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چکیذُ
ّسف ایي همبلِ ثطضسی ضاثغِ ثیي الثی ٍ ضضَُ ٍ تحلیل ضفتبض ٍ اًتربة ثٌگبُّب زض وطَضّبی هرتلف
است .ثسیي هٌظَض اظ زازُّبی تلفیمی ثیست ّعاض ثٌگبُ زض  45وطَض زض زٍضُ ظهبًی 2005-2002
استفبزُ ضسُ است .اظ آًدب وِ ضضَُ ٍ الثی ثط یىسیگط تبثیط هیگصاضًس ٍ ّوچٌیي الثی یه هتغیط
هدبظی ثب اضلبم غفط ٍ یه است ،اظ تلفیك «ضٍش ثطآٍضز هؼبزالت ّوعهبى» ٍ «پطٍثیت» استفبزُ ضسُ
استً .تبیح ًطبى زاز اگطچِ الثی خبیگعیي ضضَُ هیضَز؛ اهب ایي ضاثغِ خبیگعیٌیً« ،بهتمبضى» است .سِ
زستِ اظ هتغیطّب یؼٌی هطرػبت هطتطن وطَضی ،ػَاهل غٌؼت ٍ ٍیژگیّبی اًفطازی ثٌگبُّب ثط
اًتربة ثیي الثی ٍ ضضَُ تبثیطگصاضًس« .الثی» ثبػث وبّص ضضَُ هیضَز ،اهب ایي خبیگعیٌی ًبوبهل
است؛ ظیطا ثیص اظ ًیوی اظ ضطوتّبی الثیگط ّوچٌبى اظ ضضَُ ثطای پَضص ضیسه الثی ًبهَفك
استفبزُ هیوٌٌسّ .طچِ احتوبل هَفمیت الثی ثیطتط ثبضس یب هٌبثغ هبلی ثطای پصیطش ضیسه زض زستطس
ثٌگبُ ثبضسً ،یبظ ثِ ضضَُ ثطای ثیوِ ضیسه ضىست الثی ووتط ٍ ثٌبثطایي ضاثغِ خبیگعیٌی وبهلتط
ذَاّس ثَز.
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ٍاژگاى کلیذی :الثی ،ضضَُ ،ضفتبض ثٌگبُ.
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 .1هقذهِ
افطاز ٍ ثٌگبُّب ّوَاضُ ایي اًگیعُ ضا زاضتِاًس وِ تػویوبت زٍلت ضا زض خْت هٌبفغ ذَز
تحت تبثیط لطاض زٌّس .الثی ٍ ضضَُ زٍ استطاتژی یب زٍ ضٍش ضایح ضاًتخَیی ٍ ًفَش ثِ زٍلت
ّستٌس .اگطچِ هغبلؼبت هطثَط ثِ ضاًتخَیی اظ سبثمِ تبضیری  40سبلِ ثطذَضزاض است ،اهب
ثطضسیّبی همبیسِای ثیي الثی ٍ ضضَُ یب اضتجبط ثیي ایي زٍ زض ازثیبت ًظطی آى ًبزیسُ گطفتِ
ضسُ است .تبوٌَى "ایي زٍ ضٍش تبثیطگصاضی ثط لبًَى؛ یب ثِ غَضت خساگبًِ هغبلؼِ ضسُاًس
یب ایي وِ یىسبى ٍ هطبثِ پٌساضتِ ضسُاًس" (ّطستبز ٍ سًَسَى .1)1 :2011
یه تفبٍت آضىبض آًْبً« ،گبُ هتفبٍت ثِ لبًَى» است .ثسیي هؼٌب ،پطزاذت ضضَُ غیطلبًًَی
است؛ زض حبلی وِ الثی زض چْبضچَثی هطرع ،لبًًَی ٍ پصیطفتِ ضسُ است .اهب ایي توبیع ٍ
تفبٍت چٌساى ثىبض ًویآیس؛ ظیطا لَاًیي ،هتغیط ٍ هتبثط اظ ضطایظ زاذلی وطَضّب ّستٌس .تفبٍت
هْن ثِ سغح سیبسی زضگیط زض ضضَُ ٍ الثی ثط هیگطزز .الثی فؼبلیتّبی ضاًتخَیبًِ است
وِ زض سغح سیبستهساضاى ٍ لبًَىگصاضى اػوبل هیضَز؛ اهب ضضَُ ،هؼوَال زض ثسًِ اخطایی
زٍلت زض سغح وبضهٌساى اتفبق هیافتس .هٌطبء ایي تفبٍت آى است وِ زض الثی ّسف ،تغییط
لبًَى هَخَز اهب زض ضضَُ ّسف ،زٍض ظزى لبًَى هَخَز است .اظ ایي ًگبُ ،ضاثغِ ثیي الثی ٍ
ضضَُ ثسیبض هْن است .آیب ضضَُ ٍ الثی زٍ استطاتژی خبیگعیي ٍ یب هىول ّستٌس؟
ّطستبز ٍ سًَسَى ( )2011الثی ٍ ضضَُ ضا زٍ استطاتژی خبگعیي هؼطفی هیوٌٌس؛ ظیطا یه
الثی هَفك ٍ تغییط لبًَى ًبهغلَةً ،یبظ ثِ ضضَُ ٍ زٍض ظزى لبًَى ضا اظ ثیي هیثطز .خبیگعیٌی ضضَُ
ٍ الثی سجت ضسُ ثطذی غبحتًظطاى ازػب وٌٌس تَسؼِ التػبزی ٍ ًْبزی ثبػث هیضَز الثی
خبیگعیي ضضَُ ٍ فسبز گطزز .اگطچِ ایي ًظطیِ ثب هغبلؼبت تدطثی اظ خولِ ووپس ٍ خَاًًَی
( ٍ 2)2007ثٌسسي ٍ ّوىبضاى ( 3)2009ثطای وطَضّبی  OECDتبییس ضسُ ،اهب ثطذی ّوچٌبى
اػتمبز زاضًس وِ ٍخَّی اظ هىول ثَزى ثیي فسبز ٍ الثی ٍخَز زاضز .4ثطای زضن ایي پبضازٍوس،
زازُّبی هطثَط ثِ ضضَُ ٍ الثی زض وطَضّبی هرتلف زض ضىل ( )1ػطضِ ضسُ است.
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 4ثطای هثبل هطاخِ وٌیس ثِ ).Kiselev (2013) ٍ Yu & Yu (2007) ،Damnia et al. (2004
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شکل  .1رٍاج البی ٍ فساد در کشَرّای هختلف
هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

هحَض ػوَزی زضغسی اظ ضطوتّب ضا اًساظُ هیگیطز وِ ثط فطآیٌس لبًَىگصاضی تبثیط
گصاضًس .ایي ًطبًگط الثی ،اظ ثطضسی هحیظ وست ٍ وبض )2002( 1گعاضش ضسُ تَسظ ثبًه
خْبًی گطفتِ ضسُ است .هحَض افمی ًیع ضبذع «فسبز» 2است وِ تَسظ هَسسِ «ضفبفیت
ثیيالولل» 3زض سبل  2012اػالم ضسُ است .ذظچیيّب ،هیبًگیي خْبًی ایي زٍ ضبذع ضا
هطرع هیوٌٌس .ثط ایي اسبسً ،وَزاض ثِ چْبض هٌغمِ تمسین هیضَز :هٌغمِ یه ٍ سِ ثب
ًظطیِ خبیگعیٌی ضضَُ ٍ الثی تغبثك زاضز .وطَضّبی ایي زٍ هٌغمِ وِ زض یىی اظ زٍ ضٍش
ضاًتخَیی هترػع ضسُاًس ثب ًمبط سیبُ ثعضي ًطبى زازُ ضسُاًس .وطَضّبی پیططفتِ هبًٌس
ایبالت هتحسُ الثی ٍ وطَضّبی زض حبل تَسؼِ هبًٌس آشضثبیدبى ضضَُ ضا ثطای تبثیطگصاضی ثط
زٍلت اًتربة وطزُاًس .اهب زض هٌبعك زٍ ٍ چْبض وطَضّبیی ٍخَز زاضًس  -وِ ثب ًمبط تَذبلی
ًطبى زازُ ضسُاًس -وِ زض آىّب ّط زٍ هَضز ضضَُ ٍ الثی ضٍاج زاضًس .هٌغمِ چْبض ،وطَضّبیی
هبًٌس سَئس ٍ آلوبى ضا زض ثط هیگیطز وِ ضاًتخَیی ثِ ّیچ ضىلی زض آىّب ٍخَز ًساضز .اهب ّط
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زٍ الثی ٍ فسبز زض وطَضّبیی هبًٌس فیلیپیي ٍ پبوستبى ٍ اًسًٍعی (هٌغمِ زٍ) ثسیبض ضایح
ّستٌس .ایي زٍ هٌغمِ ٍ وطَضّبی یبز ضسُ اظ ضاثغِای هىول ثیي الثی ٍ ضضَُ ثْطُ هیثطًس.
گفتٌی است ضاثغِ ثیي الثی ٍ ضضَُ هجْن ٍ ًبهؼلَم است.
ایي همبلِ زٍ ّسف ضا زًجبل هیوٌس؛ ًرستیي ّسف ،تؼییي ػَاهل تبثیطگصاض ثط اًتربة ثٌگبُ
ثیي الثی ٍ ضضَُ ٍ ّسف زٍم ،هطرع وطزى ضاثغِ ثیي ایي زٍ ضٍش ضاًتخَیی است .ثطای
زستیبثی ثِ ایي اّساف ٍ ًیع پبسد ثِ ایي پطسص وِ «آیب ثٌگبُّب اظ الثی ٍ ضضَُ ثِ غَضت
خبیگعیي یب هىول استفبزُ هیوٌٌس» اظ زازُّبی تلفیمی" 1ثٌگبُّبی اضائِ ضسُ ثبًه خْبًی زض
ثطضسی هحیظ وست ٍ وبض ")2005 ٍ 2002( 3 ٍ 2استفبزُ ضسُ استً .تبیح اظ ٍخَز ضاثغِای
غیطهتمبضى ثیي ضضَُ ٍ الثی حىبیت زاضز .اگطچِ الثی ثِ غَضت خبیگعیي ػول هیوٌس ٍ
فسبز ضا وبّص هیزّس ،ضضَُ ًیبظ ثٌگبُّب ثِ الثی زض سغَح ثبالی سیبسی ضا اظ ثیي ًویثطز.
ثٌگبُّبی ظیبزی ٍخَز زاضًس وِ ضضَُ ضا ًِ ثِ ػٌَاى خبیگعیي الثی ثلىِ ثطای پَضص ضیسه
آى استفبزُ هیوٌٌس .زض لسوت ثؼسی زازُّبی آهبضی هَضز استفبزُ ٍ هتغیطّبی تبثیطگصاض
هفطٍؼ ثطضسی هیضًَس .زض لسوت سَم ،هسل تدطثی ثطآٍضز ضسُ ٍ ًتبیح تحلیل هیضًَس.
زض ثرص چْبضم ،هَضَع ٍ ًتبیح خوغثٌسی هیضَز.
 .2دادُّای آهاری ٍ هعزفی هتغیزّای تاثیزگذار
ثطضسی وست ٍ وبض ( )2005 ٍ 2002ثبًه خْبًی ،ضطوتّبی فطاٍاًی ضا زض ثسیبضی اظ
وطَضّب پَضص هیزّسّ ،طچٌس سَاالت ٍ هَضَػبت هَضز ثطضسی زض ثطذی هَاضز یىسبى
ًیستٌس .زض ضاستبی اّساف همبلِ ٍ ًیع لبثل زستطس ثَزى آهبض هتغیطّبی هَضزًظطً ،وًَِای ثبلغ
ثط ثیست ٍ ضص ّعاض ضطوت اظ  45وطَض 4اًتربة ضسُ است .خسٍل ( )1ذالغِ ٍیژگیّبی
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Pooled Data
Enterprise Survey
ایي زٍ هَضز اظ هغبلؼبت ثبًه خْبًی زض اضتجبط ثب هحیظ وست ٍ وبض ثِ غَضت هطرعتطی ثِ هَضَع فسبز ٍ الثی
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3

