توسط ،دافرا اريگذ سرمایه يهثمر

 کاهش را اقتصادي رشد نشده، حفاظت مالکیت حقوق بنابراین و شوندمی ناامید
  .است شده انجام رمزي الگوهاي چارچوب در مطالعات این يههم . دهدمی

 ،)2005 (23الیس دینسرو و )2004 (22گرداشتاین ،)1998 (21اسونسون مطالعات
 تداخلی، هايلنس با رشد الگوهاي چارچوب در آنها در که اندمطالعاتی از برخی
 و تجزیه مورد سرمایه انباشت و رشد بر مالکیت حقوق از کامل حفاظت نبود تأثیر

 انتخاب يههزین يهبهین میزان تعیین دنبال به ،اسونسون.  است گرفته قرار تحلیل
) قانونی هايزیرساخت در گذاري سرمایه تعادلی سطح یا (قانونی نظام کارایی سطح

                                                        
12 Predation 
13 Tornell and Velasco 
14 Tornell and Lane 
15 Grossman and Kim 
16 Lindner and Strulik  
17 Mino 
18 Vanlong and Surger 
19 Gonzales 
20 Common Pool 
21 Svensson 
22 Gradstein 
23 Dincer and Ellis 
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 فرض تولید از نسبتی را مالکیت حقوق از حمایت نرخ نیز الیس و دینسر و بوده،
  .هستنند آن از حمایت به قادر اهبنگاه که کنندمی

 سیلوستر و )2000 (24تنگ يهمطالع
 نزدیک مطالعات از) 2001( 

 بازیکن دو با ايمرحله دو بازي یک ،نگت  .هستند هابازي ينظریه چارچوب
 دو بازي یک نیز سیلوستر و "اقتصادي کارگزاران از زیادي تعداد"و " مالکانه  دولت"

 سلب کارآفرینان از تولید از بخشی شودمی فرض آن در که است ساخته ايمرحله
  .شود مالکیت

 و )1996( کیم و گروسمن ،)1999( 26پالدا جمله از مطالعات از برخی در
 رمزي، سازي بهینه الگوهاي از غیر هاییروش از ،)2005( 27بندیرا و اندرسون
 مالکیت حقوق وضعیت ،پالدا  .است شده استفاده هابازي ينظریه و هانسل تداخل

 کردن غصب براي موجود درآمد از بخشی که کندمی گیري اندازه پارامتري با را
 جوها رانت تعداد به را مالکیت حقوق يهبهین سطح پالدا،.  جوهاست رانت توسط
  .)1387صمدي،  (دهدمی ارتباط

 فرضا آنه در که است این موجود هايروش و مطالعات يههم مشترك وجه
 تأثیر فرضی، چنین با  .نگیرد انجام مالکیت حقوق از کامل حفاظت کهاست  شده

 سایر و ياقتصاد رشد بر آن، با مرتبط مسائل و نشده حفاظت مالکیت حقوق
 در موجود مطالعات يههم در.  است شده بررسی یکنواخت وضعیت در متغیرها
 افراد تصمیم و )نفع ذي یا (سود هم هايگروه تعداد از تربیش نویسندگان، دسترس

 اموال غارت  وجویی رانت مانند (غیرمولد یا مولد هايفعالیت در شدن وارد براي
 استفاده مالکیت حقوق از کامل حفاظت نبود براي هاییشاخص عنوان به دیگران،

بر  به دنبال بررسی اثرات حفاظت از حقوق مالکیت حاضر يهمطالع اما.  است شده
که در   است عملکرد اقتصادبر به دنبال آن و انسانی و فیزیکی ي سرمایهانباشت

ف هد . ت اس اندازه گیري شدهيتوسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانهاین مقاله 
بین تغییرات در نهادهاي هر  که استی یها مکانیزمبررسی  حاضريخاص مقاله

  .کندبا تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار میکشور 

                                                        
24 Teng 
25 Sylwester 
26 Palda  
27 Anderson and Bandiera 
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 الگوهاي به مالکیت حقوق متغیر ورود يهنحو بررسی بهدر این مقاله ابتدا، 
 نظر مد الگوي، سپس با استفاده از این بررسی . پرداخته خواهد شد اقتصادي رشد
 .تدوین خواهد گردید حاضر،ي همقال

  
   مدل-3
بین اقتصادي در عملکرد هاي قدرتمند تحلیل اختالف در سطوح یکی از مدل 

، مدل رشد نئوکالسیکی منکیو، رومر و ویل  در ادبیات رشد اقتصاديکشورهاي دنیا
 انسانی  فیزیکی ويتفاوت در انباشت سرمایه  بر اساس این مدل .است )1992(

 اما آنها به غیر از  .عامل اصلی اختالف عملکرد اقتصاد بین کشورهاي مختلف است
 منابع اختالف يهیچگونه توضیحی درباره هاي پس انداز متفاوت بین کشورها،نرخ

  تنهابه عبارت دیگر، آنها  . فیزیکی و انسانی ارائه ندادنديدر انباشت سرمایه
بت بودن رشد نیروي کار، کشورهایی که نرخ پس انداز با فرض ثا کردند کهپیشنهاد 

   فیزیکی و انسانی را شامل يباالتر دارند، سطوح باالتري از موجودي سرمایه
از سوي  . گرددشوند و این امر موجب باال رفتن تولید هر نفر نیروي کار میمی

  اظت طور که قبال نیز ذکر شد، نهادهایی که از حقوق مالکیت حفدیگر، همان
  .رسند انسانی و فیزیکی، حیاتی به نظر میيکنند، براي انباشت سرمایهمی

