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ده   :در این پژوهش ،تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رش د اقتصا دی با م دل پانل دیتا به
چکي 
روش ح داقل مربعات عمومی توسعهیافته بررسی میشو د .با استفا ده از شاخصهای اصالحات
اقتصا دی ارائهش ده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش ،برای  29کشور
سوسیالیستی سابق ،پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سالهای  ،1998-2012نتایج این
ی دهن د که در بررسی توالی سیاستها ،آزا دسازی قیمتها ،و خصوصیسازی
م دل نشان م 
بنگاههای کوچک (نه بنگاههای بزرگ) کلی دیترین بخش اصالحات اقتصا دی برای دستیابی به
رش د اقتصا دی هستن د .در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاستها نیز نشان دا ده میشود
که عجله در سیاست آزا دسازی قیمتها و خصوصیسازی به ُکن د ش دن رون د رش د اقتصا دی
منجر میشون د .این در حالی است که افزایش سرعت در اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و
همچنین ،تج دی د ساختار بنگاهها افزایش رش د اقتصا دی را به همراه خواه د داشت.
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مقدمه

فنظر در رابطه با اصالحات بازارمحور اکنون جای خو د را به اجماعنظر دا ده است .ولی در مقابل،
اختال 

فنظر عمیقی در رابطه با توالی سیاستهای اصالحی و سرعت اجرای اصالحات پ دی ده آم ده است
اختال 
( .)Nsouli et al., 2005در واقع ،در ت دوین راهبر د اصالحات ،عالوهبر آنكه باي د به این پرسش پاسخ دهیم
که چه سیاستی بای د به اجرا برس د ،بای د به مجموعه پرسشهایی پاسخ دا د که این سیاستها بای د در چه
زمانی اجرا شون د؛ چه سیاستهایی بای د بهعنوان برنامه مکمل مور د توجه قرار گيرن د؛ پیش از سیاستگذاری

چه برنامههای دیگری بای د به انجام رسی ده باشن د؛ و از همه مهمتر ،برنامه مور د نظر برای دسترسی به اه داف
فنظرهای گستر دهای نه فقط
از پیش تعیینش ده بای د با چه سرعتی تعقیب شون د .این موضوع اکنون به اختال 

در میان افرا د دانشگاهی ،بلکه در حوزه سیاستگذاران اجرایی مب دل ش ده است ( .)Nsouli et al., 2005براي
سال بیست و سوم

مثال ،اگر ه دف آزا دسازی قیمتها در بازارهای پول ،ارز ،و کاال م د نظر است ،ابت دا بای د توالی این سیاستها
را مشخص کر د تا معلوم شو د ک دام سیاست زو دتر اجرا شو د .از سوی دیگر ،بای د مشخص شو د که هریک از

این سیاستها با چه سرعتی تعقیب شون د یا اگر ه دف خصوصیسازی مور د توجه است ،باي د روشن شود
که سیاست آزا دسازی بهعنوان يك برنامه پیشنیاز یا سیاست تکمیلی براي آغاز برنامه خصوصيسازي

شماره 2

ضروري است يا خير .حتی اجرای برنامه خصوصیسازی ،نیازمن د ت دوین یک برنامه توالی درونبخشی
است تا مشخص شو د خصوصیسازی بنگاههای بزرگ یا کوچک ک دامیک بای د در اولویت قرار گیرن د یا

خصوصیسازي در ک دامیک از بخشهای صنعتی اولویت دار د .بهطورکلی ،هر برنامه اصالحات اقتصا دی باید
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قا در باش د به سه پرسش اساسی پاسخ روشن و شفاف ده د:

الف .سرعت اصالحات چگونه و با مالحظه چه عواملي بای د تنظيم شو د؟

ب .توالی سیاستها در بين بخشهاي مختلف سياستگذاري چگونه است؟

ج .در سياستگذاريهاي درونبخشي چه سياستهایي اولويت دارن د؟

طرح این موضوع به پرسش آ دام اسمیت مربوط میشو د که بیان میکن د کشورها چگونه ثروتمند

میشون د؟ از شروع اصالحات در اوایل دهه  ،1990مهمترین ه دف سیاستگذاری در کشورهای درحالگذار،
ارتقای استان دار دهای زن دگی از راه افزایش تولی د بو د .مسئله انتخاب راهبر د اصالحات از مسیر کاهش ش دید
اولیه در سطح تولی د ،در بسیاری از  اقتصا دهای درحالگذار اهمیتی دوچن دان یافت .پرسش آ دام اسمیت

این بحث را روشن کر د که در بین راهبر دهای مختلف اصالحات ،ک دام راهبر د شانس بیشتری برای
موفقیت دار د .برای بررسی آثار سیاستهای اصالحی در رش د اقتصا دی ،اقتصا د دانان همواره از امکان نبود
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یک آزمایشگاه بزرگ تجربی رنج میبر دن د .دوران گذار از اقتصا د برنامهریزی سوسیالیستی به اقتصا د بازار

که از  20سال پیش ،از اروپای شرقی آغاز ش د ،بزرگترین تجربه نوین بشری در انجام اصالحات است .در
دهه  1990تع دا د زیا دی از اقتصا دهای نوظهور و درحالگذار ،اقتصا دهای عمیق بازارمحور را آغاز کر دن د.
بنگاههای دولتی ،خصوصی ش دن د؛ بیتعا دلیهای مالی برطرف ش دن د؛ موانع تجاری کاهش یافتن د و در
پژوهشهای مور دی در خصوص یک کشور خاص ،اگرچه ممکن است چشمان داز روشنی در خصوص

تاثیر اصالحات در رش د کوتاهم دت و سایر متغیرهای مور د نظر ارائه کن د ،ولی نمیتوان د به نتایجی دست یابد

که بهطور وسیع تعمیمپذیر باشن د .و بیشتر نتایج آن ممکن است که بیش از ح د به سمت پژوهشهای
نتایج ب ه دستآم ده ،بای د مجموعهای از کشورهای درحالگذار را
اخیر تورش داشته باشن د .برای ق درت تعمیم ِ

که اصالحات اقتصا دی در آن با توالی و سرعتهای متفاوت به اجرا درآم دهان د ،در یک دوره بهنسبت وسیع،
از راه م دلهای پانل دیتا تحلیل کر د و آثار هر یک از راهبر دهای اصالحی را در ارتقای سطح رفاهی آحاد

جامعه بررسی کر د.

