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چ يك ده
در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصا ت و یلام هعسوت ،ید و یجنسداصتقا هویش ساسا رب یداهن هعس           تغیی ژر ر یم   

مارکوف و با استفاده از نرمافزار  ox-metrixمورد بررسی قرار گیرد .دادههای استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخل ،ی

نیروی کار ،سرمایه ،متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی  1391-1359بوده است .نتایج حاصل از برآورد معادالت
نشان میدهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که ای یعون ن   
عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را میرساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور میگردد
که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد .سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخا صل
داخلی داشتهاند که با تئوریهای اقتصادی نیز سازگاری دارند.

واژگان کلیدی :توسع ن هعسوت ،یلام ه ه دشر ،یدا لوت ،یداصتقا ید صلاخان داخ  یل

سوئیچینگ.

( -1نویسنده مسئول) mohammadfattahy@shahroodut.ac.ir
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مقدمه
ته رد یروشک نیب یا
مسلمًاًا مهمترین پرسشها در نگرانی علوم اجتماعی عل افت ل و تت تت

    

صتقا هعسوت ا  ید و دشر 

اقتصادی میباشد .چرا برخی از کشورها بسیار فقیرتر از دیگران هستند؟ چرا برخ صتقا دشر هب اهروشک زا ی ا ید      
دست مییابند در حالی که دیگران دچار رکود هستند؟ و سؤالهایی که در آینده هست :آنچه که میتواند ب روظنم ه   
القاء رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در ی قا ؟تسیچ دریگ ماجنا هعماج ک ت تعم نانادداص قققققق قققققققدن ،هک د   
نآوری دارد .بهههطور
خروجی سرانه در یک جامعه رابطه تنگاتنگی با میزان سرمایه انس زیف هیامرس و ینا یکی و ف  نننن نننن
مشابه ،رشد اقتصادی به توانایی یک جامعه برای افزایش سرمایه انسانی خود ،سرمایه فیزیکی ،و بهبود تکنولوژژژی آن
مربوط میشود.
تفاوتهای فوقالعادهای بین کشوری در روش سازماندهی حیات اقتصادی و سیاسی وجود دارد .مستندات زیادی از
تفاوتهای بین کشوری بزرگ در دارا بودن نهادهای اقتصادی ،و یک ارتب  تاسسؤم نیا نیب یوق طا وو ووو وووووو عملکردد
اقتصادی آنها وجود دارد .برای مثال  )1995( kenakokaferبا دیدگاه میزان اجرای حقوق مالکی ت ت وووس نامزاس ط   
بینالمللی کسبوکار )1995( marrow ،با دیدگاه میزان فساد ،و  )2002( dejankofبا دیدگاه می رو عناوم ناز و هب د    
کشور به این موضوع نگاه کردند .مطالعات بسیار دیگری نیز ب د توافت هاگدید ا

ررر رررر مؤسس و یشزومآ تا

هه هههمچن نی

ته لباق یا   
تفاوتهای متناظر در سرمایه انسانی به موضوع تأثیر نهادها نگاه کردهان اگدنسیون نیا همه .د ن وافت  ت تتتت تتتتت
توجهی در این اقدامات نهادهای اقتصادی پیدا کردند .و ارتباط معنیداری بین این اقدامات و شاخصهای مختلف از
عملکرد اقتصادی به دست آوردند .با این اوصاف این دلیل بر این نمیشود که کشورهای با نهادهای ضعیفتر فقیرتر
باشند زیرا آنها نهادهای مختص به خود را دارند.
ایاالتمتحده از نیجریه ،کنیا و جمهوری دومینیکن در اصول اجتماعی جغرافیایی ،فرهنگی و اقتصادی آنه افت ا وت   
دارد به طوری که این تفاوت ممکن است منبع از عملکرد اقتصادی ضعیف خود آنها باشد در واقع ،ای افت ن و تت تتتها
ممکن است منبع تفاوتهای نهادی خود آنها باشد .به تبع آن شواهد مبتنی بر همبستگی ایجاد میکند که آی داجیا ا   
نهادهای مهم از عوامل نتایج اقتصادی هستند .اختالف در رابط  ه عععلی دشر و یلام نیمأت نیب ت

اصتقا دددددد دددددددی ک رد ه
    

مطالعات سریهای زمانی آشکار شده است ،مشخص میکند که تفاوتی مه  نیمأت هک یشور رد م م دشر رب یلا   