 براي درك  .رسد بدون در نظر گرفتن نهادها مدلشان ناکامل به نظر می،بنابراین
بهتر اختالف عملکرد اقتصادي کشوره، نیاز به مدلی فراتر از مدل رشد نئوکالسیکی 

که حفاظت ) 2007(راي اینکار از روش دینسر ب  .است) 1992(منکیو، رومر و ویل 
  . نماید، استفاده شده استاز حقوق مالکیت را به مدل اضافه می

 یا تنها یک کاالنئوکالسیکی  يمدل تعمیم داده شدهاین در شود فرض می
ي ایجاد  برا وجود دارد وtC)(  مصرفقابل tY)(یک نوع محصول تولیدي 
سرمایه tH)( انسانی يو سرمایهtK)(  فیزیکیيواحدهاي جدید از سرمایه

  .شودمی گذاري
 فیزیکی سرمایه گذاري ي پس انداز و در سرمایه، از تولیدks ثابت کسر

 انسانی سرمایه گذاري ي پس انداز و در سرمایه،د از تولیhs ثابت کسرشود و می
مستهلک  δ انسانی با نرخ ثابت ي فیزیکی و سرمایهي هر دو نوع سرمایه. شودمی
  .شوندمی
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، ks  تنها به، فیزیکی و انسانیيموجودي سرمایه از سوي دیگر، انباشت 
hsو δحفاظت از حقوق مالکیت ي درجهبهبلکه  ، وابسته نیست ،p که فرض 

اثر فرض که با این   . نیز بستگی دارد،گرددمیشود به صورت برونزا تعیین می
آن بر هاي فیزیکی متفاوت از اثر یه حفاظت از حقوق مالکیت در سرمايدرجه

 فیزیکی و يدر موجودي سرمایه، افزایش خالص  است انسانیيرمایه سانباشت
ه از زمان به صورت زیر ب انسانی در یک نقطه ي سرمایهدر موجودي خالصافزایش 

   :آیددست می
)()()( tKtYsptK kp

kk δ−=
•

) 1   (                                                         

)()()( tHtYsptH hp
hh δ−=

•

)2(                                                           

01
01

10





hh

kk

hk

sp
sp

p

ln
ln
,

+
+

≤≤

 

σpp روابطدر این  K φpp است و = h 10 و =  φσ     .است ,
ز این نوع ا .  استp=1اگر حقوق مالکیت به طور کامل رعایت شود، 

 1pاگر  . وجود داردرشد نئوکالسیکی حقوق مالکیت، به طور ضمنی در مدل 
هاي فیزیکی و انسانی سرمایه گذاري شود، باشد، بخشی از تولید که باید در سرمایه

 این امر منجر به کند شدن  .گیردبراي اهداف حفاظتی مورد استفاده قرار می
  .شود فیزیکی و انسانی میيسرمایهافزایش خالص در موجودي 

 يوسیلهه ، تولید ب)1992(نئوکالسیکی منکیو، رومر و ویل  مدل رشد در
   :گرددتابع تولید زیر محاسبه می

[ ] 11
 βαβαβαβα += −− ,0,,)()()()()( tLtAtHtKtY ) 3(                   

)( نیروي کار و ينشان دهندهtL)(که در آن  tAاین متغیر  .  استنش دا
را سولو به مدل رشد اقتصادي خود اضافه نمود تا در واقع میزان اثربخشی نیروي 

 ي میزان سرمایهيدهندهنشانtH)(   .کار را نیز در رشد اقتصادي وارد نمایند
)(معه با سطح دانش موجود در جااست و انسانی  tAتفاوت دارد .    

  .کند را تامین میH و مقادیري از Lدر واقع یک کارگر ماهر، یک واحد از
1βαدر مورد فرض   توان گفت که فرض اصلی مدل رشد نیز می+

 اما از .  ثابت نسبت به مقیاس لحاظ نموده است، تابع تولید را بازدهنئوکالسیک
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 خوبی از تولید در دنیاي واقعی است،  تقریب نسبتا28ًداگالس - آنجا که تابع کاب
در تابع کاب  . شوداي براي تابع تولید در نظر گرفته می به عنوان نمونهمعموالً

الزم . کنندن صفر و یک اختیار میبیهاي متغیرهاي مستقل، مقادیري داگالس توان
]که نبود این فرض توان متغیر مستقل به یاد آوري است  ])()( tLtA را در تابع 

، رومر(  داگالس است-ي تابع کابکند و این امر مخالف فروض اولیهتولید منفی می
2006(.  

, فیزیکی ي ثابت نسبت به سه عامل سرمایه که تابع تولید بازدهاز آنجا
  :تواند به صورت زیر بازنویسی گردد انسانی و نیروي کار موثر دارد، میيسرمایه

AL
Hh

AL
Kk

AL
Yy

thtkty

===

=

,,

)()()( βα

) 4   (                                                     

   
)(که در آن  ty  ،تولید هر نفر نیروي کار موثر)(tkفیزیکی هر يیه سرما 

  . انسانی هر واحد نیروي کار موثر استي سرمایهth)(واحد نیروي کار موثر و 
 رشد g و nهاي برونزاي در این مدل نیروي کار و دانش به ترتیب با نرخ

  : داریماز این رو،  .کنندمی

)()(

)()(

tgAtA

tnLtL

=

=

•

•

) 5         (                                                                   

  
 فیزیکی و ي رشد سرمایه، با این فرض .رشد نیروي کار و دانش برونزاست

  :گردد انسانی هر واحد نیروي کار موثر به صورت زیر محاسبه میيسرمایه
)()()()()( tkgnthtksptk kp

kk δβα ++−=
•

)6          (                           

)()()()()( thgnthtkspth hp
hh δβα ++−=

•

)7          (                           
1βαکه از آنجا   فیزیکی و ي کاهنده نسبت به هر دو سرمایه، بازدهاست+

