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The main purpose of this study is to examine the political developments of the Cabinet
and its effects on the instability of economic growth in Iran from 1968 to 2012. In this
regard, Iran’s economic structure was divided into two oil and non-oil parts. Using the
concept of Engle Granger co-integration, the effects of political risk, Cabinet change
(basis, development, and reform and justice governments), and labor, capital stock and
export variables are evaluated on economic growth. Oil sector Results showed that the
reform government has performed better than other government in the capital, labor
and political risk. In oil exports, Studied Governments has also performed such as
basic government. The results of the non-oil sector showed that the effect of exports
on economic growth in the justice government is like the basic government, but in the
development and reform governments is not. The effect of labor on economic growth
is not significant, in the basic government; but in development, reforms and justice
developments are positive and significant. Political risk in the reform government
(compared to other governments) has had the greatest impact on economic growth.
JEL Classification: F52, G12, G15
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 .1دکترای اقتصاد ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران 
 .2پژوهشگر پسادکتری ،دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دکترای اقتصاد ،دانشکدة اقتصاد مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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تاریخ انتشار 1:بهمن 1398

کلیدواژهها:

تغییر کابینه،
ریسک سیاسی،
اقتصاد نفتی ،اقتصاد
غیرنفتی.

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی تحــوالت سیاســی کابینــه و اثــرات آن بــر بیثباتــی رشــد
اقتصــادی ایــران در بــازة زمانــی  1362تــا  1391اســت .بدیــن منظــور اقتصــاد ایــران بــه دو بخش
نفتــی و غیرنفتــی تقســیم شــد .بــا اســتفاده از مفهــوم همانباشــتگی انــگل و گرنجــر ،اثــرات
ت ســازندگی ،دولــت اصالحــات و
متغیرهــای ریســک سیاســی ،تغییــر کابینــه (دولــت پایــه ،دولـ 
دولــت عدالــت) ،نیــروی کار ،حجــم ســرمایه و صــادرات بــر رشــد اقتصــادی واکاوی شــد.
ی کار و ریســک سیاســی
نتایــج بخــش نفتــی نشــان داد دولــت اصالحــات در ســرمایه ،نیــرو 
بهتــر از ســایر دولتهــا عمــل کــرده اســت .همچنیــن دولتهــای مــورد بررســی در زمینــة صــادرات
نفــت ماننــد دولــت پایــه عمــل کردهانــد .نتایــج بخــش غیرنفتــی گویــای آن اســت کــه اثر صــادرات
ت عدالــت ماننــد دولــت پایه اســت؛ امــا در دولــت ســازندگی و اصالحات
بــر رشــد اقتصــادی در دولـ 
اینگونــه نیســت .اثــر نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی در دولــت پایــه معنــادار نیســت؛ امــا در
دولتهــای ســازندگی ،اصالحــات و عدالــت مثبــت و معنــادار اســت .ریســک سیاســی در دولــت
اصالحــات (نســبت بــه دولتهــای دیگــر) بیشــترین اثــر را بــر رشــد اقتصــادی داشــته اســت.
طبقهبندي G15, G12, F52 :JEL
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 .1مقدمه
اقتصاددانــان ثبــات سیاســی را پیشنیــاز عملکــرد اقتصــادی مناســب و پایــدار میداننــد .ثبــات سیاســی
افقهــای سیاســتگذاران را بلندتــر کــرده و منجــر بــه اتخــاذ سیاســتهای بلندمــدت در چارچــوب
اهــداف بیننســلیشــده اســت 1.نبــود ثبــات سیاســی تغییــرات و تحــوالت سیاســتی را بهوجــود آورده
اســت کــه موجــب نوســان در ســطح بــازار و عملکــرد منفــی کالن اقتصــادی میشــود .یکــی از معیارهــای
تحــوالت سیاســی ،تغییــرات دولــت و درپــی آن تغییــرات سیاسـتهای اجرایــی اســت .بــه بیــان بهتــر،
تعــداد دفعاتــی در ســال کــه یــک وزیــر جدیــد ســوگند یــاد میکنــد و یــا  50درصــد یــا بیشــتر
اعضــای کابینــه از طریــق رئیسجمهــور جدیــد مشــغول کار میشــوند ،نقــش مهمــی در اقتصــاد کالن،
بهویــژه رشــد اقتصــادی ،خواهــد داشــت .بهعبارتــی تغییــر دولــت میتوانــد همــراه بــا تغییــر جــدی در
سیاس ـتهای اجرایــی (چــه در ســطح سیاســی و چــه در ســطح اقتصــادی) شــود .ایــن تغییــر نگــرش
از دورهای بــه دورة دیگــر موجِ ــد تحــوالت سیاســتی شــده اســت کــه بــه اثــرات اقتصــادی بــر ســطح
کالن جامعــه منجــر میشــود .در حالــت کلــی ،تحــوالت سیاســی کابینــه چــه بســا موجــب بیثباتــی
سیاســی نشــود و دلیــل آنهــم عــدم وابســتگی تغییــر سیاســت بــه تغییــر فــرد اســت .درواقــع در ایــن
شــرایط ،بــا تغییــر کابینــه ،سیاسـتهای قبــل اجــرا میشــود و فقــط ممکــن اســت در نــوع رســیدن بــه
اهــداف تغییراتــی ایجــاد شــود .امــا ایــن رونــد در کشــورهای دچــار بیثباتــی سیاســی چنیــن نیســت .در
ایــن کشــورها ،همــراه بــا تحــوالت سیاســی کابینــه ،رونــد سیاسـتگذاری نیــز تغییــر میکنــد و حتــی
اهــداف نهایــی نیــز متحــول میشــود کــه ایــن خــود بــه افزایــش بیثباتــی سیاســی منجــر خواهــد شــد.
بیثباتــی سیاســی در بســیاری از کشــورها در طــی زمــان و اثــرات منفــی آن بــر عملکــرد اقتصــادی
توجــه اقتصاددانــان زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .در پژوهشهــای زیــادی ،اثــرات منفــی بیثباتی
سیاســی بــر دســتة وســیعی از متغیرهــای اقتصــادی بررســی شــده اســت کــه از ایــن میــان میتــوان
بــه رشــد  ،GDPســرمایهگذاری خصوصــی و تــورم اشــاره کــرد .درمــورد  GDPگفتــه میشــود کــه در
کشــورهایی بــا تمایــل بــاالی ویرانگــری دولــت یــا درجــة باالتــر بیثباتــی سیاســی 2،بهطــور معنــاداری
رشــد  GDPپایینتــر اســت ( .)Alesina & Drazen, 1996; Jong-a-Pin, 2009بیثباتــی سیاســی محیــط
اقتصــادی سیاســی نامطمئنــی را ایجــاد میکنــد ،ریســک را افزایــش و ســرمایهگذاری را کاهــش میدهــد
( .)Alesina & Perotti, 1996بیثباتــی سیاســی منجــر بــه تــورم بیشــتر نیــز میشــود .تــورم (نشــئتگرفته
از بیثباتــی سیاســی) موجــب کوتاهتــر شــدن افــق دولــت میشــود و سیاســتهای بلندمــدت دولــت
بــرای ایجــاد عملکــرد اقتصــادی بهتــر را تحتالشــعاع قــرار میدهــد (.)Aisen & Veiga, 2006
از آنجــا کــه تحــوالت سیاســی کابینــه تغییراتــی در دیدگاههــای اقتصــادی را درپــی دارد و
 .1بیثباتی سیاسی بسته به شدت و نوع آن معلول نوسانات و آشفتگی در سطوح باالی مدیریتی است که از ارائة یک برنامة عملیاتی
مد ّون و باثبات برای ارتقای بهرهوری ،رشد و توسعة کشور عاجز است.
 .2نظر مخالف این دیدگاه را کامپوس و نوجنت ( )2002ارائه کردهاند .آنها هیچ مدرکی دال بر رابطة منفی و بلندمدت بین ریسک سیاسی
و رشد اقتصادی نیافتند؛ بلکه فقط شواهدی مبنی بر وجود رابطة کوتاهمدت ارائه کردند.