اقتصادی در کشورهای مختلف اثر میگذارد وجود دارد و علت آن نیز اختالف نهادی بیان شده اس  هدیا نیا .ت در   
مطالعه  )2004( Demetriades& Andrianavaبسط داده شده است که تفاوت در الگوی علیت انعکاسدهنده تفاوت
در کیفیت مقررات مالی و حکومت قانون میباشد (.)ahmadpour ،2015
در کشورهای صادرکننده نفت دولتها با اتکا به امکان ورود گستردهتر به بازارهای م رد تارییغت داجیا و یلا

نیا     

بازارها را دارد .سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ایران باعث شده تا بسیاری از واحدهای سیاسی کشور ،ن اهنت ه   
از همگنی طبیعی برخوردار نبوده بلکه دارای وحدت ساختاری و کارکردی نیز نباشند .مطالبات تقسیماتی در جامعه
ایران با توجه به ویژگیهای سیاسی و ساختارهای جمعیتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است .با
نگاه به تاریخچه و وضعیت موجود تقسیمات کشوری میتوان گفت بسیاری از مطالبات مط زا یشان هعماج رد حر
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ناکارآمدی قوانین موجود و همچنین عدم شاخص گذاری مناسب است .که آث فلتخم یاهشخب رد نآ تاعبت و را     
جامعه و سطح بهره مندی از رفاه و ایجاد نابرابری اجتماعی مشهود است.)Balouchi& lotfi, 2017) .
دو فرضیه کلی در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی و نهادی وجود دارد :1 .رشد اقتصادی توس یلام هع   
و نهادی را به همراه دارد :2 .توسعه مالی و نهادی باعث رشد اقتص م یدا یی یی
یشو داقتعا هب .د      )1966( patrikرشد
اقتصادی به درجه توسعهیافتگی هر کشور بستگی دارد .در ابتدای مراحل توس شرتسگ و یلام تامدخ دوبهب هع      
یشو دا رد یلو .د ا ت دنور هم و یداصتقا هعس       
ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتص م یدا یی یی
نکنن هد
تحوالت مالی دنبالهرو تقاضا برای آن میشود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عام یعت ل ی نن نن
میشود .به لحاظ تجربی چهار حالت ممکن وجود دارد :1 .توسعه مالی و نهادی علت رشد اقتصادی باش .د  :2رشد
اقتصادی علت توسعه مالی و نهادی باشد :3 .رشد و توسعه مالی و نهادی بهصو دکی رب نامزمه تر ی ثا رگ ر اذگ ر      
باشند :4 .رشد اقتصادی و توسعه مالی و نهادی هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.
نقشه مربوط به شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی و توسعه یافتگی در استانهای ایران
تپ و یداصتقا یریذ
صه باقر یا تت تت
نقشههای زیر ،نقشههای مربوط به میزان برخورداری استانهای کشو خاش زا ر صص صص
همچنین نقشه مربوط به وضعیت توسعه یافتگی هر یک از استانهای کشور ایران هستند .که بیانگر و ضضض عیت توس هع
و برخورداری هر یک از استانهای ایران از شاخص رقابتپذیری اقتصادی است.

شکل شماره  :1میزان برخورداری استانهای ایران از شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی
Source: Wikipedia, 2018
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همانطور که در نقشه مالحظه میشود استان تهران جزء استان برخوردار از شاخصهاای رقابتتتپ و یداصتقا یریذ
استانهای اصفهان ،اهواز ،جزء استانهای برخوردار و استانهای ش ناردنزام ،یزکرم ناسارخ ،زاری      و تبری ءرج ز   
استانهای نسبتًاًا برخوردار و استانهای یزد ،کرمان ،بندرعباس ،تهران ،اراک ،بوشهر ،یاسوج ،همدان ،رشت ،،ارومی ،ه
قزوین ،کرج جزء استانهای نابرخوردار و سایر استانها در شمار استانهای کام ًالًال نابرخوردار هستند .در ادام ن ه ققشه
مربوط به میزان توسعه یافتهگی هر یک از استانهای ایران آمده است که به صورت زیر است:

شکل شماره  :2وضعیت هر یک از استانهای کشور از لحاظ شاخصهای توسعه
Source: meshkini & et al, 2017.