 انسانی ي فیزیکی نیروي کار موثر و سرمایهي سرمایه،اینبنابر  .انسانی وجود دارد

                                                        
28 Cobb-Douglos Function 
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∗ کار موثر به سطحنیروي 

k و ∗

h هستند، همگرا 29 حالت پایداريکه نشان دهنده 
  :شوندمی
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که ) 2007(مدل تعمیم داده شده نئوکالسیک طراحی شده توسط دینسر 

 يدر این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، حفاظت از حقوق مالکیت به اندازه
 با جایگزین کردن  .کندرا بررسی مینرخ پس انداز بر روي رشد اقتصادي موثر 

 و انسانی در هر واحد نیروي کار موثر، در تابع  فیزیکیيسطوح حالت پایدار سرمایه
و لگاریتم گرفتن از آن، سطح حالت پایدار تولید ) 3 (يتولید بیان شده در رابطه

  :گردد نیروي کار موثر به صورت زیر محاسبه میيسرانه
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    .ولیه دانش است سطح اي نشان دهندهγکه در آن 
گردد که  برمی و ویل رومر،منطق این فرض در واقع به مدل اصلی منکیو

 به γ موثر نیروي کار داراي یک جزء ثابت اولیه يدرآن حالت پایدار تولید سرانه
  30.عنوان سطح اولیه دانش است

دار تولید نیروي داللت بر این مطلب دارد که سطح حالت پای) 10 (يمعادله
در این رابطه  .  مستقیم داردي حفاظت از حقوق مالکیت، رابطهيکار موثر، با درجه

                                                        
29 Steady state 

  صورت زیر است که در آن به) 1992(حالت پایدار تولید سرانه موثر در مدل منکیو، رومر و ویل γ سطح 
  .شود دانش درنظر گرفته میياولیه
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 مستقیمی بین ي رابطهنکیو، رومر و ویلنئوکالسیکی مرشد  نیز مانند مدل اصلی
 در مدل ، از سوي دیگر .هاي پس انداز و تولید نیروي کار موثر وجود داردنرخ

  هاي پس انداز به ي تولید نیروي کار موثرنسبت به نرخهاتعمیم یافته، کشش
 برابر با ksکشش تولید نسبت به  .  حفاظت از حقوق مالکیت وابسته استيدرجه

βα
α

−−1kp و نسبت به hs برابر 
βα

β
−−1hpکه هر دو مقدار   از آنجا . است

α  وβ مثبت هستند و مقدار αβ  از یک کوچکتر است، هر دو کشش نسبت +
 حفاظت از حقوق يطور که درجه  به عبارت دیگر، همان .فزاینده استpبه 

هاي پس انداز ر نسبت به نرخابد، کشش تولید نیروي کار موثیمالکیت افزایش می
  .ابدینیز افزایش می
توان است، می که که هدف بررسی اثرات رشد نیروي کار بر روي تولیدزمانی

 نیروي کار موثر و ياي منفی بین سطح حالت پایدار تولید سرانهگفت که رابطه
++δ کشش تولید نیروي کار موثر نسبت به  .رشد نیروي کار وجود دارد gn برابر 

با 
βα

βα
−−

+
1

  . است

 يد که انباشت سرمایهکنمدل تعمیم یافته، عالوه بر نتایج باال، پیشنهاد می
 عامل کلیدي در توضیح اختالفات در سطوح کارایی  فیزیکیيانسانی و سرمایه

و نوع  انباشت هر د در مدل تعمیم یافته، با این حال .اقتصادي بین کشورهاست
  هاي پس انداز مشخص  که توسط نرخطورهمان فیزیکی و انسانی به يسرمایه

به عبارت دیگر،  . پذیردنیز تاثیر می حمایت از حقوق مالکیت ي درجهاز ،گردندمی
دهد که با ثابت نگه داشتن نرخ رشد نیروي کار، مدل تعمیم یافته نشان می

 سطوح باالتري از موجودي ارند، الزاماًهاي پس انداز باالتر دکشورهایی که نرخ
 نیروي کار موثر باالتر ندارند و به دنبال آن از سطوح باالتر تولید نیروي يسرمایه

 در توضیح اختالف بین تولید کشورهاي  .کار موثر باالتر نیز برخوردار نیستند
ید هم  نرخ پس انداز و شاي حفاظت از حقوق مالکیت نیز به اندازهيمختلف، درجه

  . کمی بیشتر از آن مهم است
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  هاي تجربی تحلیل-4
   تصریح مدل-4-1

 تابع زیر را براي پیش بینی عوامل تاثیر  نئوکالسیکی منکیو، رومر و ویلدرشمدل 
  :کندگذار بر تولید و رشد پیشنهاد می

upopulationhumankphysicalkgdp ++++= lnlnlnln 3210 λλλλ  )11(       
  

 سطح حالت پایدار تولید نیروي کار موثر و ينده نشان دهgdp که در آن
physicalk و humankهاي پس انداز اختصاص داده شده  نرخي نشان دهنده

 population  .هستند hs وks فیزیکی و انسانی و به ترتیب معادل يبه سرمایه
 مجموع نرخ رشد نیروي کار و دانش و نرخ استهالك یعنی ينشان دهنده

)( δ++ gnاست .  
مدل رشد نئوکالسیکی تعمیم یافته، نسبت به تابع باال تغییرات مهمی به 