پطزاذتِ است .زض هغبلؼبت خسیستط اعالػبت هطثَط ثِ ایي هَضَع ثسیبض ووتط است.
4

وطَضّبی هَضز هغبلؼِ ػجبضتٌس اظ آلجبًی ( 374ضطوت) ،آلوبى ( 1196ضطوت) ،آشضثبیدبى ( 520ضطوت) ،اضهٌستبى (522
ضطوت) ،اظثىستبى ( 660ضطوت) ،اسپبًیب ( 606ضطوت) ،استًَی ( 389ضطوت) ،اسلَاوی ( 390ضطوت) ،اسلًَی (411
ضطوت) ،اوَازٍض ( 453ضطوت) ،اٍوطایي ( 1057ضطوت) ،ایطلٌس ( 501ضطوت) ،ثالضٍس ( 575ضطوت) ،ثلغبضستبى
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آهبضی هتغیطّبی هَضز استفبزُ ضا ًطبى هیزّس .زٍ هتغیط ٍاثستِ الثی ٍ ضضَُ ّستٌس .ثطای
اًساظُگیطی الثی اظ «ضطوتّبی هَضز ثطضسی» پطسیسُ ضس وِ "آیب تبوٌَى ضطوت ضوب ثب زٍلت
الثی وطزُ است ٍ یب ایي وِ تالش وطزُ است تب ثط لَاًیي ٍ همطضات تبثیط ثگصاضز؟" هغبثك
اعالػبت ثیبى ضسُ ،ثِ عَض هتَسظ  15زضغس ضطوتّب ثِ ایي سَال پبسد هثجت زازُاًس.
اگطچِ ایي سَالی هستمین است؛ اهب اظ آًدب وِ الثی «فؼبلیتی لبًًَی» استً ،سجت ثِ گعاضش
ًبزضست ضطوتّب ًگطاًی ظیبزی ٍخَز ًساضز.
ثطذی زیگط اظ هغبلؼبت ،اظ «سَاالت غیطهستمین» هبًٌس هیعاى تبثیطگصاضی ٍ ًفَش یب
ػضَیت زض اتحبزیِّبی غٌفی ثطای اًساظُگیطی الثی استفبزُ وطزُاًس .هیعاى ًفَش یب
تبثیطگصاضیً ،تیدِ فؼبلیت ضاًتخَیبًِ ثِ ّط زٍ ضٍش الثی ٍ ضضَُ است .ایي ًىتِ وِ
تبثیطگصاضی الثی ٍ ضضَُ اظ یىسیگط خسا ًیستٌس ،ایي ضبذع ضا ثطای اّساف ایي همبلِ
ًبهٌبست هیوٌس .ػضَیت زض اتحبزیِّب ًیع فؼبلیت الثی ضطوتّب ضا ثِ عَض وبهل اًساظُ
ًویگیطز .ثطای هثبل  64زضغس ضطوتّب ( 6164ضطوت اظ  9548ػضَ اتحبزیِّب) ذسهبت
الثی اضائِ ضسُ تَسظ اغٌبف ذَز ضا "ثیاضظش" یب ثب "اضظش ون" اضظیبثی وطزُاًس.
ثطای اًساظُگیطی فسبز ًیع اظ ضطوتّب سَال ضس وِ "آیب زض هاللبتّبیتبى ثب وبضهٌساى پٌح
ًْبز زٍلتی (ازاضُ هبلیبت ،آتص ًطبًی یب اهٌیت سبذتوبى ،ازاضُ ثْساضت ،ضْطزاضی ٍ سبظهبى
هحیظ ظیست) اظ ضوب ّسیِ یب ّطگًَِ پطزاذت غیطضسوی زضذَاست ضسُ است؟" .هیبًگیي ایي
پبسدّب ثِ غَضت ضبذع ضضَُ ثِ وبض گطفتِ ضس .زازُّب ًطبى زاز تمطیجب ًیوی اظ ضطوتّب
ّطگع ضضَُ ًسازُاًس؛ زض حبلی وِ یه پٌدن ضطوتّب زض توبم اهَض ازاضی ذَز اظ ضضَُ استفبزُ
وطزُاًس .هسل سبذتبضی هَضز ًظط زض ظیط ػطضِ ضسُ است .اظ آًدب وِ الثی همبزیط غفط ٍ یه ثِ
ذَز هیگیطز هؼبزلِ اٍل ،احتوبل اضتىبة ثِ الثی ضا ثطای ضطوتّب ثطآٍضز هیوٌس.

( 550ضطوت) ،ثٌیي ( 197ضطوت) ،پطتغبل ( 505ضطوت) ،تبخیىستبى ( 376ضطوت) ،تبًعاًیب ( 276ضطوت) ،تطویِ (1071
ضطوت) ،خوَْضی چه ( 611ضطوت) ،چیي ( 1548ضطوت) ،ضٍهبًی ( 855ضطوت) ،ضٍسیِ ( 1107ضطوت) ،سطیالًىب (402
ضطوت) ،سٌگبل ( 262ضطوت) ،غطثستبى ٍ هًَتِ ًگطٍ ( 550ضطوت) ،فیلیپیي ( 716ضطوت) ،لطلیعستبى ( 477ضطوت)،
لعالستبى ( 835ضطوت) ،وبهجَج ( 503ضطوت) ،وطٍاسی ( 423ضطوت) ،وطُ خٌَثی ( 598ضطوت) ،وٌیب ( 284ضطوت)،
گطخستبى ( 374ضطوت) ،لْستبى ( 1475ضطوت) ،لیتَاًی ( 405ضطوت) ،هبلی ( 155ضطوت) ،هدبضستبى ( 860ضطوت)،
هَضیتبًی ( 212ضطوت) ،هَلساٍی ( 427ضطوت)ٍ ،یتٌبم ( 500ضطوت) ،یَگَسالٍی لسین ( 370ضطوت) ،یًَبى ( 546ضطوت).

6
()1

فصلٌاهِ هذلساسی اقتصادی (سال دّن ،شوارُ « 1پیاپی  »33بْار )1395
(

)

(

)

{

هتغیطّبی تبثیطگصاض ثط اًتربة ثٌگبُ زض سِ زستِ تمسین ضسُاًس .زستِ  CSهطرػِّبی
وطَضی IF ،هطرػبت غٌؼت ٍ ٍ FCیژگیّبی اًفطازی ثٌگبُّب ّستٌس .هتغیط ً Y2005یع
وٌتطلگط ظهبى است وِ زض زازُّبی تلفیمی استفبزُ هیضَز .اظ آًدب وِ زازُّب زض زٍ سبل
خوغآٍضی ضسُاًس ،ثطای وٌتطل تفبٍت ظهبًی ثِ هطبّسات هطثَط ثِ سبل  53( 2005زضغس
هطبّسات) همبزیط یه زازُ ضسُ است.
زستِ اٍل ضبهل هطرػِّبیی هیضَز وِ ثطای توبم ضطوتّبی هتؼلك ثِ ّط وطَض ثبثت ٍ
هطتطن ّستٌس .سغح زضآهس ٍ تَسؼِیبفتگی یىی اظ ایي هتغیطّبستّ .طستبز ٍ سًَسَى
( )2011زض یه هسل ًظطی ًطبى زازًس وِ ضطوتّبی ثعضي ٍ سطهبیِثط ثِ الثی ٍ ضطوتّبی
وَچه ثب سطهبیِ ون ثِ ضضَُ توبیل زاضًس .آىّب سپس ًتیدِ گطفتٌس ثب افعایص زضآهس ٍ تَسؼِ
وطَضّب ،الثی خبیگعیي ضضَُ هیضَز .ایي ًظطیِ ثب هغبلؼبت تدطثی ًیع تبییس ضسُ است.
اًتظبض هیضٍز وِ زضآهس وطَض احتوبل الثی ضا افعایص ٍ اظ اضتىبة ثِ ضضَُ ثىبّس.
هتغیط زٍم ایي گطٍُ اظ هتغیطّبی هطتطن وطَضی ،ثجبت سیبسی ٍ پیصثیٌیپصیط ثَزى
سیبستّبست .زازُّبی هطثَط ثِ ایي هتغیط ًیع اظ ثطضسی ضطوتّب ثِ زست آهسُ است .اظ
ثٌگبُّب ذَاستِ ضس تب ثیي غفط تب ضص (هربلفت وبهل تب هَافمت وبهل) ثِ پیصثیٌیپصیط ثَزى
لَاًیي ٍ سیبستّب ًوطُ زٌّس .آىچٌبى وِ زض خسٍل (ً )1طبى زازُ ضسُ است ،هتَسظ ایي
ًوطُ ًیع  3/3است وِ ًطبى اظ زضخِ هتَسظ پیصثیٌیپصیطی ٍ سبظگبضی لَاًیي زض وطَضّبی
هرتلف زاضز .یه هعیت الثی ًسجت ثِ ضضَُ ،عَالًی ثَزى هٌفؼت زض غَضت تغییط لبًَى
است .اثْبم زض سیبستگصاضی ایي هعیت ضا اظ ثیي هیثطز؛ ثٌبثطایي اًتظبض هیضٍز وِ زض ایي
هَاضز ثٌگبُّب هٌبفغ حبغل اظ سطهبیِگصاضی زض الثی ضا ًبوبفی اضظیبثی وٌٌس ٍ ثِ ضاُ حلّبی
هَلتی هبًٌس ضضَُ ٍ زٍض ظزى لبًَى ضٍی آٍضًس.
1

