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چكيده
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير متغيرهاي نئوکالسيکي و نهادي (شاخصهايحکمراني خوب) بر نرخ اشتغال کشورهاي
توسعه يافته عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي ( )OECDميباشد .به اين منظور ،پس از بررسي مباني نظري
اقتصاد نئوکالسيکي و نهادگرايي (قديم و جديد) و نيز پيشينه تحقيق ،در گام بعد ،متغيرهاي نئوکالسيکي و نهادي،
براساس مدل اقتصادسنجي داده هاي تابلويي براي  24کشور توسعه يافته مذکور طي دوره زماني 1226-2111مدنظر
قرار گرفته است .تخمين مدل تحقيق به روش ترکيبي در قالب هفت معادله (معادله اول دارايمتغيرهاي نئوکالسيکي و
شش معادله ديگر شامل متغيرهاينهادي در کنار شاخص هاي حکمراني خوب بطور مجزا) ،براي کشورهاي توسعه يافته
نشان داد که متغيرهاي نئوکالسيکي شامل ،سهم سرمايه ثابت ناخالص به عنوان درصدي از  GDPواقعي ) ،(GFCسهم
مخارج مصرفي نهايي واقعي سرانه به عنوان درصدي از  GDPواقعي) (FCEو سهم جريان سرمايهگذاري مستقيم
خارجي به عنوان درصدي از  GDPواقعي ) ،(FDIبه جز برخي مقاطع براي  FCEو  FDIدر هر هفت معادله تخميني،
مثبت و معنادار بوده است .البته شدت تاثير و معناداري متغير  GFCاز متغيرهاي  FCEو  .FDIبر نرخ اشتغال
کشورهاي منتخببيشتر بوده است .از طرفي تماميمتغيرهاي نهادي بر نرخ اشتغاالين کشورها اثر مثبت و معناداري
داشتند بطوريکه شاخص کنترل فساد ،حق اظهارنظر مردم و پاسخگويي دولت ،اثربخشي دولت ،حاکميت قانون ،کيفيت
مقررات و ثبات سياسي ،رتبه هاي اول الي ششم را از حيث شدت ميزان تاثيرگذاري بر نرخ اشتغال اين کشورها به خود
اختصاص داده اند .در پايان نيز پيشنهادات کاربردي جهت ارتقاء نرخ اشتغال کشورهاي مورد بررسي براساس توجه به
رويکرد نهادگرايي (با تاکيد بر حکمراني خوب) ارائه شده است.
طبقه بندي C87 ،C33 ،O11 ، E24،F63 :JEL

واژگان كليدي :نرخ اشتغال ،ديدگاه نئوکالسيکي ،ديدگاه نهادگرايي ،حکمراني خوب ،کشورهاي توسعه يافته عضو
 ،OECDداده هاي تابلويي
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در مباحث اقتصادي امروز شايد بتوان گفت اينکه يک
کشور براي حصول به توسعه از طريق انتخاب کدام
استراتژي و با توجه به متغيرها و شاخصهاي پيشنهادي
کدام مکتب اقتصادي بايد عمل نمايد ،از پيچيدهترين
مباحث و چالشها باشد .از اين حيث البته ميتوان اذعان
نمود که اکثر ا ستراتژيها و نظريات اقتصادي بر افزايش توليد
و نرخ اشتغال با هدف دستيابي به نرخ رشد اقتصادي باالتر
تاکيد دارند .لذا به نظر ميرسد چالش اصلي در تمرکز
نظريات و الگوهاي اقتصادي بر عوامل (متغيرهاي) اثرگذار بر
نرخ اشتعال (موردنظر اين تحقيق) ميباشد .بررسي سير
تاريخي و تکاملي نظريات اقتصادي نشان ميدهد که جايگاه
دولت (از ظهور مکتب کالسيک گرفته تا دوران دولت بزرگ،
سپس تسلط مجدد نظريه دولت حداقلي (دهة  1281تا
نيمه اول دهه  )1221که همراه بروز بحرانهاي عميق در
سير پولي و مالي بود و سرانجام اقتصاد نهادگرايي جديد در
دوره تجديد حيات دولت) ،بطور هدفمند و هوشمندانهتري
تعريف و نهادينه شده است بطوريکه بر اساس اقتصاد
نهادگرايي در تعامل با ساير نهادها (نهاد بازار و جامعه مدني)
قابليت دستيابي به سرمايه اجتماعي و اعتماد متقابل و
متعاقباً کاهش هزينههاي مبادله را کسب نموده است.از
طرفي ظهور مفهوم حکمراني خوب و شاخصهاي
اندازهگيري شده آن (به واسطه تالشهاي کافمن و همکاران
وي در دهه  )21و اثبات تاثير مثبت آن بر رشد اقتصادي
کشورها توسط آنها نشان داد که مي تواند در چارچوب عقايد
و اهداف اقتصاد نهادگرايي مطرح گردد .در اين راستا بررسي
مطالعات داخلي و خارجي صورت گرفته نيز بيانگر تاثير
مثبت شاخصهاي شش گانه حکمراني خوب ،بر رشد
اقتصادي کشورها بوده است .لذا نتايج مذکور در کنار ارتباط
و همسويي تنگاتنگ مباحث اقتصاد نهادگرايي با مفاهيم
توسعه پايدار ،توسعه انساني و توجه آن به مفاهيم و رورابط
فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و  ،)...از يک سو و نيز کمبود
ساختاري متغيرهاي نئوکالسيکي الزم براي ارتقاء نرخ
اشتغال و توليد (از سويي ديگر) ،محقق رابرآن داشت تا در
قالب آزمون فرضيه هاي تحقيق (شامل ،فرضيه اول:
« متغيرهاي نئوکالسيکي ،بر نرخ اشتغال کشورهاي توسعه
يافته منتخب عضو  OECDمؤثر و معنادارند ».و فرضيه دوم:
« شاخصهاي حکمراني خوب (متغيرهاي نهادي) بر نرخ
اشتغال کشورهاي توسعه يافته منتخب عضو  OECDمؤثر و
معنا دارند») ،به بررسي تاثير متغيرهاي نئوکالسيکي و
نهادي (شاخصهاي حکمراني خوب) بر نرخ اشتغال
کشورهاي مورد مطالعه بپردازد ،بطوريکه تحقيقاً بر ضرورت