  .صورت زیر در خود دارد

εζ
ζζ

ζζ

ζζζ

++
++

++

++=

population
humankprotecthumank

physicalkprotectphysicalk

protectprotectgdp

ln
lnln

lnln

lnlnln

7

65

43

210

)12            (                   

  
 در این  . هستندhp و kp به ترتیب معادل protect و protectکه در آن 
 بلکه بر ،گذارد تنها روي تولید اثر نمی، حفاظت از حقوق مالکیتيرابطه درجه
 ،رو  از این .هاي پس انداز نیز اثرگذار استهاي تولید نسبت به نرخروي کشش

 و protect و physicalk برهم کنش يضرایب عباراتی که نشان دهنده
 از اهمیت خاصی برخوردار  هستند،protect و humankهمچنین بر هم کنش 

که است اهمیت این برهم کنش به لحاظ مکانیزمی  . )2007دینسر،  (شوندمی
 حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي در نظر گرفته يبراي اثر گذاري درجه

 حفاظت از حقوق ي درجه عنوان شد،هاي قبلدر قسمتطور که همان . شده است
 فیزیکی يسرمایهثیر گذاري بر انباشت أاثر گذاري مستقیم و تاز دو مسیر، مالکیت 
 اندازه يسطح تولید ناخالص داخلی سرانهتوسط که  (عملکرد اقتصاد، و انسانی
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 حفاظت از ي برهم کنش درجهاز این رو، . بخشدرا بهبود می)  استگیري شده
 ي مسیر دوم اثر گذاري درجهيدهندهکه نشانهاي پس انداز حقوق مالکیت و نرخ

  . نیز در مدل اضافه گردیده استحفاظت از حقوق مالکیت بر عملکرد اقتصاد است 
 سعی شده است تا از بهترین مدل در این رابطه که اصل قلت ین مقالهدر ا

متغیرهاي توضیحی هم در آن رعایت شده است و عالوه بر آن توضیح دهندگی 
 )2007(دینسر مدل تلفیق در همین راستا از  . مدل نیز کاهش نیابد، استفاده شود

هاي مبنا استفاده به عنوان مدل) 1999(هاي تلفیقی پویاي وینهلد دادهو مدل 
 دوم جزء قبل و يجزء اول دوره: استمدل وینهلد مشتمل بر دو جزء  . شده است

  .استاین مدل به صورت زیر  . سایر عوامل است

itjitj

n

j
itit Agg εβαα +∑++=

=
− 1110 )13                      (                    

 t ،1−itg در سال iرشد کشور ه عنوان ب itg :یرها عبارتند ازدر این مدل متغ
  . است سایر عواملA و )t-1( در سال iرشد کشور 

   انسانی، ي سرمایه سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادي عبارت ازدر این مقاله
ط با وري و متغیرهاي مرتب فیزیکی، نرخ رشد دانش و استهالك و بهرهيسرمایه

   . کیفیت نهادي کشورهاست
  

  ها داده-4-2
راهنماي بین  و 31 بانک جهانیي و از شاخص توسعه2000-2007 يبازهدر ها داده

هاي توسط سهم سرمایه گذاري م.  شده استاستخراج 32المللی ریسک کشورها
، درآمد خالص و خالص انتقاالت جاري در تولید ناخالص داخلی براي خصوصی

 فیزیکی ي اختصاص داده شده به سرمایهپس اندازي میزان اندازه گیر
)( physicalk متوسط سهم از مجموع ثبت نام اند و قرار گرفتهاستفاده مورد

دوره توانستند وارد می  متوسطه به جمعیت گروه سنی که رسماًيشدگان دوره
 داده شده به  اختصاصنرخ پس انداز به عنوان یک پروکسی براي ،شوندمتوسطه 
 کارنیروي نرخ رشد  . اندقرار گرفتهاستفاده  مورد humank)(هاي انسانی سرمایه

)(n حالت  و سطح خ رشد جمعیت اندازه گیري شده است متوسط نريوسیله، به

                                                        
31 World Development Indicators (WDI)  
32 International Country Risk Guide (ICRG) 
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 تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در يوسیلهه پایدار تولید نیروي کار موثر ب
  . اندازه گیري شده است ) دالر آمریکا1995 هاي ثابتبه قیمت (2000

)( حفاظت از حقوق مالکیت يبه عنوان یک پروکسی براي درجه protect، 
 توسط شاخصاین   .مورد استفاده قرار گرفته است 33 قانونشاخص حاکمیت

 ساخته ICRG هايبا استفاده از داده از دانشگاه مریلند IRIS و مرکز ناكاستیون 
 يکنندهمنعکس است و  6 تا صفر عددي بین شاخص حاکمیت قانون  .استشده 
 به نهادهاي تاسیس شده شهروندان یک کشور حاضر به قبول کهاي است درجه

   . هستندمنظور ساخت و اجراي قوانین و اختالفات و شکایت در امور
  ي باالتر نشان هارتبهبیان کردند، ) 1997(ناك و کیفر ر که طوهمان

مقررات منظم براي   و قويسیستم قضایی ، نهادهاي سیاسی سالميدهنده
 استوجود سنتی در جامعه  يدهندهتر نشان  نمرات پایین . استجانشینی قدرت

  . تدعواها وابسته اس حل و فصل براي زور فیزیکی یا غیر قانونی ی به نوعکه
 خطاهاي اندازه يدر استفاده از شاخص حاکمیت قانون براي اینکه درجه

  استفاده شدهمجازياي از متغیرهاي ، از مجموعهحد امکان محدود گردد گیري تا
 سطح ،که حفاظت از حقوق مالکیت را به سه دسته سطح پایین حفاظتاست 