ػالٍُ ثط ویفیت لبًَىگصاضی ،ویفیت اخطای لبًَى ًیع ثسیبض تبثیطگصاض است .اخطای
زضست لبًَى ٍ تؼْس وبضهٌساى ثط ضٍاج فسبز ٍ ضضَُ تبثیط هٌفی ذَاّس زاضت .آهبض هطثَط ثِ

Rule of Law
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ایي هتغیط ًیع اظ ضبذعّبی حىوطاًی خْبًی 1اضائِ ضسُ تَسظ ثبًه خْبًی ثِ زست آهسُ
است .ثط اسبس ایي ضبذع ،وطَضّب اظ ًظط ویفیت اخطای لبًَىً ،وطُای ثیي { }-2 ،2وست
وطزُاًسً .وطُ هتَسظ یب هیبًگیي وطَضّب« ،هٌفی» است وِ ًطبى اظ اخطای ًبزضست لَاًیي زض
ثسیبضی اظ وطَضّب زاضز.
ػالٍُ ثط ایي هَاضز ،هتغیطّبی سیبسی ًیع اظ اّویت ثطذَضزاضًس؛ ظیطا الثی ٍ ضضَُ زض
اضتجبط ثب زٍلت ٍ ٍاثستِ ثِ ضطایظ سیبسی ّستٌس .آهبض ایي هتغیطّب اظ ثبًه زازُ ًْبزّبی
سیبسی 2گطفتِ ضسُ است" .سیستن سیبسی (ًظبم ضیبست خوَْضی زض ثطاثط ًظبم پبضلوبًی)"،
"تفىطات حعة حبون (تفىطات چپ زض ثطاثط ضاست ٍ لیجطال)" ٍ "سبثمِ حعة حبون" ،سِ
هتغیطی ّستٌس وِ ثطای وٌتطل ٍ ثطضسی ضطایظ سیبسی ثِ هسل اضبفِ ضسُاًس .هؼوَال زض
ازثیبت التػبز سیبسی گفتِ هیضَز زض ًظبمّبی ضیبست خوَْضی ،ضلبثت ثسیبض ثیطتط است وِ
ایي ذَز هَخت گطزش ثیطتط اعالػبت ٍ ضفبفسبظی هیضَز .ثٌبثطایي هیتَاى اًتظبض زاضت
وِ فسبز ٍ ضضَُ ووتط هَضز استفبزُ لطاض گیطز .اظ عطف زیگط ،زض ایي ًظبمّب ،ضئیس خوَْض اظ
لسضت ٍ اذتیبضات ثبالیی ثطذَضزاض است ٍ ثِ ّویي زلیل هیتَاى اًتظبض زاضت وِ ضىل
لبًًَی ضاًتخَیی یؼٌی الثی ،ثیطتط هَضز استفبزُ لطاض گیطز.
ػالٍُ ثط ایي ،تفىطات لیجطالیستی هبًٌس آظازسبظی لیوتّب ٍ همطضاتظزایی هَخت هیضَز
تب ظهیٌِّبی فسبز اظ ثیي ثطٍز .اهب هیتَاى اًتظبض زاضت وِ زض ًظبمّبی آظاز ،ثٌگبُّب اظ لسضت
ثیطتطی ثطذَضزاض ضسُ ٍ ثِ هصاوطُ ثب زٍلت ثپطزاظًس .ثٌبثطایي هیتَاى اًتظبض زاضت وِ تفىطات
چپ هَخت افعایص فسبز اهب وبّص الثی ضَز .هٌظَض اظ تفىطات چپ ایي است وِ حعة
حبون (ضئیس خوَْض زض ًظبمّبی ضیبست خوَْضی ٍ حعة حبون زض ًظبمّبی پبضلوبًی) زض
وسام زستِ اظ تفىطات زستِثٌسی هیضَز .سبثمِ حعة حبون ًیع ثط ضٍاج الثی ٍ ضضَُ زض
خَاهغ تبثیطگصاض است .احعاة حبون پطسبثمِ اظ اػتجبض ثیطتطی ثطذَضزاضًس ٍ ثٌبثطایي اًتظبض
هیضٍز ووتط تحت تبثیط گطٍُّبی پطًفَش ٍ ّوچٌیي فسبز لطاض گیطًس.
زستِ زٍم ،هطرػبت غٌبیغ ضا ضبهل هیضًَس .اّویت ػَاهل غٌؼتی ثِ ایي زلیل است وِ
الثی یه فؼبلیت گطٍّی ثیي ضطوتّبیی ثب اًگیعُّبی هطتطن هیثبضس .اٍلیي هتغیط اظ ایي
Worldwide Governance Indicators
Database of Political Institution
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زستِ هطتطوبت غٌؼتی هیتَاى ثِ تَظیغ اًساظُ ضطوتّب اضبضُ وطز وِ ثط اًتربة ٍ ضفتبض
ثٌگبُّب تبثیطگصاض است .اًساظُ ثٌگبُّب ثب تؼساز ًیطٍی وبضضبى اًساظُ گطفتِ ضسُ است ٍ زض
خسٍل (ً )2طبى زازُ ضسُ است .ثط اسبس ًتبیح ،حسٍز  4زضغس ثٌگبُّب ثعضي ّستٌس وِ زض
همبثل سْن  23زضغسی ثٌگبُّبی وَچه ًطبى اظ چَلگی ضسیس تَظیغ زاضز .اوستل ()2001

1

ًطبى هیزّس وِ زض اغلت غٌبیغ تَظیغ ،اًساظُ ثٌگبُّب ثِ غَضت تَظیغ پطتَ 2ثب یه زاهٌِ
ضاست ،ثسیبض ثبضیه هیثبضس .تبثیط تَظیغ ضطوتّب اظ عطیك سِ هتغیط هیبًگیيٍ ،اضیبًس ٍ
چَلگی (ضطیت  Alphaضربهت سوت ضاست تَظیغ) ثط ضفتبض ثٌگبُ زض هسل گٌدبًسُ ضسُ
است .ایي هتغیط ،چگبلی یب زضغس ضطوتّبیی است وِ اًساظُضبى ثِ هیعاى زٍ اًحطاف هؼیبض اظ
هیبًگیي غٌؼت ثعضيتط است.
تحمیمبت هرتلف ًطبى هیزٌّس وِ الثی ثِ ػٌَاى «یه فؼبلیت گطٍّی» ثِ همساض ظیبزی ثِ
ٍخَز ٍ تؼساز ثٌگبُّبی ثعضي ٍ پطلسضت زض غٌؼت ثستگی زاضز .ثٌگبُّبی ثعضي هیتَاًٌس
ًمص پیصضٍ ضا ثبظی وطزُ ٍ سپس ثٌگبُّبی هتَسظ ضا ثب ذَز ّوطاُ وٌٌس .ثٌبثطایي افعایص
اًساظُ هتَسظ ثٌگبُّب ثبیس تبثیطی هثجت ثط الثی زاضتِ ثبضس .هتغیط زیگط افعایص ضربهت زاهٌِ
ضاست ًیع ثِ هؼٌی سْن ثیطتط ثٌگبُّبی پیصضٍ زض غٌؼت هیثبضس ٍ ثٌبثطایي اًتظبض هیضٍز
ضطیجی هثجت زاضتِ ثبضسًَ .ع فؼبلیت ضطوتّب (ثرص غٌؼت ،سبذتوبى ٍ یب ذسهبت) ًیع ثِ
ػٌَاى هتغیطّبی وٌتطل ٍاضز هسل ضسُاًس.
اهب زستِ سَم ،هطرػبت اًفطازی ثٌگبُ است وِ تؼییي اثط آىّب ثط اًتربة ثیي الثی ٍ
ضضَُ یىی اظ اّساف اغلی ایي همبلِ است .اٍلیي هتغیط ،گٌدبیص تَلیس ثِ وبضگطفتِ ضسُ

3

است .گٌدبیص تَلیس ثِ وبض ضفتِ ،زض ٍالغ ،همساض تَلیس ٍالؼی ضا ثِ غَضت زضغسی اظ ظطفیت
هَخَز اًساظُ هیگیطز .ثِ عَض هتَسظ ثٌگبُّبی هَضز ثطضسی ثب  80زضغس ظطفیت ذَز
هطغَل ثِ فؼبلیت ثَزُاًس .اًتظبض هیضٍز ثٌگبُّبیی وِ ثب ٍضؼیت ثس التػبزی ضٍثطٍ ّستٌس،
ثطای ثِ زست آٍضزى ضاًت اظ ّط زٍ ضٍش استفبزُ وٌٌس.