توجه بيشتر کشورهاي مورد مطالعه (و تعميم آن به ساير
کشورها؛ به خصوص در حال توسعه) به متغيرهاي نهادي (با
تاکيد بر شاخصهاي حکمراني خوب) درکنار متغيرهاي
نئوکالسيکي جهت حصول به نرخ اشتغال باالتر و رشد
اقتصادي بيشتر در مسير پر فراز و نشيب توسعه ،بسيار
تاکيد نمايد.
 -2مباني نظري تحقيق
 -1-2ديدگاه نئوكالسيكي
بطــور کلــي الگوهــاي رشــد نئوکالســيک نســبت بــه
الگوهاي " کينزي " هـارود و دومـار گـامي بـه پـيش بـود.
ايــن الگوهــا بــا دخالــت دادن قيمــت عوامــل و جــايگزيني
عوامــل توليــد امکــان رف تــر نمــودن الگــوي پيشــين را
فــراهم ســاخت و توانســت مشــکل بــي ثبــاتي "لبــه تي ـ
چــاقو" در طــرح هــارود_ دومــار را حــل کنــد  .در دهــه
 ، 1291رابــرت ام .ســولو 1الگــويي را توســعه داد کــه بــه
صـــورت ابـــزار اســـتاندارد مطالعـــات مربـــوط بـــه رشـــد
اقتصـــادي در آمـــده اســـت .در ايـــن الگـــو ،نـــرخ رشـــد
اقتصــادي بــه ســرعت افــزايش نهــاده هــاي عوامــل توليــد
(کــار و ســرمايه) بســتگي دارد .رشــد جــاري ممکــن اســت
نتيجه افزايش ميـزان نهـاد از يـک يـا هـر دو عامـل توليـد
باشــد .برونــزا بــودن عوامــل رشــد در چــارچوب رشــد
نئوکالســيک جــايي را بــراي سياســت اقتصــادي در تــ ثير
گــذاردن بــر نــرخ تعــادلي بلنــد مــدت رشــد اقتصــادي در
نقطه مقابل انتقال هاي کوتـاه مـدت بـين حالـت هـاي بـه
اصــطالح ثابــت ،بــاقي نمــي گــذارد .بــا وجــود ايــن ،گــروه
ســوم الگوهــاي رشــد از ســوي رومــر )1286( 2و لوکــاس3
( )1288مطـرح شـدند و نــرخ رشـد را بـه طــور درونـزا بــه
وســيله پــارامتر هــاي (عوامــل ) داخــل الگــو تعيــين مــي
کردنــد .الگوهــاي رشــد درونــزا  ،در جهــت هــاي مختلفــي
توسعه يافته اند .بـه طـور مثـال ،فـر را بـر وجـود اثـرات
خــارجي ســرمايه گــذاري (بــه اصــطالح اثــر ســر ريــز4
)گذاشــته ،بــه طــوري کــه ذخــاير ســرمايه ملــي بــازدهي
فزاينــده دارنــد در حاليکــه در ســطا بنگــاه اقتصــادي
بــازدهي ثابــت اســت (تفضــلي فريــدون )1381 ،بــا اينکــه
نظريــه هـــاي جديــد رشـــد ،رشــد پايـــدار و پيشـــرفت
تکنولو ي را درونـزا کـرده انـد ،امـا توضـيا آنهـا از تفـاوت
هــاي درآمــدي مشــابه نظريــه هــاي پــيش از خــود اســت.
بــراي نمونــه در مــدل رومــر ( ،)1221يــک کشــور در
صورتي پيشرفته تـر از ديگـري اسـت کـه منـابع زيـادي را
بــه اختارعــات و ابــداعات اختصــاص داده باشــد .امــا چــه
ويژگــي اساســي اســت کــه دارايــي و تکنولــو ي را بــراي
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ايجــاد نــوآوري تــرجيا مــي دهــدت پرسشــي اســت پــيش
روي اين مدل ها که قـدرت يـافتن پاسـخ بـه آن را ندارنـد
9.الگوهــاي درونــزاي رشــد و بــه تبــع آن طــرح چنــين
پرســش هــايي عالقــه بــه ترتيبــات نهــادي و سياســت
اقتصــادي را بــه عنــوان عوامــل سياســي مــؤثر بــر رشــد
اقتصادي دامن زدنـد و بـه ظهـور ادبيـات اقتصـاد سياسـي
رشد جديدي منجـر شـدند کـه از درهـم آميختگـي نظريـه
جديــد "رشــد درونــزا" و " اقتص ـاد سياســي کــالن "نــوين
توســعه يافتــه اســت .ايــن دو حــوزه پــژوهش درنــو خــود
جديد بوده ،بـه طـوري کـه در ادبيـات رشـد ،نکتـه تـازه و
بــديع تــالش بــراي بررســي رشــد اقتصــادي بــه عنــوان
متغيري درونزا است کـه تحـت تـ ثير عوامـل چنـدي وراي
پيشــرفت فنــي و رشــد جمعيــت اســت .اقتصــاد دانــان در
حالت کلـي انتخـاب سياسـت را بـه عنـوان متغيـري بـرون
زا يــا انتخــابي از ســوي برنامــه ريــز خيــر خــواه اجتمــاعي
مي پندارند .تازگي رهيافـت اقتصـاد سياسـي کـالن ت کيـد
بر فراينـد سياسـي و درگيـري هـاي بـين افـراد بـه عنـوان
تعيــين کننــده هــاي انتخــاب سياســي اســت (تفضــلي،
فريـدون.)1381 ،ادبيــات جديــد اقتصــاد سياســي رشــد بــر
مبنــاي نظريــه هــاي اقتصــاد نهــاد گــراي جديــد در ســال
هــاي پايــاني دهــه  1281شــرو و در اواخــر دهــه1221
پس از مشاهده نتـايج برنامـه هـاي تعـديل سـاختاري کـه
ســر منشــ نئوکالســيکي داشــتند بــه اوج خــود رســيد.
عوامل سياسـي نظيـر بـي ثبـاتي سياسـي ،کيفيـت دولـت،
توزيع درآمد ،نظـام سياسـي و جـز اينهـا کـه پـيش از ايـن
مفرو پنداشته مـي شـدند اکنـون نقـش عامـل اصـلي را
در تبيــين عملکــرد تفــاوت اقتصــادي کشــورها بــه خــود
گرفته اند .
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 -2-2مكتب نهادگرايي (قديم و جديد)
بطور کليمکتب نهادي6يـا نهـاديون معتقـد بودنـد کـه
بــا اعمــال برنامــه هــاي اصــالحات اقتصــادي بــا تاکي ـد بــر
توجــه بــه تعامــل کارآمــد نهادهــاي اثرگــذار (دولــت،
نهادهــاي مــدني و بــازار) ،امکــان حفــ ســرمايه داري از
طريـق بهبـود شـرايط زنـدگي بـراي طبقـات کـم درآمـد و
بــه ويـژه تــوده هــا فــراهم مـي آيـد .ايـن مکتــب در ســال
 1211توسـط توريسـتن وبلـن7پايـه گـذاري گرديـد و وا ه
نهادگرايييــا اقتصــاد نهــادگرا نيــز نخســتين بــار توســط
والــتن هميلــتن8در ســال 1212در مقالــه اي در همــايش
انجمــن اقتصــادي آمريکــا مطــرح شــد .از طرف ـي اقتصــاد
نهــادگرايي جدي ـد برمبنــاي رويکــرد هزينــه هــاي مبادلــه
رونالــدکوز ،2اليــور ويليامســون11و داگــالس نــور ،11

شــکل مــي گيــرد .بطــور کلــي مکتــب نهــادگرايي قــديم
معتقــد بــود کــه نهادهــا يــک عامــل مهــم در تبيــين
رفتارهــاي اقتصــاديو ت ثيرگــذار بــراي آنهــا هســتند امــا در
ايــن مکتــب فکــري بــه نــدرت تحليــل هــاي دقيــق و
چــارچوب نظــري وجــود داشــت .اي ـن مکتــب ،متفــاوت بــا
اقتصاد نئوکالسيک عمـل مـي کـرد و اصـوالً در آن نظريـه
اي کم ـي در کــار نبــود تــا از دل آن حکــم کل ـي معتبــري
استخراج شود يـا مجموعـه اي از انتخابهـاي درسـت بـراي
سياستگزاري بدست آيد( .تفضلي ،فريدون)1381 ،
لــذا ،نهــادگرايي جديــد بــا تاکيــد بــر فقــدان محتــواي
نهادي در هسـته مرکـزي نظريـه نئوکالسـيک مطـرح شـد
و بطور صـريا بـر هزينـه هـاي مبادلـه ،توجـه ترکيبـي بـه
حقــو  ،مباحــث جامعــه شــناختي و رواشــناختي در کنــار
مفــاهم اقتصــاد ،اســتفاده از ابزارهــايي چــون نظريــه بازيهــا
در مدلسازي ها ،توجـه جـدي بـه حقـو مالکيـت معنـوي،
حقــو قراردادهــا و ســازمانها و قــوانين کســب و کــار،
تعــادل ســازنده نهادهــاي بــازار ،دولــت و جامعــه مــدني،
محــيط کــاري رقــابتي ،توجــه بــه محــدوديتهاي اطالعــاتي
در شــکلگيــري محــدوديتهــا ،عقالنيــت و انتظــارات،
توجــه روزافــزون بــه ارزشــهاي مشــترکي همچــون ســرمايه
اجتمــاعي ،اعتمــاد ،اجتمــا و جامعــه مــدني ،و ...تاکيــد
نمود.بنابراين نهادگرايي مبتنـي بـر پـنج اصـل ذيـل وجـود
نهـاد دولـت و تعامـل آن بـا نهادهـاي مـدني و بـازار آزاد را
بـــراي رشـــد اقتصـــادي الزم ميدانســـتند .لـــذا آنهـــا از
مفروضــات يرواقعــي ماننــد اطالعــات کامــل و هزينــه
مبادلـــه صـــفر دســـت برداشـــته امـــا بـــرتالش فـــرد
برايحداکثرنمودنمطلوبيت ت کيد داشتند.
 )1مؤسسات و نهادها در زندگي اقتصادي مورد ت کيد و
مؤثرند .نهاد مي تواند يک موسسه براي انجام اهدافي
خاص باشد(مانند؛ اتحاديه ها ،بانکها و ...و نيز مي
تواند الگويي متشکل از رفتار جمعي و يا گروهي
جزئي از يک فرهنگ باشد .لذا شامل موسسات،
رسومات ،قوانين ،روشهاي فکري ،عدالت اجتماعي و
به طور کلي روش زندگي مي گردد .لذا در نهادگرايي
گرايش به انجمن ها با ت کيد بر رفتارهاي گروهي،
اهميت بيشتري نسبت به فردگرايي مدنظر کالسيکها
و نئوکالسيکها دارد.
 )2اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان يا مجموعه کامل و
واحد تشکيالت که تمامي اجزاي آن با يکديگر
ارتباط دارند ،مورد بررسي قرار گيرد .لذا براي بررسي
آن بايد تمامي اجزاء باهم مدنظربوده و مورد مطالعه
قرار گيرد در نتيجه فعاليت اقتصادي جامعه مجمو
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تصميمات فردي برايبه دست آوردن حداکثر منافع
پولي نيست بلکه فراتراز آن رفته و ناشي از فعاليتهاي
جمعي مي شود.
 )3نظريه تکامل داروين ) (Darvinدر آناليز اقتصادي
بايد مورد استفاده قرار گيرد زيرا جامعه و نهادهاي
آن دائماً در حال تغييرند .لذا به جاي تعادل ايستاي
مدنظر کالسيکها و نئوکالسيکها که درآن کشف
حقايق ابدي و ازلي اقتصاد مطرح مي باشد ،در نظريه
نهادگرايي ،تفاوتهاي مکاني و زماني و تغييرات دائمي
نهادها را مبتني بر تکامل نهادهاي اقتصادي مي داند
و معتقد است که اين مقوله ،زمينه اصلي تحوالت
اقتصادي است.لذا بر اصل سلسله علل يا تغييرات
تراکمي ت کيد دارد که نهايتاً منجر به تحقق اهداف
اجتماعي -اقتصادي مثبت يا منفي مي گردد .لذا
مستلزم توجه به علم سياسي ،اجتماعي ،فلسفه،
روانشناس اجتماعي ،تاريخ ،اقتصاد سياسي و ...مي
باشد.
 )4مکاتب کالسيک ونئوکالسيک و اساساً مکاتب مبتني
بر نظام سرمايه داري در نظريات و فرضيات خود
معتقد به هماهنگي در منافع افراد جامعه هستند در
حاليکه در مکتب نهادي ،انسان موجودي اجتماعي و
تعاوني است که براي فقط منافع متقابل و مشترک
خود با ديگران اقدام به تشکيالت گروهي مي کند اما
تضاد منافع نيز ميان منافع گروههاي مختلف جامعه
نظير بنگاههاي بزرگ در مقابل بنگاه هاي کوچک،
مصرف کننده در مقابل توليدکننده ،کشاورز در
مقابل شهرنشين و ...به وجود مي آيد .لذا دولت بايد
تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و عملکرد ناکارآمد
سيستم اقتصادي را رفع نمايد.
 )9مکتب نهادي از برنامه اصالحات اجتماعي به منظور
توزيع عادالنه تر ثروت و درآمد حمايت مي کندو لذا
عالوه بر پذيرش عقايد کالسيک ها مبني بر اينکه
قيمتهاي بازار مي توانند بدون دخالت دولتها منجربه
تخصيص بهينه منابع و درآمدها شوند ،همچنين به
نقش دولتها به واسطه اعمال هزينه هاي اجتماعي
براي توزيع عادالنه ثروت و درآمد معتقد است.
با توجه به اصول مذکور ،شاخص هاي شش گانه
حکمراني خوب نيز مي توانند در جهت تامين دموکراسي و
ايجاد و تقويت سرمايه هاي اجتماعي (مانند :اعتماد) بر
هزينه هاي مبادله ت ثير گذاشته و در قالب مباحث اقتصاد
نهادگرايي جديد بر نرخ اشتغال و رشد اقتصادي مؤثر باشند.
بطوريکه ويليامسن با درک ابعاد مهم مبادله (عدم اطمينان،