98

فروغ جهانتیغ و همکاران.تحوالت سیاسی کابینه و اثرات آن بر بیثباتی رشد اقتصادی ایران

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  ،1398دورۀ  .7شمارۀ ویژه

دگرســانیهای اقتصــادی نیــز منجــر بــه تحــوالت اساســی در تولیــد ملــی میشــود ،ایــن مقالــه نگاهــی
نــو بــه رابطــة تغییــرات کابینــه و رشــد  GDPافکنــده اســت؛ زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تحــوالت
سیاســی کابینــه عاملــی اســت کــه تاکنــون مغفــول واقــع شــده ،درحالــی کــه در کنــار ســایر متغیرهــا،
قــدرت توضیحدهندگــی بیشــتری را بــرای رشــد اقتصــادی ایجــاد میکنــد .در ایــن راســتا بــا تفکیــک
اقتصــاد بــه دو بخــش نفتــی و غیرنفتــی ،بــه ایــن ســؤاالت پاســخ داده شــده اســت:
ـ کانالهــای اصلــی انتقــال بیثباتــی سیاســی ناشــی از تغییــر کابینــه بــه رشــد اقتصــادی چــه
دورههایــی هســتند؟
ـ از میــان اهــداف ســازندگی ،اصالحــات و عدالــت کدامیــک منجــر بــه انتقــال بیثباتــی سیاســی
بیشــتری شــدهاند؟
دو ویژگــی کلیــدی ،ایــن مطالعــه را از ســایر مطالعــات متمایــز میکنــد .ویژگــی اول :بــه بررســی
ســاختار رشــد اقتصــادی از دو جنبــة نفتــی و غیرنفتــی پرداختــه اســت .ویژگــی دوم :اولیــن تحقیقــی
اســت کــه بهطــور تجربــی اثــر بیثباتــی سیاســی ناشــی از تغییــر کابینــه را بــر رشــد اقتصــاد بخــش
نفتــی و غیرنفتــی تحلیــل کــرده اســت.

 .2مبانی نظری
تعــداد دفعاتــی در ســال کــه یــک وزیــر منتصــب میشــود یــا  50درصــد از اعضــای کابینــه توســط
وزیــر جدیــد مشــغول کار میشــوند ،تغییــر کابینــه نــام دارد .ایــن متغیــر عامــل اصلــی ریســک سیاســی
اســت .درواقــع ایــن یــک شــاخص از تغییــر رژیــم اســت کــه بــا رشــد اقتصــادی پایینتــر ســازگاری دارد
( .)Jong-a-Pin, 2009بــه عبــارت دیگــر ،افزایــش تغییــر سیاســی (رژیــم) منجــر بــه نااطمینانی باالتــر برای
سیاس ـتهای اقتصــادی آتــی میشــود کــه درنتیجــة آن رشــد اقتصــادی نیــز کاهــش مییابــد (Aisen
 .)& Veiga, 2013ب��رای مث��ال بررســی تغییــر کابینــه و رشــد اقتصــادی در کشــورهای اروپــای شــرقی و
مرکــزی ( 3)CEEنشــان داد کــه بیثباتــی سیاســی (تعریفشــده بهعنــوان تمایــل بــرای تغییــر دولــت)
اث��ری منف��ی ب��ر رش��د اقتص��ادی دارد ( .)Gurgal & Lach, 2013براس��اس نتایــج پژوهشه��ا ،کشــورهای
نیمهدموکــرات 4در مقایســه بــا کشــورهای بــا دموکراســی کامــل و کشــورهای اســتبدادی ،مســتع ِد تضــاد،
فســاد و تغییــر کابینــه هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه نیمهدموکراتهــا ،برخــاف دموکراتهــا و دیکتاتورهــا،
هنــوز مؤسســاتی قدرتمنــد بــرای جلوگیــری از اعتراضــات و دیگــر فعالیتهــای ضددولتــی تأســیس
نکردهانــد کــه ایــن موضــوع موجــب آســیبپذیری بیشــتر ایــن کشــورها دربرابــر تغییــرات دولــت م ـی
شــود ( .)Gleditsch & Hegre, 1997بــرای مثــال جانــگ ـ ا ـ پیــن ( )2009از تحلیــل عاملــی 5بــرای
3. Central and Eastern European Countries
4. semidemocrat
5. Factor analysis
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بررســی اثــر  25شــاخص بیثباتــی سیاســی و اثــرات آنهــا بــر رشــد اقتصــادی اســتفاده کــرد .نتایــج
ایــن تحقیــق نشــان داد درجــة باالتــر بیثباتــی در تغییــرات دولــت منجــر بــه رشــد اقتصــادی پایینتــر
میشــود.
ثبــات دولــت بهمعنــای محیــط سیاســی قابــل پیشبینــی اســت کــه موجــب جــذب ســرمایهگذاری
میشــود و نتیجـهاش ایجــاد چرخـهای از کاهــش فقــر ،ایجــاد شــغل ،برقــراری رفــاه و ســایر منافعــی
اســت کــه بــرای کل جامعــه پدیــد میآیــد ( .)Shepherd, 2010تغییــر دولــت اثــرات مثبــت یــا منفــی
را بــر رشــد اقتصــادی بــر جــای میگــذارد .در ایــن چارچــوب ،آیســن و ویــگا )2013( 6اثبــات کردنــد
بیثباتــی سیاســی باعــث کاهــش ســرمایة فیزیکــی و انســانی تجمعــی ،کاهــش بهــرهوری و درنهایــت
کاهــش رشــد اقتصــادی میشــود .عالوهبــر ایــن ،نتیجــه گرفتنــد کــه همگنــی نــژادی بــه نفــع رشــد
اســت؛ درحالــی کــه دموکراســی ممکــن اســت اثــر منفــی کوچکــی بــر جــای گــذارد.
بوکار تحــت تأثیــر اخبــار سیاســی مثــل انتخابــات ،فســاد دولتــی ،اصالحــات نهــادی و
محیــط کسـ 
تغییــر در سیاســت عمومــی قــرار میگیــرد .از طرفــی رشــد اقتصــادی نیــز متأثــر از عواملــی همچــون
بوکار مایــه میگیــرد .درواقــع نااطمینانــی سیاســی
نیــروی کار اســت کــه ایــن عامــل نیــز از محیــط کسـ 
اثــری منفــی بــر تصمیمــات اقتصــادی میگــذارد .تغییــر دولــت داللــت بــر ابهــام سیاس ـتهای آتــی
دارد؛ بهطــوری کــه عوامــل اقتصــادی ممکــن اســت از اتخــاذ تصمیمــات اقتصــادی تــا برطــرف شــدن
ابهامــات خــودداری کننــد یــا از اقتصــاد خــارج شــوند ( .)Dimitrios & Costas, 2000همــراه بــا تغییــر
دولــت ،سیاســتهای اجرایــی دولتهــا نیــز دگرگــون میشــود؛ 7بهگونــهای کــه سیاســتهایی کــه
تــا آن زمــان در ردة نخســت اهمیــت قــرار داشــت ،کنــار گذاشــته و برخــی سیاســتهای جایگزیــن
مطــرحمیشــود .مفهــوم رشــد در کشــورهای غنــی از نفــت بــه عوامــل مختلفــی گــره خــورده اســت.
برخــی مطالعــات بــر عوامــل خارجــی متمرکــز شــدهاند؛ درحالــیکــه مطالعــات دیگــر عوامــل داخلــی را
مؤثــر میداننــد ( .)Alodadi & Benhin, 2015اکثــر کشــورهای نفتخیــز بــر درآمدهــای تکمحصولــی
(نفــت و مشــتقات آن) متمرکــز شــدهاند ،بــدون آنکــه ســعی در تنوعبخشــی بــه منابــع درآمــدی خــود
کننــد .از طرفــی مزایــای دسترســی بــه رشــد و توســعة پایــدار ،آنهــا را ملــزم بــه افزایــش دیگــر منابــع
درآمــدی میکنــد؛ زیــرا بــا نوســانات قیمــت بــازار ،درآمــد نفتــی آنهــا دچــار نوســان میشــود و بــه
رشــد پایــدار آنهــا صدمــه میزنــد .در تحقــق ایــن هــدف ،دیــر یــا زود مجبورنــد وابســتگی اقتصادشــان
بــه نفــت را کاهــش دهنــد و توانایــیبالقــوة بخشهــای غیرنفتــی را بالفعــل کننــد.

