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چکیده
با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شدهاست.
شواهد موجود در مطالعات آرون)0222(3و بارو  ،)6991(4نشان میدهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف ،مانع رشد اقتصادی
برخی کشورها بودهاند .همچنین بر اساس اندیشه نهادی نورث 5بازده فعالیتهای سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تأمینکننده
سرمایه اجتماعی است .لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در اقتصاد از آنجا آشکار میشود که مشکل کشورهای در حال توسعه در فقدان
سرمایه های اقتصادی(فیزیکی) و انسانی نیست ،بلکه فقدان سرمایه اجتماعی است ،که سبب شده سایر سرمایهها اثربخشی کامل خود را از
دست بدهند .امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به رشد اقتصادی باال و توسعه محسوب میشود و بدون آن،
پیمودن راههای توسعه و رشد اقتصادی دشوار می شود .بنابراین ،در مقاله حاضر تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای کشورهای
منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا و با استفاده از روش دادههای تابلویی برای دوره زمانی  6991تا  0260بررسی شدهاست .نتایج تحقیق
نشان می دهد که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .بنابراین دولتها باید برای دستیابی به رشد اقتصادی ،به
شرایط اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی مطلوب برای شکلگیری سرمایه اجتماعی توجه نمایند.
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مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی جوامع مرهون عوامل گوناگونی است که شناسايی دقیق و جهت اثرگذاری آنها میتواند دستيابی به رشد
و توسعه را تسهیل نمايد .تفاوت رشد تولید ناخالص ملی بین کشورهای مختلف موسوم به معمای رشد شده است ،به طوری که
حدود  00تا  00درصد از رشد را نمی توان از طريق عوامل تولید تبیین نمود(سوری .)50 :9323،در اين راستا نورث ،نقش نهادهای
رسمی و غیر رسمی را در تبیین عملکرد اقتصادی بسیار مهم میدانند ،که يکی از مفاهیم سرمايه اجتماعی است که نقش آن در
عملکرد اقتصادی ،هم در سطح خرد و هم در سطح کالن قابل توجه میباشد .به طور معمول پندارها بر آن است که سرمايه طبیعی،
سرمايه فیزيکی و سرمايه انسانی که به عنوان ثروت يک ملت شناخته میشود ،زير بنای رشد و توسعه اقتصادی میباشند .در حالیکه
اين سه نوع سرمايه ،فقط بخشی از فرآيند رشد اقتصادی را تعیین میکنند .چرا که سرمايه اجتماعی عاملی برای تعامل بیشتر ساير
سرمايهها در کنار يکديگر میباشند .بنابراين برای بررسی اختالف رشد میان کشورهايی که از نظر آن سه دسته سرمايه ،دارای وضعیت
يکسانی هستند ،بايد به دنبال حلقه مفقوده ديگری بود که آن حلقه مفقوده ،سرمايه اجتماعی است(علمی و همکاران.)905 :9330 ،
مفهوم سرمايه اجتماعی ،مفهومی فرارشتهای است که از آغاز دهه نود میالدی مورد توجه بسیاری از شاخههای علوم انسانی ،از جمله
اقتصاد قرار گرفته است .با ظهور مکتب نهادگرايان جديد ،به نقش نهادها و به خصوص سرمايه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی
توجه بیشتری شدهاست .عدم وجود محیطی سالم و قابل اعتماد برای انجام فعالیتهای اقتصادی و فقدان سرمايهاجتماعی ،مانع اصلی
رشد کشورهای در حال توسعه محسوب میشود .در مبادالت اقتصادی وجود اعتماد که يکی از پیامدهای سرمايه اجتماعی است،
می تواند نقش مهمی در کاهش پیچیدگیهای حاکم بر آن داشتهباشد .اعتماد با گسترش و اشاعهی ويژگیهای منحصر به فرد خود،
زمینه نظم اجتماعی در سطح کالن را فراهم میآورد .سرمايهاجتماعی دارای تاثیرات و کارکردهای متفاوتی است که به صورت
مستقیم و غیرمستقیم عملکرد و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد .سرمايهاجتماعی از طريق عواملی چون افزايش ساخت و
انباشت سرمايه انسانی ،افزايش نوآوری و خالقیت ،افزايش کارايی عملکرد دولت ،توسعه مالی ،گردش اطالعات و جلوگیری از
شکست بازار ،میتواند بر عملکرد اقتصاد يک کشور اثرگذار باشد .با توجه به اهمیت و جايگاه سرمايه اجتماعی در رشد و توسعه
کشورها ،در اين مطالعه به بررسی تأثیر سرمايهاجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمالآفريقا پرداختهخواهدشد.
اين مقاله پس از مقدمه و بیان اهمیت موضوع ،به پیشینه تحقیق در دو بعد نظری و تجربی میپردازد .بعد از توصیف دادهها و الگوی
تحقیق و برآورد آن ارائه میشود .در نهايت پايان بخش اين نوشتار ،نتیجهگیری و پیشنهادات است.
ادبیات موضوع
مبانی نظری