تعداد معامالت و تبادالت خاص سرمايه گذاريها) معتقد
است که اين ابعاد با ساختار حکمراني نهادي مؤثر بر
مبادالت در ارتباط مي باشند و بدين ترتيب تحقق مطلوب
شاخصهاي شش گانه حکمراني خوب در يک کشور مي تواند
از طريق کاهش هزينه مبادله(هدف ايي اقتصاد نهادگرايي)
افزايش نرخ اشتغال و رشد اقتصادي را به ارمغان آورد.
 -3-2ادبيات و پيشينه حكمراني و حكمراني خوب
يکي از تعاريف حکمراني تعريفي است که بانک جهاني،
کميته همکاري هاي توسعه ،سازمان همکاري هاي اقتصادي
وتوسعه  ،برنامه توسعه ملل متحد وموسسات وسازمان هاي
بين المللي توسعه بر آن اتفا نظر دارند :حکمراني يعني «
سيستم پيچيده اي از تعامالت بين ساختارها  ،سنت ها ،
کارکردها ( مسئوليت ها) و فرايندها (عملکردها ) که به
وسيله سه ارزش کليدي يعني پاسخگويي  ،شفافيت
ومشارکت مشخص مي شود» .همچنين ،بررسي زمينه هاي
شکل گيري نظريه حکمراني خوب نشان مي دهد که عوامل
ذيل در پيدايش اين نظريه مؤثر بوده اند:
افزايش بحران هاي مالي
حذف مداخالت دولت در بازارهاي مختلف از جمله
بازارمالي يکي از توصيه هاي دولت حداقل است.از اواخر دهه
 1271آزادسازي بازارهاي مالي در درون کشورها وبين
کشورها آ از شد.در کشورها تعيين نرخ بهره وسهم
بخش هاي اقتصادي که پس از رکود بزرگ در دست دولت
ها بود به نظام بازار گذاشته شد .محدوديت هاي نقل وانتقال
ارزي بين کشورها کاهش يافت و سرمايه هاي بين المللي با
آزادي بيشتري ميان کشورها مبادله شدند.اين تغييرات با
افزايش شديد بحران هاي مالي وپولي در جهان همراه شد .از
سال  1271تا  1281به طور متوسط هر ساله يک بحران
بانکي و  2/6بحران ارزي در جهان رخ مي داد اما از سال
 1281تا  1227هر ساله  6/1بحران ارزي و  4/9بحران
بانکي به وقو پيوست.
تحول عملكرد اقتصادجهاني
انتظار مي رفت با پذيرش الگوي دولت حداقل در
اقتصادجهاني عملکرد کشورها بهبوديابد.مطالعات مختلف
حکايت از عملکرد ضعيف اقتصادجهاني در دوره  1281به
بعد (که الگوي سياست گذاري به سوي دولت حداقل
تغييريافت)دارد .مقايسه اين دوره با دوره پس از جنگ
جهاني دوم تا سال  1281مي تواند تاثير اين سياست بر
اقتصاد جهاني را روشن سازد.بررسي اجمالي وضعيت

بررسي تاثير متغيرهاي نئوكالسيكي و نهادي (شاخص هاي حكمراني خوب) بر نرخ اشتغال 5 / ...
اقتصادي اين دو دوره نشان مي دهد که عملکرد دوره دوم
بدتر تز دوره نخست بوده ،نرخ رشد اقتصادي در اکثر
کشورهاي جهان کاهش و نابرابري افزايش يافته است.با
استفاده از بانک اطالعاتي بانک جهاني ،نرخ رشد اقتصادي
پنج گروه از کشورهاي جهان در دو مقطع تاريخي در جدول
شماره ( )1آمده است.افزايش نابرابري  ،يکي ديگر از واقعيت
هاي اقتصادي دو دهه گذشته است.
جدول شماره ( .)1نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
گروه هاي مختلف
تعداد

-1191

-1111

كشورها

1191

1191

کشورهاي کم درآمد

64

4/23

3/88

کشورهاي متوسط روبه پايين

99

9/47

3/84

کشورهاي متوسط رو به باال

38

9/29

2/84

ثروتمندعضوOECD

23

4/74

2/97

يرعضوOECD

27

4/47

2/97

گروه

کشورهاي

کشورهايثروتمند

منبع  :بانک اطالعاتي بانک جهاني

عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال گذر

 :لگاريتم درآمد سرانه
 :شاخص حکمراني
 :جزءخطا
نتايج تخمين که حاصل اطالعات مربوط به  177کشور
است در جدول شماره ( )2نشان داده شده است .ضرايب اين
برازش نشان مي دهد که تاثير شاخص هاي حکمراني بر
رشد اقتصادي معنادار وبسيار قابل توجه هستند .تحقيقات
موردي در کشورهاي مختلف نيز نشان مي دهد که اين
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پس از فروپاشي بلوک شر  ،الگوي اقتصادي اين
کشورها از برنامه ريزي متمرکز به اقتصاد بازار تغيير يافت.در
اين کشورها به سرعت شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي
واگذار شد ومداخله ي دولت در قيمت ها وساير امور
اقتصادي به شدت کاهش يافت .هرچند انتظار مي رفت گذر
از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار با مشکالتي روبرو باشد ،اما
آن چه در حوزه ي اقتصاد در اين کشورها به وقو پيوست
به معناي واقعي کلمه يک فاجعه ي اقتصادي بود.
شاخص هاي اقتصادي کشورهاي اروپاي شرقي و شوروي
سابق را در دهه  1221نشان مي دهد که در برخي از اين
کشورها مانند گرجستان و مولداوي اين نسبت  31درصد
است که به معناي از بين رفتن  62درصد توليد ناخالص
داخلي پس از اصالحات است.تنها در دو کشور اسلوني
واسلواکي اندکي رشد(يک وپنج درصد) مشاهده مي شود.
نرخ تورم نيز در عموم اين کشورها بسيار نامطلوب است .در
برخي از اين کشورها نرخ تورم سه رقمي و در اکثر آنهادو
رقمي است.کاهش توليد ناخالص داخلي و تورم باال همراه با
افزايش فقر و نابرابري بوده است .