1

Axtell
Pareto Distribution
3
Utilization Capacity
2
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خذٍل  .1خالصِ ٍیژگیّای آهاری هتغیزّای هَرد استفادُ
هتغیز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

حذاقل

حذاکثز

الثی

0/149

0/36

0

1

ضضَُ

0/51

0/5

0

1

لگبضیتن زضآهس سطاًِ

7/87

1/29

5/19

10/44

پیصثیٌی پصیطی همطضات

3/37

1/43

1

6

ویفیت اخطای لبًَى

-0/06

0/84

-1/44

1/66

سیستن ضیبست خوَْضی

0/45

0/5

0

1

تفىطات چپ حعة حبون

0/45

0/5

0

1

سبثمِ حعة

30/07

39/97

0

142

ظطفیت هَضز استفبزُ

79/97

20/44

0/6

150

زضغس هبلىیت زٍلتی

8/79

27/05

0

100

سْن زٍلت اظ فطٍش

5/83

17/55

0

100

ػضَیت زض اتحبزیِ غٌفی

0/49

0/5

0

1

تبسیس ضطوت زض ذبضج اظ وطَض

0/09

0/28

0

1

ذظ تَلیس خسیس

0/35

0/48

0

1

سبثمِ ضطوت

16/13

17/8

0

205

سْن غبزضات اظ فطٍش

10/21

25/03

0

100

زضغس ظهبى غطف ضسُ هسیط زض ازاضات

6/27

11/19

0

100

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

اًساظُ ثٌگبُ ٍ هیعاى سطهبیِگصاضی ًیع ثط ضفتبض ثٌگبُ تبثیطگصاض است .زض زستِ هتغیطّبی
هطتطن غٌؼت تَظیغ اًساظُ آٍضزُ ضس؛ اهب غطفًظط اظ تَظیغ غٌؼت اًساظُ ذَز ثٌگبُ ًیع
تبثیطگصاض است .ضطوتّبی ثعضي ثب سطهبیِ ظیبز اظ لسضت چبًِظًی ثیطتطی ًعز زٍلت
ثطذَضزاضًس وِ هٌبفغ الثی ضا ثطای آىّب افعایص هیزّس .اهب ثٌگبُّبی وَچه ،زض ظهیٌِ ضضَُ
زاضای هعیت ّستٌس؛ ظیطا ثِ زلیل وَچىی همیبس ،هربعطُ ًبضی اظ زستگیطی ٍ تٌجیِ ثطای آًبى
پبییيتط است .ثٌبثطایي اًتظبض هیضٍز وِ ثب افعایص اًساظُ ثٌگبُّب ،الثی خبیگعیي ضضَُ ضَز.
ػالٍُ ثط ایي ،اضتجبط ثیطتط ثب زٍلت ًیع لسضت چبًِظًی ٍ هٌبفغ الثی ضا افعایص هیزّس.
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ثٌبثطایي اًتظبض هیضٍز ضطوتّبی زٍلتی یب ضطوتّبیی وِ هجبزالت ثیطتطی ثب زٍلت زاضًس،
الثی ضا ثِ ضضَُ تطخیح زٌّس .زض اضتجبط ثب ضطوتّبی هَضز ثطضسی ثِ عَض هتَسظ حسٍز 9
زضغس اظ هبلىیت ٍ ّوچٌیي حسٍز  6زضغس اظ فطٍش ثِ زٍلت اذتػبظ زاضتِ است.
خذٍل  .2تَسیع اًذاسُ بٌگاُّا
تعذاد

درصذ

ثعضي (اضتغبل >)1000

986

%3/77

هتَسظ ثعضي ( <100اضتغبل <)1000

4756

%18/21

هتَسظ ( <50اضتغبل <)100

2617

%10/02

هتَسظ وَچه ( <10اضتغبل <)50

8080

%30/93

وَچه ( <5اضتغبل <)10

3751

%14/36

ثسیبض وَچه (اضتغبل<)5

5930

%22/7

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

هتغیط زیگط ،ػضَیت زض اتحبزیِّبی غٌفی است .ایي هتغیط ،ثِ غَضت هتغیط هدبظی،
ثٌگبُّبی ػضَ ضا ثب یه ٍ ثٌگبُّبی غیطػضَ ضا ثب غفط ًوبیص هیزّس .اتحبزیِّب ّوىبضی
ثیي ضطوتّب ضا گستطش زازُ ٍ لسضت آًبى ضا زض ثطاثط زٍلت افعایص هیزٌّس؛ اظیي ضٍ ،اًتظبض
هیضٍز وِ ػضَیت زض اغٌبف ،ضاًتخَیی ضا اظ عطیك الثی افعایص زّس .اعالػبت اٍلیِ ًیع
ًطبى هیزّس وِ حسٍز ًیوی اظ ضطوتّب زض اتحبزیِّبی حطفِای ذَز ػضَیت زاضتِاًس.
هتغیطّبی زیگطی ًیع ثطای وٌتطل اضتجبعبت ضطوت ثب ذبضج اظ وطَض (زٍ هتغیط تبسیس ضطوت
زض ذبضج ٍ غبزضات هحَض ثَزى) ،سبثمِ ضطوت ،ضٍیىطز هسیط (زضغس اظ ظهبى غطف ضسُ
هسیط زض تؼبهل ثب زٍلت ٍ ازاضات زٍلتی) ،ضطوتّبی ثب سبثمِ ظیبز (تؼساز سبلّبی فؼبلیت) ٍ
سطهبیِگصاضیّبی خسیس (ایدبز ذظ تَلیس خسیس) زض هسل گٌدبًسُ ضسُاًس .اًتظبض هیضٍز
ضطوتّبی ثیيالوللی ٍ غبزضاتی ،ضطوتّبی پطسبثمِ ٍ ضطوتّبی ثب سطهبیِگصاضی ظیبز،
ضٍشّبی لبًًَی هبًٌس الثی ضا زض همبیسِ ثب ضضَُ اًتربة وٌٌس.
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ً .3تایح تدزبی
ًرستیي گبم ثطای ثطآٍضز هسل سبذتبضی ( ،)1آظهَى زضٍىظایی است؛ ظیطا الثی ٍ ضضَُ هوىي
است ثب یىسیگط زض اضتجبط ٍ ثِ غَضت ّوعهبى تؼییي ضًَس .ثسیي هٌظَض اظ آظهَى زٍضثیي-
ٍٍّ-بسوي 1استفبزُ هیوٌین .ضٍش اًدبم آظهَى ایي است وِ اثتسا هؼبزالت فطم ذالغِ ضسُ
وِ زض آى هتغیط زضٍىظا ثب هتغیطّبی ثطٍىظا خبًطیي ضسُ ثطآٍضز هیضَز .سپس همبزیط
ثبلیوبًسُ ضا زض هؼبزلِ سبذتبضی اغلی لطاض زازُ ٍ زٍثبضُ ثطآٍضز هیوٌین .اگط ضطیت همبزیط
ثبلیوبًسُ ثِ عَض هؼٌبزاضی هربلف غفط ثبضس؛ آًگبُ هیتَاى ًتیدِ گطفت هتغیطّب ،زضٍىظا ثَزُ
ٍ هیثبیست ثِ عَض ّوعهبى ثطآٍضز ضًَس .اثتسا ایي ػول ضا ثطای الثی اًدبم هیزّین؛ یؼٌی
همبزیط ثبلیوبًسُ اظ ثطآٍضز ضضَُ ضا زض هؼبزلِ الثی لطاض هیزّین .ایي همبزیط ثبلیوبًسُ زض سغح
یه زضغس هؼٌبزاض ّستٌس .ثِ ّویي غَضت ،سپس همبزیط ثبلیوبًسُ اظ ثطآٍضز هؼبزلِ الثی ضا زض
ثطآٍضز ضضَُ هَضز استفبزُ لطاض هیزّین .همبزیط ثبلیوبًسُ زض سغح پٌح زضغس هؼٌبزاض ّستٌس.
ثٌبثطایي ضضَُ ٍ الثی زضٍىظا ثَزُ ٍ ثبیس ثِ غَضت ّوعهبى ثطآٍضز ضًَس.
اظ آًدب وِ هتغیط الثی تٌْب همبزیط غفط ٍ یه ثِ ذَز هیگیطز ،یىی اظ هؼبزالت ثِ غَضت
پطٍثیت هیثبضس .ثطآٍضز ّوعهبى زستگبُ هؼبزالت ثب همبزیط ٍاثستِ پیَستِ ٍ پطٍثیت ثب زستَض
 cdsimeq2زض  Stataغَضت هیگیطز .ایي زستَض ،یه هطحلِ ثِ ضٍش ثطآٍضز  3SLSهؼوَلی
ثطای هحبسجِ اًحطاف هؼیبضّب اضبفِ هیوٌس .زض ازاهِ ،زٍ هسل ثطآٍضز ضسُ است؛ هسل اٍل،
هطرػبت هطتطن وطَضی ،ػَاهل غٌؼت ٍ ٍیژگیّبی ثٌگبُّب ضا ضبهل هیضَز؛ هسل زٍم،
تبثیط ضطایظ سیبسی وطَضّب ضا ًیع ثطضسی هیوٌس؛ اهب تؼساز هطبّسات تب حسی وبّص هییبثس.
ًتبیح زض خسٍل (ً )3طبى زازُ ضسُ است.
زض ایي ثرص ،هتغیطّبی تبثیطگصاض هَضز اضظیبثی ٍ تحلیل لطاض هیگیطًس ٍ سپس زض ثرص
ثؼسی ثِ اضتجبط ثیي الثی ٍ ضضَُ ثِ ػٌَاى زٍ ضٍش ضاًتخَیی پطزاذتِ هیضَز.
هتغیط  Y2005وٌتطل وٌٌسُ ضطایظ ظهبًی هؼٌبزاض است .الثی ثِ ًسجت سبل  2002وبّص
یبفتِ ٍ ضضَُ ٍ فسبز افعایص زاضتِ است .زض زستِ هطرػبت هطتطن وطَضی زضآهس وطَض ٍ