حلقه اتصال سرمايه اجتماعی به اقتصاد ،مبادله است .سرمايه اجتماعی شرايطی را به وجود میآورد که فرد در مبادله ،از ربودن
فرصتها به دلیل خسارتی که متوجه طرف مورد مبادله م شود ،خودداری کند و اين مسئله او را در مبادله قابل اعتماد میسازد به
نحوی که هزينه کنترل رفتار و نظارت بر طرف مبادله (هزينه مبادله) را کاهش م دهد (فرانکوئیس.)9009،9
فوکوياما 9اعتقاد داشت که هزينه مبادله ،هزينهای است که در صورت فقدان سرمايه اجتماعی در سازمانها و جوامع گسترش پیدا
خواهدکرد .وی اعتقاد داشت که جوامع و شبکههايی که روابط مبتنی بر اعتماد بین آنها وجود ندارد ،مجبورند بر پايه اتصاالت
رسمی و قراردادهای دفتری ،به نظم و تعادل برسند .بدين ترتیب آنان در کنشهای اجتماعی مجبور به استفاده از قراردادهای از
پیش تنظیم شده و هزينههای همراه آن خواهند بود و اين هزينهها ،هزينههايی هستند که در صورت وجود سرماية اجتماعی و
اعتماد ،وجود نخواهد داشت (فوکوياما .)9222 ،اما سرمايه اجتماعی خود چیست؟ و چگونه بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟
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مفهوم سرمایه اجتماعی

بر اساس پاتنام ،)9225(9سرمايه اجتماعی اغلب محصول جانبی ديگر فعالیتهای جتماعی میباشد .اين سرمايه به طور معمول در
پیوندها ،هنجارها و اعتمادها تشکیل میشود و از يک شرايط اجتماعی به شرايط ديگر انتقالپذيراست .پاتنام سرمايه اجتماعی را بر
اساس منابع آن تعريف میکند .وی به سرمايه اجتماعی به صورت کالن نگاه میکند و سرمايه اجتماعی را در رشد و توسعه
اقتصادی کشور مؤثر میداند و به اين لحاظ تعريف او جمعی بوده و سرمايه اجتماعی را به منزله دارايی گروه ها و جوامع تلقی
میکند.
کلمن ،)9233(9سرمايه اجتماعی را بر مبنای کارکردش تعريف میکند و آنرا به عنوان يکی از انواع سرمايه در نظر میگیرد و
میگويد :درست همان طورکه سرمايه فیزيکی به تغییراتی در مواد مختلف برای شکل دادن به ابزارهايی که کارشان تسهیل تولید
است منجر میشود ،سرمايه انسانی هم تغییراتی در اشخاص (مهارتها و قابلیتهای اشخاص) پديد میآورد که آنان را قادر
میسازد تا به شیوههای تازهای عمل کنند ،سرمايه اجتماعی باعث تغییر در روابط میان اشخاص و تسهیل روابط بین آنها میشود.
کلمن در آثار خود به سرمايه اجتماعی از جنبهی کاالهای عمومی نگاه میکند و اين بدان معنی است که اين نوع سرمايه در رابطه
با کنشهای هدفمند ،در موقعیتی متفاوت با ديگر اشکال سرمايه قرار دارد.
بورديو ،)9230(3سرمايه اجتماعی را به عنوان يکی از انواع سرمايه در کنار سرمايه فیزيکی و انسانی در نظر میگیرد که تحت
برخی شرايط ،به سرمايه فیزيکی تبديل میشود .وی میگويد :سرمايه اجتماعی جمع منابع واقعی يا بالقوهای است که حاصل
شبکههای بادوام از روابط کم و بیش نهادينه شده آشنايی و شناخت متقابل است .شبکهای که هر يک از اعضای خود را از پشتیبانی
سرمايه جمعی برخوردار میکند و آنان را مستحق اعتبار میسازد.
فوکوياما معتقد است تعاريف سرمايه اجتماعی به نمودهای آن اشاره دارد و تعريفی که ايشان ارايه مینمايد چنین است :سرمايه
اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از يک هنجار غیر رسمی است که باعث ترويج همکاری بین دو يا چند نفر میشود .هنجارهای
تشکیلدهنده سرمايه اجتماعی میتواند از هنجار روابط متقابل دو دوست تا آموزههای پیچیده را در برگیرد .با اين تعريف ،اعتماد،
شبکهها ،جامعه مدنی و ...که به سرمايه اجتماعی مربوط میشوند ،محصول جانبی اين پديده هستند که در نتیجه سرمايه اجتماعی
به وجود میآيد؛ ولی خود سرمايه اجتماعی را تشکیل نمیدهد .وی میگويد :سرمايه اجتماعی را به سادگی میتوان به عنوان
مجموعه بعضی از هنجارها يا ارزشهای غیررسمی تعريف کرد .هنجارهايی که تولید سرمايه اجتماعی میکنند به طور اساسی بايد
شامل سجايای صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند(فوکوياما.)9222،
بانک جهانی 0نیز سرمايه اجتماعی را پديدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و
کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب اين سازمان نشان داده است که اين پديده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای
مختلف دارد .سرمايه اجتماعی برخالف ساير سرمايهها به صورت فیزيکی وجود ندارد؛ بلکه حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی
و اجتماعی بوده و از طرف ديگر افزايش آن میتواند موجب پايین آمدن جدی سطح هزينههای اداره جامعه ،و نیز هزينههای
عملیاتی سازمانها گردد (بانک جهانی.)9222،
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

