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تاثير توالی و سرعت اصالحات بر رشد          اقتصاد         ی:
بررسی پانل د         يتا د         ر کشورهای د         رحال گذار

پذيرش: 1397/02/23د         ريافت: 1395/06/27

چکيده:دراینپژوهش،تاثیرتوالیوسرعتاصالحاتبررشداقتصادیبامدلپانلدیتابه
روشحداقلمربعاتعمومیتوسعهیافتهبررسیمیشود.بااستفادهازشاخصهایاصالحات
اقتصادیارائهشدهازسویبانکاروپاییبازسازیوتوسعهدرهشتبخش،برای۲۹کشور
سوسیالیستیسابق،پسازفروپاشیدیواربرلیندردورهسالهای۲۰۱۲-۱۹۹۸،نتایجاین
مدلنشانمیدهندکهدربررسیتوالیسیاستها،آزادسازیقیمتها،وخصوصیسازی
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مقدمه

اختالفنظردررابطهبااصالحاتبازارمحوراکنونجایخودرابهاجماعنظردادهاست.ولیدرمقابل،
اختالفنظرعمیقیدررابطهباتوالیسیاستهایاصالحیوسرعتاجرایاصالحاتپدیدهآمدهاست
)Nsouli et al., 2005(.درواقع،درتدوینراهبرداصالحات،عالوهبرآنکهبایدبهاینپرسشپاسخدهیم

کهچهسیاستیبایدبهاجرابرسد،بایدبهمجموعهپرسشهاییپاسخدادکهاینسیاستهابایددرچه
زمانیاجراشوند؛چهسیاستهاییبایدبهعنوانبرنامهمکملموردتوجهقرارگیرند؛پیشازسیاستگذاری
چهبرنامههایدیگریبایدبهانجامرسیدهباشند؛وازهمهمهمتر،برنامهموردنظربرایدسترسیبهاهداف
ازپیشتعیینشدهبایدباچهسرعتیتعقیبشوند.اینموضوعاکنونبهاختالفنظرهایگستردهاینهفقط
درمیانافراددانشگاهی،بلکهدرحوزهسیاستگذاراناجراییمبدلشدهاست)Nsouli et al., 2005(.براي
مثال،اگرهدفآزادسازیقیمتهادربازارهایپول،ارز،وکاالمدنظراست،ابتدابایدتوالیاینسیاستها
رامشخصکردتامعلومشودکدامسیاستزودتراجراشود.ازسویدیگر،بایدمشخصشودکههریکاز
اینسیاستهاباچهسرعتیتعقیبشوندیااگرهدفخصوصیسازیموردتوجهاست،بایدروشنشود
کهسیاستآزادسازیبهعنوانیکبرنامهپیشنیازیاسیاستتکمیلیبرايآغازبرنامهخصوصيسازي
ضرورياستیاخیر.حتیاجرایبرنامهخصوصیسازی،نیازمندتدوینیکبرنامهتوالیدرونبخشی
استتامشخصشودخصوصیسازیبنگاههایبزرگیاکوچککدامیکبایددراولویتقرارگیرندیا
خصوصیسازيدرکدامیکازبخشهایصنعتیاولویتدارد.بهطورکلی،هربرنامهاصالحاتاقتصادیباید

قادرباشدبهسهپرسشاساسیپاسخروشنوشفافدهد:
الف.سرعتاصالحاتچگونهوبامالحظهچهعوامليبایدتنظیمشود؟

ب.توالیسیاستهادربینبخشهايمختلفسیاستگذاريچگونهاست؟
ج.درسیاستگذاريهايدرونبخشيچهسیاستهایياولویتدارند؟

طرحاینموضوعبهپرسشآداماسمیتمربوطمیشودکهبیانمیکندکشورهاچگونهثروتمند
میشوند؟ازشروعاصالحاتدراوایلدهه۱۹۹۰،مهمترینهدفسیاستگذاریدرکشورهایدرحالگذار،
ارتقایاستانداردهایزندگیازراهافزایشتولیدبود.مسئلهانتخابراهبرداصالحاتازمسیرکاهششدید
اولیهدرسطحتولید،دربسیاریازاقتصادهایدرحالگذاراهمیتیدوچندانیافت.پرسشآداماسمیت
اینبحثراروشنکردکهدربینراهبردهایمختلفاصالحات،کدامراهبردشانسبیشتریبرای
موفقیتدارد.برایبررسیآثارسیاستهایاصالحیدررشداقتصادی،اقتصاددانانهموارهازامکاننبود
یکآزمایشگاهبزرگتجربیرنجمیبردند.دورانگذارازاقتصادبرنامهریزیسوسیالیستیبهاقتصادبازار



107

... 
ی

صاد
اقت

د 
رش

بر 
ت 

حا
صال

ت ا
رع

 س
ی و

وال
ر ت

اثی
ت

ان
کار

هم
 و 

ش
بخ

رح 
ی ف

عل

کهاز۲۰سالپیش،ازاروپایشرقیآغازشد،بزرگترینتجربهنوینبشریدرانجاماصالحاتاست.در
دهه۱۹۹۰تعدادزیادیازاقتصادهاینوظهورودرحالگذار،اقتصادهایعمیقبازارمحورراآغازکردند.
بنگاههایدولتی،خصوصیشدند؛بیتعادلیهایمالیبرطرفشدند؛موانعتجاریکاهشیافتندودر