Durbin-Wu-Hausman
 2ایي زستَض تَسظ ) Keshk (2003ثطًبهًَِیسی ضسُ است.
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پیصثیٌیپصیطی سیبستگصاضی زض ّط زٍ هسل زض سغح ثسیبض ثبالیی هؼٌبزاض ّستٌس .ضطایت ثِ
زست آهسُ ثطای زضآهس وطَض زض ّط زٍ هسل ًطبىگط آى است وِ ثب افعایص زضآهس ٍ تَسؼِ
وطَض الثی خبیگعیي ضضَُ ٍ زیگط ضٍشّبی غیطلبًًَی ضاًتخَیی هیضَز .ایي ًتیدِ ثب
هغبلؼبت ووپس ٍ خَاًًَی ( ،)2008 ،2007ثٌسسي ٍ ّوىبضاى (ّ ٍ )2009طستبز ٍ سًَسَى
(ّ )2011ورَاًی زاضزّ .وچٌیي عجك اًتظبض پیصثیٌیپصیطی لَاًیي هَخت افعایص فؼبلیت
الثی ثٌگبُّب ٍ وبّص فسبز هیضَز؛ ثِ ػجبضت زیگط ،زض ضطایظ ثیثجبت ،زٍض ظزى لَاًیي ٍ
فسبز افعایص هییبثس .ػالٍُ ثط ویفیت لبًَىگصاضی ،ویفیت اخطای لبًَى ًیع ثط ضٍاج فسبز
تبثیطگصاض است .زض ّط زٍ هسل ،ضطیت هٌفی ٍ هؼٌبزاض ًطبى هیزّس وِ زض وطَضّبیی وِ
لبًَى ثِ ذَثی اخطا هیضَز ،فسبز ووتط است.
زض پبیبى چٌس هتغیط سیبسی ثِ هسل زٍم اضبفِ ضسُاًس .ایي هتغیطّب ثطای توبم ضطوتّب ٍ
وطَضّب ٍخَز ًساضت ،ثِ ّویي زلیل تؼساز هطبّسات زض هسل زٍم وبّص یبفتِ استً .تبیح
ًطبى هیزّس وِ زض سیستنّبی ضیبست خوَْضی ،الثی ثیطتط است؛ اهب زض سیستنّبی
پبضلوبًی فسبز ضٍاج گستطزُتطی زاضز .ایي ًتیدِ ثب ووپس ٍ خَاًًَی ( 1)2008هطبثِ است.
ػلت ضا ًیع هیتَاى زض لسضت ٍ آظازی ػول ثیطتط زض سیستن ضیبست خوَْضی ٍ تَظیغ
لسضت ثیي تؼساز گطٍُّبی ثیطتط زض سیستن پبضلوبًی خست .ػالٍُ ثط ایي ،تفىطات لیجطالیستی
ٍ ضاستگطایبًِ ٍ ّوچٌیي سبثمِ حعة حبون ثبػث هیضَز وِ الثی ثیطتط اظ ضضَُ  -وِ
غیطلبًًَی است -هَضز استفبزُ لطاض گیطز.
زستِ زٍم ػَاهل غٌؼتی ّستٌس وِ زض ثسیبضی اظ هغبلؼبت ًبزیسُ گطفتِ ضسُاًس .ضطوتّب
زض سِ غٌؼت سبذتوبى ،غٌبیغ تَلیسی ٍ ذسهبت تمسینثٌسی ضسُاًس .زض ایي هیبى «الثی» زض
ثرص ذسهبت ٍ «ضضَُ» زض سبذتوبى ٍ ثرص غٌؼت ثیطتط هطبّسُ ضسُ است .تَظیغ ثٌگبُّب
زض غٌؼت ًیع ثط ضفتبض ثٌگبُّب تبثیطگصاض است .الثی ،یه وبضگطٍّی است ٍ ضطوتّب زض
ثسیبضی اظ اٍلبت هططٍط ثِ ّوىبضی زیگط ضطوتّب ثب زٍلت «الثی» هیوٌٌس .زض غٌبیغ
ثعضي ،یؼٌی ٍلتی هیبًگیي اًساظُ ضطوتّب ظیبز است ،الثی ًسجت ثِ ضضَُ ثطتطی زاضز .اهب
هیبًگیي تٌْب ػبهل تبثیطگصاض ًیست« .هتغیط آلفب» ضربهت زًجبلِ سوت ضاست تَظیغ ضا اًساظُ

Campos & Giovannoni

1

13

تحلیل اقتصاد سیاسی راًتخَیی بٌگاُّا :هطالعِ تدزبی رشَُ ٍ البی در کشَرّای هختلف

هیگیطزّ .طچِ زاهٌِ سوت ضاست ضرینتط ثبضس ،ثِ ایي هؼٌبست وِ چگبلی ضطوتّبی
ثعضي ثیطتط است ٍ ثٌبثطایي ،غٌؼت ثب هطىل ووتطی زض سبظهبًسّی ٍ ّوىبضی ثطای الثی
ضٍثطٍست .اًحطاف هؼیبض ًیع اذتالف ثیي ضطوتّب ضا زضثطهیگیطزّ .طچِ اًحطاف هؼیبض ثیطتط
ثبضس ،اذتالف ضطوتّب زض اًساظُ ٍ هٌبفغ ثیطتط است ٍ ثٌبثطایي احتوبل ّوىبضی هیبى آًْب ًیع
وبّص هییبثس .ضطیت هٌفی اًحطاف هؼیبض تبییسوٌٌسُ ایي گوبًِ است.
خذٍل  .3هتغیزّای تاثیزگذار بز اًتخاب بٌگاُ بیي البی ٍ رشَُ
هذل اٍل
البی
آهارُ

هذل دٍم
رشَُ

اًحزاف

آهارُ

البی

اًحزاف

هعیار
الثی
ضضَُ

ٍیژگیّبی ثٌگبُّب

فبوتَضّبی غٌؼت

اًحزاف

آهارُ

هعیار
-3/38

هعیار

***()1/08

***

آهارُ

اًحزاف
هعیار

-8/48

***()1/48

***

0/05

()0/006

0/064

()0/011

-0/25

***()0/051

1/6

**()0/81

-0/2

***()0/07

0/94

()0/99

)LN (GNI per capita

0/175

***()0/041

-2/92

**()0/62

0/32

***()0/069

-3/85

***()0/91

پیصثیٌی پصیطی همطضات

0/106

***()0/026

-3/4

***()0/23

0/138

***()0/04

-3/68

***()0/278

Y2005

هطرػبت هطتطن وطَضی

رشَُ

-4/21

ویفیت اخطا لبًَى

***

()0/83

ضیبستخوَْضی

0/377

تفىطات چپ

-0/123

سبثمِ حعة

-3/058

()1/35

***()0/104

-8/46

***()0/98

**

-1/24

()0/9

-0/086

***()0/013

()0/062

-0/0008
***

**

()0/001
***

غٌؼت

-0/41

()0/052

0/57

()0/83

-0/45

()0/07

-0/93

()1/03

سبذتوبى

-0/58

***()0/085

6/4

***()1/08

-0/7

***()0/129

6/45

***()1/28

1/25

***()0/363

1/39

***()0/48

alpha

اًحطاف هؼیبض

)0/0001(** -0/0004

0/0018

()0/002

-0/00043

()0/004

0/00042

هیبًگیي اضتغبل

0/0004

*()0/0002

-0/0014

ظطفیت هَضز استفبزُ

-0/001

()0/001

-0/057

***

هبلىیت زٍلتی

0/009

***()0/001

-0/074

***()0/014

فطٍش ثِ زٍلت

0/0032

***

()0/001

-0/038

اتحبزیِ غٌفی

0/761

***()0/047

ثسیبض وَچه

-0/122

***

()0/051

وَچه
هتَسظ وَچه
ثعضي

0/42

**

()0/018

***

-6/69

()1/22

4/21

***()1/07

-3/13
***()0/14

()0/017

-2/51

***

()0/0002

()0/0003

0/00035

()0/0043
**

-0/0022

()0/0014

-0/05

()0/021

0/01

***()0/0014

-0/055

***()0/017

*

0/0029

()0/0015

0/86

***()0/075

-0/165

**

()0/067

***

()0/95

()2/4

0/00032

()0/002

-0/012

0/41

***

-9/16

()1/55

5/85

***()1/28

-3/68
**()0/197

()0/022

-2/79

***

()1/14

()2/8
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هذل اٍل
البی
آهارُ

هذل دٍم
رشَُ

اًحزاف

آهارُ

البی

اًحزاف

ٍیژگیّبی ثٌگبُّب

هعیار
هبلىیت ذبضخی

0/003

***()0/001

-0/023

غبزضات

0/004

***()0/001

-0/03

*

()0/018

0/263

***()0/035

ازاضات
***

سبثمِ ضطوت

0/01

()0/001

ذظ تَلیس خسیس

0/155

***()0/046

تؼساز هطبّسات
R-Squared
)F-test (CHi-2

1963/3

اًحزاف

هعیار
*

ظهبى غطف ضسُ زض

آهارُ

رشَُ

-0/099
2/01

()0/013

***

()0/021

***()0/74

اًحزاف

آهارُ

هعیار
0/0026
0/0047

0/0095
0/24

**

()0/001

***

()0/0015

***

()0/0018

***()0/059

هعیار
()0/015

-0/014
-0/023

()0/021

0/304

***()0/044
**

()0/024

-0/056

**()0/91

1/85

15661

15661

12290

12290

0/145

0/07

0/151

0/077

0/0000

60/6

0/0000

1590/6

0/0000

46/1

0/0000

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك
 اًحطاف هؼیبض زض زاذل پطاًتع ًطبى زازُ ضسُ است .ضطایت ثطآٍضز-

***

*

(هؼٌبزاضی زض سغح  1زضغس)( ** ،هؼٌبزاضی زض سغح  5زضغس) ٍ (هؼٌبزاضی زض سغح  10زضغس)