در ادبیات رشد اقتصادی تولید تابعی از سرمايه و نیروی کار و در فرم تعديل شده آن تابعی از سرمايه انسانی است .فرض ضمنی نظريه
نئوکالسیکی اين است که هزينههای معامالتی وجود ندارد يا ناچیز است .در چنین فضايی هر مديری با ترکیب عوامل تولید (سرمايه
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فیزيکی و سرمايه انسانی) کاالی مورد نظر خود را تولید میکند .اين نگرش به شدت وابسته به نگرشهای خاص خود میباشد که بر
اساس آن دولتی وجود دارد که چارچوبی را برای فعالیتهای اقتصادی تعريف و از آن حمايت میکند .اگر مشکلی برای
تولیدکنندگان بهوجود آيد ،در چارچوب مورد نظر به سادگی به حل و فصل آن میپردازد.
با ورود سرمايه اجتماعی در ادبیات اقتصادی ،اين سرمايه به اشکال مختلفی در مدلهای رشد اقتصادی وارد گرديد .ايشی و سودا
 )9003(9با گسترش دادن مدل رشد تعمیم يافته سولو که توسط منکیو ،رومر و ويل  9ارائه شد ،به چگونگی تأثیر سرمايهاجتماعی بر
رشد اقتصادی پرداخته اند .مدل ارائه شده توسط انان ،از سه نوع سرمايه فیزيکی ،انسانی و اجتماعی تشکیل شده است که به ترتیب با

K s  t  , Kh  t  , Kk  t 

نشان داده میشود.

استفاده از تابع تولید  CESانعطافپذير با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،تابع تولید کاب -داگالس با متغیرهای سرمايه فیزيکی،
انسانی و سرمايه اجتماعی و پارامترهای  β،αو  γبه صورت رابطهی ( )9بهدست میآيد:
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پسانداز برای انواع سرمايه با  iنشان دادهمیشود که  i  k , h, sاست (ايشی و سودا  .)0 :9003همچنین ،فرض میشود که  Lو
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حال معادله پايهای سولو برای هر واحد نیروی کار مؤثر را به صورت رابطه  0استخراج میشود:
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به ترتیب سرمايهی سرانهی مؤثر و تولید سرانهی مؤثر است .درآمد سرانهی مؤثر در تعادل

بلندمدت به صورت رابطه  5میباشد:
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با فرض نرخ استهالک برابر برای همه انواع سرمايه ؛ به ازای هر  i   ، i

میباشد.
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فرض ديگر اينکه

  N  0,  2 

 .حال لگاريتم درآمد

سرانه به صورت رابطهی  0نشان داده میشود.
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بر اساس معادله ( ،)0اگر کشوری در سال  tدر تعادل بلندمدت باشد ،لگاريتم درآمد سرانه میتواند به صورت تابع خطی از نرخهای

پس انداز برای هرنوع سرمايه ،نرخ رشد نیروی کار مؤثر به عالوه استهالک )  ، (n  g  يک عرض از مبدا )  (a  gtو جزء
ثابت تصادفی گسترش يابد (ايشی و سودا .)0 :9003 ،
پیشینه تحقیق

مطالعات متعدد مانند براون و آشمان ،)9220( 9هلر ،)9220( 9ناک و کیفر( ،)9221اوستروم ،)9000(3آفولو ،)9000(0کريشنا و آفولو
 ،)9222(5و رز )9000( 0نشان دادند که کشورهايی با ذخاير نسبتا باال از سرمايه اجتماعی ،در شرايط اعتماد عمومی و مشارکت مدنی
گسترده ،به نظر میرسد سطوح باالتری از رشد را در مقايسه با جوامع با اعتماد عمومی و مشارکت مدنی ضعیفتر تجربه میکنند (
به نقل از حیدری.)09:9329،
مطالعات انجام شده در خارج از کشور

شروع مطالعات مستقیم بر روی ارتباط میان سرمايه اجتماعی و رشد اقتصادی توسط پاتنام و هلیول صورت گرفته است (هلیول و
پاتنام.)9225 ،1


فوکوياما ( ،)9222اين نظريه را مطرح کرد که تفاوت کشورها به لحاظ ساختار صنعتیشان بیش از آن که به سطح توسعه
آنها ربط داشته باشد ،به سرمايه اجتماعیشان-يعنی میزان اعتمادورزی افراد جامعه به يکديگر و همچنین مشارکت آنها
در تشکیل گروهها و انجمنهای شهروندی -بستگی دارد .بر اين اساس ،وی تقسیمبندی جديدی را از ملل جهان پیشنهاد
میکند ،که در آن کشورهايی چون تايوان ،هنگکنگ ،ايتالیا و فرانسه در گروه کشورهای «کماعتماد» ،و جوامعی نظیر
ژاپن ،آمريکا و آلمان در گروه کشورهای «پراعتماد» جای میگیرند .به تعبیر فوکوياما ،سطح باالتر اعتماد در يک جامعه،
موجب پیدايش اقتصادی کاراتر میشود.