 .3پیشینة تحقیق
اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه در توضیــح چگونگــی دســتیابی بــه توســعة اقتصــادی نمیتــوان فقــط
بــه متغیرهایــی مثــل نیــروی کار ،ســرمایه ،نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ پسانــداز اکتفــا کــرد (نوفرســتی،
 .7برای مثال در ایران میتوان دولتها را به دولت اصالحات ،سازندگی ،عدالت و ...تقسیم کرد.
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احمدیشــادمهری ،رزمــی و نوفرســتی .)1397 ،در ایــن راســتا مدلهــای رشــدی کــه فقــط بــه
انباشــت ســرمایه توجــه کردهانــد (مدلهــای رشــد کالســیک و نئوکالســیک) ،قــادر بــه تشــریح درســت
واقعیتهــای اقتصــادی جوامــع نیســتند .از همیــن رو بررســی اثــر متغیرهــای سیاســی بــر رشــد اقتصادی
مــورد توجــه محققــان زیــادی قــرار گرفــت .بهطــور کلــی منظــور از بیثباتــی سیاســی شــرایطی اســت
کــه نحــوة ادارة جامعــه توســط حکومــت ،حفــظ حاکمیــت یــا تمامیــت ارضــی کشــور موجــب تزلــزل آن
ن رو ســاختار سیاســی و اقتصــادی هــر کشــوری
میشــود (کمیجانــی ،گرجــی و اقبالــی .)۱۳۹۲ ،از ای ـ 
ارتباطــی نزدیــک و پیچیــده بــا یکدیگــر دارد و ایــن ارتبــاط بهصورتــی اســت کــه ســاختار سیاســی
کشــور سیســتم هدایتگــر مدیریــت اقتصــادی بــوده و بیانگــر تفکــرات اقتصــادی آن سیســتم سیاســی
اســت .بنابرایــن هــر نــوع اخــال در نهــاد مدیریتــی جامعــه ،ناشــی از بیثباتــی سیاســی ،منجــر بــه
بیثباتــی اقتصــادی میشــود و درنهایــت رشــد اقتصــادی کشــور را کاهــش میدهــد (اصغرپــور،
احمیــان و منیعــی.)۱۳۹۲ ،
آیســن و ویــگا ( )۲۰۰6در مطالعــة خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بیثباتــی سیاســی
بــه نوســانات و تــورم بــاال میانجامــد .همچنیــن بیثباتــی سیاســی منجــر بــه جزیــرهای شــدن نظــام
سیاســی و کاهــش آزادی اقتصــادی میشــود .آنهــا همچنیــن بیــان کردنــد سیاســتهای اقتصــادی
کشــورهای دچــار بیثباتــی سیاســی بهگون ـهای اســت کــه تمایــل بــه قطــع ارتبــاط بــا کشــورهای بــا
ثبــات سیاســی بــاال دارنــد .ایــن دوری از کشــورها باعــث بیثباتــی نــرخ تــورم خواهــد شــد.
بهاعتقــاد کمیجانــی و دیگــران ( ،)۱۳۹۲بیثباتــی موجــب متزلــزل شــدن حقــوق مالکیــت فــردی
میشــود کــه خــود مانعــی بــرای ســرمایهگذاریهای بلندمــدت و معامــات اقتصــادی اســت .همچنیــن
وجــود سیســتم سیاســی بیثبــات باعــث میشــود امــکان پیشبینــی ماهیــت و عملکــرد دولتهــای
آتــی و تغییــرات ســازمانی وجــود نداشــته باشــد .ایــن خــود عاملــی بــرای جــذاب نبــودن چنیــن محیطی
بــرای ســرمایهگذاران خواهــد شــد؛ چراکــه آنهــا ترجیــح میدهنــد محیطهایــی بــا قابلیــت پیشبینــی
بیشــتر را برگزینند.
جعفریصمیمــی و خبــره ( )۱۳۹۲در بیــان اثــرات بیثباتــی سیاســی بــر رشــد اقتصــادی بــر ایــن
باورنــد کــه بیثباتــی سیاســی باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی خواهــد شــد و همچنیــن اثــرات بــدی بــر
متغیرهایــی همچــون ســرمایهگذاری ،بیــکاری و تــورم دارد.
الســینا و درازن )۱۹۹۱( 8و همچنیــن کاســترو و ویــگا )۲۰۰۴( 9بیــان کردنــد تأخیــر در اجــرای
برنامههــای تثبیــت نــرخ تــورم بیشــتر ناشــی از بیثباتــی سیاســی کشورهاســت کــه خــود نشــان
میدهــد درصــورت تــداوم بیثباتــی سیاســی ،نــرخ تــورم آتــی افزایــش خواهــد یافــت.
کمیجانــی ،گرجــی و اقبالــی ( )۱۳۹۳بــه بررســی ســیکلهای تجــاری سیاســی در ایــران پرداختنــد
8. Alesina & Drazen
9. Castro & Veiga
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و بــه نقــش بیثباتــی سیاســی در نوســانات و ســیکلهای تجــاری در قالــب یــک مــدل خودتوضیــح
بــرداری ســاختاری توجــه کردنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد نقــش ســمت عرضــه و سیاســت مالــی
تقریبـاً همســان و در دامنــة  ۴۰درصــد اســت و متغیرهــای پولــی ،نــرخ ارز و تــراز پرداختهــا حــدود ۲
تــا  ۱۰درصــد نوســانات را توضیــح میدهنــد .متغیــر بیثباتــی سیاســی نیــز در ســالهای اولیــه تقریبـاً
 ۴۰درصــد تغییــرات را بــه خــود اختصــاص میدهــد؛ امــا بــا گذشــت زمــان ،ایــن ســهم کاهــش مییابــد
و بــه حــدود  ۲۶درصــد میرســد.