زستِ سَمٍ ،یژگیّبی هطثَط ثِ ثٌگبُّبست« .ظطفیت هَضز استفبزُ»ٍ ،ضؼیت التػبزی
ثٌگبُ ضا ثِ تػَیط هیوطس« .ظطفیت هَضز استفبزُ» ،ضضَُ ٍ فسبز ضا وبّص هیزّس؛ اهب ثط الثی
تبثیط ظیبزی ًساضز .ایي اهط ًطبى هیزّس وِ زض ضضَُ ثِ ًسجت الثی ،حبلت اضغطاض ثیطتطی
ٍخَز زاضز .اهب الثی ثطای ضطایظ ثس التػبزی ًیست ٍ ثسیبضی اظ ثٌگبُّب زض ّط ٍضؼیتی ثب
زٍلت ثطای هٌبفغ ثیطتط هصاوطُ هیوٌٌس .هبلىیت زٍلتی ضطوتّب ٍ هتغیط سَم زضغس فطٍش ثِ
زٍلت ًیع هؼٌبزاض ّستٌس .ضطوتّبیی وِ اضتجبعبت ًعزیهتطی ثب زٍلت زاضًس ،الثی هیوٌٌس؛
ظیطا ثِ زلیل اضتجبعبت لَی احتوبل هَفمیت آًْب زض الثی ظیبز استّ .وچٌیي هغبثك اًتظبض ایي
زٍ هتغیط ،تبثیط هٌفی ثط ضضَُ ٍ فسبز زاضًس.
ػضَیت زض اتحبزیِّبی غٌفی تبثیط هثجتی ثط الثی زاضز .اتحبزیِّب ّوىبضی ثیي ضطوتّب
ضا افعایص هیزٌّس وِ ثطای یه وبض گطٍّی هبًٌس الثی ایي ثِ هؼٌب ّعیٌِ ووتط ٍ احتوبل
هَفمیت ثیطتط است .اهب ضبیس هْنتطیي هتغیط ،اًساظُ ثٌگبُ ثبضس .ضطیت هٌفی ٍ هؼٌبزاض
ضطوتّبی ثسیبض وَچه ًطبى هیزّس وِ ایي ضطوتّب ًسجت ثِ ّط زٍ ضٍش ضاًتخَیی
توبیلی ًساضًس .ایي ضطوتّب زض همبثل همطضات زٍلتی ،استطاتژی توىیي یب فطاض ثِ التػبز سبیِ
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ضا ثِ وبض هیگیطًس .اهب ثب افعایص اًساظُ ثٌگبُ ضضَُ ثِ تسضیح ٍاضز استطاتژیّبی ثٌگبُّب
هیضَز .ضطیت هثجت ضضَُ ثطای ثٌگبُّبی وَچه ًطبى هیزّس وِ آىّب هتوبیل ثِ ثْطُگیطی
اظ ایي ضاًت ّستٌس .ثب ثعضي ضسى اًساظُ ثٌگبُ ثِ تسضیح ضیسه فسبز افعایص هییبثس.
ضطوتّبی ثعضي ،هیثبیست ضضَُ ثیطتطی پطزاذت وٌٌس ٍ ثب ضیسه زستگیطی ثبالتطی ضٍثطٍ
ّستٌس .ضطیت هٌفی ضضَُ ثطای ضطوتّبی هتَسظ ایي فطضیِ ضا تبییس هیوٌس ٍ زض پبیبى
ّوسَ ثب هغبلؼبت لجلیً ،تبیح ًطبى هیزٌّس وِ ضطوتّبی ثعضي ،ثیطتط الثی هیوٌٌس ٍ ووتط
ضضَُ هیزٌّس .زلیل ایي اهط ًیع لسضت چبًِظًی ظیبز ٍ ضیسه ثبالی ضضَُ ثطای ایي
ضطوتّبست.
هبلىیت ذبضخی ٍ ّوچٌیي غبزضات ًیع هَخت خبیگعیٌی الثی ثدبی ضضَُ هیضَز .زلیل
ایي اهط ًیع اػتجبض ثیطتط ٍ زاهٌِ ٍسیغ فؼبلیت ضطوتّبی چٌسهلیتی است وِ ثبػث هیضَز تب
اظ فؼبلیتّبی غیطلبًًَی هبًٌس ضضَُ ٍ فسبز زٍض ثوبًٌسً .تبیح هغبلؼِ ثٌسسي ٍ ّوىبضاى
(ً )2009یع ًطبى هیزٌّس وِ ضطوتّبی غبزضاتی الثی ضا ثِ ضضَُ تطخیح هیزٌّس .اظ هیبى
زیگط هتغیطّبی وٌتطل ،سبثمِ ضطوت تبثیط هثجت ثط الثی ٍ تبثیط هٌفی ثط ضضَُ زاضز .زلیل ایي
ًتیدِ ضبیس اػتجبض ثیطتط ضطوتّبی پطسبثمِ ثبضس وِ هَخت هیضَز تب ضضَُ ٍ زیگط
ضٍشّبی غیطلبًًَی ،پطّعیٌِ ضَزً .تبیح ًطبى هیزّس وِ ضست ٍ تؼساز همطضات ًیع ثط ثطٍظ
ضضَُ ٍ فسبز تبثیطگصاض است .هست ظهبًی وِ هسیطاى غطف اهَض ازاضی هیوٌٌس ،تبثیطی هثجت
ثط ضضَُ زاضز ٍ هتغیط ًْبیی زض ایي زستِ ،زاضتي ذظ تَلیس خسیس است وِ ضاثغِای هثجت ثب
الثی زاضز .ضاُاًساظی ذظ تَلیس خسیس (ثِ هؼٌی سطهبیِگصاضی ثیطتط) هَخت هیضَز تب ثٌگبُّب
اظ ضٍشّبی غیطلبًًَی ٍ پطذغط ثِ الثی ضٍی ثیبٍضًس.
 .4رابطِ بیي البی ٍ رشَُ
ثٌگبُّب ثطای «ضاًتخَیی» ثبیس ثیي الثی ثب سیبستگصاضاى ٍ ًیع ضضَُ ثِ وبضهٌساى زست ثِ
اًتربة ثعًٌس .اٍلیي ّسف همبلِ تؼییي اثط هتمبثل ایي زٍ ثط یىسیگط است .ایٌىِ ایي زٍ
استطاتژی ،هىول ٍ یب خبیگعیي یىسیگط ثبضٌس ،اظ اّویت سیبستی ثطذَضزاض است .اگط ایي زٍ
خبیگعیي ثبضٌس هیتَاى اًتظبض زاضت وِ ثب افعایص زضآهس ٍ تَسؼِ وطَض ،الثی خبیگعیي ضضَُ
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ٍ فسبز گطزز؛ اهب اگط هىول ثبضٌس ،ثطای ضّبیی اظ چطذِ ًبهغلَة ،تغییطات سبذتبضی ٍ ًْبزی
ضطٍضت زاضز.
ثط اسبس ًتبیح ثِ زست آهسُ زض لسوت لجل ضاثغِ ثیي الثی ٍ ضضَُ یه ضاثغِ هتمبضى
ًیست .زض هؼبزلِ ضضَُ ،ضطیت الثی هٌفی است وِ ًطبى اظ یه ضاثغِ خبیگعیٌی زاضز .ایي
ًتیدِ ثب هغبلؼبت لجلی هطٍض ضسُ زض همسهِ ّورَاًی زاضز .زلیل ایي اهط ًیع ایي است وِ یه
الثی هَفك ثب سیبستگصاضاىً ،یبظ ثِ ضضَُزّی ضا ثطعطف هیوٌس .اهب ایي خبیگعیٌی وبهل
ًیست .ضطیت هثجت ضضَُ زض هؼبزلِ الثی ثِ ایي هؼٌبست وِ ثب ٍخَز ضاثغِ خبًطیٌی ،ضضَُ ثِ
ػٌَاى تىویل وٌٌسُ الثی استفبزُ هیضَز .ثب ًگبّی ثِ آهبض ٍ اضلبم ًیع هیتَاى گفت وِ ثب ٍخَز
ضاثغِ خبیگعیٌی ٍلیىي ّوچٌبى ضطوتّبی الثیگط اظ ضضَُ استفبزُ هیوٌٌس .اظ حسٍز سِ
ّعاض ضطوت الثیگط ،ووتط اظ ًیوی اظ آًْب ( 46زضغس) ضضَُ پطزاذت ًىطزُاًس؛ زض حبلی وِ
ثبلیوبًسُ ایي ضطوتّب ( 54زضغس) حسالل ثِ یىی اظ ازاضات هبلیبت ،آتصًطبًی ٍ ایوٌی
سبذتوبى ،ثْساضت ،ضْطزاضی یب هحیظ ظیست ،ضضَُ پطزاذتِاًسً .ىتِ خبلت ایي وِ  20زضغس
اظ ایي ضطوتّبی الثیگط زض توبم ازاضات فَق اظ ضضَُ استفبزُ وطزُاًس.
چطا الثی ثِ عَض وبهل خبیگعیي ضضَُ ًویضَز؟ چطا ضطوتّبی الثیگط ّوچٌبى اظ ضضَُ
استفبزُ هیوٌٌس؟ ضهع ضاثغِ غیطهتمبضى ایي است وِ الثی ّویطِ هَفك ًرَاّس ثَز .ضطوتّب
زض هصاوطُ ثب زٍلت هوىي است ًبهَفك ثبضٌس ٍ ضضَُ هیتَاًس ثطای پَضص ضیسه ضىست
زض الثی هَضز استفبزُ لطاض گیطز .ثطای هسل وطزى ایي اثط ،فطؼ وٌیس زٍلت لػس زاضز لَاًیٌی
ضا تػَیت وٌس وِ اخطای آى ّعیٌِ  Cضا ثِ اظای ّط ٍاحس تَلیس ثِ ثٌگبُّب تحویل هیوٌس.
ضطوتّب هیتَاًٌس اظ عطیك هصاوطُ ثب زٍلت هبًغ تػَیت ایي لَاًیي ضًَسّ .عیٌِ الثی یب
خجطاى وطزى زٍلت ضا ثب ً Lطبى هیزّس .اگطچِ ّعیٌِ الثی  Lلغؼی ٍ غیطلبثل ثبظپطزاذت
است؛ اهب ًتیدِ الثی غیطلغؼی است .یه الثی هَفك ثب احتوبل
لبًَى هٌبفغ زضاظهستی زاضز وِ ثب ًطخ
()2