بسیاریکشورها،کنترلهایموجودبرجریانسرمایهبرطرفشدند.
پژوهشهایموردیدرخصوصیککشورخاص،اگرچهممکناستچشماندازروشنیدرخصوص
تاثیراصالحاتدررشدکوتاهمدتوسایرمتغیرهایموردنظرارائهکند،ولینمیتواندبهنتایجیدستیابد
کهبهطوروسیعتعمیمپذیرباشند.وبیشترنتایجآنممکناستکهبیشازحدبهسمتپژوهشهای
اخیرتورشداشتهباشند.برایقدرتتعمیمنتایِجبهدستآمده،بایدمجموعهایازکشورهایدرحالگذاررا
کهاصالحاتاقتصادیدرآنباتوالیوسرعتهایمتفاوتبهاجرادرآمدهاند،دریکدورهبهنسبتوسیع،
ازراهمدلهایپانلدیتاتحلیلکردوآثارهریکازراهبردهایاصالحیرادرارتقایسطحرفاهیآحاد

جامعهبررسیکرد.
اولینپژوهشتجربیدرمیانهدهه۱۹۹۰انجامگرفتکهنقطهشروعآنیکادبیاتگستردهبود.
برخالفاینامر،بسیاریازمواردیکهمرتبطباانتخابراهبرداصالحاتوتاثیرآنبررشدبود،بهطور
گستردهحلنشدهباقیماند.ازآنجملهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:اهمیتنسبیعناصرضروری
اصالحاتکدامهستند؛آیاعناصراصالحیمتقارنمیتوانندجانشینیکدیگرباشند؛یابرخیازاصالحات
مکملیکدیگرهستند،بهگونهایکهکاربردآنهابایدهمزمانبودهیابهدنبالهماجراشوندتانتیجه

مطلوبحاصلشود؛وبایدباچهسرعتیاجرایاصالحاتبهانجامرسد.
فقدانشواهدتجربیمحکمدرخصوصاینپرسشها،آنچناناستکهمحاسبهراهبردهایاصالحی
کشورهای همه در سیاستگذاران این، بر عالوه میکند؟ دشوار درحالگذار اقتصادهای در را متقارن
درحالگذارباموضوعهاییچونتوالیوسرعتاصالحاتدرطراحیبستههایاصالحیروبهروهستند
)Nsouli et al., 2002(.بیتوجهیبهاینپیشنیازضروريحتيدرپژوهشهایدانشگاهیایرانبهشدتبه

چشمميخوردوتاکنونموسسههایپژوهشيدرحوزهاقتصادکالنگزارشقابلاعتنایيدراینبخشارائه
نکردهاند.برنامههايتوسعهبهطورعامتوجهخودرابهاهدافيدرحوزهسیاستهايپولي،مالي،ومالیاتي
معطوفکردهاند،بدونآنکهدقیقمشخصکنند،بایدچهسیاستيدرچهزمانيوباچهسرعتيانجام
شودیاهمراهسیاستموردنظربایدچهسیاستهايدیگريبهعنوانمکملیاپیشنیازبهانجامبرسد؛
همچنانکهبرايهرپروژهفنيیاساختمانيیک»گانتچارت«ارائهميشودکهترتیباتاجرايفازهاي
مختلفپروژهرامشخصکردهوزمانآغازوپایانهرفازرابراينظارتهايبعديمعلومميسازد.اصالحات
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اقتصادينیازمندیک»گانتچارت«هستندتامشخصکنندیکسیاستگذارکدامبخشهارادراولویت
قرارمیدهدوبرايرسیدنبههدف،چهمسیريراباچهسرعتيانتخابميکند.

مبانینظری،ادبیاتوپیشینهپژوهش

سرعتاصالحاتبهدورهایاززماناشارهداردکهبایدسیاستهایاصالحیدرآندورهبهاتمام
برسند.بهطورشفاف،دررابطهباسرعتاصالحاتمیتواندوگروهراازهممتمایزکرد.گروهاول،
شاملطرفدارانتعدیلهایسریعیاسیاستياستکهبهنامشوکیا»بیگبنگ«۱نامیدهمیشوند.
نام به دیدگاهيکه تدریجیحمایتمیکنند. تغییرهای از که دارند قرار دیگری مقابل،گروه در
»بیگبنگ«موسوماست،درحمایتازاصالحاتجامعوسریعاستواراست.موضوعمحوریدراین
دیدگاهآناستکهاصالحاتبایدتاحدامکانسریعباشند؛زیراعناصراصالحاتمتنوع)دستکم
تاحدی(میتوانندجانشینیکدیگرباشند.دیدگاهدیگرکهتحتعنواننگرشتدریجینامگرفته
است،برزمانوتوالیسیاستهایخاصتاکیدداردوبهحمایتازاصالحاتآهستهترمنجرمیشود.
حمایتقاطعانهازیکنگرشوردنگرشدیگربادشواريهایيروبهرواست؛زیرامثالهاییازموفقیت
وشکستدرهردودیدگاهوجوددارد.موفقیتجمهوریچکدراجراییکسیاست»بیگبنگ«
متفاوتباتجربهروسیهومجارستاندراینامربودهاست۲.ازسویدیگر،چینیکمسیراصالحات
تدریجیرابهطورموفقیتآمیزیتجربهکردهاست)Feltenstein & Nsouli, 2003(.گروهسومیهم
برموفقیتسیاستهای»بیگبنگ«درشرایطخاصواصالحاتتدریجیدرشرایطدیگریتمرکز

.)Fischer & Gelb, 1991; Kornai, 1990( دارند
عالوهبرسرعت،انتخابتوالیاصالحاتنیزحیاتياست؛زیرابهترتیبیاشارهداردکهدرآن
اجرایسیاستهایکالناقتصادیبهانجامرسیدهیادرطولدورهموردبررسي،برخياصالحات
خاصمعرفیمیشوند.اینتوالیشاملترتیبیمیشودکهدرآناصالحاتدربینبخشهامورد
قبولقرارمیگیرند)برایمثال،آیااصالحاتمالییاثباتدرسیاستهابایدیکپیشنیازبرایاجرای
سیاستهایآزادسازیحسابسرمایهیاکاهشکنترلدرموردقیمتهاباشند(.همچنین،شامل
ترتیبیميشودکهدرآناصالحاتاقتصادیدرداخلهربخشموردتوجهقرارمیگیرند)برایمثال،
آیادرحالتآزادسازیحسابسرمایه،سرمایهگذاریمستقیمخارجییاجریانسرمایهکوتاهمدت