لذا ،با توجه به موارد فو الذکر ،سه تن از محققان بانک
جهاني دانيل کافمن،آرت کراي و پابلو زويدولوبتون،12
يافته هاي موسسات مختلف بين المللي همچون
 ،ICRG14،EIU13بنياد هريتيج 19و خانه آزادي 16پيرامون
وضعيت اقتصادي  ،سياسي واجتماعي کشورها را با يکديگر
اد ام کرده وشاخص هاي کلي و جديدي تحت عنوان
شاخص هاي حکمراني معرفي نموده اند( .شريف آزاده
محمد رضا و بحريني محمد حسين .)1382 ،اين محققان
کار خود را با اين فرضيه آ از کردند که «چگونه رسوم
ونهادهايي که از مجراي آنها حاکميت در يک کشور اعمال
مي شود ،در رشد و توسعه آن کشور مؤثرند»کافمن و
همکارانش اين رسوم ونهادها را حکمراني ناميده وابعاد
مختلف آن را با معرفي شش شاخص زير مورد بررسي قرار
داده اند .شاخص هاي موردنظر عبارتند از:
 -1شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي  -2شاخص
ثبات سياسي ،پرهيز از خشونت و تروريسم  -3شاخص
اثربخشي دولت  -4شاخص کيفيت قوانين ومقررات -9
شاخص حاکميت قانون  - 6شاخص کنترل فساد
بانک جهاني همچنين ،مجموعه گسترده تري از
سياست هاو اقدامات را براي تقويت حکمراني وبهبود آن
پيشنهاد مي کند .دو سازو کار اصلي پيشنهادي بانک جهاني
براي بهبود حکمراني ،تقويت رقابت وپاسخگويي است که
کاربرد آنها در حوزه هاي مختلف سياسي ،اقتصادي
واجتماعي دايره بسيارگسترده اي از سياست ها ،از اصالح
سيستم قضايي و آموزش و پرورش تا نظام مناقصات دولتي
را منتج ساخته است .بااستفاده از شاخص هاي حکمراني،
کارشناسان بانک جهاني تاثير اين شاخص ها رابر متغيرهاي
مختلف اقتصادي مورد تجزيه وتحليل قرار داده اند.بررسي
هاي کارشناسان اين بانک نشان مي دهد که شاخص هاي
حکمراني تاثير معنا داري بر رشد اقتصادي دارند.در يک
مطالعه جامع در مورد تاثير اين شاخص ها بر رشد اقتصادي
در 177کشور معادله زير برازش گرديد:
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شاخص ها عالوه بر رشد سرانه بر ساير متغيرهاي اقتصادي
مانند فقر و نابرابري ،سرمايه گذاري ،وکسري بودجه بسيار
تاثير گذار مي باشند.)World Bank,2000( .
جدول شماره ( .)2تاثير متغيرهاي حكمراني بر درآمد
سرانه
شاخصها

𝛃

S.E.

F

پاسخگويي وحق اظهارنظر

1/888

1/112

23/129

ثبات سياسي وعدم خشونت 1/324

1/177

6/311

اثربخشي دولت

1/112

1/128

12/181

بازارمالي مقررات

1/133

1/143

18/813

حاکميت قانون

1/339

1/172

7/283

مبارزه بافساد

1/221

1/112

12/162

منبعDaniel Kuafman,1999:26 :

از طرفي UNDP ،معتقد است حکمراني داراي سه بعد
يا رکن اقتصادي ،سياسي و اداري است .بعد "اقتصادي"
شامل فرايندهايي است که فعاليت هاي يک کشور را تحت
تاثير قرار مي دهد و با اقتصاد کشورهاي ديگر در ارتباط
است .بعد "سياسي" همان فرايندهاي تصميم گيري براي
تنظيم سياست ها است .بعد"اداري" نيز همان سيستم
اجراي خط مشي هاست.آنچه که حائز اهميت است  ،ترکيب
سه بعدمذکور مي باشدکه فرايندها وساختارهايي را مشخص
مي سازد که روابط سياسي  ،اجتماعي واقتصادي را راهبري
وهدايت مي کند.
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 -3پيشينه تحقيق
در جستجوي مقاالت التين و مطالعات مرتبط با
اشتغال ،در زمينه تاثير عوامل نهادي بر اشتغال ،تحقيقي
مشاهده نشد.البته اثر اين عوامل بر نرخ رشد اقتصادي
کشورهاي مختلف ،مطالعات محدودي صورت گرفته که از
جمله مي توان به تحقيقات کافمن و همکاران وي در سال
 2111و مواردي از اين قبيل اشاره نمود .لکن با توجه به
اينکه متغير وابسته مورد نظر در اين تحقيق ،نرخ اشتغال
مي باشد ،به برخي از مطالعات داخلي و خارجي مرتبط که
عوامل نئوکالسيکي مؤثر بر نرخ اشتغال را مدنظر قرار
دادهاند ،مي پردازيم:

 -1-3بررسي مطالعات داخلي
شيباني ابراهيم و افشاري زهرا ( ، )1381در مقاله اي
تحت عنوان «اثر رشد بخشي بر اشتغال زنان در ايران (با
استفاده از روش داده -ستانده)» به اين نتيجه دست يافته
اند که با توجه به ساختار فعلي بخش خصوصي ،تداوم اين
فرآيند در ايجاد شغل براي زنان با آموزش متوسط و پايين
تر اثر مثبت دارد ،ولي اثر آن در خلق شغل براي زنان داراي
تحصيالت عالي محدود است ،به عالوه ،بخش صنعت
(منسوجات) باالترين ضريب اشتغال را براي زنان بي سواد
دارا مي باشد .در مورد زنان با تحصيالت متوسطه بخش
بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش
عالي و آموزش و بهداشت داراي باالترين ضريب اشتغال مي
باشند .
ترکماني جواد و جمالي مقدم الهام ( ، )1389در تحيقي
تحت عنوان اثر قيمت سوخت مصرفي بر اشتغال نيروي کار
در بخش کشاورزي به بررسي رابطه بين تغيير در سطا
اشتغال با تغيير در قيمت سوخت مصرفي در بخش
کشاورزي ايران در قالب رابطه علي ،با بهره گيري از معيار
خطاي پيش بيني نهايي براي سالهاي  1391الي
1381پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد که در طول
دوره مورد بررسي ،با افزايش تکنولو ي و ارزش افزوده در
بخش کشاورزي ،اشتغال بخش کشاورزي کاهش يافته است.
افزون بر آن ،قيمت سوخت مصرفي اثر معني داري بر
اشتغال بخش کشاورزي نداشته است .
شيرين بخش ،شمس اله ( )1384در مقاله اي تحت
عنوان ،اثرات سياست پولي بر سرمايه گذاري و اشتغال سعي
دارد تا ارتباط و تاثير سياست پولي بر دو متغير مهم اقتصاد
ايران ،يعني سرمايه گذاري و اشتغال را مورد بررسي قرار
دهند .پس از برآورد اين الگوي VARنتايج بدست آمده
واکنش دو متغير سرمايه گذاري و اشتغال به تکانه ناشي از
اعتبارات ،نرخ ارز و عرضه پول را فاقد اعتبار آماري نشان
داد .از طرف ديگر با توجه به آناليز واريانس مربوط به دو
متغير سرمايه گذاري و اشتغال ،مشخص گرديد که کمترين
سهم ،متعلق به متغيرهاي سياستهاي پولي بوده است.
بيد آباد ،بيژن ( ، )1383در مقاله اي تحت عنوان،
ارتباطات بين بخشي و هدفگذاري افزايش اشتغال کشور ،با
بررسي روابط بين بخشي بر اساس بررسيهاي مبتني بر
جدول داده -ستانده سال  ،1371نشان دادند که براي ايجاد
يک ميليون شغل جديد تقاضاي نهايي بخش کشاورزي بايد
به ميزان 21هزار ميليارد ريال يا  %16افزايش يابد .چناچه
صادرات کاالهاي کشاورزي حدود 2.3ميليارد دالر افزايش
يابد ،يک ميليون شغل جديد در اقتصاد کشور ايجادمي شود.