اولین پژوهش تجربی در میانه دهه  1990انجام گرفت که نقطه شروع آن یک ا دبیات گستر ده بو د.

برخالف این امر ،بسیاری از  موار دی که مرتبط با انتخاب راهبر د اصالحات و تاثیر آن بر رش د بو د ،بهطور
اصالحات ک دام هستن د؛ آیا عناصر اصالحی متقارن میتوانن د جانشین یک دیگر باشن د؛ یا برخی از اصالحات
مکمل یک دیگر هستن د ،بهگونهای که کاربر د آنها بای د همزمان بو ده یا به دنبال هم اجرا شون د تا نتیجه

مطلوب حاصل شو د؛ و بای د با چه سرعتی اجرای اصالحات به انجام رس د.

فق دان شواه د تجربی محکم در خصوص این پرسشها ،آنچنان است که محاسبه راهبر دهای اصالحی

متقارن را در اقتصا دهای درحالگذار دشوار میکن د؟ عالوه بر این ،سیاستگذاران در همه کشورهای

علی فرحبخش و همکاران

گستر ده حلنش ده باقی مان د .از آن جمله میتوان به موار د زیر اشاره کر د :اهمیت نسبی عناصر ضروری

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

بسیاری کشورها ،کنترلهای موجو د بر جریان سرمایه برطرف ش دن د.

درحالگذار با موضوعهایی چون توالی و سرعت اصالحات در طراحی بستههای اصالحی روبهرو هستند
( .)Nsouli et al., 2002بیتوجهی به اين پيشنياز ضروري حتي در پژوهشهای دانشگاهی ایران بهش دت به
چشم ميخور د و تاكنون موسسههای پژوهشي در حوزه اقتصا د كالن گزارش قابلاعتنايي در اين بخش ارائه
نکر دهان د .برنامههاي توسعه بهطور عام توجه خو د را به اه دافي در حوزه سياستهاي پولي ،مالي ،و مالياتي
معطوف کر دهان د ،ب دون آنكه دقيق مشخص کنن د ،باي د چه سياستي در چه زماني و با چه سرعتي انجام

شو د يا همراه سياست مور د نظر بای د چه سياستهاي ديگري ب ه عنوان مكمل يا پيشنياز به انجام برس د؛

همچنانكه براي هر پروژه فني يا ساختماني يك «گانت چارت» ارائه ميشو د كه ترتيبات اجراي فازهاي
مختلف پروژه را مشخص كر ده و زمان آغاز و پايان هر فاز را براي نظارتهاي بع دي معلوم ميساز د .اصالحات
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اقتصا دي نيازمن د يك «گانت چارت» هستن د تا مشخص کنن د يك سياستگذار ك دام بخشها را در اولويت
ی ده د و براي رسي دن به ه دف ،چه مسيري را با چه سرعتي انتخاب ميكن د  .
قرار م 

مبانی نظری ،ادبیات و پیشینه پژوهش

سرعت اصالحات به دورهای از زمان اشاره دارد که باید سیاستهای اصالحی در آن دوره به اتمام

برسند .بهطور شفاف ،در رابطه با سرعت اصالحات میتوان دو گروه را از هم متمایز کرد .گروه اول،
شامل طرفداران تعدیلهای سریع یا سياستي است كه به نام شوک یا «بیگبنگ» 1نامیده میشوند.
در مقابل ،گروه دیگری قرار دارند كه از تغییرهای تدریجی حمایت میکنند .دیدگاهي که به نام

«بیگبنگ» موسوم است ،در حمایت از اصالحات جامع و سریع استوار است .موضوع محوری در این

سال بیست و سوم

دیدگاه آن است که اصالحات باید تا حد امکان سریع باشند؛ زیرا عناصر اصالحات متنوع (دستکم
تا حدی) میتوانند جانشین یکدیگر باشند .دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته

است ،بر زمان و توالی سیاستهای خاص تاکید دارد و به حمایت از اصالحات آهستهتر منجر میشود.
حمايت قاطعانه از يك نگرش و رد نگرش ديگر با دشواريهايي روبهرو است؛ زيرا مثالهایی از موفقیت
و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد .موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگبنگ»

شماره 2

متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان در این امر بوده است .2از سوی دیگر ،چین یک مسیر اصالحات
تدریجی را بهطور موفقیتآمیزی تجربه کرده است ( .)Feltenstein & Nsouli, 2003گروه سومی هم

بر موفقیت سیاستهای «بیگبنگ» در شرایط خاص و اصالحات ت دریجی در شرایط دیگری تمرکز
تابستان 1397

دارند (.)Fischer & Gelb, 1991; Kornai, 1990

عالوه بر سرعت ،انتخاب توالی اصالحات نيز حياتي است؛ زيرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن

اجرای سیاستهای کالن اقتصادی به انجام رسيده يا در طول دوره مورد بررسي ،برخي اصالحات

خاص معرفی میشوند .اين توالی شامل ترتیبی میشود که در آن اصالحات در بین بخشها مورد
قبول قرار میگیرند (برای مثال ،آیا اصالحات مالی یا ثبات در سیاستها باید یک پیشنیاز برای اجرای

سیاستهای آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمتها باشند) .همچنين ،شامل
ترتیبی ميشود که در آن اصالحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار میگیرند (برای مثال،

آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاهمدت
108

1. Big Bang

 .2برای جزئیات بیشتر به روالند ( )2000رجوع شود.