 .4تغییر کابینه در جمهوری اسالمی ایران
از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران تاکنــون ،ایــن کابینههــا تشــکیل شــدهاند :دولــت موقــت بــه ریاســت
مهنــدس بــازرگان (بهمــن  ۱۳۵۷تــا آبــان )۱۳۵۸؛ دولــت شــورای انقــاب بــه ریاســت بنیصــدر (آبــان
 ۱۳۵۸تــا مــرداد )۱۳۵۹؛ کابینــة دولــت اول بــه ریاســت محمدعلــی رجایــی (مــرداد  ۱۳۵۹تــا مــرداد
)۱۳۶۰؛ کابینــة دولــت دوم بــه ریاســت محمدجــواد باهنــر (مــرداد  ۱۳۶۰تــا شــهریور )۱۳۶۰؛ دولــت موقت
دوم بــه ریاســت مهدویکنــی (شــهریور  ۱۳۶۰تــا مهــر)۱۳۶۰؛ کابینــة دولــت ســوم بــه ریاســت مهنــدس
موســوی (مهــر  ۱۳۶۰تــا مهــر )۱۳۶۴؛ کابینــة دولــت چهــارم بــه ریاســت مهنــدس موســوی (مهــر ۱۳۶۴
تــا  ۲۶مــرداد )۱۳۶۸؛ کابینــة دولــت پنجــم بــه ریاســت هاشمیرفســنجانی ( ۲۶مــرداد  1368تــا ۱۲
مــرداد )۱۳۷۲؛ کابینــة دولــت ششــم بــه ریاســت هاشمیرفســنجانی ( ۱۲مــرداد  1372تــا  12مــرداد
)۱۳۷۶؛ کابینــة دولــت هفتــم بــه ریاســت ســیدمحمد خاتمــی (مــرداد  ۱۳۷۶تــا مــرداد )۱۳۸۰؛ کابینــة
دولــت هشــتم بــه ریاســت ســیدمحمد خاتمــی (مــرداد  ۱۳۸۰تــا مــرداد )۱۳۸۴؛ کابینــة دولــت نهــم بــه
ریاســت محمــود احمدینــژاد (مــرداد  ۱۳۸۴تــا مــرداد )۱۳۸۸؛ کابینــة دولــت دهــم بــه ریاســت محمــود
احمدینــژاد (مــرداد  ۱۳۸۸تــا مــرداد )۱۳۹۲؛ کابینــة دولــت یازدهــم بــه ریاســت حســن روحانــی (مــرداد
 1392تــا مــرداد )۱۳۹۶؛ کابینــة دولــت دوازدهــم بــه ریاســت حســن روحانــی کــه هنــوز ادامــه دارد.
بــازة زمانــی ایــن مطالعــه شــامل دورة زمانــی  1362تــا  1391اســت کــه از دولــت ســوم بــه
ریاســت میرحســین موســوی آغــاز میشــود و بــا پایــان دورة کابینــة دولــت دهــم بــه ریاســت محمــود
احمدینــژاد پایــان مییابــد .در جــدول  1تمــام کابینههــای دولــت ســوم تــا دهــم آمــده اســت.
تعــداد دفعاتــی در ســال کــه یــک نخســتوزیر (رئیسجمهــور) منتصــب میشــود یــا بیــش
از  50درصــد از اعضــای کابینــه توســط وزیــر جدیــد (رئیسجمهــور) مشــغول کار میشــوند ،تغییــر
کابینــه نــام دارد .ایــن متغیــر عامــل اصلــی ریســک سیاســی اســت .درواقــع ایــن یــک شــاخص از تغییــر
رژیــم اســت کــه بــا رشــد اقتصــادی پایینتــر ســازگار اســت ( .)Jong-a-Pin, 2009در ایــن چارچــوب،
تغییــرات از کابینــة ســوم بــه کابینــة چهــارم (دورة نخس ـتوزیری آقــای میرحســین موســوی) حــدود
 47درصــد اســت .تغییــرات کابینــة چهــارم بــه کابینــة پنجــم (دورة تحویــل دولــت از آقــای میرحســین
موســوی بــه آقــای هاشمیرفســنجانی) حــدود  86درصــد اســت .تغییــرات کابینــة پنجــم بــه کابینــة
ششــم (دورة ریاســتجمهوری آقــای هاشمیرفســنجانی) تقریبــاً  39درصــد اســت .تغییــرات کابینــة
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ششــم بــه کابینــة هفتــم (دورة تحویــل دولــت از آقــای هاشمیرفســنجانی بــه آقــای خاتمــی) حــدود 86
درصــد اســت .تغییــرات کابینــة هفتــم بــه کابینــة هشــتم (دورة ریاسـتجمهوری آقــای خاتمــی) تقریبـاً
 49درصــد اســت .تغییــرات کابینــة هشــتم بــه کابینــة نهــم (دورة تحویــل دولــت از آقــای خاتمــی بــه
آقــای احمدینــژاد)  100درصــد اســت .تغییــرات کابینــة نهــم بــه کابینــة دهــم (دورة ریاسـتجمهوری
آقــای احمدینــژاد) حــدود  82درصــد اســت .بررســیهای تغییــر کابینــه نشــان میدهــد در ایــران
عموم ـاً تغییــر کابینــه در ســالی اتفــاق افتــاده کــه در آن رئیسجمهــور تغییــر کــرده اســت.
جدول  .1کابین ة دولتهای سوم تا دهم
دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

نام وزارتخانه

احمدینژاد

احمدینژاد

خاتمی

خاتمی

رفسنجانی

رفسنجانی

موسوی

موسوی

رئیس دولت

حاجیبابایی

فرشیدی-
احمدی

حاجی

مظفر

نجفی

نجفی

اکرمی

پرورش

وزارت آموزش و
پرورش

حسینی

هرندی

مسجد جامعی مهاجرانی

میر سلیم

خاتمی-
الریجانی

خاتمی

معادیخواه ـ
خاتمی

وزارت ارشاد

مصلحی

محسنیاژهای

دری
نجفآبادی

فالحیان

فالحیان

محمدی
ریشهری

محمدی
ریشهری

وزارت اطالعات

نمازی

نوربخش

نوربخش

نمازی

نمازی

وزارت اقتصاد

خرازی

والیتی

والیتی

والیتی

والیتی

وزارت امور
خارجه

آلاسحاق

آلاسحاق

عسگراوالدی ـ
وهاجی
عابدی جعفری

یونسی

دانشجعفری ـ مظاهری ـ
حسینی
حسینی
حسینی
متکی-
صالحی

متکی

-

میرکاظمی

خرازی

شریعتمداری شریعتمداری

وزارت بازرگانی

دستجردی ـ
منفرد

باقریلنکرانی

پزشکیان

فرهادی

مرندی

فاضلرضا
ملکزاده

هادی
منافی

مرندی

وزارت بهداشت

تقیپور ـ
نامی

سلیمانی

معتمدی

عارف ـ
معتمدی

غرضی

غرضی

نبوی

نبوی

وزارت پست

-

عباسی

ناظمی
اردکانی ـ
عباسی

صوفی

حاجی

شافعی

-

-

وزارت تعاون
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ادامۀ جدول .1
دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