1. Big Bang

۲.برایجزئیاتبیشتربهروالند)۲۰۰۰(رجوعشود.
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کدامیکابتدابایدآزادشوند(.مسائلمتعددیکهمرتبطباانتخابراهبرداصالحاتوتاثیرآنبر
رشدبود،بهطورگستردهایهمچنانموردبحثقراردارد،مانند:

الف.دربیناجزایمختلفسیاستهایاصالحی،کدامسیاستهابیشتریننقشرادرتحقق
رشداقتصادیدارندوبهاینواسطهبایددرباالتریناولویتدراجرایبرنامههایاصالحیقرارگیرند؟
اقتصادی ارتقایرشد در اقتصادی ازبخشهای درهریک اجرایاصالحات ب.نقشسرعت
چگونهاست.بهعبارتدیگر،تسریعدراجرایکدامیکازسیاستهاباعثافزایشرشداقتصادیو

تسریعدرکدامیکازسیاستهاباعثکندیرشداقتصادیمیشود؟
ج.شرایطاولیهپیشازاصالحاتچگونهمیتواندبرطراحیبستهسیاستهایاصالحیورشد

اقتصادیاثربگذارد؟
راهبردهای ارزیابی که است آنچنان پرسشها، این درخصوص محکم تجربی شواهد فقدان
اقتصادهایدرحالگذاردشوارمیکند.بهطورکلی،سیاستگذاراندرهمهکشورهای متفاوترادر
روبهرو اصالحی بستههای طراحی در اصالحات سرعت و توالی چون موضوعهایی با درحالگذار

هستند.
یکیازمهمترینپژوهشهایارائهشدهدررابطهباتاثیرتوالیسیاستهابررشداقتصادی،استیر۱
)۲۰۰3(استکهسهیافتهمهمازپژوهشهایخودراچنینبیانمیکند:نخست،تحلیلیکالگوی
پیچیدهازاصالحاتمکمل،شواهدمهمیراازتوالیاصالحاتمعرفیمیکند.اصالحاتمتوازنو
فراگیرمبتنیبریکپیشرفتهمزماندرآزادسازی،خصوصیسازی،واصالحاتساختاریبرایرشد
مفیدهستندودرنتیجه،یکاثرتقویتیازعناصرمختلفاصالحاتپیشنهادمیشود.آزادسازیهمراه
باخصوصیسازیبنگاههایکوچک،حتیدرغیابسایراصالحاتمفیداست.دراینحالت،اصالحات
غیرهمزمانآثارمثبترشدرافراهممیکنند؛بنابراینآزادسازیوخصوصیسازیبنگاههایکوچک
میتوانندبدوناصالحاتعمیقترهمچونخصوصیسازیبنگاههایبزرگواصالحاتساختاریدر
رشداقتصادیموثرباشند.ازاینرو،برایدستیابیبهرشداقتصادی،نبایداصالحاتآساناولیهدر

غیابراهبرداصالحاتتکمیلیبهتعویقبیافتند.
اصالحات سیستمهای از برخی که میدهند نشان )۲۰۰۲ جهانی۲)۱۹۹6؛ بانک بررسیهای
غیرهمزمانبرایرشدزیانبارهستند.بستههایسیاستگذاریباتوالیشاملبستههایخصوصیسازی

1. Staehr
2. World Bank
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سیاستهای اعمال بدون بازار کردن باز کوچک، بنگاههای خصوصیسازی بدون بزرگ بنگاههای
و کوتاهمدت در پایینتر رشد نرخ به بنگاهها ساختار تجدید بدون بانکها آزادسازی و اصالحی،
بلندمدتمنجرمیشوند.بهعبارتدیگر،یکسیاستگذاریترکیبیمعکوس،بستههایسودمندی
دارای اصالحات از نشانمیدهدکدامیک استکه آن یافته دومین معرفیمیکند. برایرشد را
ازیک بااستفاده اینپژوهشو بیشتریناهمیتهستند.درمجموعهمتغیرهایاستفادهشدهدر
بررسیگسترده،برخیمتغیرهایمهمیافتشدند.تثبیتتورمهموارهاثباتشدهاست.آزادسازی
قیمتها،خصوصیسازیبنگاههایکوچک،تجدیدساختاربنگاهها)وتاحدکمتریبازشدنتجارت(
اصالحات بزرگ، بنگاههای هستند.خصوصیسازی مهم اصالحات سایر با ترکیب در کلی، بهطور
بخشمالی،وتنظیممقرراتدربازاراثباتشدهاندوزمانیمفیدهستندکهبخشهاییازبستههای
اصالحاتجامعتروبزرگترباشند.ایننتایجازایندیدگاهحمایتمیکنندکهسیاستهایاصالحی
حتیدرکشورهاییکهقادربهتغییرهایعمیقساختارینیستند،مهمهستند.اینیافتههابهطور
یافته ومهمترین است.سومین رودن۱)۱۹۹۸( وفن یافتههایهاورلیشن با گستردهایهماهنگ
استیرآناستکهنشانمیدهدهیچگونهزیانمستقیمیبهواسطهاصالحاتآهستهوجودندارد؛در