بررسي تاثير متغيرهاي نئوكالسيكي و نهادي (شاخص هاي حكمراني خوب) بر نرخ اشتغال 7 / ...
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جعفري صميمي احمد و آذرمند حميد ( ،)1383در
مقاله با عنوان« ،بررسي ت ثير متغيرهاي نهادي بر رشد
اقتصادي کشورهاي جهان ،به بررسي ارتباط نهادهاي
اقتصادي ،سياسي و حقوقي تعيين کننده انگيزه ها و
محدوديتهاي فعاليتهاي اقتصادي پرداخته اند و بدين طريق
بخش عمده اي از تفاوت در نرخ هاي سرمايه گذاري و رشد
اقتصادي بين کشورها را توضيا داده اند .در اين تحقيق
آزادي اقتصادي و شاخص موسسه فريزر به عنوان يکي از
متغيرهاي نهادي مؤثر بر رشد درنظر گرفته شده و نتيجه
تحقيق بيانگر اثر مثبت و معنادار آن بررشد اقتصادي مي
باشد.
شهنازي روح اله ( ،)1384در پايان نامه کارشناسي
ارشد خود با استفاده از مدل اسکيپتون ( )2114به بررسي
اثر آزادي اقتصادي بر کيفيت نهادي سرانه و اثر آزادي
اقتصادي بر رشد اقتصادي طي سالهاي  1281-2113در
 87کشور پرداخته است .نتيجه تحقيق بيانگر اثر مثبت
آزادي اقتصادي بر سطا درآمد سرانه کل نمونه و به تفکيک
کشورهاي کم درآمد ،درآمد متوسط و پردرآمد است.
رضايي مهدي ( ،)1386در مقاله اي تحت عنوان« ،ت ثير
حکمراني خوب بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به
ايران» در مقايسه با چين ،برزيل ،مالزي از روش توصيفي
مقايسه اي استفاده نموده است .در اين تحقيق نتيجه شده
است که اوالً عملکرد ايران از نظر جذب سرمابه گذاري
مستقيم خارجي و شاخصهاي حکمراني خوب در مقايسه با
ساير کشورهاي منتخب موردمطالعه موفق نبوده است و
ثاتياً ،عدم موفقيت مذکور ناشي از کيفيت پايين حکمراني
خوب در ايران بوده که نهايتاَ منجربه افزايش مخاطره باالي
سياسي در ايران شده و به اين ترتيب هزينه معامالتي ناشي
از نااطميناني در ايران را نيز افزايش داده و مزيت مکاني
ايران را در گام بعدي تنزل داده است.
رناني محسن ،طيبي سيدکميل و اربابيان شيرين
( ، )1382در مقاله خود تحت عنوان ،اشتغال يررسمي و
رقابت پذيري صنايع با فناوري پايين ،براي دوره زماني
 1377-1382نشان دادند که در فعاليت هاي صنعتي با
سطا فناوري پايين ،بنگاه مي تواند با استفاده از روش هاي
استخدامي يررسمي ،رقابت پذيري خود را افزايش دهد.
کشاورزحداد الم رضا ( ،)1383در مقاله اي تحت
عنوان ،اهميت بخش خدمات مالي در اقتصاد کشور (بررسي
تحليلي اثرات تعطيلي موسسات مالي ،بانکداري و بيمه در
توليد و اشتغال) ،خدمات مالي را در کل اقتصاد کشور ،که به
 41بخش تکيک شده ،به عنوان بخش تلقي نموده و ثابت
نمودند که پيوندهاي اين صنعت با ديگر بخشها چندان

قوي نيست ،ولي تعطيلي آن موجب از دست رفتن بيش از
 229246/8فرصت شغلي ميشود.
ميالدي الري نسيم و صامتي مجيد ( ، )1387در مقاله
خود تحت عنوان ،بررسي آثار آزادسازي براشتغال زايي
صنعت بيمه ايران ،با استفاده از تحليل رگرسيون و آزمون
عليت و آزمون پايايي و سريهاي زماني ( )1261-2111در
صنعت بيمه کشور ايران به تخمين و برآورد مدل مناسب
پرداخته است که نتايج حاصله عبارتند از -1 :آزادسازي در
افزايش اشتغال صنعت بيمه مؤثر است -2 .حق بيمه سرانه
اثر کاهشي بر اشتغال صنعت بيمه دارد -3 .حق بيمه
دريافتي و ارزش افزوده بيمه ،اثر افزايشي بر اشتغال صنعت
بيمه دارد .در پايان پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت بيمه
در ايران ارايه شده است .
نظري محسن و گوهريان فاطمه( ،)1381در مقاله خود
تحت عنوان ،بررسي اثر متغيرهاي سياست پولي بر اشتغال
به تفکيک بخشهاي عمده اقتصادي در ايران ()1349-78
معتقدند سياستهاي پولي ،مجموعه تصميمات و اقدامات
مقامات پولي کشور در کنترل عرضه و تقاضاي پول براي
ت ثيرگذاري بر سطا فعاليتهاي اقتصادي ميباشد .همچنين
در اين مقاله بين متغيرهاي اشتغال ،حجم نقدينگي،
مطابقات سيستم بانکي از بخش دولتي و بخش ير دولتي
براي ايران طي دوره  1349-78از روابط همجمعي استفاده
شده و نتايج حاصل از اين برآوردها نشان دهنده آن است که
تغيير عرضه پول از طريق تغيير حجم نقدينگي و پرداختي
به بخش يردولتي با تغيير اشتغال در بخشهاي توليدي،
داراي رابطه مستقيم ميباشد؛ در واقع افزايش اعتبارات
پرداختي به بخش ير دولتي باعث افزايش اشتغال در
بخشهاي توليدي ميگردد و مطالبات سيستم بانکي از بخش
دولتي با اشتغال کل ،اشتغال بخش کشاورزي و اشتغال
بخش صنعت رابطه معکوس و با اشتغال بخش خدمات رابطه
مستقيم دارد.
کهزادي نوروز و باللي حميد ( ، )1381در تحقيقي
تحت عنوان ،بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي
سرمايه در بخش کشاورزي ايران از طريق آزمون هم
انباشتگي  ARDLو آزمون يوهانسن ،رابطه بلند مدت و
همگرايي سري زماني اشتغال و موجودي سرمايه در بخش
کشاورزي را با استفاده از آمار سري هاي زماني 1349-79
مورد مطالعه قرار دادند .نتايج نشان داد که بردار همگرايي
مستقل بين دو متغير وجود دارد و در نتيجه يک رابطه بلند
مدت مثبت بين بر دو متغير وجود دارد.
عبدلي قهرمان و ورهرامي ويدا( ،)1388در مقاله خود
تحت عنوان ،بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال و تمايل به کار

 / 8محمدرضا شريفآزاده ،اكبر كميجان ،تيمور محمدي و اكبر باقري
زنان متاهل در شهر تهران با تاکيد بر متغيرهاي اقتصاد ،به
بررسي عوامل مؤثر بر تمايل به کار همسران مردان شا ل در
ادارات دولتي در شهر تهران پرداخته و اثر اشتغال مردان را
روي تمايل به کار و نو شغل همسرانشان بررسي نمودند.
نتايج اين بررسي نشان داد که استفاده از بيمه هاي درماني
يکي از عواملي است که بر تمايل به کار زنان مؤثر است .پس
اگر زني همسرش ،تحت پوشش بيمه درماني بوده و از
درآمد خوبي نيز برخوردار باشد ،تمايل کمتري به کار کردن
دارد .متغيرهاي ديگري مثل سن ،تحصيالت زن و شوهرش،
درآمد ماهانه شوهر و تعداد فرزندان آنها بر تمايل به کار
زنان در مشا ل تمام وقت و نيمه وقت مؤثر است که
اثرگذاري اين عوامل به خصوص بر تمايل به کار زنان در
مشا ل تمام وقت بيشتر است.
جاليي اسفندآبادي سيدعبدالمجيد و جاودان ابراهيم
( ،)1382در مقاله اي تحت عنوان ،تاثير آزادسازي تجاري
بر اشتغال بخش کشاورزي ايران ،تابع تقاضاي نيروي کار در
بخش کشاورزي را براي دوره زماني  1391-1386مورد
برآورد قرار داده و نشان دادند که ،آزادسازي تجاري در کوتاه
مدت و بلندمدت تاثير منفي بر اشتغال بخش کشاورزي
ايران داشته است .لذا ،محققين در اين تحقيق پيشنهاد مي
نمايند که سيا ست گذاري ها و برنامه ريزي ها در کشور بايد
به گونه اي باشد که آثار منفي و تهديدهاي ناشي از
آزادسازي تجاري بر اشتغال بخش کشاورزي ايران را کمينه
کند.
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 -2-3مطالعات خارجي:
موريسي ( ،)2112در مقاله اي با عنوان« ،حکمراني،
سرمايه گذاري خصوصي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي
درکشورهاي در حال توسعه» از داده هاي ساليانه براي 46
کشور در حال توسعه را در طول دوره زماني  1226الي
 2112به منظور بررسي اين امر که آيا سرمايه گذاري
مستقيم خارجي ،با سرمايه گذاري بخش خصوصي جايگزين
خواهد شد و آيا اجزاي جايگزين حکمراني بر رابطه بين
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري خصوصي
تاثير متفاوتي خواهد داشت يا خير ،استفاده نموده است.
نتايج نشان داد که سرمايه گذاري کل (سرمايه گذاري
مستقيم خارجي و سرمايه گذاري خصوصي) در کشورهايي
با حکمراني خوب بيشتر است ،در اينجا تراکم جابجايي
(جابجايي سرمايه گذاري مستقيم خارجي با سرمايه گذاري
خصوصي داخلي) و ميزان توسعه اين جابجايي به نو
حکمراني مربوط مي شود .انحراف و عدم ثبات سياسي نوعي
از شاخص هاي حکمراني مي باشند که تاثير عمده اي بر