نک و کیفر ،)9221( 8در يک بررسی بین کشوری شواهدی مبنی بر اهمیت سرمايهاجتماعی بر هر فعالیتِ قابل اندازهگیریِ
اقتصادی ارائهکردهاند .اين نتیجه حاصل بررسی شاخصهای اعتماد و هنجارهای مدنی است که از "پیمايش ارزش جهانی"
در بین  92کشور استخراج شدهاست .به عنوان مثال طبق اين بررسی يک انحراف معیار افزايش در شاخص اعتمادِ يک
کشور ،رشد اقتصادی را بیش از نیم انحراف معیار افزايش میدهد .آنها دريافتندکه جوامعی با سطح باالتر و توزيع
يکنواختتر درآمد که در آنها نهادها مانع فعالیتهای تجاوزکارانهی قدرتها میشوند و مردم از يکنواختی قومی بیشتری
برخوردارند ،اعتماد و هنجارهای مدنی قویتر است.



ويتلی ،)9000(9بیان نمود که تحقیقات نظری صورت گرفته در رشتههای علمی مختلف نشان میدهند که سرمايه اجتماعی
يا ارتباطات مبنی بر اعتماد بین شهروندان ،نقش مهمی را توضیح بهرهوری نهادها و عملکرد اقتصادی جوامع معاصر ايفا
میکند .وی در مقاله خود با عنوان رشد اقتصادی و سرمايه اجتماعی ،با استفاده از يک نمونه 30تايی کشورها در طول
دورهی 9210-9229در چارچوب يک مدل کالسیکی جديد رشد اقتصادی ،به بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و رشد
اقتصادی پرداخت.
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زاک و ناک ،)9009(1با افزايش  99کشور به نمونهی ناک و کیفر( ،)9221نمونهی مورد نظر خود را به  09کشور افزايش
دادند .براساس نتايج اين تحقیق ،اعتماد ،اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است.



روستین ،) 9003(2در مقاله خود به دنبال بیان رابطه بین سرمايه اجتماعی ،رشد اقتصادی و کیفیت حکومت میباشد .او در
اين راه به گسترش بیان هر يک از مفاهیم اشاره شده در عنوان پژوهش میپردازد .او همچنین به بیان ارتباط بین "اعتماد"
و "اعتماد تعمیميافته" و رفتار دموکراتیک حکومتها میپردازد.



بولیال و همکاران ،)9003(3به بررسی تجربی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مفهوم چند بعدی سرمايه اجتماعی بر نرخ رشد
درآمد سرانه در  35کشور جهان ،اعم از توسعه يافته و درحال توسعه برای دوره  9230-9000پرداختهاند .در اين مطالعه از
اعتماد به عنوان شاخص سرمايه اجتماعی استفاده شده است .اعتماد از طريق تأثیر بر سطح تحصیالت ،توسعه مالی ،انباشت
سرمايه و توسعه سازمانی دولت بر رشد درآمد سرانه و در نهايت بر رشد اقتصادی اثرگذار است .بر اساس نتايج اين پژوهش
سطح اعتماد به عنوان شاخص سرمايه اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد.

مطالعات انجام شده در داخل کشور



علمی و همکاران ( ،)93:9330طی مطالعهای با عنوان "سرمايهاجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد " اثر سرمايهاجتماعی
بر رشد اقتصادی را از طريق اثر سرمايهاجتماعی بر سرمايهگذاری میدانند .به اين معنی که سرمايهاجتماعی با فراهم کردن
محیطی آرام و با ثبات از نظر اجتماعی و سیاسی ،در مرحله اول بر سرمايهگذاری فیزيکی تأثیر گذاشته و در مرحله بعد ،از



طريق تغییر ايجادشده در سرمايهگذاری ،بر رشد اثر میگذارد.
رحمانی و همکاران( ،)99:9330برای بررسی نحوهی تأثیرگذاری سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی ،آن را به دو گروه
سرمايه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی طبقهبندی کردند .بر اساس نتايج اين مطالعه ،با افزايش يک واحد عضويت
افراد در انجمنها و گروهها ،رشد اقتصادی  %99افزايش داشتهاست .متغیر سرمايه اجتماعی درونگروهی نیز اثر منفی و



معنیداری در سطح خطای  5درصد بر رشد داشته است.
صفدری و همکاران ( ،)32:9331در مطالعه خود برای نشان دادن اثر سرمايهی اجتماعی بر رشد اقتصادی ايران بر اساس
شاخص فوکوياما ،از متغیرهای تعداد پروندههای مختومهی چکهای بالمحل و اختالس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر
کاهش سرمايهی اجتماعی استفاده کردهاند بر اساس ضرايب کوتاه مدت و بلند مدت ،در هر دو مدل بین کاهش سرمايهی
اجتماعی و رشد اقتصادی رابطهی معکوس وجود داشته است ،به طوری که کشش  GDPسرانه نسبت به چکهای
بالمحل برابر  -0/90و نسبت به پروندههای اختالس و ارتشا برابر با  0/00بوده است.