زمانیکهبرنامهتوالیاصالحاتبهدرستیبرنامهریزیشدهاست.
درپژوهشلیتلوهمکاران۲)۱۹7۰(درخصوصتوالیسیاستهااستداللمیکنندکهاصالحات
سریعنسبتبهاصالحاتتدریجیمیتوانندبههزینههایکوتاهمدتبیشتربهواسطهآثارجانبی
ترتیب، بدین منجرشوند. مخالفتهایشدیدترسیاسی ایجاد و درآمد، نابرابری بیکاری، از ناشی
یکاصالحاتتدریجیبهاتالفکمتریبهواسطهرانت)یامنافع(کسبشدهتوسطصاحبانعوامل
تولیددرطولیکبخشخاصازاصالحاتمنجرمیشود)Mehlum, 2001(.البتهبخشیازمنافع
بهدستآمده،بهوسیلهاصالحاتاولیهمیتواندبهبازندگاناصالحاتبعدیمنتقلشوند.برمبنای
ایننگرش،یکاصالحتدریجیچندمرحلهایبرحذفیکمرحلهایتمامیکنترلهاارجحیتدارد.
دلآنووویال3)۲۰۱3(بررسیمیکنندکهآیاشاخصجدیدازاصالحاتدورانگذار،نتایجاصلی
ادبیاترادرخصوصارتباطبینسرعتگذاررشداقتصادیتاییدمیکند.مدلشاملیکدورهزمانی
۱۸سالهاستکهآثارسرعتگذارپسازدورههایتاخیرمتفاوتدررشداقتصادیبررسیمیشوند.

نتایجاصلیبهشرحزیرهستند:

1. Havrylyshyn & Van Rooden
2. Little et al
3. Dell'Anno & Villa
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نخست،تحلیلعلّیتگرانجر۱آشکارمیکندکهنرخرشدحقیقی GDP برسرعتدورانگذاراثر
نمیگذارد.علّیتگرانجرفقطیکسویهوازسرعتگذاربهرشداقتصادیوجوددارد.دوماینکه،
مدلایستانشانمیدهدکهسرعتاصالحاتبهصورتهمزمانیکاثرمنفیبررشداقتصادیدارد.
درمدلپویا،تاثیرسرعتاصالحاتدردورههایقبلبررشداقتصادیبررسیمیشودونشانداده
میشودکهسرعتاصالحاتدرسهدورهقبلبیشترینتاثیرمثبترابررشداقتصادیدارد.بنابراین،
سرعتگذاریکاثِرjشکلبرنرخرشدحقیقیاثردارد،کهابتداسرعتاصالحاتبررشداقتصادی
اقتصادیظاهرمیشوند.بدین بررشد آثارمثبتسرعتاصالحات بهتدریج آثارکاهندهداردولی
ترتیب،درصورتاجرایسریعاصالحاتیکاثرهمزمانمنفیبهوسیلهمنافعآتیجبرانمیشوند.با
اینمالحظهها،درشرایطگذار،اصالحاتسریعمنافعبلندمدتیراخلقخواهندکردکهقادرخواهند
متفاوت روشهای و متفاوت مدلهای در نتایج این نمایند. جبران را اولیه تعدیل هزینههای بود
اقتصادسنجیهمچنانتاییدمیشود.وجودبده-بستانبیننتایجکوتاهمدتوبلندمدتبانظریههای
اقتصادسازگاراست)Sacco & Scorpa, 2000; Castanheira, 2003(.همچنین،عواملدیگریبررشد
اقتصادیکشورهایدرحالگذاراثرمیگذارند؛ولیتاثیراینعواملباآزمونبرآوردگرهایمتفاوت
چندانقدرتمندنیستند.تاثیرشرایطاولیهوبرنامههایایجادثباتاقتصادیوقتیازراهمدلترکیبی

گوسین۲آزمونمیشوند،نتایجقویبهدستنمیدهند.

روشپژوهش

بررسیادبیاتتجربی،بهروشنینمایانگرپیچیدهبودنمسئلهتحلیلتوالیوسرعتاصالحات
است.پژوهشهایاقتصادیبسیاریکهدرمراکزمعتبرجهانبهانجامرسیدهاند،یادررسیدنبه
پاسخهایکلیدیناتوانبودهاندیانتایجارائهشدهراباشکوتردیدهایبسیارعنوانکردهاند.بههمین
دلیل،پژوهشگرتالشکردهاستتابابررسیمهمترینپژوهشهایمنتشرشدهدررابطهباتوالیو
سرعتاصالحات)کهمتاسفانهتعدادآنهادرمقایسهباسایرموضوعهایاقتصادکالنچندانزیاد

نیستند(بهارائهچارچوبجدیدیازطرحموضوعاقدامنماید.
اصالحات، توالی و موضوعسرعت به جدید نگرشی ارائه و اشارهشده مشکالت از پرهیز برای
پیشازاجرایمدلهایاقتصادسنجی،دادههابهروشخاصیطبقهبندیشدهاند،کهازیکمیانگین
چهاردورهایبرایدورههایزمانیششسالهاستفادهمیکند.همانگونهکهپیشازاینبیانشد،
1. Granger
2. Gaussian Mixture Model )GMM(
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مجموعهدادههاینمایانگریکاصالحاتخاص،یکپانلمتوازنشاملهشتشاخصاستکهتوسط
ارائه سابق سوسیالیستی کشور ۲۹ برای ۱۹۹۸-۲۰۱۲ دوره در توسعه۱ و بازسازی اروپایی بانک
شدهاست.اینمتغیرهابهطورگستردهایچهارحوزهاصلیاصالحات)آزادسازی،ثباتسیاستها،
خصوصیسازی،واصالحاتساختاری(راشاملمیشوند.معیارهایشاخصهایدرحالگذارازراه
مختلف حوزههای در پیشرفت واسطه به توسعه و بازسازی اروپایی بانک ارشد اقتصاددانان واحد