روي سرمايه گذاري دارند .ثبات سياسي به عنوان يکي از
مهمترين جنبه هاي حکمراني در رابطه بين سرمايه گذاري
مستقيم خارجي و سرمايه گذاري خصوصي مطرح است.
افزايش در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ر يم هاي
ثابت سياسي تاثير عمده اي در کاهش سرمايه گذاري
خصوصي دارد ،اما سرمايه گذاري کل را افزايش مي دهد.
مطالعه روپر ( ، 17)2111با عنوان "ايجاد و نابودي
اشتغال در ايرلند شمالي" در سال  2111با هدف اصلي
 1223صورت  -برآورد اشتغال ايجادشده و نيز اشتغال از
بين رفته در ايرلند شمالي در دوره  21ساله  73گرفته است.
نتيجه اين مطالعه نشان م يدهد که بنگاه هاي کوچک
(بنگاه هاي با  91کارکن) تنها اندازه اي هستند که در آنها
خالص ايجاد اشتغال مثبت بوده است .اين در حالي است که
در ميان بنگاه هاي بزرگ تر اشتغال از بين رفته بيش تر از
اشتغال ايجادشده است .با اين وجود  ،بيشترين اشتغال
ايجادشده (البته به صورت ناخالص) در بين بنگاه هاي بزرگ
بوده است .اين موضو بدان معنا است که سهم اندکي از کل
اشتغال در بنگاه هاي کوچک تمرکز يافته است .افزون بر
اين ،نتيجه ارزشمند اين مطالعه آن است که جريان اشتغال
در بنگاه هاي کوچک از روندي با نوسانات اندک برخوردار
بوده است ،در حالي که اين روند در بنگاه هاي بزرگ با
نوسانات دور ه اي مشاهدهمي شود.
مسيا و همکاران ( ، 18)1227با استفاده از الگوهاي
تصحيا خطاي برداري ،به بررسي ) مسيا و مسيا رابطة
عليت گرنجري بين مصرف انر ي ،قيمت ها و درآم د واقعي
در دو کشور کره و تايوان پرداختند .نتايج حاصل از تحقيق
نشان مي دهد که نرخ تغيير قيمت ها سبب تغيير در مصرف
انر ي و منجر به تغيير در رشد اقتصادي مي گردد.
يانگ ( ، 12)2111عليت گرنجري بين مصرف انر ي و
توليد ناخالص ملي در تايوان را ) يانگ  -1227با استفاده از
آزمون استاندارد عليت گرنجري و داده هاي سري زماني
 1294مورد آزمون مجدد قرار داد .او هم چنين رابطة عليت
گرنجري بين توليد ناخالص داخلي و مصرف حامل هاي
انر ي شامل ز ال سنگ ،نفت ،گازطبيعي و الکتريسيته را
نيز آزمون کرد .بر اين اساس ،وي نتيجه گرفت که يک
رابطة عليت گرنجري دوطرفه بين مصرف نهايي انر ي و
توليد ناخالص داخلي و يک رابطة عليت گر نجري دوطرفه
بين توليد ناخالص داخلي ،مصرف الکتريسيته و ز ال سنگ
وجود دارد ،اما از توليد ناخالص داخلي به مصرف نفت و هم
چنين از مصرف گاز به توليد ناخالص داخلي ،رابطة عليت
گرنجري يک طرفه وجود دارد .
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 -4تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
 -1-4متغيرها و مدل تحقيق
در اين تحقيق ،متغيرهاي مستقل و وابسته در قالب
مدل کلي ذيلدر طول سالهاي  1226-2111مورد بررسي
قرار مي گيرند .درحالت کلي براي مدل رگرسيون ترکيبيدر
اين تحقيق داريم:
EMit=β1GFCit+β3FCEit+ β2FDIit +β4Zitt+εit
بطوريکه :
: EMitنرخ اشتغال براي مقطع iام در سال tام :GFCit ،
سهم سرمايه ثابت ناخالص به عنوان درصدي از GDPواقعي
: FCEitسهم مخارج مصرفي واقعي سرانه به عنوان درصدي
از  GDPواقعي
: FDIitسهم جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به
عنوان درصدي از  GDPواقعي
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گالشر( ، 21)2112به بررسي ارتباط بين مصرف انر ي و
درآمد واقعي در اقتصاد  ، 1221پرداخت .گالشر ،بيان مي
کند که کشور کره با توجه به داده هاي سال هاي 1261
عدم وجود ارتباط بين درآمد ملي و مصرف انر ي در
مطالعات قبلي ،به علت عدم حضور متغيرهاي ت ثيرگذار بر
درآمد ملي برمي گردد .نتايج حاصل از مطالعة او ،يک
ارتباط دوطرفه بين مصرف انر ي و رشد اقتصادي را براي
کشور کره نشان داد .استفاده از روش تجزية واريانس نشان
داد که سياست ه اي پولي و مالي انبساطي بر درآمد ملي و
مصرف انر ي ،اثر مثبت دارد ،اما بيش ترين ت ثير بر درآمد
ملي و مصرف انر ي در کره از سوي قيمت هاي نفت است .
اوه ليو ديگران ( ، )2114به بررسي رابطة عليت بين
مصرف انر ي و ر شد اقتصادي در کشور کره با استفاده از
داده هاي سال هاي 1271 -1222پرداختند .نتايج حاصل از
آزمون عليت در کوتاه مدت و بلندمدت نشان داد که رابطة
علّي دوطرفه بين مصرف انر ي و توليد ناخالص داخلي در
بلندمدت برقرار است  .در کوتاه مدت ارتباط از طرف انر ي
به توليد ناخالص داخلي است.
21
البرفلد ،گوتز و استاهل ( ،)2114در مقاله اي تحت
عنوان ،سرمايه گذاري مستقيم عمودي خارجي ،رفاه و
اشتغال ،تاثير  FDIعمودي بر اشتغال در کشور مبدأ و مقصد
را بررسي کرده اند .در اين تحقيق  ،يک تابع هزينه تشکيل
مي شود ،که داده ها يا عوامل به ترتيب دستمزد نيروي
Wu ،و  Wsعبارتند از  :نيروي کار ماهر ،نيروي کار يرماهر
 ،که کار ماهر و يرماهر در کشور مبدأ است .آن ها نشان
مي دهند که تعدادشرکت هاي چند مليتي و ميزان توليد
شرکت هاي چندمليتي ،بر تقاضا براي نيروي کار در کشور
مبدأ تاثير مثبتي داشتند.
22
"تانگ و ديگران ( ، )2112در مطالعه اي اثر
سياستهاي پولي و تورم را بر اشتغال مورد بررسي قرار دادند.
آنها معتقدند که اثر تورم" کانال اثرگذاري ديگري است که
رابطه بين تورم محلي و قيمت نفت را بيان ميکند .وقتي
تورم يا افزايش هزينه ناشي از افزايش قيمت مشاهده مي
شود ،يک سياستپولي انقباضي ميتواند توليد بلندمدت را
بدتر کند .چرا که نرخ بهره افزايش يافته و سرمايه گذاري
کاهش مي يابد .در واقع با رشد قيمت نفت و فرآورده هاي
نفتي و به دليل باال رفتن هزينه هاي توليد ،قيمت تمام شده
محصوالت توليدي و خدمات باال رفته و موجب بروز تورم در
کشور ميشود .در صورتي که دولت بخواهد سياستهاي پولي
انقباضي را اجرا کند ،در نهايت موجب بدتر شدن وضعيت
سرمايه گذ اري به دليل رشد نرخ بهره ميشود که به تبع آن
اشتغال نيز کاهش خواهد يافت.