صمدی و همکاران ( ،)905:9329در مقالهای به بررسی رابطهی علیت میان سرمايهاجتماعی و سرمايهانسانی و رشد اقتصادی
در کشور ايران طی دورهی 9350-9331پرداختند .نتايجی که آنها از اين مطالعه به دستآوردند ،نشان میدهد که هرچند
نتايج نسبت به انتخاب شاخصها حساس هستند ،اما با اغلب شاخصهای نمايندهی سرمايهاجتماعی میتوان نتايج زير را
ارائه کرد:
سرمايهانسانی علت تشکیل سرمايهاجتماعی است. -سرمايهاجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت ،رابطهی علیت دو طرفهای دارند.
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علمی و تقیزاده( ،) 9:9329در مطالعه خود تحت عنوان تأثیر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی ايران طی دورهی -9331
 ،9350با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزيعی ،در چارچوب مدلهای رشد درونزا ،اثر سرمايه اجتماعی به
همراه سرمايه فیزيکی و سرمايه انسانی و صادرات و واردات را بر رشد اقتصادی بررسی نمودهاند .آنان از شاخص تعداد
چکهای پرمخاطره(بالمحل) برای فقدان سرمايه اجتماعی استفاده نمودهاند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان میدهد ،در
بلندمدت ارتباط معکوس و معناداری میان کاهش سرمايه اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد و همچنین در بلندمدت



نقش سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی نسبت به سرمايه انسانی پر رنگتر میباشد.
حیدری و همکاران( ،)51:9329در مقالهای با عنوان"سرمايه اجتماعی ،سرمايه سالمت و رشد اقتصادی در کشورهای
خاورمیانه"به بررسی اثر سرمايه اجتماعی و سرمايه سالمت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی در دوره
 9220تا  9090پرداختند .نتايج تحقیق نشان داد که نه تنها سرمايه سالمت و سرمايه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر
است بلکه ارتباط متقابل آنها ،با توجه به اينکه از يک طرف ،سرمايه اجتماعی باعث تقويت شاخصهای سالمت روحی و
جسمی افراد جامعه میشود ،و از سوی ديگر  ،سالمت افراد جامعه در بهبود شاخصهای اجتماعی مؤثر است ،بر رشد و



توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.
سوری( ،) 09:9323در مطالعه خود با استفاده از آزمون علیت بین رشد اقتصادی و سرمايه اجتماعی نشان میدهد که در
کوتاه مدت رشد اقتصادی عاملی برای ارتقا و بهبود سرمايه اجتماعی است .نتايج حاصل از تخمین توابع تولید و معادالت
رشد نیز همگی نشان از اهمیت سرمايه اجتماعی دارند .ضريب سرمايه اجتماعی در تابع تولید و در معادله رشد همواره
مثبت است که نشاندهندهی اهمیت فضای فعالیت اقتصادی و روابط بین افراد در کنار ساير عوامل تولید دارد.

ارائه الگو و توصیف دادهها
ارائه الگو

در اين تحقیق ،از مدل ايشی و سودا ( ،)0:9003به عنوان مدل پايه استفاده شد و متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد ،اندازه دولت و
تشکیل سرمايه ناخالص به آن اضافه گرديد .بنابراين ،الگوی نهايی به صورت رابطهی ( )1است:
()7

Y     SC   HC   GCFit  5E it  6SG it  7ON it   it
)1( it 1 2 it 3 it 4

که در آن  Yitرشد ساالنه تولید ناخالص داخلی کشور  iام در زمان  tبهعنوان متغیر وابسته است ، SC.سرمايه اجتماعی HC ،سرمايه
انسانی GCF ،تشکیل سرمايه ناخالص SG ،اندازه دولت E ،نیروی کار و  ONدرجه بازبودن اقتصاد ،متغیرهای توضیحی مدل هستند.
همچنین ɛit ،جمله اخالل يا جزء تصادفی نوفهی سفید است i .و  tبه ترتیب معرف کشورها و زمان هستند.
دراين مطالعه ،شاخص مورد استفاده برای سرمايه اجتماعی يک شاخص ترکیبی است که با استفاده از شاخصهای حکمرانی و
کیفیت نهادها شامل :ثبات سیاسی ،میزان مشارکت مردم در امور کشور ،میزان اثربخشی دولت ،کیفیت مقررات و قوانین ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد ايجاد شده است .انتخاب اين شاخص برای سرمايه اجتماعی با توجه به تحقیقات رايس و سامبريگ،)9221(9
هلیول و پاتنام( ،)9225پاتنام( )9223،9000و نايک )9009(9که به ارتباط و همبستگی سرمايه اجتماعی با شاخصهای حکمرانی
خوب و کیفیت نهادها اتفاق نظر داشتهاند ،صورت گرفته است.
همچنین ،متوسط سالهای تحصیل به عنوان جانشین سرمايه انسانی درنظرگرفتهشد که دادههای آن از بارو-لی( 3دادههای بانک جهانی
 )9099اخذ شده است .محاسبات روش بارو-لی در مقاطع زمانی پنج ساله ،برآورد شدهاند که در اين مطالعه آمار سالهای ،9225
1
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 ،9090 ،9005 ،9000موجود بودهاست .برای سالهای مابین ،متوسط نرخ رشد متغیر مذکور محاسبه و دادههای سالهای میانی بر
اساس آن تکمیل شدهاند .علیرغم آنکه انتظار بر اين است که سرمايه انسانی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد (بن حبیب و
اشپیگل )9220(9و بارو و ساالی مارتین ،))9225(9مطالعات تجربی ديگری مانند پريجت ،)9220(3اسالم )9225(0و الو ،جمیسن و
الوت )9229(5وجود دارند که از بیمعنا بودن و يا منفی بودن اثر آموزش بر رشد اقتصادی حکايت دارند.
اندازه دولت متغیر توضیحی ديگری است که همانند يک شمشیر دو لبه عمل میکند .از يک سو میتواند موجب شکوفايی و رشد
اقتصادی شود و از طرف ديگر میتواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد .بارو ( )9232اظهار میدارد ،هنگامی که مخارج
دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی انحصارها و مسائل مربوط به کاالهای عمومی باشد میتواند موجب تقويت رشد اقتصادی
شود .اما نتايج مطالعات بارو ( ،)9220الندائو )9232(0و رومر )9230(1نشان میدهد که سهم دولت از تولید ناخالص داخلی تأثیر
منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
سهم سرمايهگذاری از تولید ناخالص داخلی و درجه بازی اقتصاد دو متغیری هستند که میتوانند موجب رشد اقتصادی شوند .در اين
مطالعه از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای درجه بازبودن اقتصاد استفاده شدهاست.
مطالعاتی چون هاريسون )9220( 3و دالر )9229( 2رابطه مستقیم بین شاخص درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی را تأيید میکنند.
توصیف دادهها با تاکید بر ایران