-

-

-

سعیدیکیا ـ
حجتی

فروزش

فروزش

چهارم

سوم

نامدارزنگنه نامدارزنگنه

مرتضی
بختیاری

کریمیراد ـ
الهام

شوشتری

شوشتری

شوشتری

شوشتری

حبیبی

اصغری

احمد وحیدی

نجار

شمخانی

شمخانی

فروزنده

ترکان

جاللی

سلیمی

بهبهانی

رحمتی

خرم

دادمان

حجتی

ترکان

سعیدیکیا سعیدیکیا

نام وزارتخانه
وزارت جهاد
سازندگی
وزارت
دادگستری
وزارت دفاع
وزارت راه و
ترابری

کاظمی ـ
مصری

شریفزادگان

-

-

-

-

وزارت رفاه

-

-

-

-

جهانگیری

نژادحسینیان

نعمتزاده

شافعی

محرابیان ـ
غضنفری

وزارت صنایع
سنگین

محرابیان

طهماسبی

جهانگیری

-

-

-

-

وزارت صنایع و
معادن

دانشجو

زاهدی

توفیقی

معین

معین

هاشمیگلپایگانی

معین

فرهادی

وزارت فرهنگ

شیخاالسالمی

جهرمی

حسینی ـ
خالقی

کمالی

کمالی

کمالی

سرحدیزاده

توکلی

وزارت کار

خلیلیان

اسکندری

حجتی

کالنتری

کالنتری

کالنتری

کالنتری

زالی

جهاد کشاورزی

نجار

پورمحمدی
ـ کردان ـ
محصولی

موسویالری

نوری

بشارتی جهرمی

نوری

-

آخوندی

کازرونی

کازرونی

کازرونی

وزارت مسکن

محلوجی

محلوجی

نیلی

موسویانی ـ
نیلی

وزارت معادن

آقازاده

غرضی

غرضی

وزارت نفت

زنگنه

-

سعیدی کیا عبدالعلیزاده عبدالعلیزاده

-

-

جهانگیری

زنگنه

زنگنه

آقازاده

بیطرف

بیطرف

زنگنه

-

میرکاظمی ـ وزیری هامانه-
نوذری
قاسمی
نامجو

فتاح

ناطق نوری محتشمیپور وزارت کشور

غفوری فرد غفوریفرد

 .5تصریح مدل

وزارت نیرو
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ش آووکــس )2007( 10اســت .متغیرها برمبنــای تابع تولید نئوکالســیک
اســاس تحلیــل ایــن مطالعــه ،پژوهـ 
10. Awokuse
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انتخــاب شــدهاند کــه شــامل متغیرهایــی ماننــد حجــم ســرمایة انســانی و مخــارج دولــت اســت .بنابرایــن
تابــع تولیــد نئوکالســیک بهصــورت زیــر نوشــته میشــود (:)Odedokun, 1997; Alodadi & Benhin, 2015
				

()1

)Y=A f(K, L; Z

که در آن:
 :Yرشــد اقتصــادی :A ،تکنولــوژی :K ،حجــم ســرمایه :L ،نیــروی کار ،و  :Zبــرداری از متغیرهــای
مرتبــط اســت.
بخــش عمــدة ســاختار اقتصــاد ایــران برمبنــای درآمدهــای نفتــی شــکل گرفتــه اســت کــه در آن،
درآمدهــای نفتــی توســط دولــت بــه اقتصــاد تزریــق میشــود .همچنیــن بهطــور کلــی قیمــت نفــت
متأثــر از ریســکهای سیاســی (بهخصــوص ریســک مربــوط بــه منطقــة خاورمیانــه) اســت .عواملــی
همچــون جنــگ ،حــوادث تروریســتی و تنشهــای سیاســی بینکشــوری منجــر بــه افزایــش ریســک
میشــود و درپــی آن قیمتهــای نفــت را دچــار نوســان میکنــد .بــا بــروز نوســان در قیمــت نفــت،
درآمدهــای نفتــی و بهتبــع اقتصــاد نیــز دچــار نوســان میگــردد .الــودادی و بنهیــن ( )2015بــا توجــه
بــه ســاختار نفتــی اقتصــاد ایــران ،تابــع نئوکالســیکی زیــر را بــا توجــه بــه ســاختار نفتــی اقتصــاد
بهصــورت زیــر تصریــح کردنــد:
()2

				

]Y=F [(K, L); X, G, R

که متغیرهای  G ،Xو  :Rبهترتیب مع ِرف صادرات ،مخارج دولتی و ریسک سیاسی است.
بهطــور کلــی اقتصــاد کشــورهای نفتــی بــه دو قســمت تقســیم میشــود :نفتــی و غیرنفتــی .درواقــع
نفــت بخــش اعظــم ســاختار اقتصــادی کشــورهای دارنــدة آن را تحــت تســلط خــود درمـیآورد کــه ایــن
ســاختار بســیار متفــاوت بــا ســاختار بخــش غیرنفتــی اســت .بنابرایــن در معادلــة ( )2بــه ایــن صــورت
تجدیدنظــر میشــود:
• صادرات ( )Xبه دو بخش تقسیم میگردد :صادرات نفتی ( )XOو صادرات غیرنفتی (.)XN
• بـ�ا توجـ�ه بـ�ه تحقیقـ�ات خــان و رینهــرت ( ،)1990اددکان ( )1997و الــودادی و بنهیــن (،)2015
حجــم ســرمایه در بخــش غیرنفتــی بــه دو قســمت عمومــی ( )PGNو خصوصــی ( )PINتقســیم میشــود.
بــرای دســتیابی بــه هــدف ،دو مــدل کلــی مختلــف تخمیــن زده میشــود .1 :بخــش نفتــی و  .2بخــش
غیرنفتــی .بنابرایــن معادلــة ( )2بهصــورت زیــر گســترش مییابــد .گفتنــی اســت کــه در بــازة زمانــی مــورد
مطالعــه ،ســه تغییــر رژیــم 11صــورت گرفتــه اســت .بــرای بررســی اثــرات جابهجایــی قــدرت و نقــش آن در
رشــد اقتصــادی ،ســه متغیــر موهومــی تعریــف شــده اســت (.)Clague, Keefer, Knack & Olson, 1996
 .11منظور دورههای هشتسالة ریاستجمهوری آقایان اکبر هاشمیرفسنجانی ،سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد است.
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مدل بخش نفتی:
lnY2 = α1 + β1lnL O + β 2 lnK O + β 3 lnX O + β 4 lnR +

()3

(α 2 + β 5 lnL O + β 6 lnK O + β 7 lnX O + β 8 lnR)d1 +
(α 3 + β 9 lnL O + β10 lnK O + β11lnX O + β12 lnR)d 2 +

مدل بخش غیرنفتی:
()4

(α 4 + β13 lnL O + β14 lnK O + β15 lnX O + β16 lnR)d 3 + ε

lnY3 = α 0 + β1lnL N + β 2 lnPG N + β 3 lnPI N + β 4 lnX N + β 5 lnR
(α1 + β 6 lnL N + β 7 lnPG N + β 8 lnPI N + β 9 lnX N + β10 lnR )d1
(α 2 + β11lnL N + β12 lnPG N + β13 lnPI N + β14 lnX N + β15 lnR )d 2