براون و همکاران ( ،23)2111در مقاله اي با عنوان،
مقايسه اثر بخشي کمک هاي مالي در اشتغال ،يک مدلي
پويا از استخدام و تفکيک را ابدا کرده و با استفاده از داده
هايکشور آلمان به اين نتيجه رسيده است که تضمين
استخدام مي تواند تامين کننده نقطه کارايي تقريبي رفاه
باشد در حاليکه کمک هاي مالي با دستمزد پايين ،بيانگر
نقطه کاراي تقريبي رفاه نيستند .به عالوه تضمين هاي
استخدامي که در عدم استخدام بلند مدت هدفگذاري مي
شوند بسيار موثرتر از آنهايي هستند که در کارکنان با
توانايي پايين هدفگذاري خواهند شد.
بالسکو( ،24)2113در مقاله اي تحت عنوان،سياست
هاي اشتغال ،فعاليت هاي استخدام و عملکرد بنگاه ها ،بيان
مي دارد که برنامه ريزان سياست بازار نيروي کار چگونه بر
استراتژي هاي استخدام در بنگاه هاي اقتصادي و عملکرد
اين بنگاه ها تاثير گذار خواهند بود .لذا با توجه به آزمايشات
متعددي که در دانمارک در سال هاي  2119و  2116انجام
شد ،دريافتيم که بنگاه هاي اقتصادي کوچک با محدوديت
استخدام ،نحوه فعاليت هاي استخدامي خود را با توجه به
کارگران استخدام نشده و تجربيات ساير بنگاه هاي اقتصادي
تغيير مي دهند .بنگاه هاي اقتصادي موثر نيز هيچ گونه
تغييريا کاهشي در ارزش افزوده و يا عامل تاثيرگذاري در
ميزان بهره وري خود در طول اولين سال فعاليتشان تجربه
نمي کنند .نتايجاين تحقيق همچنين نشان داد که کنترل و
راهنمايي ،الزام و اضطراري را بوجود مي آورد که مي تواند
احتمال بهبود فرايند تطبيق مورد انتظار در فرايند تحقيق
در مشا ل را خنثي سازد.
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: Zitبرداري از شاخصهاي شش گانه حکمراني خوب براي
مقطع  iام در سال  tام که در بطور جداگانه در شش معادله
در کنار متغيرهاي نئوکالسيکي مؤثر بر نرخ اشتغال ،بررسي
: Εitجمله خطا
مي شوند.
البته الزم به ذکر است که مدل منتخب پس از
آزمونهاي  Fليمرو هاسمن آناليز خواهد شد .داده هاي
شاخص هاي حکمراني خوب نيز بين  -2/9و ( +2/9ونيز به
درصد بين صفر تا )111رتبه بندي شده اند از بانک اطالعات
بانک جهانيمي باشند .که البته در اين تحقيق از کميت صفر
تا صد به دليل همگن نمودن مقياس اندازه گيري مشابه با
متغير وابسته مد نظر قرار قرار گرفته است .از طرفي قابل
ذکر است که برخي معتقدند (گلوبروشاپيرو؛ )2112با توجه
به همبستگي باال ميان اجزاء شش گانه حکمراني خوب ،نمي
توان آنها را در کنار يکديگر به عنوان متغيرهاي توضيحي
آورد .لذا ،براي بررسي ت ثير هريک از شاخص هاي شش گانه
حکمراني خوب بر جامعه آماري موردنظر در کنار متغيرهاي
نئوکالسيکي،هفت معادله را برآوردمي کنيم.يعنيمعادله اول
مدلي است که فقط شامل متغيرهاي نئوکالسيکي است و در
معادله دوم ،اولين شاخص حکمراني خوب در کنار
متغيرهاي نئوکالسيکي تخمين زده مي شود و همينطور تا
شاخص ششم در معادله هفتم که در کنار متغيرهاي
نئوکالسيکي قرار گرفته است.
 -2-4تخمين معادالت مدل پانل و آزمون فرضيه هاي
تحقيق
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جدول شماره ( )3نتايج تخمين مدل منتخب تحقيق را
به روش ترکيبي (اثرات مشترک)براي بررسي اثر متغيرهاي
نئوکالسيکي و نهادي بر نرخ اشتغال کشورهاي توسعه يافته
عضو  (OECDکه به ترتيب از شماره  1الي  24در نرم افزار
 Eviewsمعرفي شده و شامل :استراليا ،اتريش ،بلژيک،
کانادا ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ايسلند ،ايرلند ،ايتاليا،
اپن ،کره جنوبي ،کوکزامبورک ،هلند ،نيوزيلند ،نرو ،
لهستان ،پرتغال ،اسپانيا ،سوئد ،سوئيس ،بريتانيا و اياالت
متحده آمريکا مي باشند ).براي آزمون فرضيه هاي مورد نظر
نشان مي دهد .براساس نتايج حاصل از تخمين مدل تحقيق
براي کشورهاي توسعه يافته منتخب عضو  OECDمشخص
ميگردد که ضريب متغير نئوکالسيکي GFCدر هر هفت
معادله مثبت و معنادار و سازگار با تئوري است .براي متغير
 ،FCEتخمينها در هفت معادله نشان ميدهد که در اکثر
مقاطع ،ضرائب مثبت و معنادار است لکن در مقاطع
محدودي عالمت ضريب مذکور (برخالف تئوري) منفي شده
که البته از نظر آماري نيز بيمعنا شده است .از طرفي براي

متغير  ،FDIوضعيت کمي فر ميکند .با توجه به جدول
مالحظه ميگردد که هر چند در اکثر مقاطع (بيش از نيمي
از مقاطع) عالمت ضريب مربوط به  ،FDIمثبت و معنادار
است لکن در ساير موارد منفي شده است .هر چند از اين
حيث نيز اکثر ضرائب منفي ،معنادار نبودهاند .همچنين قابل
ذکر است که با توجه به آزمون  Fليمر ،روش اثرات مشترک
(روش ترکيبي) به عنوان روش تخمين مناسب و منتخب
گرديد R-2 .و  DWنيز در هر هفت معادله وضعيت مناسبي
دارند .بنابراين با توجه به حصول نتايج موردانتظار براي
متغيرهاي  GFCو ( FCEعالمت مثبت و معنادار ضرايب
آنها) و بطور تردآميز و تقريبي براي متغير ( FDIضريب
مثبت و معنادار براي برخي مقاطع) ميتوان فرضيه اول را
پذيرفت .به عبارت ديگر ميتوان پذيرفت که متغيرهاي
نئوکالسيکي ،بر نرخ اشتغال کشورهاي توسعه يافته منتخب
عضو  OECDمؤثر و معنادارند بطوريکه اين اثر مثبت براي
متغير  GFCنسبت به متغير  FCEو براي متغير  FCEنسبت
به  FDIاز شدت تاثير بيشتر و معناداري باالتري برخوردار
است .همچنين ،با توجه به نتايج مندرج در جدول شماره
( )3براي آزمون فرضيه دوم نيز حاوي نکات جالب توجهي
ميباشد .بطوريکه معادله دوم نشان ميدهد که ضريب متغير
نهادي حق اظهارنظر مردم و پاسخگويي دولت ،مطابق
پيشبيني ،مثبت و معنادار است .از حيث ميزان اثر نسبت
به ساير شاخصهاي حکمراني ،مقدار اين ضريب بعد از
ميزان ضريب کنترل فساد در رتبه دوم است .نکته ديگر
اينکه تمامي ضرائب مربوط به ساير شاخصهاي حکمراني
خوب (ساير متغيرهاي نهادي) در معادالت سوم تا هفتم،
مطابق انتظار ،مثبت و معنادار است .اين امر ضمن تاييد
فرضيه دوم ،همچنين بيانگر اين مطلب است که هر قدر در
يک کشورتوسعه يافته عضو  ،OECDدولت پاسخگوتر و
کارآمدتر و ثبات سياسي بيشتر ،مقررات اضافي و هزينهها
کمتر و حاکميت قانون گستردهتر و عميقتر و فساد
محدودتر باشد (وجود حکمراني خوب) نرخ اشتغال باالتر
خواهد بود.جدول شماره ( )4نيز ترتيب تاثيرگذاري مثبت و
معنادار شاخصهاي مذکور رانشان مي دهد.
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جدول شماره ( .)3تخمين مدل منتخب تحقيق به روش تركيبي براي آزمون فرضيه هاي اول و دوم
معادالت
متغيرها
GFC
()t

()prob

CE
()t

()prob

FDI
()t

()prob

VA
()t

معادله

معادله

معادله

معادله

معادله

معادله

معادله

()1

()2

()3

()4

()5

()9

()9

1.22
( ) 17.26
( ) 1.111

1.26
( ) 12.41
( ) 1.111

1.19
( ) 13.21
( ) 1.111

1.112
( ) 18.17
( ) 1.111

تقريبا
به جز مقاطع  ،7به جز مقاطع  8به جز مقاطع ،7
تقريبا مشابه
مشابه
 14و  21براي و  17براي ساير  14و  21براي تقريبا مشابه تقريبا مشابه
معادالت
معادالت
ساير مقاطع مثبت مقاطع مثبت و ساير مقاطع معادالت قبلي معادالت قبلي
قبلي
قبلي
مثبت و معنادار
معنادار
و معنادار

براي  11مقطع
منفي شده که 2
مورد آن
بي معناست .براي
ساير مقاطع مثبت
ولي اکثرا بي معنا

---

()prob

PS
()t

---

براي  11مقطع براي  12مقطع
منفي شده که  2منفي شده که
تقريبا
 11مورد آن
مورد آن
تقريبا مشابه
مشابه
بي معناست .تقريبا مشابه تقريبا مشابه
بي معناست.
معادالت
معادالت
براي ساير معادالت قبلي معادالت قبلي
براي ساير
قبلي
قبلي
مقاطع مثبت مقاطع مثبت
ولي اکثرا بي ولي اکثرا بي
معنا
معنا
1.43
( ) 11.49
( ) 1.111

---

()prob

---

---

---

1.169
( ) 4.67
( ) 1.111

---

()prob

RQ
()t

()prob

---

---

---

---

---

1.42
( ) 8.93
( ) 1.111

---

---

---

---

1.26
( ) 2.41
( ) 1.111

---

---

---

---

---

---

---

---
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GE
()t

1.82
1.17
1.22
( ) 13.13 ( ) 17.22 ( ) 21.23
( ) 1.111( ) 1.111 ( ) 1.111
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شاخصهاي حكمراني خوب(متغير هاي نهادي)
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منبع :يافته هاي تحقق

بررسي تاثير متغيرهاي نئوكالسيكي و نهادي (شاخص هاي حكمراني خوب) بر نرخ اشتغال 03 / ...