نتیجه این در  . کندمتوسط حفاظت و سطح باالي حفاظت تقسیم بندي می
  : جدید از متغیرها، مدل به صورت زیر بازنویسی شده استيمجموعه

µψψ
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ψψ

ψψψψ
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populationhumankmedprotect
humanklowprotecthumank

physicalkmedprotectphysicalklowprotect
physicalkmedprotectlowprotectgdp
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، دسته با سطح باالي مجازي براي تعریف متغیرهاي 34 محکيدسته

یعنی تغییرات دو دسته دیگر از این دسته به  .  از حقوق مالکیت استحفاظت
 ي نشان دهندهmedprotecمتغیر  . در نظر گرفته شده استمجازيعنوان متغیر 

 سطح ي نشان دهندهlowprotectسطح حفاظت متوسط حقوق مالکیت و 
   . پایین حقوق مالکیت استحفاظت

                                                        
33 The rule of law index 
34 Benchmark Category 
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براي متغیر حفاظت از ) پروکسی( قانون که متغیر نماینده شاخص حاکمیت
 اگر مقدار این شاخص بین صفر  . دارد6 مقادیري بین صفر تا ،حقوق مالکیت است

 اگر بین  است و پایین حفاظت از حقوق مالکیتي درجهيدهنده و یک باشد نشان
 6 تا 4ین  و اگر ب است متوسط حقوق مالکیتي درجهيدهنده  باشد نشان4 و 2

زیر براساس این  روابط . استحقوق مالکیت باالي  ي درجهيدهنده باشد نشان
  .اندمقادیر تعریف شده





= 0
1

lowprotect     
other

0شاخص2 ≤≤
                  )15                            (

     





= 0
1

medprotect     
other

2شاخص4 ≤
 

 به در کشورهاي مختلف نرخ رشد دانش و نرخ استهالك، شود کهض میفر
  .کنند را اتخاذ می03/0 و 02/0ترتیب مقادیر 

هیچ دلیل محکمی براي اینکه انتظار داشته باشیم نرخ استهالك به شدت 
هاي دقیقی  داده،عالوه بر این .  وجود ندارد،کندبین کشورهاي مختلف تغییر می

  .)1992، منکیو، رومر و ویل (استهالك در کشورها وجود نداردرخ براي تخمین ن
  

   نمونه مورد بررسی-4-2
 کشور در 100هاي شاخص حاکمیت قانون و سایر متغیرها براي حدود اگر چه داده

 که است کشور 78 استفاده شده در این مقاله شامل يدسترس است، نمونه
  .آورده شده است) 1(آنها در جدول  فهرست
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   استفاده در تحقیق به تفکیک سطح کیفیت نهادي کشورهاي مورد:1 جدول
 کشورهاي با کیفیت نهادي باال کشورهاي با کیفیت نهادي متوسط کشورهاي با کیفیت نهادي پایین

 استرالیا آلبانی برزیل
 بحرین آرژانتین کلمبیا

 کانادا بنگالدش السالوادور
 قبرس بولیوي گواتماال
 دانمارك بلغارستان اجامائیک
 اتیوپی بورکینافاسو کنیا
 فنالند ساحل عاج نیجر
 یونان دومینیکن نیجریه
 هنگ کنگ اکوادور ونزوئال
 ایسلند جامایکا یمن

 ایرلند مصر 

 اسرائیل گامبیا 

 ژاپن غنا 

 کره جنوبی گینه 

 لوگزامبورگ گینه بیسائو 
 مالتا مجارستان
 مراکش اندونزي
 نامیبیا ایران
 هلند ایتالیا
  نیوزیلند  اردن
  نروژ  ماالوي
  لهستان  مالزي
  پرتغال  مکزیک
  عربستان صعودي  مغولستان
  سوئد  موزامبیک
  سوریه  نیکاراگوئه
  تونس  پاکستان
  انگلستان  پاناما
  آمریکا  پرو

  نیوزیلند فیلیپین
 رومانی
 سنگال

 آفریقاي جنوبی

 
 
 
 

  نامسوری
  توگو

  ترینیداد و توباگو
  اوگاندا
  ویتنام

 

  زامبیا

 

  

 بانک جهانی و تحقیق حاضر: مأخذ     
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ها براي کشورهاي مورد  روند میانگین دادهينشان دهنده) 2(جدول 
 حفاظت ي مثبتی با درجهيسطح عملکرد اقتصادي رابطه . استفاده در نمونه است

 ي در کشورهایی که درجهgdpln میانگین مقادیر  .از حقوق مالکیت دارد
 در حالی که در کشورهایی که ؛ست ا73/9 ،حفاظت از حقوق مالکیت باالیی دارند

 سایر  . است82/7 و 10/8 به ترتیب ، حفاظت متوسط و پایین دارنديجهدر
 حفاظت از حقوق ي افزایش درجهدارند و با gdplnمتغیرها نیز روندي مشابه 

 ، تنها متغیري که این روند را ندارد .ابدمالکیت میزان متوسطشان افزایش می
populationln است.  