(α 3 + β16 lnL N + β17 lnPG N + β18 lnPI N + β19 lnX N + β 20 lnR )d 3 + ε

که در آن:
 :Y2تولیــد ناخالــص بخــش نفتــی :Y3 ،تولیــد ناخالــص بخــش غیرنفتــی XO ،و  :XNبهترتیــب
بیانگــر متغیرهــای صــادرات نفتــی و غیرنفتــی :R ،معــ ِرف ریســک سیاســی PIN ،و  :PIGبهترتیــب
نمــودار حجــم ســرمایة خصوصــی و حجــم ســرمایة عمومــی :KO ،حجــم ســرمایة بخــش نفتــی LO ،و
 :LNبهترتیــب نیــروی کار بخــش نفــت و نیــروی کار بخــش غیرنفتــی :d1 ،متغیــر موهومــی مربــوط
بــه دولتهــای پنجــم و ششــم :d2 ،متغیــر موهومــی مربــوط بــه دولتهــای هفتــم و هشــتم ،و :d3
متغیــر موهومــی مربــوط بــه دولتهــای نهــم و دهــم اســت .همانطــور کــه قبــ ً
ا نیــز بیــان شــد،
تغییــر کابینــه بیانگــر زمانــی اســت کــه یــک نخســتوزیر (رئیسجمهــور) منتصــب میشــود یــا
بیــش از  50درصــد از اعضــای کابینــه توســط وزیــر جدیــد (رئیسجمهــور) مشــغول کار میشــوند.
درمــورد ایــران نتایــج نشــان میدهــد تغییــر کابینــه بــا تغییــر رئیــس قــوة مجریــه اتفــاق میافتــد.
در ایــن چارچــوب ،تغییــر کابینــه بــا تغییــر دولــت همزمــان شــده اســت .درکل بــازة زمانــی مــورد
مطالعــه شــامل چهــار دوره تغییــر در رئیــس قــوة مجریــه اســت کــه بــر ایــن اســاس ،ســه متغیــر
مجــازی تعریــف شــده اســت .دادههــای ســری زمانــی از منابــع مختلفــی جمــعآوری شــده اســت:
بانــک مرکــزی ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،و بانــک جهانــی و راهنمــای بینالمللــی
بــرای ریســک کشــوری 12.تمــام دادههــا ســالیانه و مربــوط بــه دورة زمانــی  1362تــا  1391اســت کــه
در مبنــای لگاریتــم طبیعــی تبدیــل شــدهاند.

12. ICRG: www.prsgroup.com
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سال  ،1398دورۀ  .7شمارۀ ویژه

 .6یافتههای تحقیق
در ایــن مطالعــه ،بــازة  1362تــا  1368دولــت پایــه بــه دولتهــای ســوم و چهــارم اطــاق میشــود
و تغییــرات دولتهــای بعــدی در مقایســه بــا دولــت پایــه لحــاظ میشــود .الزم اســت یــادآوری شــود
کــه تخمیــن روابــط ( )3و ( )4بهصــورت عــام بــه خــاص اســت .در ایــن روش ،ابتــدا همــة متغیرهــا
تخمیــن زده و ســپس در تخمیــن مجــدد ،متغیــری کــه دارای ســطح معنــاداری بزرگتــری اســت،
حــذف میشــود .ایــن تخمینهــای مجــدد تــا زمانــیکــه تمــام متغیرهــا دارای ســطح معنــاداری کمتــر
از  0/05شــوند ،ادامــه مییابــد .همچنیــن در انتهــا بایــد آزمونهــای همانباشــتگی انجــام شــود.
نتایــج تخمیــن مــدل بخــش نفتــی در جــدول  2آورده شــده اســت .در تحلیــل نتایــج پژوهــش ،بایــد
توجــه کــرد هیــچ نظریــة عمومــی و همگانــی درمــورد تأثیــر بیثباتــی سیاســی در تولیــد وجــود نــدارد؛
بنابرایــن در ایــن زمینــه ،مباحــث اصــوالً تجربــی اســت .نبــود دموکراســی (عــدم تغییــر کابینــه) یــا وجود
ســطح قابــل قبولــی از دموکراســی (تغییــر مــداوم کابینــه) ،هــر دو بخشــی از بیثباتــی سیاســی اســت؛ از
ایـنرو بایــد بهطــور همزمــان در تحلیــل از آنهــا اســتفاده شــود (.)Erb, Harvey & Viskanta, 1996a
دولــت پایــه :همــة متغیرهــا دارای عالئــم انتظــاری و معنادارنــد و نیــروی کار نســبت بــه ســایر
متغیرهــا ،دارای اثــر غالبــی 13اســت.
ی پنجــم و ششــم) :در ایــن دوره ،متغیرهــای حجــم ســرمایه ،نیــروی کار
دولــت ســازندگی (دولتهــا 
و صــادرات از مــدل کلــی پیــروی میکنــد و تغییــر ســاختار در متغیرهــای مذکــور رخ نــداده اســت .امــا
ایــن موضــوع درمــورد بیثباتــی سیاســی متفــاوت اســت .در ایــن دوره ،بیثباتــی سیاســی ،در مقایســه
بــا الگــوی کلــی ،کاهشــی بهمیــزان  1/53داشــته اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،اثــر کلــی بیثباتــی سیاســی
در ایــن دوره برابــر  0/09اســت (.)1/62-1/53 = 0/09
جدول  .2دولت پایه و اثر متغیرهای موهومی بر آن در ساختار نفتی
متغیر مستقل

دولت پایه

نیروی کار

(1/86)0/00

حجم سرمایه
صادرات

بیثباتی سیاسی

اثر دولت سازندگی

اثر دولت اصالحات

اثر دولت عدالت

-

(2/38)0/00

(-1/16)0/00

(-1/53)0/00

(-1/87)0/00

(1/74)0/00

-

(0/27)0/00

-

(1/62)0/00

R : 0/99
2

اعداد داخل پرانتز بیانگر سطح معناداری است.
(منبع :یافتههای پژوهش)