كداميك ابتدا باید آزاد شوند) .مسائل متعددی که مرتبط با انتخاب راهبرد اصالحات و تاثیر آن بر

رشد بود ،بهطور گستردهای همچنان مورد بحث قرار دارد ،مانند:

الف .در بین اجزای مختلف سیاستهای اصالحی ،کدام سیاستها بیشترین نقش را در تحقق

ب .نقش سرعت اجرای اصالحات در هر یک از بخشهای اقتصادی در ارتقای رشد اقتصادی

چگونه است .به عبارت دیگر ،تسریع در اجرای کدامیک از سیاستها باعث افزایش رشد اقتصادی و
تسریع در کدامیک از سیاستها باعث کندی رشد اقتصادی میشود؟

ج .شرایط اولیه پیش از اصالحات چگونه میتواند بر طراحی بسته سیاستهای اصالحی و رشد

اقتصادی اثر بگذارد؟

فقدان شواهد تجربی محکم درخصوص این پرسشها ،آنچنان است که ارزیابی راهبردهای

متفاوت را در اقتصادهای درحالگذار دشوار میکند .بهطور کلی ،سیاستگذاران در همه کشورهای

درحالگذار با موضوعهایی چون توالی و سرعت اصالحات در طراحی بستههای اصالحی روبهرو
هستند.

( )2003است که سه یافته مهم از پژوهشهای خود را چنین بیان میکند :نخست ،تحلیل یک الگوی

پیچیده از اصالحات مکمل ،شواهد مهمی را از توالی اصالحات معرفی میکند .اصالحات متوازن و
فراگیر مبتنی بر یک پیشرفت همزمان در آزادسازی ،خصوصیسازی ،و اصالحات ساختاری برای رشد
مفید هستند و در نتیجه ،یک اثر تقویتی از عناصر مختلف اصالحات پیشنهاد میشود .آزادسازی همراه
با خصوصیسازی بنگاههای کوچک ،حتی در غیاب سایر اصالحات مفید است .در این حالت ،اصالحات

علی فرحبخش و همکاران

یکی از مهمترین پژوهشهای ارائهشده در رابطه با تاثیر توالی سیاستها بر رشد اقتصادی ،استیر

1

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

رشد اقتصادی دارند و به این واسطه باید در باالترین اولویت در اجرای برنامههای اصالحی قرار گیرند؟

غیرهمزمان آثار مثبت رشد را فراهم میکنند؛ بنابراین آزادسازی و خصوصیسازی بنگاههای کوچک
میتوانند بدون اصالحات عمیقتر همچون خصوصیسازی بنگاههای بزرگ و اصالحات ساختاری در
رشد اقتصادی موثر باشند .از اینرو ،برای دستیابی به رشد اقتصادی ،نباید اصالحات آسان اولیه در

غیاب راهبرد اصالحات تکمیلی به تعویق بیافتند.

یدهند که برخی از سیستمهای اصالحات
بررسیهای بانک جهانی1996(2؛  )2002نشان م 

غیرهمزمان برای رشد زیانبار هستند .بستههای سیاستگذاری با توالی شامل بستههای خصوصیسازی
1. Staehr
2. World Bank
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بنگاههای بزرگ بدون خصوصیسازی بنگاههای کوچک ،باز کردن بازار بدون اعمال سیاستهای
اصالحی ،و آزادسازی بانکها بدون تجدید ساختار بنگاهها به نرخ رشد پایینتر در کوتاهمدت و

بلندمدت منجر میشوند .به عبارت دیگر ،یک سیاستگذاری ترکیبی معکوس ،بستههای سودمندی
را برای رشد معرفی میکند .دومین یافته آن است که نشان میدهد کدامیک از اصالحات دارای

بیشترین اهمیت هستند .در مجموعه متغیرهای استفادهشده در این پژوهش و با استفاده از یک
بررسی گسترده ،برخی متغیرهای مهم یافت شدند .تثبیت تورم همواره اثبات شده است .آزادسازی
قیمتها ،خصوصیسازی بنگاههای کوچک ،تجدید ساختار بنگاهها (و تا حد کمتری باز شدن تجارت)
بهطور کلی ،در ترکیب با سایر اصالحات مهم هستند .خصوصیسازی بنگاههای بزرگ ،اصالحات

بخش مالی ،و تنظیم مقررات در بازار اثبات شدهاند و زمانی مفید هستند که بخشهایی از بستههای
سال بیست و سوم

اصالحات جامعتر و بزرگتر باشند .این نتایج از این دیدگاه حمایت میکنند که سیاستهای اصالحی

حتی در کشورهایی که قادر به تغییرهای عمیق ساختاری نیستند ،مهم هستند .این یافتهها بهطور
گستردهای هماهنگ با یافتههای هاورلیشن و فن رودن )1998( 1است .سومین و مهمترین یافته
یدهد هیچگونه زیان مستقیمی به واسطه اصالحات آهسته وجود ندارد؛ در
استیر آن است که نشان م 

زمانی که برنامه توالی اصالحات ب هدرستی برنامهریزی شده است.
شماره 2

در پژوهش لیتل و همکاران )1970( 2در خصوص توالی سیاستها استدالل میکنند که اصالحات

سریع نسبت به اصالحات تدریجی میتوانند به هزینههای کوتاهمدت بیشتر به واسطه آثار جانبی

تابستان 1397

ناشی از بیکاری ،نابرابری درآمد ،و ایجاد مخالفتهای شدیدتر سیاسی منجر شوند .بدین ترتیب،

یک اصالحات تدریجی به اتالف کمتری به واسطه رانت (یا منافع) کسبشده توسط صاحبان عوامل
تولید در طول یک بخش خاص از اصالحات منجر میشود ( .)Mehlum, 2001البته بخشی از منافع

ب هدستآمده ،به وسیله اصالحات اولیه میتواند به بازندگان اصالحات بعدی منتقل شوند .بر مبنای

این نگرش ،یک اصالح تدریجی چندمرحلهای بر حذف یک مرحلهای تمامی کنترلها ارجحیت دارد.
دلآنو و ویال )2013( 3بررسی میکنند که آیا شاخص جدید از اصالحات دوران گذار ،نتایج اصلی
ادبیات را درخصوص ارتباط بین سرعتگذار رشد اقتصادی تایید میکند .مدل شامل یک دوره زمانی

 18ساله است که آثار سرعت گذار پس از دورههای تاخیر متفاوت در رشد اقتصادی بررسی میشوند.