اصالحاتتعیینمیشوند.
در درحالگذار کشورهای مورد در را اقتصادی اصالحات سیاستهای تاثیر بتوان آنکه برای
دورههایمختلفبهتفکیکدورههامشاهدهکردنیازاستتافواصلزمانیدورههایکسانباشند.برای
اینکار،دادههایموجوددورهموردنظرراکهیکدوره۲4سالهاست،بهچهاردورهششسالهتقسیم
اولیهاصالحات،دورانمیانیاولاصالحات، ازآنبهعنواندوره اینترتیب،میتوان میشوند.به
دورانمیانیدوماصالحات،ودورانپایاناصالحاتنامبرد.برایبررسیتاثیراصالحاتدرهردوره،
بهدست هندسی میانگین روش به کشور ۲۹ برای باال دوره چهار هر در اقتصادی رشد میانگین
آمدهاست.بدینترتیب،ازتقابلسیاستهابهطورهمزمانبررشداقتصادیپرهیزمیشودواجازه
تاثیرگذاریسیاستهابررشداقتصادیدریکدورهبهنسبتکافیدادهمیشود.برایتفکیکاثر

توالیسیاستوسرعتاصالحاتبررشداقتصادی،دومدلجداگانهبرآوردشدهاست:

برآوردمدلبررسیتاثیروتوالیسیاستهابررشداقتصادی

برای ارزیابیشوند. بهدقت ارائهمدلجدید،الزماستطرحهایپژوهشهایپیشین از پیش
آسیبشناسیطرحهایپژوهشهایپیشینمیتوانچهارموردرابررسیکرد:

۱.اجرایسیاستهایاصالحیبرایدستیابیبهنتیجهوتامینیکرشداقتصادیپایداربهطور
معمولبهگذشتزماننیازدارندوگاهممکناستحتیدرکوتاهمدتآثارمنفیبررشداقتصادی
برجایگذارند.بههمیندلیل،قراردادنهمزمانمتغیرهایاصالحی)یاقراردادنآنهاحتیبایک
یادوسالتاخیر(دربرابررشداقتصادینمیتواندبهنحوشفافومشخصیآثاراصالحاترابررشد

اقتصادینمایانسازند.
۲.سیاستاصالحاتاقتصادیبهطورهمزماندربخشهایمختلفاجرامیشوندوبههمین

1. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) http://www.ebrd.com/cs/ 
   Satellitec=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentL   
    ayout.
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بایکدیگرهمخطیشدیدیدارند. دلیل،معیارهایاصالحاتدربخشهایمختلفدرطولزمان
بنابراین،قراردادنهمزمانتمامیمتغیرهایاصالحی،مدلاقتصادسنجیراباهمخطیشدیدی
روبهرومیسازد.ازاینرو،درانتخابمتغیرهایمناسباصالحیدرتوصیفرشداقتصادیبایدبه
دنبالمتغیرهاییبودکهتوانستهاندبیشترینتاثیررابررشداقتصادیداشتهباشند.بهعبارتدیگر،
اقتصادیداشتهاند،همانسیاستهایاصالحی رادرتوصیفرشد متغیرهاییکهبیشترینسهم
هستندکهبایدازآنهابهعنوانسیاستهایکلیدینامبردوبرایآنهاتقدممناسبرادرتوالی

سیاستهایاصالحیدرنظرگرفت.
3.نکتهمهمدراینپژوهش،کهمتاسفانهگاهدرادبیاتموضوعموردتوجهدقیققرارنگرفتهآن
استکهبایدبینمتغیرهاینمایندهسطحاصالحاتومتغیرهاینمایندهسرعتاصالحات،مرزبندی
دقیقیتبیینکرد.یککشورخاصممکناستبهواسطهسطحاصالحاتدرموقعیتپایینیقرار
گرفتهباشد،درحالیکهبهواسطهسرعتاصالحاتازموقعیتمناسبیبرخوردارنباشد.درحالی
کهکشوردیگریممکناستبهلحاظسطحاصالحاتدرموقعیتمناسبیقرارگرفتهباشد،ولیبه

واسطهسرعتاصالحات،اکنونپیشرفتچندانیندارد.
کل تعیینسرعت برای اصالحات کلی یکشاخص از پیشین، پژوهشهای از بسیاری در .4
اصالحاتاستفادهشدهاستکهاینامرممکناستبهپنهانماندنبسیاریازابعاداصالحاتمنجر
شود.زمانیکهشاخصاصالحاتبهصورتیکترکیبخطیازمولفههایاصالحاتبیانشود،این
فرضرامحققشدهمیپنداردکهاجزایمختلفاصالحاتمیتوانندبهطورکاملجانشینیکدیگر
آنکه تصور مثال، برای است. دشوار بسیار واقع عالم در امری پذیرشچنین که درحالی شوند؛
آزادسازیقیمتهابتواندبهطورکاملجانشینخصوصیسازییاتجدیدساختاربنگاههاشود،چندان
ممکننیست؛درحالیکهبافرضیکتبدیلخطی،اینفرضدرستانگاشتهمیشود.همچنین،
در سرعت بین تمایزی میشود، تعریف کلی شاخص یک صورت به اصالحات شاخص که زمانی
آثار قیمتهامیتواند آزادسازیسریع درحالیکه مثال، برای نمیشود. ایجاد بخشهایمختلف
زیانباریبررشداقتصادیبرجایگذارد،ولیتسریعدرتجدیدساختاربنگاههامیتواندکمکشایانی

دردستیابیبهرشداقتصادیکند.
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مدلتوالیسیاستها