  
  ها براي کشورهاي مورد استفاده در نمونه میانگین داده:2 جدول

  همه کشورها  متغیرها
کشورهایی که درجه 

پایین حفاظت از 
  دحقوق مالکیت دارن

کشورهایی که درجه 
متوسط حفاظت از 
  حقوق مالکیت دارند

کشورهایی که درجه 
باال حفاظت از حقوق 

  مالکیت دارند
gdpln  70/8 82/7  10/8 73/9 

physicalkln  038/3 97/2 031/3 06/3 

humankln  93/3 57/3 71/3 32/4 

populationln  21/0 67/0 38/0 15/0- 

N  78  10  38  29  
  محاسبات تحقیق حاضر: مأخذ

  

  تخمین مدل -5
و مدل  ) 1997(مدل اول که تلفیقی از مدل رشد منکیو، رومر و ویل            نتایج تخمینی   
  :استاست به صورت زیر ) 1999(پویاي وینهلد 

εζζ
ζζζ

+++
++= −

tt

ttt

populationhumank
physicalkgdpgdp

lnln
lnlnln

86

410 )16 (                                 
                                                                

بـراي    نئوکالسیکی منکیو، رومر و ویـل  درشمدل  که  مدل اول   خمین  نتایج ت 
 مـشخص کـردن نـوع    بـراي  ابتـدا   . آمده است زیربررسی در جدول     کل نمونه مورد  

در آزمـون لیمـر،     .شـود ده مـی و هاسـمن اسـتفا    لیمـر Fتخمین مدل از دوآزمـون     
 يدر مقابل فرضـیه ) روش ترکیبی( یعنی یکسان بودن عرض از مبداها       H يفرضیه

 . گیـرد قرار مـی ) هاي تابلوییروش داده( یعنی ناهمسانی عرض از مبداها      Hمخالف  
  .شودهاي تابلویی پذیرفته می روش دادهH يبراین در صورت رد فرضیهابن
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 يشود کـه اگـر فرضـیه    مشاهده می، جدولF محاسباتی فوق با Fبا مقایسه  

هاي  مقابل آن مبتنی بر لزوم بررسی مطالعه به صورت داده          يد و فرضیه  وصفر رد ش  
هـاي تـابلویی   داده روش  استفاده ازنتایج اینآزمون.  گیردمیتابلویی مورد تایید قرار  

هاي تابلویی خود به دو صـورت روش اثـرات ثابـت و      روش داده   .را تأیید کرده است   
 که انتخـاب یکـی از ایـن دو روش بـا اسـتفاده از آزمـون                  است روش اثرات تصادفی  

 بعد از انجام این آزمون، روش اثرات ثابـت انتخـاب گردیـد     .پذیردهاسمن انجام می  
  .)1384ژاد و انواري، زراءن(

هاي پس انداز کنیم که نرخفرض میاي مدل، در راستاي فرضیات زمینه
 از حفاظت ي و درجه، نرخ رشد نیروي کار انسانیي فیزیکی و سرمایهيسرمایه

  . مستقل هستند کشور خاصهاي مربوط به هرحقوق مالکیت از شوك
 ن اول جدول  نشان ستو . نتایج برآورد استيدهنده نشان) 3(جدول 

 درشمدل متغیرهاي پیشنهاد شده توسط  ضرایب تخمین زده شده يدهنده
 t ي آمارهيدهنده و ستون دوم نشان )1992(نئوکالسیکی منکیو، رومر و ویل 

دست آمده مدل ه نتایج ب . براي تشخیص معنادار بودن یا نبودن ضرایب است
ل پیش بینی کرده است، ضرایب طور که مد همان .نمایدیید میأ را تمذکور

 اما ضریب متغیر ، مثبت هستندhumankو  physicalkمتغیرهاي 
populationضرایب معنادار هستند و توضیح دهندگی مدل يهمه . منفی است 

لص  و تولید ناخاجمعیت هاي پس انداز و نرخ رشدتغییرات نرخ . استنیز خوب 
 بخش زیادي از تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه را  سال قبليداخلی سرانه
  . دهندتوضیح می

 کشش ي متغیرها نشان دهندهطور که پیشتر نیز اشاره شد، ضرایبهمان
 42/0 که برابر با physicalkln ضریب . هاي پس انداز استتولید نسبت به نرخ

 درصد افزایش در نرخ پس انداز اختصاص داده شده به دهد که دهاست نشان می
   درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه 2/4 فیزیکی، منجر به يسرمایه

   نشان ، است48/0 که برابر با humankln ضریب به همین ترتیب،  .گرددمی
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 يبه سرمایهدهد که ده درصد افزایش در نرخ پس انداز اختصاص داده شده می
  .شود درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه می8/4انسانی، منجر به 

یعنی  ،دانش و نرخ استهالك ،نرخ رشد نیروي کار مجموع با توجه به اثرات 
 - 098/0نسبت به آنها تولید ناخالص داخلی سرانه  کشش populationln ضریب

  .برآورد شده است
  

  )مدل منکیو، رومر و ویل(تخمین مدل اول  نتایج :3جدول 
DW R2 آماره   t  متغیرهاي مستقل ضریب 

11/2 856/0  1−tgdp  
 رشد اقتصادي در دوره قبل

98/1-  098/0-  
populationln  

نرخ رشد نیروي کار، دانش و 
 كاستهال

98/1 427/0  
physicalkln  

نرخ پس انداز اختصاص داده شده 
  فیزیکیيبه سرمایه

اده
ل د

مد
بت

ت ثا
اثرا

وع 
از ن

ی 
لوی

 تاب
اي

ه
 

78/1  86/0  

23/2 483/0  
humankln  

نرخ پس انداز اختصاص داده شده 
  انسانیيبه سرمایه

  محاسبات تحقیق حاضر: خذأم

  
با افزودن ) 2007(اما مدل دوم در واقع تعمیمی از مدل تعمیم یافته دینسر 

  .استاین مدل به صورت زیر . است) 1999(متغیرهاي نهادي و مدل پویاي وینهلد 

εζ

ζζ

ζζ

ζζζζ
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این  .  نشان داده شده است)4(جدول نتایج برآورد مدل تعمیم یافته در 
 ثابت هاي تابلویی از نوع اثراتمدل نیز براساس آزمون هاسمن و لیمر، مدل داده