همانطور که در نقشه نیز به وضوح نمایش داده شده است ،مجموعه استانها در سه طیف ب همین ،بولطم بیترت ه     
مطلوب و نامطلوب طبقه بندی شدهاند .در مجموع دو استان م اتسا بیترت هب هک یزر ننننن ننننننه و یلامش ناسارخ یا
مازندران در طیف اول با ویژگی مطلوب قرار گرفتهاند .همچنین  7اس  لماش زین رگید نات ا اتس ننننن ننننننه ،ناتسزوخ یا   
آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،آذربایجان غربی ،هرمزگان ،گلستان و گ بولطم همین فیط رد نالی     

قرارگرفتهههانددد در

ی-
نهایت استانهای باقیمانده دیگر در طیف نامطلوب که نمایش دهنده وضعیت بد این شاخصها در سطح استان می ی
باشد قرار گرفتهاند .همانطور که از دو نقشه باال مالحظه میگردد میتوان اینگونه تحلیل ک وخرب نایم هک در ر یراد     

توسعه مالی و نهادی و ارتباط آنها31 ...

استانهای ایران از شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی و میزان توسعه یافتگی آنها هماهنگی وجود ن رما نیاو دراد    
میتواند نتیجه بساری از عوامل از جمله نداشتن زیرساختهای مناسب مانند توسعه نهادی باشد.
پیشینه
ردف رازاب ا سیل ممممممم مممممممم و

 ،)1995(R. Weingastدر مقاله خود تحت عنوان نقش اقتص ظفح دننام یسایس یاهداهن یدا

توسعه اقتصادی به بررسی این میپردازد که بازارهای در حال رشد نه تنها نیاز به یک سیستم اقتصادی مناسب دارند
بلکه به یک بنیان سیاسی امن نیاز دارند که بتواند توان یا ی ت تلود تورث هرداصم  و م ار نارگید طس حححححح ح ححححححححدود کن .د
همچنین این مقاله به مطالعه چگونگی به وجود آمدن دولت محدود توسعه یافته در غرب ،با تمرک رب ز    نق مهم ش   
تمتح م اکیرمآ هد ییی ییی
فدرالیسم برای حفاظت از بازارها انگلستان و ای الا ت ت
یپ نب یداصتقا دشر مسیلاردف .دزادر ی یدا      
قابلتوجه انگلستان را در قرن  18و ایاالتمتحده در قرن  19و اوایل قرن  20را ثابت میکند.
 ،)1997( Northدر مطالعه خود تحت عنوان نهادها ،تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی بیان ک تسا هدر   

ک ککه رشد

اقتصادی آمریکا در قرن  19ناشی از چهارچوب نهادی مناسب بوده است .نورث تأکید میکند که در بخ یمظعا ش   
از تاریخ و در بیشتر اقتصادها ،نهادهایی که به محدود کردن تولید ،کار تراشیدن و جنایت ،پاداش م ممیدهن زا رتشیب د   
نهادهایی بودند که به فعالیتهای اقتصادی مولد پاداش میدهند.
 ،)303-2005:271( Glaeser& et alبه مطالعه سیر تاریخی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی پرداختند و
مشاهده کردند که جهتگیری یک اقتصاد به سمت ایجاد اصالحات در ساختارهای نهادی میتواند منجر ب بیغرت ه   
سرمایهگذاری ،انباشت مهارتها و همچنین انتقال فناوری و استفاده بهینه از این سرمایهگذاریها شده و از این طریق
پویایی اقتصادی و رشد پایدار را به دنبال داشته باشد.
 ،)52-2011:39( Anwar & Nguyenبا استفاده از دادههای تابلویی  61اس و مانتیو نات

 هدافتسا اب ا دشر یروئت ز

    

درونزا به مطالعه ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی پرداختند .آنها ب عا تبسن رایعم زا هدافتسا ا تبا هب تار   

   

 GDPبه عنوان شاخص توسعه مالی ،به یک رابطه مثبت و قوی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دست یافتند.