سیاستهای باشد قادر باید سیاستگذار اقتصادی، رشد بر سیاستها توالی تاثیر تعیین برای
اقتصادیدارند. بررشد را تاثیر نمایدکدامسیاستهابیشترین تعیینکندومشخص را کلیدی
سیاستهایاصالحیارائهشدهازسویبانکاروپاییبازسازیوتوسعهبرای۲۹کشورکهاصالحات
اقتصادیراآغازکردهاندعبارتانداز:اصالحاتبانکیوآزادسازینرخبهره۱؛سیاستگذاریرقابتی۲؛ 
بازسازیبنگاههاوحکمرانی3؛ خصوصیسازیبنگاههایبزرگ4؛بازارهایاوراقبهادارونهادهایمالی

غیربانکی5؛ خصوصیسازیبنگاههایکوچک6؛سیستممبادلهارزیوتجاری7؛وآزادسازیقیمت۸.
درمدلتوالیسیاستها،میانگینرشداقتصادیسرانه)یامیانگینرشددرآمدحقیقیسرانه(به
عنوانمتغیروابستهقراردادهشدهاست.دورهزمانیپژوهشدرسالهای۲۰۱۲-۱۹۹۸وکشورهای
کمونیسم، فروپاشی از پس که هستند سابق شرق بلوک کشورهای ترکیه(، )بهجز بررسی مورد
اصالحاتاقتصادیرابهسمتنظامبازارمحورآغازکردهاند.۲۹کشورموردبررسیازسویبانک
اروپاییبازسازیوتوسعهعبارتانداز:آلبانی،ارمنستان،آذربایجان،بالروس،بوسنیوهرزوگوین،
بلغارستان،کرواسی،استونی،مقدونیه،گرجستان،مجارستان،قزاقستان،قرقیزستان،لتونی،لیتوانی،
مولداوی،مغولستان،مونتهنگرو،لهستان،رومانی،روسیه،صربستان،اسلواکی،اسلونی،تاجیکستان،

ترکیه،ترکمنستان،اوکراین،وازبکستان.
قیمت اساس بر و قدرتخرید۹ نظرگرفتن در با داخلیکشورها ناخالص تولید درآمد، مبنای
ثابت۱۰سال۲۰۱۱وبرمبنایآماربانکجهانی)۲۰۱5(است.برایتوضیحرشداقتصادیسرانه
ازمدلکالسیکرشدبارواستفادهشد،کهدرآنمتغیرهایتوضیحیشاملدرآمدسرانهبهعنوان
شاخصهمگراییرشدونسبتثبتنامدرمدارسراهنماییبهعنوانشاخصسرمایهانسانیاستفاده

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 
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شدهاست.نسبتثبتنامدرمدارسراهنماییبهدلیلدادههایازدسترفته۱درمدلقراردادهنشد.
نتایجمدلتخمینزدهشدهبراساسیکمدلپانلدیتاحداقلمربعاتعمومیتوسعهیافته۲بهروش

اثرهایثابت3بهشرحمعادله)۱(هستند:
:)۱(

Growth= 103.26 -12.33*LGdpCapita+1.95*PL-Level +3.31*SSP-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(

کهدراینمدلداریم:
میانگیننرخرشددرآمدسرانهدرطولدوره )Growth(؛لگاریتمتولیدناخالصداخلیحقیقی
سرانهدرابتدایدوره)LGdpCapita(؛سطحآزادسازیقیمتهادرابتدایدوره)PL-Level(؛سطح
بنگاههای خصوصیسازی سطح و )LSP-Level)؛ دوره ابتدای در بزرگ بنگاههای خصوصیسازی

.)SSP-Level(کوچکدرابتدایدوره
همانگونهکهمشاهدهمیشود،رشددرآمدسرانهبادرآمدسرانهدرابتدایدوره،رابطهمنفی،
وباسطحآزادسازیقیمتهارابطهمثبتومعناداردارد.همچنین،درموردخصوصیسازی،دواثر
متفاوتدیدهمیشود.سطحخصوصیسازیبنگاههایکوچکبررشداقتصادیاثرمثبتومعنادارو
سطحخصوصیسازیبنگاههایبزرگبررشداقتصادیاثرمنفیومعناداردارد.آنچهدراینمدل
نظرمیرسد به اقتصادی تامینرشد برای انتخابی کلیدی یاسیاستهای مناسب توالی بهعنوان
آناستکهدوعاملخصوصیسازیوآزادسازیدربینسایرسیاستهایاصالحیبخشعمدهای
ازتغییرهایمتغیروابستهیعنیرشداقتصادیراتوضیحمیدهند.بنابراین،بهعنوانسیاستهای
نسبت آزمون راه از دادهشده نشان واریانس ناهمسانی وجود گیرند. قرار توجه مورد باید کلیدی
راستنمایی4باعثشدکهبرایبرطرفساختنآثارناهمسانیواریانسازروشحداقلمربعاتعمومی
توسعهیافته5استفادهشود.همچنین،باتوجهبهنتایجآزمونهاسمنوآزمونلیمرازروشاثرهای

ثابتبراساسبرآوردنرمافزار EViews 8.1 برایمدلاستفادهشدهاست.
1. Missing Data
2. EGLS.
3. Fixed Effect
4. Likelihood Ratio Test
5. Estimated Generalized Least Squares )EGLS(
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مدلسرعتسیاستهایاصالحی