 حفاظت از حقوق مالکیت منجر به ي معرفی متغیرهاي مربوط به درجه .است
2افزایش 

R يهمه .  شده است89/0 به 86/0 و قدرت توضیح دهندگی مدل از 
  .  استکهاي تئوریضرایب معنی دارند و عالمت آنها مطابق پیش بینی
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 حفاظت از يطح باالي درجه سمجازي محک براي متغیرهاي يچون دسته
 طبق پیش بینی medprotect و lowprotectحقوق مالکیت است، ضریب 

 باید از ضریب medprotectتئوري باید منفی باشند و مقدار مطلق ضریب 
lowprotect مت آنها نیز  ضرایب این دو متغیر نیز معنادارند و عال .کمتر باشد

دهد که کشورهایی  ضرایب این دو متغیر نشان می . استکمطابق پیش بینی تئوری
  . سرانه در آنها باالستgdp باالتري از حفاظت از حقوق مالکیت دارند، يکه درجه
هاي پس هاي تولیدي نسبت به نرخکششضرایب برآورد شده در خصوص  

مدل تعمیم همچنین   .نمایندهاي مدل را تایید میپیش بینیانداز معنادارند و 
هاي تولید نسبت به نرخ پس انداز در کشورهایی که کند که کششیافته تایید می

  .   باالتري از حفاظت از حقوق مالکیت دارند، بیشتر استيدرجه
 کم است، کشش تولید  حفاظت از حقوق مالکیتبراي کشورهایی که در آن

   اختصاص داده شده به نرخ پس انداز به میزان نسبتاخلی سرانه ناخالص د
physicalktlowperotec  و physicalkln یباتوسط مجموع ضر یفیزیک يسرمایه ln 

 حفاظت از در آن براي کشورهایی که  این کشش در حالی. گردداندازه گیري می
 و physicalkln توسط مجموع ضرایب  است، متوسطحقوق مالکیت

physicalktmedperoteclnمحک براي يدستهاز آنجا که   .شود سنجیده می 
متغیر  باالي حفاظت از حقوق مالکیت است، ضریب ي درجهمجازيمتغیرهاي 

physicalklnکشش تولید استيدهندهنشان .  
مثبت و ضرایب physicalkln از این رو، بر طبق پیش بینی مدل ضریب 

physicalktlowperotec ln و physicalktmedperotec ln منفی هستند و مقدار 
physicalktlowperotecمطلق ضریب  ln بیشتر از مقدار مطلق ضریب 

physicalktmedperotec lnگردد می .  
 است و ضرایب 85/0برابر با  physicalklnضریب تخمین زده شده براي 

physicalktlowperotec ln و physicalktmedperotec ln و -74/0 به ترتیب 
 حفاظت از حقوق مالکیت ي در کشورهایی که درجه،به عبارت دیگر .  است- 56/0

 يپایین دارند، کشش تولید نسبت به نرخ پس انداز اختصاص داده شده به سرمایه
توسط دارند،  حفاظت از حقوق مالکیت مي و در کشورهایی که درجه11/0فیزیکی 

کنند که ده درصد افزایش در نرخ پس این نتایج بیان می .  است29/0این کشش 
 درصد افزایش در 5/8 منجر به ، فیزیکیيانداز اختصاص داده شده به سرمایه
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gdp ،درصد افزایش در 1/1 سرانه کشورهاي با حقوق مالکیت باال gdpي سرانه 
 سرانه کشورهاي gdp درصد افزایش در 9/2کشورهاي با حقوق مالکیت پایین و 

  . گرددبا حقوق مالکیت متوسط می
سرانه نسبت به نرخ پس انداز اختصاص داده  gdp کشش ،به همین ترتیب

 از حقوق مالکیت  باال حفاظتي انسانی در کشورهاي با درجهيشده به سرمایه
 متوسط ي، در کشورهاي با درجه94/0 یعنی humanklnمتوسط برابر با ضریب 

 و humanklnحفاظت از حقوق مالکیت برابر با مجموع ضریب 
humanktmedperotec ln حفاظت از ي و در کشورهاي با درجه31/0 یعنی 

humanktlowperotec و humankln جموع ضریب م باحقوق مالکیت پایین برابر ln 
این نتایج به این معناست که ده درصد افزایش در نرخ پس انداز  . است 18/0یعنی 

 gdp درصد افزایش در 4/9 انسانی منجر به ياختصاص داده شده به سرمایه
 ي سرانهgdp درصد افزایش در 1/3 کشورهاي با حقوق مالکیت باال، يسرانه

 ي سرانهgdp درصد افزایش در 8/1کشورهاي با حقوق مالکیت متوسط و 
  . گرددکشورهاي با حقوق مالکیت پایین می

 مثبت و ضرایب humanklnکند که ضریب  مدل پیش بینی می،همچنین
humanktlowperotecln و humanktmedperotecln منفی هستند و مقدار مطلق 

humanktlowperotecضریب  ln کمتر از مقدار مطلق ضریب 
humanktmedperotec lnکشش  . گردد میgdp سرانه نسبت به 

populationlnاست و -095/0ضریب تخمین زده شده برابر با  .  باید منفی باشد 
  . کندپیش بینی مدل را تایید می
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   نتایج تخمین مدل تعمیم یافته با متغیرهاي نهادي:4جدول 
D-W R2 يآماره  t  متغیرهاي مستقل ضریب 