دراين مطالعه با توجه به حداکثر دادههای موجود ،به منظور بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و
شمال آفريقا ،از  93کشور منطقه منا طی دوره  9220-9099استفاده شده است .کشورها عبارتند از :الجزاير ،امارات متحده عربی،
بحرين ،مصر ،ايران ،اردن ،کويت ،لیبی ،مالت ،قطر ،عربستان سعودی ،تونس و يمن.
دادههای مورد استفاده عبارتند از :رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی ،متوسط شاخصهای حکمرانی و کیفیت نهادها به عنوان شاخص
سرمايه اجتماعی ،متوسط سالهای تحصیل افراد  95سال به باال به عنوان شاخصی برای سرمايه انسانی ،تشکیل سرمايه ناخالص(به
صورت درصدی از  ،)GDPهزينههای مصرفی نهايی دولت(به صورت درصدی از  ،)GDPنسبت اشتغال به کل جمعیت شاغل به
عنوان نیروی کار ،مجموع صادرات و واردات(به صورت درصدی از .)GDP
دادههای مربوط به شاخصهای حکمرانی و کیفیت نهادها از  :WGI90که از ادغام يافتههای مؤسسات مختلف بینالمللی

همچون99

 ،EIU99, ICRGبنیاد هريتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورها بهدست آمده است .دادههای
متوسط سالهای آموزش افراد  95سال به باال از سايت بانک جهانی ( )9099و ديگر دادهها از سايت بانک جهانی (شاخصهای
توسعه جهانی  )WDI93اخذ شده است.
کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا قرار دارند به منطقه منا معروف میباشند .حد اين منطقه از
کشور مراکش در شمال غربی قاره آفريقا آغاز میشود و تا ايران ،شرقیترين کشور منطقه خاورمیانه امتداد میيابد .اين منطقه دارای
 00درصد منابع نفتی و  05درصد منابع گازی جهان میباشد .اقتصاد اين کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد.
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آمارهای ارئه شده از سوی بانک جهانی نشان میدهد متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره  93ساله  9000تا  9099بالغ بر  9.1درصد
بوده است .که طی اين دوره اقتصاد خاورمیانه و شمال آفريقا نیز  0.0درصد رشد داشته است .در رده بندی جهانی ،جمهوری
آذربايجان باالترين رشد اقتصادی را داشته است ،متوسط رشد اقتصادی اين کشور  90.3درصد اعالم شده است ،پس از اين کشور،
قطر با رشد 90درصدی در جايگاه دوم قرار دارد .بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی ايران را طی سالهای  9000تا  9099بالغ بر 0.3
درصد بوده است که باالتر از رشد اقتصادی  993کشور جهان است .ايران از نظر رشد اقتصادی در اين دوره رتبه  01جهان را به
دست آورده است.
اقتصاد ايران پس از ثبت نرخهای رشد اقتصادی نسبتاً مناسب (میانگین  0/5درصد) و حفظ رونق اقتصادی طی دوره ،9009-9000با
تضعیف رشد اقتصادی (میانگین  9/0درصد) طی دوره  9001-9099مواجه شده است .اين امر به ويژه در شرايطی اتفاق افتاده است
که درآمدهای نفتی در نیمهی دوم دههی هشتاد ،معادل  005میلیارد دالر و بیش از دو برابر درآمد  909میلیارد دالری نفت در نیمهی
اول دههی  30بوده است .کاهش محسوس رشد اقتصادی به ويژه در سال  ،9001با رسیدن به نرخ  0/3درصد و تشديد رکود اقتصادی
قابل تامل است .در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سالهای 9003و  9002افزايش يافت و انتظار میرفت اقتصاد کشور از شرايط
رکود اقتصادی خارج شود ،از سال  9090رشد اقتصادی مجدداً به  3درصد کاهش يافت و آمارها از منفی شدن رشد اقتصادی در
سال  9099حکايت میکرد .همچنین ،کاهش رتبه رشد اقتصادی ايران از  93به  93بین سال های 9090تا  9099حاکی از ورود ايران
به دوران رکود است .از مهمترين عوامل نوسانات روند رشد اقتصادی در طی دوره  9000تا  9099را میتوان به کاهش تولید و فروش
نفت ،کاهش سرمايهگذاریهای دولتی ،تعیین دستوری نرخ سود بانکی ،نرخ باال و بیثبات رشد حجم نقدينگی ،روابط خارجی