برایتوصیفتاثیرسیاستهایاصالحیبررشداقتصادیسرانه)رشددرآمدحقیقیسرانه(از
مدلرشدبارواستفادهشدهاست.درآمدحقیقیسرانهبراینشاندادناثرهمگراییرشداستفادهشده
ونرخثبتنامدرمدارسراهنماییبهدلیلوجوددادههایازدسترفتهمتعدددرمدلقراردادهنشده
شاخص ساله ۲4 دوره شد، بیان تفصیل به سیاستها توالی مدل بخش در که همانگونه است.
اصالحاتبهچهاردورهششسالهتقسیمشدهاست.برایاندازهگیریسرعتاصالحاتدرهردوره،
متغیروضعیتاصالحاتدرسالپایانیدورهازمتغیروضعیتاصالحاتدرسالابتداییدورهکسر
میشودوبرتعدادسالهاتقسیمشدهاست.بدینترتیب،میانگینتغییرسیاستهایاصالحیدر
دورهموردنظربهدستمیآید.دورهوکشورهایموردبررسیدرمدلسرعتسیاستهایاصالحی

هماناستکهدرمدلتوالیسیاستهابهآناشارهشد.
)۲(

Growth=34.275.11 -*LGdpCapita-16.26*PL-Speed-8.38*Privatization-
Speed+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(

کهدراینمدلداریم:میانگیننرخرشددرآمدسرانهدرطولدوره)Growth)؛ لگاریتمتولید
آزادسازیقیمتها )LGdpCapita(؛میانگینسرعت ابتدایدوره ناخالصداخلیحقیقیسرانهدر
درطولدوره)PL-Speed(؛میانگینسرعتخصوصیسازیدرطولدوره)Privatization-Speed)؛
سرعت میانگین )Trade-Speed(؛ تجاری و ارزی مبادالت سیستم در اصالحات سرعت میانگین

.)Trend( ؛ومتغیرروندزمانی)GER-Speed(بازسازیواصالححکمرانیبنگاهها
دراینمدل،میانگیننرخرشداقتصادیسرانه)نرخرشددرآمدحقیقیسرانه(همچنانبادرآمد
حقیقیسرانهنسبتعکسدارد.برایپیشگیریازبروزخطایتصریح،تولیدناخالصداخلیسرانه
درمدلاستفادهشدهاست.درموردسرعتسیاستهایاصالحی،همانگونهکهمشاهدهمیشود،
در تسریع که حالی در میشود، اقتصادی رشد افزایش باعث سیاستها برخی اجرای در تسریع
برخیسیاستهایدیگرباعثکاهشرشداقتصادیمیشود.نشانگرهایپارامترهانشانمیدهندکه
افزایشسرعتدرآزادسازیقیمتهاوخصوصیسازیباعثکاهشرشداقتصادیمیشوند.درحالی
کهتسریعدراصالحسیاستهایارزیوتجاریوهمچنین،تجدیدساختاربنگاههابهافزایشرشد
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آزادسازی اثرمیگذارند،سرعت اقتصادی بررشد اقتصادیمنجرمیشوند.دربینمتغیرهاییکه
قیمتهابیشترینتاثیرمنفیومعناداررابررشداقتصادیدارد.درحالیکهسرعتتجدیدساختار
بنگاههابیشترینتاثیرمثبتومعناداررابررشداقتصادیدارند.نکتهمهمدراینمدل،تاثیرمتغیر
رونداقتصادیاست.دربسیاریازمدلهایرشدبراینشاندادنتاثیرفناوریوافزایشکاراییدر
طولزمان،ازمتغیررونداستفادهمیشود.بهطورمعمول،کّمیکردنمتغیرهاینماینده)پراکسی(
فناوریدشواراستوبههمیندلیل،ازمتغیرروندبراینشاندادنآثارفناوریاستفادهمیشود.
همانگونهکهدراینمدلدیدهمیشود،ضریبمربوطبهاینمتغیرمثبتوبهشدتمعناداراست.

تاثیردرآمدسرانهدرمدلهایتوالیوسرعتسیاستها

از۹۸کشوردردوره۱۹۸5-۱۹6۰نشانمیدهدکهنرخرشد بارو۱)۱۹۹۱(دریکبررسی
درآمدسرانهباسرمایهانسانیکهتوسطنرخثبتنامدرسال۱۹6۰معرفیمیشود،رابطهمثبتیدارد
وبادرآمدسرانهحقیقیدرسال۱۹6۰رابطهمنفیدارد.کشورهاییباسرمایهانسانیبیشتر،نرخ
زادوولدکمتر،ونسبتسرمایهگذاریفیزیکیبیشتر،باسرعتباالتریرشدمیکنند.همچنین،
باهزینههایمصرفیدولتمرتبطاست،ولی بارو)۱۹۹۱(نشانمیدهدکهرشدبهطورمعکوس
بهطورمعناداریباسهمسرمایهگذاریدولتارتباطندارد.همچنین،دراینمدلنشاندادهمیشود
نرخرشدبهمعیارهایثباتسیاسیمرتبطبودهوبهطورمعکوسبهنشانگرهایناشیازاختاللبازار
مربوطمیشود.درمدلهایرشدنئوکالسیکهمچونسولو۲)۱۹56(،کاس3)۱۹65(،وکوپمنز4
)۱۹65(رشددرآمدسرانهیککشوربهطورمعکوسباسطحاولیهدرآمدسرانهمربوطاست.درحالت
خاص،اگرکشورهاییباپارامترهایساختاریمشابهنسبتبهترجیحهاوفناوریدرنظرگرفتهشوند،
درآنصورتکشورهایفقیرسریعترازکشورهایثروتمندرشدمیکنند)نیلیوفرحبخش،)۱377(.