 )2011:88—104( Hassan, Sanchez & Yuدر مقاله خود نقش توسعه مالی در رش هدافتسا اب ار یداصتقا د      از

دادههای تابلویی و آنالیز واریانس برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین در مناطق مختلف با درجه توسعهی یگتفا
متفاوت مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه حاکی از ارتباط دوطرفه بین توس و یلام هع

تقا دشر صصص ص صصصصصادی در اکث ثثر

مناطق و ارتباط یکطرفه از رشد اقتصادی به توسعه مالی در فقیرترین مناطق برقرار است.
 )11-2005:31( Jafarisamimi and azarmandدر مقاله خود با عنو رب نا ر  هطبار یس ببب ب بببببین آزادس و یداصتقا یزا
عملکرد اقتصاد کالن در کشورهای جهان ،تأثیر متغیرهای نهادی بر رش د ناهج یاهروشک رد یداصتقا د رررر ررررر فاص هل
زمانی  2001-1980مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج مطالعه ،ح اب یداصتقا تدمدنلب دشر رادانعم طابترا زا یکا    

   

عملکرد نهادهای اقتصادی ،سیاسی و حقوقی است.
 )2009:12( Mehrara and rezayiطی مطالعهای که به بررسی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در دو رژیم نهادی
(کشورهای با کیفیت نه و نییاپ یدا

تن نیا هب ،دنتخادرپ )الاب ی هج

سر ی دند

یاهروشک ریاس و ناریا رگا هک     

        

یباش ،طیحم دیاب ؛دن    
یه م یراجت یا ییی ییی
ته زاسدازآ یا یی یی
درحالتوسعه خواهان بهرهمندی مناس سایس جیاتن زا ب تتت تتت
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زیرساختها و ترتیبات نهادی الزم را جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی آماده نمایند تا از من بسح رب نآ عفا
رشد اقتصادی بیشتر بهرهمند گردند.

ی  ،با
 )2009( Akbariyan and heydaripourدر مطالعهای به بررسی تأثیر توسعه بازارهای م  رب یلا ر داصتقا دش یییی یییی
استفاده از مدل  ARDLپرداختهاند .آنها در این تحقیق از دو شاخص مختلف توسعه مالی یعنی نسبت پسان هب زاد   
 GDPو نسبت اعتبارات داخلی به  GDPدر دو الگوی مجزا استفاده کردن هک دنتفرگ هجیتن و د

ود ره رد   

ی
   الگوی ی

شاخصهای مالی در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد و در بلندمدت (با کمی اغماض) میتوان گفت که
این رابطه مثبت است.
 )2009( motameniدر مقاله خود تحت عنوان تأثیر رابطه مالی بر رشد اقتصادی ایران به بررسی رابطه توس لام هع یی یی
ی
و رشد اقتصادی ایران بر اساس شیوه علیت گرنجر پرداخت اد .تسا ه د هه هههه  هدش هدافتسا یا در دیلوت هعلاطم نیا       
ناخالص داخلی و بدهی بخش غیردولتی به بانکها در دوره زمانی  1385-1340بوده است .نتیجه این تحقیق ناشن   
ی ،رابط یلع ه   
میدهد که در اقتصاد ایران ،رشد اقتصادی موجب بهبود توسعه مالی میشود .درحالیکه شواهد آم را ی ی
عکس را تأیید نمیکند.
 )2010( Mahdavi adeli and et alبا تعمیم مدل رشد نوکالسیک به منظو رب ر ر ور رب تیکلام قوقح رثا یس یییییی یییییی
ی
عملکرد اقتصادی ،یافتند که همچنین انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سراانه
در یک کشور با درجه حفاظت از حقوق مالکیت به اندازه نرخ پسانداز رابطه مثبت دارد.
   

 ،)24-2011:1( Nadiri and mohammadiدر مقالهای تحت عنوان تأثیر ساختارهای نه  رب یدا ر هب یداصتقا دش

بررسی تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی با روش  GMMدادههای تابلویی پویا پرداختند .در این مقال گنایم زا ه یی ییین
  

ساده هفت شاخص از شاخصهای  ICRGدر دوره  1983-2009و نیز میانگین شش ش رد بوخ ینارمکح صخا

دوره  1996-2000به عنوان شاخصهای نهادی برای بررسی در سطح جهانی و نمون هدافتسا فلتخم یاهروشک ه     
شده است .نتایج حاکی از تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی کشورها در سطح جهانی و در ب نومن نی هه ههه کشو یاهر
مختلف مورد آزمون به غیر از گروه کشورهای نفتی است.
 )2014( Jalali and et alبا بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایران یافتند که افزایش توس سسعه
مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی میتواند سبب شیازفا    