نتایج اصلی به شرح زیر هستند:
110

1. Havrylyshyn & Van Rooden
2. Little et al
3. Dell'Anno & Villa

نخست ،تحلیل علّیت گرانجر 1آشکار میکند که نرخ رشد حقیقی  GDPبر سرعت دوران گذار اثر
نمیگذارد .ع ّلیت گرانجر فقط یک سویه و از سرعت گذار به رشد اقتصادی وجود دارد .دوم اینکه،
یدهد که سرعت اصالحات به صورت همزمان یک اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
مدل ایستا نشان م 
میشود که سرعت اصالحات در سه دوره قبل بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارد .بنابراین،

سرعت گذار یک اث ِر  jشکل بر نرخ رشد حقیقی اثر دارد ،که ابتدا سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی
آثار کاهنده دارد ولی بهتدریج آثار مثبت سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ظاهر میشوند .بدین

ترتیب ،در صورت اجرای سریع اصالحات یک اثر همزمان منفی به وسیله منافع آتی جبران میشوند .با
این مالحظهها ،در شرایط گذار ،اصالحات سریع منافع بلندمدتی را خلق خواهند کرد که قادر خواهند
بود هزینههای تعدیل اولیه را جبران نمایند .این نتایج در مدلهای متفاوت و روشهای متفاوت

اقتصادسنجی همچنان تایید میشود .وجود بده-بستان بین نتایج کوتاهمدت و بلندمدت با نظریههای
اقتصاد سازگار است ( .)Sacco & Scorpa, 2000; Castanheira, 2003همچنین ،عوامل دیگری بر رشد
اقتصادی کشورهای درحالگذار اثر میگذارند؛ ولی تاثیر این عوامل با آزمون برآوردگرهای متفاوت

گوسین 2آزمون میشوند ،نتایج قوی بهدست نمیدهند.
روش پژوهش

بررسی ادبیات تجربی ،بهروشنی نمایانگر پیچیده بودن مسئله تحلیل توالی و سرعت اصالحات

است .پژوهشهای اقتصادی بسیاری که در مراکز معتبر جهان به انجام رسیدهاند ،یا در رسیدن به

علی فرحبخش و همکاران

چندان قدرتمند نیستند .تاثیر شرایط اولیه و برنامههای ایجاد ثبات اقتصادی وقتی از راه مدل ترکیبی

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

در مدل پویا ،تاثیر سرعت اصالحات در دورههای قبل بر رشد اقتصادی بررسی میشود و نشان داده

پاسخهای کلیدی ناتوان بودهاند یا نتایج ارائهشده را با شک و تردیدهای بسیار عنوان کردهاند .به همین

دلیل ،پژوهشگر تالش کرده است تا با بررسی مهمترین پژوهشهای منتشرشده در رابطه با توالی و
سرعت اصالحات (که متاسفانه تعداد آنها در مقایسه با سایر موضوعهای اقتصاد کالن چندان زیاد

نیستند) به ارائه چارچوب جدیدی از طرح موضوع اقدام نماید.

برای پرهیز از مشکالت اشارهشده و ارائه نگرشی جدید به موضوع سرعت و توالی اصالحات،

پیش از اجرای مدلهای اقتصادسنجی ،دادهها به روش خاصی طبقهبندی شدهاند ،که از یک میانگین
چهار دورهای برای دورههای زمانی ششساله استفاده میکند .همانگونه که پیش از این بیان شد،
1. Granger
)2. Gaussian Mixture Model (GMM
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مجموعه دادههای نمایانگر یک اصالحات خاص ،یک پانل متوازن شامل هشت شاخص است که توسط

بانک اروپایی بازسازی و توسعه 1در دوره  1998-2012برای  29کشور سوسیالیستی سابق ارائه
شده است .این متغیرها بهطور گستردهای چهار حوزه اصلی اصالحات (آزادسازی ،ثبات سیاستها،

خصوصیسازی ،و اصالحات ساختاری) را شامل میشوند .معیارهای شاخصهای درحالگذار از راه
واحد اقتصاددانان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه به واسطه پیشرفت در حوزههای مختلف
اصالحات تعیین میشوند.

برای آنکه بتوان تاثیر سیاستهای اصالحات اقتصادی را در مورد کشورهای درحالگذار در

دورههای مختلف به تفکیک دورهها مشاهده کرد نیاز است تا فواصل زمانی دورهها یکسان باشند .برای
این کار ،دادههای موجود دوره مورد نظر را که یک دوره  24ساله است ،به چهار دوره ششساله تقسیم

سال بیست و سوم

میشوند .به این ترتیب ،میتوان از آن به عنوان دوره اولیه اصالحات ،دوران میانی اول اصالحات،
دوران میانی دوم اصالحات ،و دوران پایان اصالحات نام برد .برای بررسی تاثیر اصالحات در هر دوره،
میانگین رشد اقتصادی در هر چهار دوره باال برای  29کشور به روش میانگین هندسی ب هدست