تنشآمیز و تحريمها نسبت داد.
حکمرانی خوب و کیفیت نهادها که به عنوان شاخص سرمايه اجتماعی در اين مطالعه استفاده شده است از طريق شش شاخص کنترل
فساد ،حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و مقررات ،اثربخشی دولت ،ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگويی توسط نهادهای بین
المللی بررسی می شود و وضعیت هر کشور و هر دولت و نمره و رتبه و جايگاه آن در بین کشورهای جهان هر سال اعالم میشود.
بانک جهانی اين بررسی را برای  913کشور جهان انجام داده و نمره هر يک از اين شش شاخص را از منهای دو تا به اضافه دو (-9
تا  )+9در نظر می گیرد.
در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی طی دوره  9009-9000کشورهای فلسطین اشغالی با نمره  ،10/9کويت با  ،35/0قطر با 39/1
در رتبه های اول تا سوم بوده اند و رتبه های بعدی به ترتیب به لبنان ،اردن ،مراکش ،بحرين ،عمان ،امارات متحده عربی ،غزه (کرانه
باختری) ،الجزاير ،جیبوتی ،يمن ،مصر ،تونس ،ايران ،عربستان ،عراق ،سوريه و لیبی اختصاص دارند .از نظر ثبات سیاسی بهترين نمره
را کشورهای قطر ،امارات ،عمان و کويت دريافت کرده اند و بعد از ايران نیز کشورهای بی ثبات سیاسی يمن ،لبنان ،کرانه باختری
(غزه) و عراق قرار دارند .از لحاظ شاخص اثربخشی دولت بهترين نمرهها نصیب کشورهای فلسطین اشغالی ،امارات ،تونس و قطر
شده است و بعد از ايران بد ترين کشورها لیبی ،يمن ،جیبوتی ،سوريه ،کرانه باختری (غزه) و عراق بوده اند .از نظر شاخص کنترل
فساد نیز ايران با نمره  33/5در سال  9000و  01/0در سال  ،9009رتبه  90را در بین  90کشور منطقه به دست آورده و بعد از ايران
کشورهای يمن ،سوريه ،جیبوتی ،لیبی ،کرانه باختری (غزه) عراق قرار داشتهاند .بهترين نمره و رتبه ها را کشورهای امارات ،فلسطین
اشغالی ،قطر و عمان به دست آوردهاند.
ايران در سال  9000در بین کشورهای منطقه رتبه  93را کسب کردهاست و بعد از ايران دو کشور يمن و عراق قرار داشتهاند و همچنین
ايران در شاخص کنترل فساد طی سال  9099دارای نمره  93/0میباشد .بهترين رتبهها از نظر شاخص حاکمیت قانون مربوط به
کشورهای قطر ،کويت ،عمان ،امارات و فلسطین اشغالی بودهاست.
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برآورد الگو

قبل از برآورد الگوی مورد نظر از آزمونهای متعارف جهت تشخیص دادههای تابلويی يا تلفیقی ،و وجود اثرات تصادفی و يا اثرات
ثابت استفاده شد .که بر اساس آنها استفاده از روش اثرات ثابت تأيید گرديد (جدول .)9
جدول ( :)1نتایج حاصل از آزمون هاسمن و F
نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

آزمونF

50

0/000

تأيید مدل اثرات ثابت در برابر دادههای تلفیقی

آزمون هاسمن

00/02

0/000

تايید مدل اثر ثابت در برابر مدل اثر تصادفی

مدل تحقیق جهت بررسی اثر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی ،به جهت رفع خود همبستگی ،با روش حداقل مربعات تعمیم يافته
( ،)GLS9برآورد گرديد که نتايج آن در جدول ( )9آمده است .براساس ضريب کایدو برآوردی ،رگرسیون در کل معنادار است.
همچنین آماره آزمون و مقايسه آن با مقادير بحرانی جکايت از معناداری اکثر متغیرها در سطح 22درصد است
جدول ( :)2نتایج حاصل از برآورد مدل با روش EGLS
متغیرهای توضیحی

ضریب

انحراف معیار

احتمال

سرمايه اجتماعی

0/093

0/000

0/000

سرمايه انسانی

-0/99

0/053

0/090

سرمايه فیزيکی

0/93

0/090

0/000

نیروی کار

0/001

0/099

0/000

اندازه دولت

-0/90

0/039

0/000

درجه باز بودن اقتصاد

0/099

0/000

0/000

عرض از مبدأ

9/00

0/309

0/059

متغیر وابسته :رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال افريقا در  9220تا 9099