 -4نتايج و پيشنهادات

پيشنهادات
بطورکلي با توجه بـه نتـايج حاصـل از ايـن تحقيـق ،جهـت
حصول به نرخ اشـتغال بـاالتر برايکشـورهاي مـورد بررسـي
پيشنهادات ذيل ارائه ميگردد:
 )1توجه به متغيرهـاي نهـادي (بطـور خـاص ،شاخصـهاي
شـش گانــه حکمرانـي خــوب مـدنظر ايــن تحقيــق) در
کنار متغيرهاي نهـادي بـراي کشـورهاي توسـعه يافتـه
عضــور  OECDو بــه خصــوص بــراي کشــورهاي در
حال توسعه توصيه ميگردد.
 )2حکمراني خـوب مسـتلزم رابطـه شـفاف و قانونمنـد در
سلسله مراتب حکومـت اسـت و تنهـا بـه بهبـود رابطـه
بــين دولــت و مــردم محــدود نمــي شــود .ايــن رابطــه
شفاف درون حکومتي و نيـز رابطـه حکومـت بـا مـردم
بايــد بــه کمــک تقويــت فرهنــگ پاســخگويي دولــت،
کاهش فساد و تبعـي و نيـز حاکميـت قـانون محقـق
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بطورکلي با توجه به مطالب ارائه شده در اين تحقيق و
همچنين آناليز تخمينهاي صورت گرفته ،نتايج ذيل بدست
آمده است:
 )1هــر چنــد متغيرهــاي نئوکالســيکي (طبــق الگوهــاي
رشـــد نئوکالســـيکي) تعيـــين کننـــده تفـــاوت در
عملکـــرد اقتصـــادي کشـــورها مـــيباشـــند ،لکـــن
مطالعـــات کـــافمن و همکـــاران وي نشـــان داد کـــه
متغيرهـــاي نهـــادي (بـــا تاکيـــد بـــر شاخصـــهاي
حکمراني خوب) نيز مـي تواننـد ايـن تفـاوت راتبيـين
نماينــد .از طرفــي اعمــال رويکــرد نئوکالســيکي بــا
تاکيــد بــر دولــت حــداقل طــي دهــههــاي  1281و
نيمه اول دهـه  1221نشـان داد کـه اکثـر کشـورهاي
جهان با بحرانهـاي مـالي وسـيع و هزينـههـاي ناشـي
از آن مواجـــه شـــدند .از طرفي،بررســـي جايگـــاه
تــاريخي دولتهــا در فرآينــد رشــد و توســعه اقتصــادي
(دوره دولـــت بـــزرگ ،دوره دولـــت حـــداقلي ،دوره
تجديد سـاخت و احيـاي دولـت بـا تاکيـد بـر اقتصـاد
نهــادگرايي؛ حکمرانــي خــوب) نيــز گــرايش اخيــر را
بيشتر بـه سـمت نقـش عوامـل نهـادي (بـا تاکيـد بـر
تــاثير آنهــا بــر کــاهش هزينــه مبادلــه) نســبت بــه
رويکردهاي قبلي نشان ميدهد.
 )2نتــايج حاصــل از آزمــون فرضــيههــا (فرضــيه اول و
دوم) و آنــاليز مــدل اقتصادســنجي تحقيــق بــراي
کشـــورهاي توســـعهيافتـــه منتخـــب عضـــو OECD
نشان داد که؛
 روش منتخــب بــراي تخمــين مــدل نئوکالســيکي
و ســاير معــادالت داراي متغيرهــاي نئوکالســيکي
همراه با شاخصهاي حکمرانـي خـوب بطـور مجـزا،
براســاس روش ترکيبــي (اثــرات مشــترک) و در
تحــت حالــت دوم (يعنــي بــا ضــرائب مخــتص
مقــاطع و بــا توجــه بــه رفــع ناهمســاني واريــانس
بين مقاطع) بوده است.
 ضــريب متغيــر نئوکالســيکي ســهم ســرمايه ثابــت
ناخـــالص بـــه عنـــوان درصـــدي از  GDPواقعـــي
) ،(GFCدر هــر هفــت معادلــه تخمــين زده شــده،
مثبت و معنـادار و سـازگار بـا تئـوري اسـت .بـراي
متغير نئوکالسـيکي سـهم مخـارج مصـرفي نهـايي
واقعــي ســرانه بــه عنــوان درصــدي از  GDPواقعــي
) (FCEتخمــينهــا نشــان مــيدهــد کــه در اکثــر
مقــاطع ضــرائب متغيــر مربوطــه مثبــت ومعنــادار

اســت ،لکــن در مقــاطع محــدودي عالمــت ضــريب
مذکور منفي شده که البته بي معنا بوده است.
 ضــرائب مربــوط بــه متغيــر نئوکالســيکي  FDIدر
بـيش از نيمـي از مقـاطع مثبـت و معنـادار بـوده و
در ساير مقاطع منفي اما بيمعنا شده است.
 با توجه به مـوارد فـو الـذکر ،فرضـيه اول را بطـور
تقريبي مي توان پـذيرفت .بـه عبـارت ديگـر تقريبـاً
مــيتــوان پــذيرفت کــه متغيرهــاي نئوکالســي کــه
بر نـرخ اشـتغال کشـورهاي توسـعه يافتـه منتخـب
عضو  OECDمـؤثر ومعنـا دارنـد .البتـه قابـل ذکـر
است که اثـر مثبـت بـراي متغيـر  GFCنسـبت بـه
متغيـــر  FCEو بـــراي FCEنســـبت بـــه  FDIاز
شــدت بيشــتر و معنــاداري بــاالتري برخـــوردار
است.
 ضــرائب تمــامي متغيرهــاي شاخصــهاي حکمرانــي
خوب مثبـت و معنـادار اسـت .بطوريکـه مـي تـوان
فرضــيه دوم را کــه بيــان مــيدارد ،شاخصــهاي
حکمرانــي خــوب (متغيرهــاي نهــادي) بــر نــرخ
اشــتعال کشــورهاي توســعه يافتــه منتخــب عضــو
 OECDمــؤثر و معنادارنــد .البتــه قابــل ذکــر اســت
کــه بــه ترتيــب شــاخص کنتــرل فســاد ،حــق
اظهارنظر و پاسـخگويي دولـت ،اثـر بخشـي دولـت،
حاکميـــت قـــانون ،کيفيـــت مقـــررات و ثبـــات
سياسي در جايـاه اول تـا ششـم را از حيـث شـدت
ميزان تاثيرگـذاري بـر نـرخ اشـتغال ايـن کشـورها
قرار دارند.
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گــردد .البتــه آزادي سياســي و حــق اظهــارنظر مــردم
نيز از ايـن حيـث حـائز اهميـت فـراوان اسـت .در ايـن
راســتا نظرســنجي مســتمر و نظــام يافتــه از مــردم در
خصوص کيفيـت خـدمات دولتـي در بهبـود حکمرانـي
بسـيار مـؤثر بـوده و بـراي کشـورهاي در حـال توسـعه
منيز بـه عنـوان نمـادي از مـردم سـاالري مـي بايسـت
تحقــق يابــد .همچنــين بــه منظــور ايجــاد و تقويــت
رويکــرد دموکراتيــک دولتهــا ،توجــه بــه عــدم تمرکــز،
سـاختار دموکراتيـک بـه جـاي بوروکراتيـک ،گسـترش
ارتباطــات و اطالعــات دوســويه ،بــاز و شــفاف بــين
مــردم و دولــت ،قــوانين کارآمــد و شــفاف در کنــار
نهادينـــه کـــردن اطـــال رســـاني قـــوي بـــه کمـــک
رســانههــاي آزاد ،افــزايش آگــاهي شــهروندان نســبت
بــه حقــو خــود ،تضــمين تــامين منــافع عمـومي مــي
بايست مدنظر قرار گيرد.
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