آمده است .بدین ترتیب ،از تقابل سیاستها بهطور همزمان بر رشد اقتصادی پرهیز میشود و اجازه
تاثیرگذاری سیاستها بر رشد اقتصادی در یک دوره بهنسبت کافی داده میشود .برای تفکیک اثر

شماره 2

توالی سیاست و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ،دو مدل جداگانه برآورد شده است:

برآورد مدل بررسی تاثیر و توالی سیاستها بر رشد اقتصادی
تابستان 1397

پیش از ارائه مدل جدید ،الزم است طرحهای پژوهشهای پیشین ب هدقت ارزیابی شوند .برای

آسیبشناسی طرحهای پژوهشهای پیشین میتوان چهار مورد را بررسی کرد:

 .1اجرای سیاستهای اصالحی برای دستیابی به نتیجه و تامین یک رشد اقتصادی پایدار بهطور

معمول به گذشت زمان نیاز دارند و گاه ممکن است حتی در کوتاهمدت آثار منفی بر رشد اقتصادی

برجای گذارند .به همین دلیل ،قرار دادن همزمان متغیرهای اصالحی (یا قرار دادن آنها حتی با یک
یا دوسال تاخیر) در برابر رشد اقتصادی نمیتواند به نحو شفاف و مشخصی آثار اصالحات را بر رشد
اقتصادی نمایان سازند.

 .2سیاست اصالحات اقتصادی بهطور همزمان در بخشهای مختلف اجرا میشوند و به همین
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1. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) http://www.ebrd.com/cs/
Satellitec=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentL
ayout.

دلیل ،معیارهای اصالحات در بخشهای مختلف در طول زمان با یکدیگر همخطی شدیدی دارند.

بنابراین ،قرار دادن همزمان تمامی متغیرهای اصالحی ،مدل اقتصاد سنجی را با همخطی شدیدی

روبهرو میسازد .از اینرو ،در انتخاب متغیرهای مناسب اصالحی در توصیف رشد اقتصادی باید به
متغیرهایی که بیشترین سهم را در توصیف رشد اقتصادی داشتهاند ،همان سیاستهای اصالحی

هستند که باید از آنها به عنوان سیاستهای کلیدی نام برد و برای آنها تقدم مناسب را در توالی
سیاستهای اصالحی در نظر گرفت.

 .3نکته مهم در این پژوهش ،که متاسفانه گاه در ادبیات موضوع مورد توجه دقیق قرار نگرفته آن

است که باید بین متغیرهای نماینده سطح اصالحات و متغیرهای نماینده سرعت اصالحات ،مرزبندی

دقیقی تبیین کرد .یک کشور خاص ممکن است به واسطه سطح اصالحات در موقعیت پایینی قرار
گرفته باشد ،در حالی که به واسطه سرعت اصالحات از موقعیت مناسبی برخوردار نباشد .در حالی

که کشور دیگری ممکن است به لحاظ سطح اصالحات در موقعیت مناسبی قرار گرفته باشد ،ولی به
واسطه سرعت اصالحات ،اکنون پیشرفت چندانی ندارد.

اصالحات استفاده شده است که این امر ممکن است به پنهان ماندن بسیاری از ابعاد اصالحات منجر

شود .زمانی که شاخص اصالحات به صورت یک ترکیب خطی از مولفههای اصالحات بیان شود ،این

فرض را محققشده میپندارد که اجزای مختلف اصالحات میتوانند بهطور کامل جانشین یکدیگر

شوند؛ در حالی که پذیرش چنین امری در عالم واقع بسیار دشوار است .برای مثال ،تصور آنکه
آزادسازی قیمتها بتواند بهطور کامل جانشین خصوصیسازی یا تجدید ساختار بنگاهها شود ،چندان

علی فرحبخش و همکاران

 .4در بسیاری از پژوهشهای پیشین ،از یک شاخص کلی اصالحات برای تعیین سرعت کل

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

دنبال متغیرهایی بود که توانستهاند بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی داشته باشند .به عبارت دیگر،

ممکن نیست؛ در حالی که با فرض یک تبدیل خطی ،این فرض درست انگاشته میشود .همچنین،
زمانی که شاخص اصالحات به صورت یک شاخص کلی تعریف میشود ،تمایزی بین سرعت در

بخشهای مختلف ایجاد نمیشود .برای مثال ،در حالی که آزادسازی سریع قیمتها میتواند آثار
زیانباری بر رشد اقتصادی برجای گذارد ،ولی تسریع در تجدید ساختار بنگاهها میتواند کمک شایانی
در دستیابی به رشد اقتصادی کند.
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مدل توالی سیاستها

برای تعیین تاثیر توالی سیاستها بر رشد اقتصادی ،سیاستگذار باید قادر باشد سیاستهای

کلیدی را تعیین کند و مشخص نماید کدام سیاستها بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند.

سیاستهای اصالحی ارائهشده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای  29کشور که اصالحات

اقتصادی را آغاز کردهاند عبارتاند از :اصالحات بانکی و آزادسازی نرخ بهره1؛ سیاستگذاری رقابتی2؛

بازسازی بنگاهها و حکمرانی3؛ خصوصیسازی بنگاههای بزرگ4؛ بازارهای اوراق بهادار و نهادهای مالی

غیربانکی5؛ خصوصیسازی بنگاههای کوچک6؛ سیستم مبادله ارزی و

تجاری7؛ و آزادسازی قیمت.8

در مدل توالی سیاستها ،میانگین رشد اقتصادی سرانه (یا میانگین رشد درآمد حقیقی سرانه) به

عنوان متغیر وابسته قرار داده شده است .دوره زمانی پژوهش در سالهای  1998-2012و کشورهای
سال بیست و سوم
شماره 2
تابستان 1397
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مورد بررسی (بهجز ترکیه) ،کشورهای بلوک شرق سابق هستند که پس از فروپاشی کمونیسم،
اصالحات اقتصادی را به سمت نظام بازارمحور آغاز کردهاند 29 .کشور مورد بررسی از سوی بانک

اروپایی بازسازی و توسعه عبارتاند از :آلبانی ،ارمنستان ،آذربایجان ،بالروس ،بوسنی و هرزوگوین،
بلغارستان ،کرواسی ،استونی ،مقدونیه ،گرجستان ،مجارستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،لتونی ،لیتوانی،
مولداوی ،مغولستان ،مونتهنگرو ،لهستان ،رومانی ،روسیه ،صربستان ،اسلواکی ،اسلونی ،تاجیکستان،

ترکیه ،ترکمنستان ،اوکراین ،و ازبکستان.