ضريب سرمايه انسانی که متوسط سال های تحصیل در نظر گرفته شده است معنادار و منفی است ،هانوشک و کیم )9225(9و برولی
( ،)9221اين عدم همسويی میان مباحث نظری سرمايه انسانی و رشد اقتصادی با يافتههای مطالعات تجربی ،عدم لحاظ کیفیت سرمايه
انسانی در مطالعات دانستهاند و گروهی ديگر مدعی شده اند که کانال اثرگذاری تحصیالت بر رشد اقتصادی کانال ضعیفی است و
در حقیقیت رشد اقتصادی را عامل توسعه سرمايه انسانی دانستهاند(بیلز و کلنو 9000 ،3و .)9223همچنین لوپز وتوماس و ونگ
 ،) 9223(0ناديده گرفتن چگونگی توزيع تحصیالت نیروی کار را موجب بروز اين مشکل ،يعنی منفی شدن اثر سرمايه انسانی بر رشد
اقتصادی در بین کشورهای مختلف دانسته اند .اندازه دولت با رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار دارد و با افزايش 9درصدی نسبت
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی  0.90درصد کاهش میيابد .طبق پیشگفته ،هزينههای دولت همانند يک چاقوی
دولبه است .افزايش مصارف دولت میتواند از طريق افزايش سرمايهگذاریهای زيرساختی ،زمینه را برای افزايش رشد اقتصادی به
ارمغان آورد و از سوی ديگر میتواند با سیاستگذاریهای نامناسب موجب اختالل در تصمیمات کارگزاران و در نهايت باعث
کاهش رشد اقتصادی گردد.
در مطالعات ،نتايج حاصل از تخمین توابع تولید و معادالت رشد همگی نشان از اهمیت سرمايه اجتماعی دارند .ضريب سرمايه
اجتماعی در تابع تولید و در معادله رشد همواره مثبت است که نشان دهنده اهمیت روابط بین افراد در کنار ساير عوامل تولید است.
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Hanushek & Kim
3
Bils & Klenow
4
Lopez & etal
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در اين مطالعه عالمت سرمايه اجتماعی مطابق با انتظار بودهاست .ضريب بهدست آمده جاکی از آنست که افزايش 9درصدی سرمايه
اجتماعی با فرض ثبات ساير شرايط ،موجب 0.093درصد افزايش در رشد اقتصادی شدهاست .تشکیل سرمايه ناخالص و سرمايه-
گذاری در تجهیزات و دارايی های مادی يک عامل اولیه و مهم جهت ايجاد زمینه رشد اقتصادی محسوب میشود و انتظار بر اين
است که اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته باشد .ضريب اين سرمايه  0.93برآورد گرديد .نیروی کار يکی از مهمترين
عوامل تولید به شمار میآيد .متغیر مورد استفاده در اين مطالعه برای نیروی کار ،نسبت جمعیت شاغل باالی  95سال به کل جمعیت
میباشد ،که به ازای افزايش  9درصد در اين نرخ ،رشد اقتصادی  0.001افزايش میيابد .در اين مطالعه از مجموع صادرات و واردات
بر تولید ناخالص داخلی ،به عنوان درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است .ضريب و سطح معناداری آن در مدل نشان دهنده تاثیر
مثبت و معنادار اين متغیر بر رشد اقتصادی است.
نتیجهگیری

نقش سرمايه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بااليی برخوردار است .با اين وجود ،توجه به نقش سرمايه اجتماعی در
فعالیتهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه از اهمیت کمتری برخوردار است .با توجه به اهمیت موضوع ،در اين پژوهش اثر
سرمايه اجتماعی به همراه برخی عوامل اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفريقا طی سالهای  9220تا
 9099بررسی گرديد .بر اساس ضرايب برآوردی الگو ،با افزايش سرمايه اجتماعی ،نرخ ساالنه رشد تولید ناخالص داخلی افزايش
میيابد(همانند مطالعهی نک و کیفر( ،)9221زاک و نک( )9009و بولیال و همکاران( .))9003اثرگذاری منفی سرمايه انسانی بر رشد
اقتصادی میتواند بیانگر عدم لحاظ کیفیت سرمايه انسانی در مطالعه باشد و يا اينکه کانال اثرگذاری تحصیالت بر رشد اقتصادی
اين کشورها ضعیف است و يا مهمتر اينکه به دلیل عدم استفاده از سرمايههای انسانی در جايگاه درست آن باشد .به عبارتی
هنگامیکه تربیت نیروی انسانی براساس نیازهای بازار کار نباشد اين پديده قابل انتظار است .بنابراين نمیتوان با کاهش اين سرمايه
انتظار افزايش رشد اقتصادی را داشت .بهعبارتی عالمت منفی اين سرمايه که در مباحٍث رشد درونزا بر اثربخشی مثبت آن بر رشد
اقتصادی تاکید شدهاست زنگ خطری برای سیاستگزاران اين کشورهاست که در آموزش متناسب با نیازهای بازار کار سرمايهگذاری
کنند تا به اتالف منابع منتهی نشود .زيرا ،عدم تناسب سطح تحصیالت با اشتغال سبب میشود تا سرمايهگذاری بر روی آموزش نتواند
به طور مستقیم مورد بهرهبرداری قرار گیرد و اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشتهباشد .تاثیر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی
مثبت و معنادار بودهاست که نشان دهنده اهمیت روابط بین افراد در کنار ساير عوامل تولید است .از اينرو دولتها بايد در
شکلگیری و پايداری اين نوع از سرمايه اهتمام ورزند.
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