(2/35)0/00
-

D-W: 1/76

(2/13)0/00
-

(-1/75)0/00
فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .13الودادی و بنهین ( )2015اثر غالب را به اثر متغیری اطالق میکنند که بزرگترین ضریب را بهلحاظ قدرمطلق نسبت به سایر متغیرها داراست.
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ی هفتــم و هشــتم) :در ایــن دوره ،فقــط متغیــر صــادرات دچــار تغییــر
دولــت اصالحــات (دولتهــا 
ســاختار نشــده اســت .ضریــب متغیرهــای حجــم ســرمایه و نیــروی کار بهترتیــب بــا افزایــش  2/35و
 2/38نســبت بــه دولــت پایــه ،بــه مقادیــر  4/09و  4/24میرســد .اثــر متغیــر بیثباتــی سیاســی نیــز
بــه  -0/25میرســد ( .)1/62 - 1/87 = -0/25در ایــن دوره ،نیــروی کار ،نســبت بــه ســایر متغیرهــا،
دارای اثــر غالــب بــر رشــد اقتصــاد بخــش نفتــی اســت.
دولــت عدالــت (دولتهــای نهــم و دهــم) :در ایــن دوره ،هماننــد دولتهــای قبــل ،متغیــر
صــادرات دچــار تغییــر ســاختار نشــده اســت .ضریــب متغیــر حجــم ســرمایه نیــز بــا افزایــش ،2/13
نســبت بــه دولــت پایــه ،بــه  3/87میرســد ( .)1/74 + 2/13 = 3/87ضریــب موهومــی متغیــر
نیــروی کار دارای اثــر متفاوتــی بــا دولتهــای قبــل اســت .درواقــع ضریــب منفــی بهمعنــای
کاهــش اثــر نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی نســبت بــه الگــوی پایــه در ایــن دوره اســت .ضریــب
ایــن متغیــر نیــز برابــر  0/7اســت ( .)1/86 - 1/16 = 0/7اثــر کلــی متغیــر بیثباتــی سیاســی نیــز
برابــر  -0/13اســت (.)1/62 - 1/75 = -0/13
نتایــج بــاال حکایــت از آن دارد کــه دولــت اصالحــات در زمینــة حجــم ســرمایه و نیــرویکار در
بخــش نفتــی بهتــر از ســایر دولتهــا عمــل کــرده اســت .همچنیــن دولتهــای مــورد بررســی در
حــوزة صــادرات نفــت ماننــد دولــت پایــه عمــل کردهانــد و تحــول خاصــی در ایــن زمینــه صــورت
نگرفتــه اســت .دلیــل ایــن موضــوع از یــک طــرف بــه ســهمیة ثابــت ایــران در اوپــک برمیگــردد و از
طــرف دیگــر مقــدار نفــت صادراتــی ایــران در طــی دوران مذکــور تقریب ـاً حــول رونــدی ثابــت رشــد
کــرده کــه الزام ـاً منجــر بــه تحــول خاصــی در زمینــه صــادرات نفــت نشــده اســت (در ایــن زمینــه،
مقــدار نفــت صادراتــی مــورد نظــر اســت و نــه درآمــد نفتــی).
ضریــب بیثباتــی سیاســی بزرگتــر بهمعنــای اثربخشــی بیشــتر ایــن متغیــر در رشــد اقتصــادی
اســت .البتــه در تفســیر ضرایــب بیثباتــی سیاســی ،بایــد رویکــرد دولتهــای مذکــور مــورد توجــه
قــرار گیــرد .بــرای مثــال ،رئیــس دولــت هفتــم و هشــتم بــا طــرح مباحثــی همچــون گفتوگــوی
تمدنهــا ،ســعی در تنشزدایــی و کاهــش بیثباتــی سیاســی در الگــوی رفتــاری دولــت خــود داشــت
(ایــن دولــت بــه توســعة سیاســی نیــز مشــهور اســت) .نتایــج ایــن تخمیــن نیــز ایــن موضــوع را تأییــد
میکنــد .از آنجــا کــه قدرمطلــق ضریــب بیثباتــی سیاســی ایــن دوره در مقایســه بــا دو دورة دیگــر
بزرگتــر اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت دولــت اصالحــات توانســته بــا کاهــش بیثباتــی سیاســی
آن دوره ،بیشــترین اثــر را بــر رشــد اقتصــادی بخــش نفتــی بگــذارد .ضریــب بیثباتــی سیاســی دولــت
عدالــت در مرتبــة دوم اســت .الگــوی رفتــار سیاســی ایــن دولــت در تقابــل بــا دولــت اصالحــات اســت؛
بنابرایــن دولــت عدالــت بــا افزایــش بیثباتــی سیاســی آن دوره ،باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی بخــش
نفتــی شــده اســت .نتایــج تخمیــن مــدل بخــش غیرنفتــی در جــدول  3مشــاهده میشــود.
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جدول  .3دولت پایه و اثر متغیرهای موهومی بر آن در ساختار غیرنفتی
متغیر مستقل

دولت پایه

اثر دولت سازندگی

اثر دولت اصالحات

اثر دولت عدالت

نیروی کار

-

(12/38 )0/04

(14/04 )0/01

(15/17 )0/01

صادرات

(1/96 )0/04

(1/08 )0/02

(3/61 )0/00

-

بیثباتی سیاسی

(-1/91 )0/01

(-1/16 )0/00

(-9/99 )0/03

(-4/08 )0/03

حجم سرمای ة خصوصی

(3/42 )0/02

(13/39 )0/00

(19/38)0/00

-

حجم سرمایة عمومی

(4/07 )0/01

(14/97)0/00

(20/91)0/00

(14/21 )0/00

R2: 0/83
اعداد داخل پرانتز بیانگر سطح معناداری است.
(منبع :یافتههای پژوهش)