مبنای درآمد ،تولید ناخالص داخلی کشورها با در نظرگرفتن قدرت خرید و بر اساس قیمت
9

ثابت 10سال  2011و بر مبنای آمار بانک جهانی ( )2015است .برای توضیح رشد اقتصادی سرانه

از مدل کالسیک رشد بارو استفاده شد ،که در آن متغیرهای توضیحی شامل درآمد سرانه به عنوان
شاخص همگرایی رشد و نسبت ثبتنام در مدارس راهنمایی به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده

1. BRIL= Banking Reform and Interest Rate Liberalized
2. CP= Competition Policy
3. GER= Governance and Enterprise Restructuring
4. LSP= Large-Scale Privatization
5. SMNP =Securities Market and Non-Bank Financial Institutions
6. SSP= Small Stock Privatization
7. TFES= Trade and Foreign Exchange System
8. TFES= Trade and Foreign Exchange System
9. Purchasing Power Parity
10. Constant Price

شده است .نسبت ثبتنام در مدارس راهنمایی به دلیل دادههای ازدسترفته 1در مدل قرار داده نشد.

نتایج مدل تخمینزده شده بر اساس یک مدل پانل دیتا حداقل مربعات عمومی توسعهیافته 2به روش
اثرهای ثابت 3به شرح معادله ( )1هستند:

+3.31*SSP-Level

=Growth
103.26
-12.33*LGdpCapita+1.95*PL-Level
-1.3*LSP-Level
)(t.statistics)(3.56) (-4.62) (2.45) (3.98) (-2.23
R2= .78 Adjusted R2= 0.7
)Prob (F.statistics)= (0.000

که در این مدل داریم:

میانگین نرخ رشد درآمد سرانه در طول دوره ()Growth؛ لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی

سرانه در ابتدای دوره ()LGdpCapita؛ سطح آزادسازی قیمتها در ابتدای دوره ()PL-Level؛ سطح

خصوصیسازی بنگاههای بزرگ در ابتدای دوره ()LSP-Level؛ و سطح خصوصیسازی بنگاههای

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

(:)1

کوچک در ابتدای دوره (.)SSP-Level

و با سطح آزادسازی قیمتها رابطه مثبت و معنادار دارد .همچنین ،در مورد خصوصیسازی ،دو اثر
متفاوت دیده میشود .سطح خصوصیسازی بنگاههای کوچک بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار و

سطح خصوصیسازی بنگاههای بزرگ بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد .آنچه در این مدل

به عنوان توالی مناسب یا سیاستهای کلیدی انتخابی برای تامین رشد اقتصادی به نظر میرسد

آن است که دو عامل خصوصیسازی و آزادسازی در بین سایر سیاستهای اصالحی بخش عمدهای

علی فرحبخش و همکاران

همانگونه که مشاهده میشود ،رشد درآمد سرانه با درآمد سرانه در ابتدای دوره ،رابطه منفی،

یدهند .بنابراین ،به عنوان سیاستهای
از تغییرهای متغیر وابسته یعنی رشد اقتصادی را توضیح م 
کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند .وجود ناهمسانی واریانس نشان دادهشده از راه آزمون نسبت

راستنمایی 4باعث شد که برای برطرف ساختن آثار ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات عمومی
توسعهیافته 5استفاده شود .همچنین ،با توجه به نتایج آزمون هاسمن و آزمون لیمر از روش اثرهای
ثابت بر اساس برآورد نرمافزار  EViews 8.1برای مدل استفاده شده است.

1. Missing Data
2. EGLS.
3. Fixed Effect
4. Likelihood Ratio Test
)5. Estimated Generalized Least Squares (EGLS
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مدل سرعت سیاستهای اصالحی

برای توصیف تاثیر سیاستهای اصالحی بر رشد اقتصادی سرانه (رشد درآمد حقیقی سرانه) از

مدل رشد بارو استفاده شده است .درآمد حقیقی سرانه برای نشان دادن اثر همگرایی رشد استفادهشده

و نرخ ثبتنام در مدارس راهنمایی به دلیل وجود دادههای ازدسترفته متعدد در مدل قرار داده نشده
است .همانگونه که در بخش مدل توالی سیاستها به تفصیل بیان شد ،دوره  24ساله شاخص
اصالحات به چهار دوره ششساله تقسیم شده است .برای اندازهگیری سرعت اصالحات در هر دوره،
متغیر وضعیت اصالحات در سال پایانی دوره از متغیر وضعیت اصالحات در سال ابتدایی دوره کسر
میشود و بر تعداد سالها تقسیم شده است .بدین ترتیب ،میانگین تغییر سیاستهای اصالحی در

دوره مورد نظر بهدست میآید .دوره و کشورهای مورد بررسی در مدل سرعت سیاستهای اصالحی

سال بیست و سوم

همان است که در مدل توالی سیاستها به آن اشاره شد.
()2

شماره 2

Growth=34.275.11 -*LGdpCapita-16.26*PL-Speed-8.38*PrivatizationSpeed+5.92*Trade-Speed +17.5*GER-Speed +3.711*TREND
)t.statistics (6.53) (-6.49) (-4.54) (-2.07) (1.82) (3.39) (6.88
R2= .82 Adjusted R2= 0.74
)Prob (F.statistics)= (0.000