53/2 743/0  1−tgdp  
 رشد اقتصادي در دوره قبل

01/2-  095/0-  populationln  
 نرخ رشد نیروي کار، دانش و استهالك

99/1 856/0  
physicalkln  

نرخ پس انداز اختصاص داده شده به سرمایه 
 فیزیکی

37/2 563/0  humankln  
 نرخ پس انداز اختصاص داده شده به سرمایه انسانی

06/3-  203/1-  lowprotect  

96/3- 985/0-  medprotect  

01/2- 742/0-  physicalktlowperotec ln  

96/2-  564/0-  physicalktmedperotec ln  

55/2- 862/0-  humanktlowperotec ln  

بت
ت ثا

اثرا
وع 

از ن
ی 

لوی
 تاب

اي
ه ه

داد
دل 

م
 

82/1  89/0  

04/3-  632/0-  humanktmedperotec ln  
  محاسبات تحقیق حاضر: خذمأ

  

   و پیشنهادها ارزیابی-6
 اقتصادي، تغییراتی يیکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند رشد و توسعه

طور که همان . دهداست که در سطح کیفیت نهادهاي موجود در یک کشور رخ می
پیشتر نیز عنوان شد، مدل رشد نئوکالسیک، مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رشد 

اما نتایج این  . داندهاي فیزیکی و انسانی میمایهاقتصادي را تفاوت در انباشت سر
 حفاظت از حقوق مالکیت نیز نقش اساسی در يدهد که درجهمقاله نشان می

 مدل رشد نئو کالسیک به سادگی  .کندتعیین میزان کارایی کشورها بازي می
   کشورها، از حقوق مالکیت به طور کامل حفاظت يکند که در همهفرض می

 اما در این مقاله این فرض کنار گذاشته شد و با استفاده از روش دینسر . شودمی
 حفاظت از حقوق مالکیت به مدل نئوکالسیک اضافه يمتغیرهاي درجه) 2007(

توان به صورت زیر دست آمده از تخمین مدل تعمیم یافته را میه  نتایج ب .گردید
  :خالصه نمود
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 در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی  و انسانی فیزیکی ويانباشت سرمایه - 1
 پس نرخ يبه اندازه  نیز، حفاظت از حقوق مالکیتيبا درجه در یک کشورسرانه 

  . مثبت دارديانداز رابطه
 يهاي پس انداز روي تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور، رابطه اثر نرخ- 2

  . حفاظت از حقوق مالکیت دارديمثبتی با درجه
 بر رشد اقتصادي در حقوق مالکیت نتیجه این مطالعه اثر مثبت از آنجا که

ي کند و با توجه به اینکه یکی از مشکالت عدیدهنمونه مورد بررسی را تأیید می
اقتصاد ایران که سطح رفاه را تا حد زیادي پایین نگه داشته، پایین بودن رشد 

گردد و پیشنهاد میاقتصادي خصوصأ بدون در نظر گرفتن بخش نفت است، از این ر
 ارتقاء رشد اقتصادي کشور توجه براين برنامه ریز و اجرایی کشور که مسئوال

  .  داشته باشندحفاظت از حقوق مالکیتبیشتري به ابعاد مقوله 
هاي شاخصچه بر اساس برآوردهاي بانک جهانی، کشور ایران به لحاظ  اگر

 اما در لوبی برخوردار است، از وضعیت نامطکیفیت نهاديو از نظر  حکمرانی خوب
 که در این تحقیق به  کیفیت نامطلوب قوانین و مقررات حکومت قانون واین میان

 مهمترین نقطه ضعف عنوان شاخص کیفیت نهادي مورد استفاده قرار گرفته است،
حجم باالي قوانین و  . شوداقتصادي کشور ما محسوب می -سیستم سیاسی

هایی که براي   اجراي آن به دلیل محدودیتمقررات دولتی و کیفیت پایین
ها و سرمایه  هاي اضافی که به بنگاه نماید و هزینه هاي اقتصادي ایجاد می فعالیت

کند، به عنوان مانعی جدي براي تولید و سرمایه گذاري مطرح گذاران تحمیل می
کشور،  تجدید نظر در قوانین و مقررات اقتصادي  کهرسد به نظر می،بنابراین . است

ها، تجارت  هاي پولی و مالی، بازار کار، مالیات خصوصأ مقررات مربوط به بازار
ترین هاي اقتصادي از ضروريخارجی و تسهیل قوانین مربوط به آغاز فعالیت

 .  اقدامات براي بهبود فضاي کسب و کار و افزایش رشد اقتصادي باشد
 حفاظت از ي درجهشاخص استفاده شده در این تحقیق براي اندازه گیري

 و مرکز ناكتوسط استیون حقوق مالکیت، شاخص حاکمیت قانون است که توسط 
IRIS هايبا استفاده از داده از دانشگاه مریلند ICRG پیشنهاد   .است ساخته شده
یک گزینه براي ارزیابی کارایی مدل در شرایط دیگر استفاده از شود که می

ثانیاً  . باشد حفاظت از حقوق مالکیت يهاي دیگري براي سنجش درجهشاخص
 اثرات حفاظت از حقوق مالکیت در چاچوب یک مدل رشد شود کهپیشنهاد می
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گردند، مورد هاي پس انداز نیز به صورت درونزا تعیین میبهینه پویا که در آن نرخ
 وارد کردن حقوق مالکیتی که به صورت درونزا درون سوم اینکه . تحلیل قرار گیرد

تواند به تحلیل دالیل اختالفات سطح کارایی  نیز می، مدل تعیین گرددخود
اقتصادي و تفاوت درجات حفاظت از حقوق مالکیت بین کشورهاي مختلف کمک 

  .نماید
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