یؼٌی هبًغ ضسى زض تػَیت

تٌعیل ضسُاًس.
)
)

(
(

)

(

) (
) (

{

زض غَضت ضىست ،ثٌگبُ هیتَاًس زض زٍضُّبی ثؼسی زٍثبضُ ضبًس ذَز ضا ثطای هوبًؼت
اظ تػَیت ایي لَاًیي یب ضز آًْب اهتحبى وٌس .اهب ثِ ّط غَضت ،زض زٍضُ اٍل ،ثٌگبُ ّعیٌِ لغؼی
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ضا پطزاذتِ است؛ ثِ ّویي زلیلّ ،عیٌِّب ثطاثط  2Lذَاّس ثَز .اهب زض غَضت ضىست ،ثب
احتوبل

)

( ثٌگبُ ّوچٌبى هیتَاًس اظ عطیك ضضَُ هٌفؼت

ضا تٌْب ثطای یه زٍضُ

تضویي وٌس .ثٌگبُ ثِ سِ عطیك هیتَاًس ایي ضیسه ضا هسیطیت وٌس :ضٍش اٍل ،ثب ػٌَاى
«خلَگیطی اظ ضطض» 1ضبهل فؼبلیتّبیی است وِ ثِ هٌظَض وبّص احتوبل ضىست غَضت
هیگیطًس .زض غَضتی وِ ًتَاى احتوبل هَفمیت زض الثی ضا افعایص زاز ٍ یب ایي افعایص ثسیبض
ّعیٌِثط ثبضس ،ثٌگبُّب ضٍشّبی زیگطی ضا ثىبض هیگیطًس؛ ضٍش زٍم« ،ثیوِ وطزى ضیسه»
یؼٌی تجسیل فؼبلیت ضیسىی ثِ یه فؼبلیت ثب ًتبیح لغؼی است .زض ایي حبلت ،ضضَُ هیتَاًس
ثطای پَضص ضیسه هَضز استفبزُ لطاض گیطز؛ ظیطا غطف ًظط اظ ًتیدِ الثی زض زٍض اٍل ،ثٌگبُ
اظ پطزاذت ّعیٌِ اخطای لبًَى هؼبف هیضَز؛ ضٍش سَم ًیع «پصیطش ضیسه» است .ضٍش
سَم ثِ ضطایظ هبلی ضطوتّب ٍ زستطسی آىّب ثِ هٌبثغ اػتجبضی ثستگی زاضز.
زض هدوَع هیتَاى گفت الثی خبیگعیي ضضَُ هیضَز؛ اهب اظ آًدب وِ احتوبل ضىست زض
الثی ٍخَز زاضز ،هوىي است وِ ضطوتّبی الثیگط ّوچٌبى اظ ضضَُ ثطای پَضص ضیسه زض
وَتبُهست استفبزُ وٌ ٌس .استفبزُ اظ ضضَُ ثِ ػٌَاى ثیوِ زضغَضتی است وِ احتوبل هَفمیت
الثی ون ثبضس ٍ یب ثٌگبُّب ثِ هٌبثغ هبلی ثطای تبهیي ضیسه زستطسی ًساضتِ ثبضٌس .ثطای آظهَى
ایي فطضیِ ًوًَِ آهبضی ذَز ضا ثِ ضطوتّبی الثیگط هحسٍز هیوٌینً .تبیح زض خسٍل ()4
آٍضزُ ضسُ است.
ضضَُ زض ثیي ضطوتّبی الثیگط ثِ چِ ػَاهلی ثستگی زاضز؟ ًرست ایي وِ زض لسوت
لجل ثطذی هتغیطّب زض تَضیح اًتربة ثیي الثی ٍ ضضَُ هؼٌبزاض ثَزًس؛ اهب ًویتَاًٌس تَضیح
زٌّس وِ چطا ضضَُ هوىي است ثِ ػٌَاى هىول الثی هَضز استفبزُ لطاض گیطز .زض ایي ثیي
هیتَاى ثِ توبهی ػَاهل غٌؼتی یب ػضَیت زض اتحبزیِّب اضبضُ وطز .ایي هتغیطّب ضاثغِ ٍ
ّوىبضی ثٌگبُ ثب زیگط ثٌگبُّبی هَخَز زض غٌؼت ضا ًطبى هیزٌّس ٍ اظ ایيضٍ ،زض اًتربة
ثیي یه ػول گطٍّی هبًٌس الثی تبثیطگصاضًس .اهب ثِ وبضگیطی ضضَُ ثطای پَضص ضیسه الثی
یه ػول اًفطازی است ٍ اضتجبعی ثب ایي زستِ اظ هتغیطّب ًساضًس؛ اظایيضٍ ،زض هسل زٍم ،ایي
زستِ اظ هتغیطّب حصف گطزیسُاًس.

Loss Prevention

1
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خذٍل  .4هتغیزّای تاثیزگذار بز رشَُدّی شزکتّای البیگز
هذل اٍل
آهارُ

وطَضی

هعیار

آهارُ

اًحزاف
هعیار

3/6

**()1/93

4/29

)LN (GNI per capita

-2/65

()1/61

-2/84

پیصثیٌی پصیطی همطضات

-2/53

***()0/597

-2/9

***()0/57

ویفیت اخطای لبًَى

-5/23

**()2/19

-5/22

**()2/11

Y2005

هطرػبت

اًحزاف

هذل دٍم

غٌؼت

1/5

()2/05

فبوتَضّبی

سبذتوبى

1/11

()3/01

غٌؼت

هیبًگیي اضتغبل

0/0035

()0/009

اًحطاف هؼیبض اضتغبل

-0/0035

()0/05

**()1/84
*

()1/54

سبثمِ ضطوت

-0/102

**()0/04

-0/102

***()0/038

هبلىیت زٍلتی

-0/056

**()0/027

-0/063

**

فطٍش ثِ زٍلت

-0/035

()0/042

غبزضات

-0/096

*()0/037

-0/1

***()0/031

ظطفیت هَضز استفبزُ

-0/056

()0/043

-0/048

()0/041

ٍیژگیّبی

ظهبى غطف ضسُ زض ازاضات

0/104

()0/065

0/087

()0/063

ثٌگبُّب

ثسیبض وَچه

-6/69

**()3/06

-7/67

***()2/9

وَچه

1/056

()3/54

1/95

()3/43

هتَسظ وَچه

-1/6

()2/15

-1/8

()2/055

ثعضي

1/2

()4/29

-0/42

()3/61

اتحبزیِ غٌفی

-0/85

()1/98

-0/39

()1/89

هبلىیت ذبضخی

-/067

**()0/029

-0/065

**()0/027

ذظ تَلیس خسیس

-0/29

()1/76

-0/32

()1/66

زستطسی ثِ هٌبثغ هبلی

0/76

()0/93

0/61

()0/9

ّعیٌِ تبهیي هبلی

2/52

***()0/95

2/7

***()0/92

ًسجت ٍام ٍ ثسّی ثبًىی ثِ سطهبیِ

0/055

()0/04

0/068

تؼساز هطبّسات

2276

R-SQUARED

0/077

)F-TEST (CHI-2

7/81

*

()0/025

()0/039
2417
0/821

0/0000

11/28

0/0000

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك
 اًحطاف هؼیبض ضطایت ثطآٍضز ضسُ زض پطاًتع ًطبى زازُ ضسُ است.*