که در این مدل داریم :میانگین نرخ رشد درآمد سرانه در طول دوره ()Growth؛ لگاریتم تولید
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ناخالص داخلی حقیقی سرانه در ابتدای دوره ()LGdpCapita؛ میانگین سرعت آزادسازی قیمتها

در طول دوره ()PL-Speed؛ میانگین سرعت خصوصیسازی در طول دوره

()Privatization-Speed؛

میانگین سرعت اصالحات در سیستم مبادالت ارزی و تجاری ()Trade-Speed؛ میانگین سرعت
بازسازی و اصالح حکمرانی بنگاهها ()GER-Speed؛ و متغیر روند زمانی (.)Trend

در این مدل ،میانگین نرخ رشد اقتصادی سرانه (نرخ رشد درآمد حقیقی سرانه) همچنان با درآمد

حقیقی سرانه نسبت عکس دارد .برای پیشگیری از بروز خطای تصریح ،تولید ناخالص داخلی سرانه
در مدل استفاده شده است .در مورد سرعت سیاستهای اصالحی ،همانگونه که مشاهده میشود،

تسریع در اجرای برخی سیاستها باعث افزایش رشد اقتصادی میشود ،در حالی که تسریع در
یدهند که
برخی سیاستهای دیگر باعث کاهش رشد اقتصادی میشود .نشانگرهای پارامترها نشان م 
افزایش سرعت در آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی باعث کاهش رشد اقتصادی میشوند .در حالی
116

که تسریع در اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و همچنین ،تجدید ساختار بنگاهها به افزایش رشد

اقتصادی منجر میشوند .در بین متغیرهایی که بر رشد اقتصادی اثر میگذارند ،سرعت آزادسازی
قیمتها بیشترین تاثیر منفی و معنادار را بر رشد اقتصادی دارد .در حالی که سرعت تجدید ساختار

بنگاهها بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را بر رشد اقتصادی دارند .نکته مهم در این مدل ،تاثیر متغیر
کمی کردن متغیرهای نماینده (پراکسی)
طول زمان ،از متغیر روند استفاده میشود .بهطور معمولّ ،
فناوری دشوار است و به همین دلیل ،از متغیر روند برای نشان دادن آثار فناوری استفاده میشود.
همانگونه که در این مدل دیده میشود ،ضریب مربوط به این متغیر مثبت و بهشدت معنادار است.
تاثیر درآمد سرانه در مدلهای توالی و سرعت سیاستها

بارو )1991( 1در یک بررسی از  98کشور در دوره  1960-1985نشان میدهد که نرخ رشد

درآمد سرانه با سرمایه انسانی که توسط نرخ ثبتنام در سال  1960معرفی میشود ،رابطه مثبتی دارد
و با درآمد سرانه حقیقی در سال  1960رابطه منفی دارد .کشورهایی با سرمایه انسانی بیشتر ،نرخ

زاد و ولد کمتر ،و نسبت سرمایهگذاری فیزیکی بیشتر ،با سرعت باالتری رشد میکنند .همچنین،
بهطور معناداری با سهم سرمایهگذاری دولت ارتباط ندارد .همچنین ،در این مدل نشان داده میشود
نرخ رشد به معیارهای ثبات سیاسی مرتبط بوده و بهطور معکوس به نشانگرهای ناشی از اختالل بازار

مربوط میشود .در مدلهای رشد نئوکالسیک همچون سولو ،)1956( 2کاس ،)1965( 3و کوپمنز

4

( )1965رشد درآمد سرانه یک کشور بهطور معکوس با سطح اولیه درآمد سرانه مربوط است .در حالت

خاص ،اگر کشورهایی با پارامترهای ساختاری مشابه نسبت به ترجیحها و فناوری در نظرگرفته شوند،

علی فرحبخش و همکاران

یدهد که رشد بهطور معکوس با هزینههای مصرفی دولت مرتبط است ،ولی
بارو ( )1991نشان م 

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

روند اقتصادی است .در بسیاری از مدلهای رشد برای نشان دادن تاثیر فناوری و افزایش کارایی در

در آن صورت کشورهای فقیر سریعتر از کشورهای ثروتمند رشد میکنند (نیلی و فرحبخش.)1377( ،

بحث و نتیجهگیری

همانگونه که بیان شد ،پرسشهای اصلی پژوهش مبتنی بر آن بودند که در تدوین راهبرد

اصالحات و در بین اجزای مختلف سیاستهای اصالحی ،کدامیک در توصیف رشد اقتصادی دارای

بیشترین اهمیت هستند و باید در اجرای برنامهها در اولویت قرار گیرند و در توالی سیاستهای
1. Barro
2.Solow
3. Cass
4. Koopmans
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اصالحی مورد توجه ویژهای واقع شوند .از سوی دیگر ،بحث تعیین سرعت اصالحات بسیار مهم است
و باید مشخص شود که سرعت اصالحات اقتصادی در هر یک از بخشها چگونه تبیین میشوند و

تسریع در اجرای سیاستها در کدام بخشها باعث ارتقای رشد اقتصادی میشوند و سرعت بخشی در

کدامیک از اجزای اصالحات ،رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

این پژوهش چندین سهم مهم در ادبیات ایجاد نموده است ،و با تفکیک سیاستهای اصالحی،

تمایز بین متغیرهای سطح و رشد ،و لحاظ کردن تاثیر باوقفه سیاستهای اصالحی) تالش نمود تا

با کمترین ابهام و با بهرهگیری از دو مدل جداگانه ،به بررسی تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد
اقتصادی بپردازد .نتایج بهدستآمده در دو مدل پانل دیتا ،یکی به منظور تبیین توالی سیاستها و