D-W: 2/64
فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

مطابــق نتایــج جــدول  ،3اثــر بیثباتــی سیاســی بــر تولیــد در بخــش نفتــی مشــابه بخــش غیرنفتــی
اســت .در نــگاه نخســت ،شــاید ایــن نتایــج مــورد تردیــد قــرار گیرد؛ امــا محققــان زیادی بــا بررســی اثرات
تغییــر کابینــه و بیثباتــی سیاســی بــر رشــد اقتصــادی یــا تولیــد و دســتیابی بــه نتایــج ضدونقیــض،
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه در ایــن مــورد نمیتــوان از قاعــدهای کلــی تبعیــت کــرد و بســته بــه
شــرایط اجتماعــی و یــا حتــی در صنایــع مختلــف ،ممکــن اســت اثرگــذاری ایــن عوامــل متفــاوت باشــد
(& Lehkonen & Heimonen, 2015; Persson & Tabellini, 2007; Acemoglu, Johnson, Robinson
) Yared, 2008; Docouliagos & Ulubasoglu, 2008; Rodrik & Wacziarg, 2005; Mobarak, 2005
کــه نتایــج مطالعــة حاضــر نیــز آن را تأییــد میکنــد.
دولــت پایــه :متغیــر صــادرات غیرنفتــی دارای عالمــت مــورد انتظــار و معنــادار اســت .درواقــع امیــد
اســت کــه صــادرات موجــب افزایــش تولیــد شــود کــه نتایــج نیــز تأثیــر معنــادار آن در تولیــد را نشــان
میدهــد؛ یعنــی اثــر صــادرات بــر رشــد اقتصــاد غیرنفتــی در دولــت پایــه تأییــد میشــود .اثــر معنــادار
نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی رد میشــود .حجــم ســرمایه نیــز در هــر دو بخــش عالمــت مــورد
انتظــار را دارد و باعــث افزایــش تولیــد شــده اســت .امــا آنچــه اهمیــت دارد ،اثــر مــورد انتظــار متغیــر
بیثباتــی سیاســی بــر تولیــد در بخــش غیرنفتــی اســت .برخــاف بخــش نفتــی ،افزایــش بیثباتــی
سیاســی در دولــت پایــه منجــر بــه کاهــش تولیــد میشــود .در بخــش غیرنفتــی ایــن دوران (دوران
جنــگ) ،ســرمایهگذار بخــش خصوصــی از بــازار رویگــردان بــوده و بخــش دولتــی نیــز فرصتــی بــرای
ی کــه مقادیــر تخمینــی حجــم ســرمایه در هــر
عرضــة ســرمایه در بخــش تولیــد نداشــته اســت؛ بهطــور 
دو بخــش خصوصــی و عمومــی از مقادیــر تخمینــی دورههــای دیگــر کوچکتــر اســت .عامــل بیثباتــی
سیاســی ایــن دوران ،ناشــی از جنــگ بــوده و در بخــش خصوصــی و دولتــی موجــب کاهــش تولیــدشــده
اســت .درمقابــل در بخــش نفتــی در ایــن دوران ،بــا افزایــش بیثباتــی سیاســی ،دولــت ،بــرای پوشــش
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هزینههــای جنــگ و هزینههــای جــاری ،ناچــار بــه افزایــش تولیــد و فــروش نفــت شــده اســت تــا از
ایــن طریــق فشــار بــر جامعــه را کاهــش دهــد.
دولــت ســازندگی :در ایــن دوره ،اثــر صــادرات بــر رشــد اقتصــادی معنــادار اســت و در مقایســه بــا
دولــت پایــه ،بــر شــدت اثــر صــادرات افــزوده شــده اســت ( .)1/96 + 1/08 = 3/04در مقایســه بــا دولــت
پایــه ،نیــروی کار اثــر معنــاداری بــر تولیــد دارد ( .)30/02 - 29/80 = 0/22عالمــت مثبــت و معنــادار
ضرایــب موهومــی حجــم ســرمایة بخــش خصوصــی و دولتــی نشــان از اثــر مثبــت ایــن دو متغیــر بر رشــد
اقتصــادی دارد .درمــورد متغیــر بیثباتــی سیاســی نیــز همــان عالمــت دولــت پایــه مشــاهده میشــود؛
بــه عبــارت دیگــر ،در بخــش نفتــی مثبــت ( )-1/53 + 1/62 = 0/09و در بخــش غیرنفتــی منفــی (-0/75
=  )-1/91 - 1/16اســت.
دولــت اصالحــات :در ایــن دوره ،در مقایســه بــا دولتهــای دیگــر ،صادرات دارای نقشــی برجســته اســت.
در دولــت اصالحــات ،متغیــر صــادرات بــر رشــد اقتصــادی مؤثــر اســت و قدرمطلــق اثــر ایــن متغیــر بیشــتر
از دولتهــای دیگــر اســت .ضریــب نیــروی کار نیــز مثبــت و معنــادار اســت و در مقایســه بــا دولتهــای
پیــش از خــود ،نقــش تعیینکننــدهای در بهکارگیــری نیــروی کار در رشــد اقتصــادی داشــته اســت.
بــا مقایســة قدرمطلــق ضرایــب متغیرهــای حجــم ســرمایة بخــش خصوصــی و عمومــی بــا ســایر دورههــا
میتــوان گفــت در دورة اصالحــات ،سیاســتگذار نقشــی اساســی در اثرگــذاری حجــم ســرمایه داشــته
اســت .درمــورد بیثباتــی سیاســی نیــز نتایــج بیانگــر منفــی بــودن آن در بخــش غیرنفتــی اســت؛ بــه
عبــارت دیگــر ،در ایــن دولــت ،بــا کاهــش (افزایــش) بیثباتــی سیاســی ،تولیــد غیرنفتــی کاهــش (افزایش)
یافتــه اســت .دلیــل ایــن موضــوع را میتــوان روی آوردن دولتهــا بــه سیاسـتهای بلندمــدت بیــان کــرد.
در دولتهــای پایــه و ســازندگی ،بیشــتر اهــداف کوتاهمدتــی همچــون تأمیــن تجهیــزات نظامــی و تأمیــن
نقدینگــی مــورد نظــر بــوده اســت؛ امــا در دولتهــای پــس از آنهــا ،بــا رفــع بحرانهــای موجــود و تمرکــز
بــر رشــد و توســعة اقتصــادی ،توجــه بــه توســعة بلندمــدت معطــوف شــده کــه نتایــج نیــز مؤیــد آن اســت.
دولــت عدالــت :در ایــن دوره ،اثــر متغیرهــای صــادرات و حجــم ســرمایة بخــش خصوصــی بــر رشــد
اقتصــادی ماننــد دولــت پایــه اســت؛ امــا اثــر متغیرهــای نیــروی کار ،صــادرات و بیثباتــی سیاســی در
ایــن دوره معنــادار و متمایــز از دولــت پایــه اســت .در مقایســه بــا دولــت پایــه ،بــر شــدت اثــر متغیــر
نیــروی کار افــزوده میشــود ( .)15/17اثــر بیثباتــی سیاســی نیــز ،همچــون دوره اصالحــات ،منفــی و
معنــادار اســت و تحلیلــی مشــابه دورة قبــل میتــوان بــرای آن قائــل شــد؛ بــه عبــارت دیگــر در ایــن
دوره نیــز ،بهعلــت اهمیــت بیشــتر اهــداف بلندمــدت رشــد و توســعه بــا افزایــش بیثباتــی سیاســی ،از
تولیــد نفتــی اجتنــاب و بــه تولیــد غیرنفتــی روی آورده شــده اســت.

 .7نتیجهگیری
رأی مــردم بــه تغییــر کابینــه امــکان ایجــاد ســاختارهای مؤثــر ماننــد حمایــت از مالکیــت خصوصــی
ت در سیاس ـتها را
و ا ِعمــال شــدید قانــون را فراهــم میکنــد .از طرفــی تغییــرات مــداوم دولــت ،ثبــا 
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بهخطــر میانــدازد .بــه بیــان دیگــر ،کشــورهای دارای دموکراســی قویتــر از قابلیــت بیشــتری جهــت
تطبیــق بــا محیــط اقتصــادی و سیاســی برخوردارنــد .کشــورهای نیمهدموکراتتــر تــوان حمایــت از
اثــرات دموکراســی را دارنــد؛ امــا دچــار اثــرات منفــی ثبــات هســتند .بــا ایــن حــال بــه طــور کلــی ،اثــرات
دموکراســی بــر رشــد اقتصــادی یکســان نیســت.
نتایــج مطالعــة حاضــر نیــز مؤیــد مطالــب پیشگفتــه اســت؛ بــه ایــن شــرح کــه نتایــج بخــش نفتــی
و غیرنفتــی دارای اثــرات مشــابهی نیســت .نکتــة درخــور توجــه در ایــن نتایــج همراســتا بــودن بیثباتــی
سیاســی بــا تصمیمــات بلندمــدت اســت .بــا روی آوردن دولــت بــه تصمیمــات بلندمــدت جهــت توســعة
اقتصــادی ،رابطــة بیــن بیثباتــی سیاســی و تولیــد نفتــی معکــوس میشــود .در بخــش غیرنفتــی ،رابطــة بین
بیثباتـ�ی سیاسـ�ی و تولیـ�د غیرنفتـ�ی در ابتـ�دا منفـ�ی و سـ�پس مثبـ�ت اسـ�ت کـ�ه منحنـ�ی  Uشــکل (�Leh
 )konen & Heimonen, 2015را یــادآوری میکنــد .تغییــرات مــدام سیاس ـتها از دولتــی بــه دولــت دیگــر
همــراه بــا تغییــر کابینــه اثــرات مناســبی بــر رشــد اقتصــادی نخواهــد داشــت .ایــن تغییــرات مــداوم عاملــی
اثرگــذار بــر تغییــرات مــداوم رشــد اقتصــادی تلقی شــده ،توســعة کشــور را دچار مشــکل خواهد کــرد .بنابراین
بــه سیاسـتگذاران پیشــنهاد میشــود در اجــرای سیاسـتهای خــود بــه تغییــرات مدیریتــی توجــه کننــد و
تاحــد امــکان اثرگــذاری آنهــا بــر تغییــرات رویــه را کاهــش دهنــد .همچنیــن بــا توجه بــه اثرات تولیــد نفتی
بــر رشــد اقتصــادی ،پیشــنهاد میشــود دولتهــا بیــش از پیش بــه تولیــد غیرنفتی متمرکــز شــوند و زمینه را
بــرای جلــب ســرمایهگذاریهای مســتقیم خارجــی فراهــم نماینــد .ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی منبعی
اســت کــه در ســالهای اخیــر اکثــر کشــورها ســعی در جــذب آن داشــتهاند .ایــران نیــز در جایــگاه کشــور
درحــال توســعه میتوانــد بــا برنامهریــزی بلندمــدت در ایــن امــر ،تولیــد خــود را از طریــق کاهــش بیثباتــی
سیاســی ،جــذب ســرمایة بیشــتر و جلوگیــری از فــرار ســرمایه بهبود بخشــد.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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