( *** -هؼٌبزاضی زض سغح  1زضغس)( ** ،هؼٌبزاضی زض سغح  5زضغس) ٍ (هؼٌبزاض زض سغح  10زضغس)
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ًىتِ زٍم هطثَط ثِ هتغیطّبیی است وِ ّن زض اًتربة ثیي ضضَُ ٍ الثی (ضاثغِ خبیگعیي) ٍ
ّن زض ثِ وبضگیطی ضضَُ ثِ ػٌَاى هىول الثی تبثیطگصاضًس .ایي هتغیطّب هبًٌس ویفیت اخطای
لبًَى ،اًساظُ ثسیبض وَچه یب هٌبفغ اًسن ضاًتخَیی ٍ اػتجبض ضطوت اظ عطیك سبثمِ ،غبزضاتی
ثَزى ٍ هبلىیت ذبضخی ّوگی ّعیٌِ پطزاذت ضضَُ ضا افعایص هیزٌّس ٍ اظ ثىبضگیطی ضضَُ
زض ّط زٍ غَضت (خبیگعیي یب هىول) هیوبٌّس.
اهب چِ هتغیطّبیی ثِ وبضگیطی ضضَُ ثطای پَضص ضیسه الثی ضا تَضیح هیزٌّس؟ گفتِ
ضس وِ ّطچِ احتوبل هَفمیت الثی ثیطتط یب ضیسه آى ووتط ثبضس ،ثِ وبضگیطی ضضَُ ثِ ػٌَاى
استطاتژی هىول ٍ ثیوِ الثی ووتط ذَاّس ثَزً .تبیح ًیع ًطبى هیزّس وِ لَاًیي پیصثیٌیپصیط
ٍ اضتجبعبت گستطزُ اظ عطیك هبلىیت زٍلتی ّط زٍ ثبػث هیضًَس وِ ضطوتّبی الثیگط ًیبظ
ووتطی ثِ پطزاذت ضضَُ ثطای پَضص ذغط ضىست هصاوطات احسبس وٌٌس .هبلىیت زٍلتی
ًِتٌْب ضیسه ضىست ضا وبّص هیزّس ،ثلىِ اهىبى پصیطش ضیسه اظ سَی ضطوت ضا ًیع
ثبالتط هیثطز .ضطوتّب ٍ هسیطاى زٍلتی زض ثطاثط ضیسه وبّص سَز حسبسیت ووتطی زاضًس ٍ
زض ثطاثط ّط ظیبى اظ پطتَاًِ زٍلت ثطذَضزاض ّستٌس.
زستطسی ثِ هٌبثغ تبهیي هبلی تَاًبیی ثٌگبُّب ثطای پصیطش ضیسه ضا افعایص هیزٌّس.
ّطچِ ّعیٌِ تبهیي هبلی ثیطتط ثبضس ،ثٌگبُّب ًبچبضًس وِ ثطای پَضص ضیسه یب ثِ هٌبثغ زاذلی
تىیِ وٌٌس ٍ یب ثِ ضٍش ّبی زیگط هبًٌس ثیوِ ضیسه الثی ثب استفبزُ اظ ضضَُ ضٍی ثیبٍضًس .تبثیط
ّعیٌِ تبهیي هبلی (ًطخ ثْطُ) ثط ثِ وبضگیطی ضضَُ ثِ ػٌَاى استطاتژی هىول هثجت ٍ زض سغح
ثبالیی هؼٌبزاض است .ثسّی ًیع فؼبلیت ضطوتّب ضا هحسٍز ٍ آىّب ضا ضیسه گطیع هیوٌس.
ّطچِ ثٌگبُ ثسّیّبی ثیطتطی ثِ ًسجت سطهبیِ ذَز زاضتِ ثبضسً ،ویتَاًس ضیسه خسیسی ضا
ثپصیطز ٍ ثٌبثطایي احتوبل ثِ وبضگیطی ضضَُ ثطای ثیوِ ضیسه الثی ضا افعایص هیزّس .ایي
هتغیط ًیع ثب ضطیت هثجت زض هسل زٍم هؼٌبزاض است.
ً .5تیدِگیزی
«الثی» ٍ «ضضَُ» زٍ ضاّجطز غبلت ٍ ضایح ثطای "ضاًتخَیی" است .ثٌگبُّب ٍ افطاز شیًفغ ثب
یه اًتربة ثیي الثی ثب سغَح ثبالی سیبستگصاضی ثطای تػَیت لبًَى هغلَة یب پطزاذت
ضضَُ ثِ سغَح پبییي اخطایی ثطای زٍض ظزى لبًَى ًبهغلَة ضٍثطٍ ّستٌس .هغبلؼبت ثسیبضی
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زض ایي هَاضز اًدبم ضسُ اهب هتبسفبًِ هؼسٍزی اظ آىّب ثِ اضتجبط ثیي الثی ٍ ضضَُ ٍ ثطضسی
ضفتبض ٍ اًتربة ثٌگبُّب زض ایي ظهیٌِ پطزاذتِاًس .پطتَاًِ تحمیمبتی ون ثبػث ضسُ وِ اضتجبط ٍ
تبثیط هتمبثل ضضَُ ٍ الثی پط اثْبم ثبضس .ثطذی اػتمبز زاضًس وِ ایي زٍ ،خبیگعیي یىسیگطًس؛
ظیطا الثیگطّب زیگط ًیبظی ثِ پطزاذت ضضَُ ًساضًس .اهب ثطذی هغبلؼبت زیگط حبوی اظ
سبزُسبظی یب ًبوبهل ثَزى ایي ًتیدِ است.
زض ثرص همسهِ ثب اضائِ آهبض تَغیفی هطرع گطزیس وِ ثط ذالف ًظطیِ ثبال زض ثطذی
وطَضّب هبًٌس فیلیپیي ٍ اًسًٍعی ّط زٍ الثی ٍ ضضَُ ثسیبض ضایح است ٍ زض ثطذی وطَضّبی
زیگط هبًٌس سَئس ٍ آلوبى ضاًتخَیی ثِ ّیچ ضٍضی غَضت ًویگیطز .ایي همبلِ ثب توطوع ثط
زازُّبی ذطز گطزآٍضی ضسُ اظ سغح ثٌگبُّب ،تالش وطز تب هتغیطّبی تبثیطگصاض ثط اًتربة
ثٌگبُ ضا هطرع ٍ ضاثغِ ثیي الثی ٍ ضضَُ ضا تؼییي وٌس .هتغیطّبی تبثیطگصاض ثِ سِ زستِ
هطرػبت هطتطن وطَضیٍ ،یژگیّبی اًفطازی ثٌگبُّب ٍ ػَاهل غٌؼت تمسین ضس .اظ زستِ
اٍل هطرع ضس وِ زضآهس وطَض ،پیصثیٌیپصیط ثَزى همطضات ،ویفیت اخطای لبًَى ،سیستن
ضیبست خوَْضی ،تفىطات ضاستگطایبًِ ٍ سبثمِ حعة حبون هَخت گستطش الثی ٍ وبّص
فسبز هیگطزًس؛ زض زستِ زٍم یؼٌی ٍیژگیّبی ثٌگبُ ًیع هطرع گطزیس وِ سبثمِ ثٌگبُ،
هبلىیت زٍلتی ،فطٍش ٍ هجبزلِ ثب زٍلت ،غبزضاتی ثَزى ،هبلىیت ذبضخی ٍ ػضَیت زض
اتحبزیِّبی غٌفی ًیع ثٌگبُّب ضا ثِ اًتربة الثی ثِ خبی ضضَُ تطغیت هیوٌٌس .یىی زیگط اظ
هْنتطیي ػَاهل« ،اًساظُ ثٌگبُ» است .زض ثٌگبُّبی ثسیبض وَچه ضاًتخَیی ثِ ّط ضىل ثسیبض
ون است .ثب افعایص اًساظُ ثٌگبُ ٍ ضٍی آٍضزى ثِ ضاًتخَیی ،اثتسا ضضَُ هَضز استفبزُ لطاض
هیگیطز؛ اهب ثب ثعضي ضسى اًساظُ ثٌگبُ ،ضیسه ٍ ّعیٌِ ضضَُ افعایص هییبثس .اظ ّویيضٍ،
ثٌگبُّبی ثعضي ثب لسضت چبًِظًی ثبال الثی ضا اًتربة هیوٌٌس؛ زستِ سَم ،ػَاهل غٌؼتی
ّستٌسّ .طچِ تَظیغ ثٌگبُّب زاضای زاهٌِ ضاست ضرینتط ثبضس یب اًحطاف هؼیبض ووتطی زاضتِ
ثبضسّ ،وىبضی ثٌگبُّب ثطای یه وبض گطٍّی هبًٌس الثی افعایص هییبثس.
ّسف اٍلیِ همبلِ ضٌبذت ضاثغِ ثیي الثی ٍ ضضَُ ثَزً .تبیح ًطبى زاز وِ یه ضاثغِ
خبیگعیي ٍخَز زاضز؛ یؼٌی ثب افعایص الثی اظ ضٍاج ضضَُ ٍ فسبز وبستِ هیضَز .اهب ایي ضاثغِ
خبیگعیي ًبهتمبضى است .ضضَُ خبیگعیي الثی ًویضَز ثلىِ زض ثطذی هَاضز ثِ غَضت هىول
آى استفبزُ هیضَز .ثب تَخِ ثِ آهبض ًطبى زازُ ضس وِ ثیص اظ ًیوی اظ ضطوتّبی الثیگط

تحلیل اقتصاد سیاسی راًتخَیی بٌگاُّا :هطالعِ تدزبی رشَُ ٍ البی در کشَرّای هختلف

21

ّوچٌبى اظ ضضَُ استفبزُ هیوٌٌس .احتوبل ضىست زض الثی ثبػث هیضَز تب ثطذی ضطوتّب ثب
ضضَُ ذَز ضا زض ثطاثط ایي ضیسه ثیوِ وٌٌس .ثب هحسٍز وطزى ًوًَِ ثِ ضطوتّبی الثیگط
هطرع ضس وِ ّطچِ احتوبل هَفمیت ثبالتط ثبضس یب ایي وِ ّطچِ زستطسی ثِ هٌبثغ هبلی
ثطای پصیطش ضیسه ثیطتط ثبضسً ،یبظ ثِ استفبزُ اظ ضضَُ ثِ ػٌَاى هىول الثی ٍ ثطای پَضص
ضیسه آى ووتط ذَاّس ثَز.
ثط اسبس ًتبیح ثِ زست آهسُ هیتَاى پیطٌْبزّبی سیبستی گًَبگًَی اضائِ زاز .اضائِ ایي
پیطٌْبزّب ثِ ًگبُ ٌّدبضی ثِ الثی ٍ ضضَُ ثستگی زاضز .فسبز ،هسلوب ًبهغلَة است؛ اهب
هیتَاى ثطای الثی ٍ هصاوطُ ثٌگبُّب ثب زٍلت هعیتّبیی ضا ثطضوطز .زض ایي لسوت تٌْب ثِ
پیطٌْبزّبی سیبستی زض خْت وبّص فسبز پطزاذتِ هیضَز .زٍلتّب اظ زٍ هدوَػِ
سیبستّبی ػوَهی ٍ سیبستّبی سبظهبًسّی غٌؼتی 1هیتَاًٌس ثطای وبّص فسبز ٍ ضضَُ
استفبزُ وٌٌس .زض هدوَػِ اٍلً ،تبیح ًطبى هیزّس وِ افعایص ضضس ٍ تَسؼِ وطَض ،افعایص
پیصثیٌی پصیطی زض سیبستگصاضیّب ،ثْجَز ویفیت اخطای لَاًیي ثط وبّص فسبز تبثیطگصاضًس.
زض هدوَػِ سیبستّبی سبظهبًسّی غٌؼتی ًیع ًتبیح ًطبى هیزّس افعایص اًساظُ ثٌگبُّب ٍ
غٌؼت ،اضتمبء ضٍاثظ ثٌگبُّبی زاذلی ثب ذبضج اظ وطَض اظ عطیك غبزضات یب ثب ایدبز ظهیٌِ
ثطای فؼبلیت ضطوتّبی ثیيالوللی ،سبظهبًسّی ػضَیت ثٌگبُّب زض اتحبزیِّبی حطفِای،
ثطًسسبظی ٍ افعایص سبثمِ فؼبلیت ثٌگبُّب ثط وبّص فسبز زض وطَض هَثط ّستٌس.
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