دیگری به منظور تعیین سرعت اصالحات بر رشد در بخشهای مختلف به شرح زیر هستند.
سال بیست و سوم

الف .در تعیین تاثیر مولفههای سیاستهای اصالحی بر رشد اقتصادی مشخص شد که در بین

هشت سیاست اصالحی مختلف ،دو سیاست آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی بیشترین تاثیر را
بر رشد اقتصادی برجای میگذارند و این دو متغیر قادرند بخش عمدهای از تغییرهای رشد اقتصادی

را توضیح دهند .نکته مهم آن است که تاثیر خصوصیسازی بنگاههای بزرگ و کوچک دارای دو اثر
مختلف بر رشد اقتصادی هستند .کشورهایی که بیشتر خصوصیسازی بنگاههای کوچک را از لحاظ

شماره 2

یدهند ،از نظر رشد اقتصادی موفقیت بیشتری دارند .برعکس،
توالی سیاستها در اولویت قرار م 
کشورهایی که از لحاظ توالی سیاستها تمرکز را بر خصوصیسازی بنگاههای بزرگ قرار دادند ،از نظر
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رشد اقتصادی عملکرد ضعیفتری داشتند.

ب .در مورد آزادسازی قیمتها در دو مدل پانل دیتا مربوط به سرعت و توالی سیاستها دو اثر

جالب دیده میشود .نخست ،سطح آزادسازی قیمتها باعث افزایش رشد اقتصادی میشود؛ در حالی

که تسریع در اجرای سیاستهای اصالحی باعث کاهش رشد اقتصادی میشود .در واقع ،این دو اثر
متفاوت دارای پیام بسیار مهمی برای سیاستگذار است .از یک سو ،مکانیزم قیمتهای اصالحشده
میتواند گام مهمی برای تخصیص بهینه منابع ،افزایش بهرهوری ،و در نتیجه ارتقای رشد اقتصادی
محسوب شود .از سوی دیگر ،اگر برنامه اصالح قیمتها با سرعت زیادی دنبال شود ،این امر به کاسته
شدن آهنگ رشد اقتصادی منجر خواهد شد .اگرچه پیام اول روشن است و منطبق بر تئوریهای

اقتصادی است ،ولی پیام دوم ،نیازمند توجه بیشتری است .به هر حال ،کشورهای فقیر که یک دوره

آغاز و جهش را در رشد تجربه میکنند ممکن است با آشوبهای جدیدی روبرو شوند (آلسینا و
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پروتی.)1378 ،

پ .در مورد تاثیر خصوصیسازی ،همانگونه که مشاهده شد ،اجرای خصوصیسازی دو پیام

متفاوت دارد .از یک سو ،اجرای خصوصیسازی با تمرکز بر بنگاههای کوچک باعث افزایش رشد
اقتصادی میشود .ولی از سوی دیگر ،تسریع در اجرای خصوصیسازی آهنگ رشد اقتصادی را ُکند
ت .تسریع در اجرای اصالحات در نظام ارزی و تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی میشود.

تحلیل این نتیجه با توجه به تئوریهای اقتصادی چندان دشوار نیست .پژوهشهای گوناگون نظری
یدهند که اقتصادهای آزاد ،استفاده کاراتر از منابع ،سطوح درآمدی ،و رشد باالتری
و تجربی نشان م 

را تجربه میکنند.

ث .درخصوص تجدید ساختار بنگاهها ،تسریع در اجرای این سیاست باعث افزایش رشد اقتصادی

میشود .تجدید ساختار میتواند از راه تجدید ساختار شرکتها ،تجدید ساختار بدهی ،و اصالح سایر

ساختارها تاثیر مهمی در بهبود سودآوری و ارتقای رشد اقتصادی ایفا کند.

در پایان ،نیاز به اشاره است که نتایج پژوهش محدود به اقتصادهای درحالگذاری است که

وضعیت سیاستهای اصالحیشان در هشت شاخص بانک اروپایی بازسازی و توسعه مورد ارزیابی قرار
سیاستهای اصالحی ،در هر یک از بخشها میتوان زیربخشهایی را تعریف کرد و به بررسی تاثیر

آنها پرداخت؛ این کار میتواند زمینه پژوهشهای آتی باشد.
منابع فارسی

آلسینا ،آلبرتو و پروتی ،روبرتو ( .)1378اقتصاد سیاسی رشد :نقدی بر نوشتههای جدید در این زمینه .ترجمه

علی فرحبخش و همکاران

گرفته است و در خصوص سایر کشورها هنوز بسته اطالعاتی جامعی وجود ندارد .همچنین ،عالوه بر

تاثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد اقتصادی ...

خواهد کرد.

رسول عادلزاده ،برنامهریزی و بودجه.85-114 ،)9(4 .

نیلی ،مسعود و فرحبخش ،علی ( .)1377ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد ،برنامهریزی و بودجه 34(3 .و
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Abstract
Economic reforms require a comprehensive and detailed strategy
to specify when and how policy reforms should be applied. Since economic
reforms are comprised of different measures such as price liberalization,
privatization, trade and foreign currency reform, restructuring of enterprises
and etc., the sequence of these policies should be specified, and must be
determined how fast each of these policies should be followed. Unfortunately,
lack of statistical evidence has hindered a strong evidence-based analysis.
In this research, the indicators of economic reforms, provided by the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in 8 sectors
and 29 transition economies over 24 years, have been analyzed through a
panel data model with EGLS method. As for the sequence of policies, it is
determined that the price liberalization and the small enterprises’ privatization
(rather than large ones) are the most important parts of the economic reforms
to achieve economic growth. However, as for the speed of adjustments, the
results indicate that speeding up price liberalization and privatization lead to
slow economic growth, whereas accelerating the reforms in trade and foreign
exchange policies, and also stepping up the restructuring of firms, promote
economic growth.