بحثونتیجهگیری

راهبرد تدوین در که بودند آن بر مبتنی پژوهش اصلی پرسشهای شد، بیان که همانگونه
اصالحاتودربیناجزایمختلفسیاستهایاصالحی،کدامیکدرتوصیفرشداقتصادیدارای
توالیسیاستهای ودر قرارگیرند اولویت برنامههادر اجرای بایددر و اهمیتهستند بیشترین
1. Barro
2.Solow 
3. Cass 
4. Koopmans
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اصالحیموردتوجهویژهایواقعشوند.ازسویدیگر،بحثتعیینسرعتاصالحاتبسیارمهماست
وبایدمشخصشودکهسرعتاصالحاتاقتصادیدرهریکازبخشهاچگونهتبیینمیشوندو
تسریعدراجرایسیاستهادرکدامبخشهاباعثارتقایرشداقتصادیمیشوندوسرعتبخشیدر

کدامیکازاجزایاصالحات،رشداقتصادیراتضعیفخواهدکرد.
اینپژوهشچندینسهممهمدرادبیاتایجادنمودهاست،وباتفکیکسیاستهایاصالحی،
تمایزبینمتغیرهایسطحورشد،ولحاظکردنتاثیرباوقفهسیاستهایاصالحی(تالشنمودتا
باکمترینابهاموبابهرهگیریازدومدلجداگانه،بهبررسیتاثیرتوالیوسرعتاصالحاتبررشد
اقتصادیبپردازد.نتایجبهدستآمدهدردومدلپانلدیتا،یکیبهمنظورتبیینتوالیسیاستهاو

دیگریبهمنظورتعیینسرعتاصالحاتبررشددربخشهایمختلفبهشرحزیرهستند.
الف.درتعیینتاثیرمولفههایسیاستهایاصالحیبررشداقتصادیمشخصشدکهدربین
هشتسیاستاصالحیمختلف،دوسیاستآزادسازیقیمتهاوخصوصیسازیبیشترینتاثیررا
بررشداقتصادیبرجایمیگذارندوایندومتغیرقادرندبخشعمدهایازتغییرهایرشداقتصادی
راتوضیحدهند.نکتهمهمآناستکهتاثیرخصوصیسازیبنگاههایبزرگوکوچکدارایدواثر
مختلفبررشداقتصادیهستند.کشورهاییکهبیشترخصوصیسازیبنگاههایکوچکراازلحاظ
برعکس، اقتصادیموفقیتبیشتریدارند. نظررشد از اولویتقرارمیدهند، توالیسیاستهادر
کشورهاییکهازلحاظتوالیسیاستهاتمرکزرابرخصوصیسازیبنگاههایبزرگقراردادند،ازنظر

رشداقتصادیعملکردضعیفتریداشتند.
ب.درموردآزادسازیقیمتهادردومدلپانلدیتامربوطبهسرعتوتوالیسیاستهادواثر
جالبدیدهمیشود.نخست،سطحآزادسازیقیمتهاباعثافزایشرشداقتصادیمیشود؛درحالی
کهتسریعدراجرایسیاستهایاصالحیباعثکاهشرشداقتصادیمیشود.درواقع،ایندواثر
ازیکسو،مکانیزمقیمتهایاصالحشده برایسیاستگذاراست. پیامبسیارمهمی متفاوتدارای
میتواندگاممهمیبرایتخصیصبهینهمنابع،افزایشبهرهوری،ودرنتیجهارتقایرشداقتصادی
محسوبشود.ازسویدیگر،اگربرنامهاصالحقیمتهاباسرعتزیادیدنبالشود،اینامربهکاسته
شدنآهنگرشداقتصادیمنجرخواهدشد.اگرچهپیاماولروشناستومنطبقبرتئوریهای
اقتصادیاست،ولیپیامدوم،نیازمندتوجهبیشتریاست.بههرحال،کشورهایفقیرکهیکدوره
و )آلسینا روبروشوند باآشوبهایجدیدی است تجربهمیکنندممکن دررشد را آغازوجهش

پروتی،۱37۸(.
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پیام دو اجرایخصوصیسازی شد، مشاهده که همانگونه تاثیرخصوصیسازی، مورد در پ.
رشد افزایش باعث کوچک بنگاههای بر تمرکز با اجرایخصوصیسازی سو، یک از دارد. متفاوت
اقتصادیمیشود.ولیازسویدیگر،تسریعدراجرایخصوصیسازیآهنگرشداقتصادیراُکند

خواهدکرد.
میشود. اقتصادی رشد افزایش باعث تجاری و ارزی نظام در اصالحات اجرای در تسریع ت.
تحلیلایننتیجهباتوجهبهتئوریهایاقتصادیچنداندشوارنیست.پژوهشهایگوناگوننظری
وتجربینشانمیدهندکهاقتصادهایآزاد،استفادهکاراترازمنابع،سطوحدرآمدی،ورشدباالتری

راتجربهمیکنند.
ث.درخصوصتجدیدساختاربنگاهها،تسریعدراجرایاینسیاستباعثافزایشرشداقتصادی
میشود.تجدیدساختارمیتواندازراهتجدیدساختارشرکتها،تجدیدساختاربدهی،واصالحسایر

ساختارهاتاثیرمهمیدربهبودسودآوریوارتقایرشداقتصادیایفاکند.
که است درحالگذاری اقتصادهای به محدود پژوهش نتایج که است اشاره به نیاز پایان، در
وضعیتسیاستهایاصالحیشاندرهشتشاخصبانکاروپاییبازسازیوتوسعهموردارزیابیقرار
گرفتهاستودرخصوصسایرکشورهاهنوزبستهاطالعاتیجامعیوجودندارد.همچنین،عالوهبر
سیاستهایاصالحی،درهریکازبخشهامیتوانزیربخشهاییراتعریفکردوبهبررسیتاثیر

آنهاپرداخت؛اینکارمیتواندزمینهپژوهشهایآتیباشد.
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The Effect of Sequence of Policies and Speed of 
Reforms on Economic Growth in the Countries 
in Transition

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.

Keywords:  Economic Growth, Policy Sequence, Speed of Adjustments, 
Transition Economies, Economic Policymaking. 
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