 11.0درص و تارداص ید

1.73

درصدی واردات شده و از این طریق شرایط مناسب در تسریع فرایند جهانی شدن را فراهم میکند.
 ،)2015( ahmadpourدر مقالهای با عنوان توسعه مالی و کیفیت نهادی و اثر آن ب اصتقا دشر ر ددد ددددی ب رب ه ر رثا یس    
کیفیت نهادی و توسعه مالی؛ و همچنین تأثیر متقابل توسعه مالی و نهادها بر رشد اقتصادی در دو مقطع کوتاهمدت و
بلندمدت با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی ( )ARDLطی دوره  1363تا  1392پرداخت .تسا ه

  

نتایج حاصل از برآورد معادالت نشان میدهد که توسعه مالی در بلندمدت اثر مثبت روی  GDPواقعی سرانه دارد اما
زمانی که با کیفیت نهادی ترکیب میشود این اثر منفی میشود و زمانی توس صتقا دشر ثعاب یلام هع ا روشک ید
میگردد گه بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد.
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مبانی نظری
بهطور کلی شواهد تجربی حاکی از وجود یک رابطه وابس  نیب تدمدنلب یگت ششش ش شششششاخصه دشر و یلام هعسوت یا     
اقتصادی وجود دارد.
از نظر  )1997 :248-221( Levineمداخله مالی مشوق بهرهوری اقتصادی است ک مک قیرط زا ه ک هب 

صیصخت      

سرمایه به استفاده بهینه به رشد اقتصادی منجر میشود .بههرحال شواهد موجود نشاندهنده یک رابطه غیرخطی ب نی
اثر مالی بر رشد ب نیعم حطس ا ی زا 

عسوت هههه هههههی .تسا یگتفا

نRioja & Valev
    )2002( Dida & Fattouhو همچنین ن

( )2004نشان دادند که توسعه اقتصادی اثر مثبت قویای بر رشد اقتصادی در س طم هناتسآ حط م راد نئ دShee, &     .

 )1677-2009:1667( Hung ،)2008( Erguner ،)2006( Leeو همچنین  Kharroubi & Cecchettiنی زا ییوگلا ز   
رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و رشد را به دست آورده بودند .بهطور کلی در تمامی این مطالعات دیده میشود که
بین بازارهای مالی خوب و توسعهههیافت ب یلام نیمأت ه ی دشر رتش

د ار یرتشیب یداصتقا ر اد یپ  ر  .د

(((((((( ((((((((( Law & et

)al,2013:5373-5381
فرآیندها در دیدگاه نهادی ،سرمایهگذاری نهادی میباشد بدین معن تشابنا هک ی    

ی" بس یارب ار رت   
"س داهن هیامر یی یی

انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی فراهم میآورد .این در ح زا هک تسا یلا یسالکوئن هاگدید ک هیامرس تشابنا         ،
فیزیکی و انسانی زمینهساز آغاز توسعه اقتصادی میباشد .از نظر بسیاری از اقتص دا داننان رش یدوخ هب هعسوت و د     
خود صرفًاًا با یک معادله ساده نئوکالسیکی اتفاق نمیافتد .رکود اقتصادی در بس احرد یاهروشک زا یرای للل للللتوس ،هع
فروپاشی اقتصادهای شوروی سابق و اروپای شرقی ،همچنین شکست سنگین خصوصیسازی در روس تیاضران ،هی ی   
مردم از اصالحات بازارگرا در کشورهایی که با بحرانهایی مانند بدهیهای خارجی مواجه شدند و بحران مالی آس ای
نقش نهادها را برای اقتصاددانان بیش از پیش مهم جلوه دادند .از دیدگاه نهادگرایان جدید نیز قواعد رسمی بر اساس
ی اقتص هداصتقا زا یسایس و یدا ای    
هنجارها شکل گرفتهاند .بر این اساس میتوان گفت که تنها انتقال قواعد رسمی ی
مبتنی بر بازار در کشورهای غربی به کشورهای درحالتوسعه برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب کافی نیست
و شرایط نهادی جامعه همانند نظام تضمین حقوق مالکیت ش یناوق ،فاف ن اتفر ،داسف لرتنک  ر قر دض یاه ااااااا اااااااابتی و
مخاطرههای اخالقی ،وجود جامعه نسبتًاًا منسجم که همگی از نوع قوانین اجتماعی میباش دداصتقا یوس زا و دن ا نان    
داده شده فرض شدهاند در صورتیکه در کشورهای فقیر و درحالتوسعه نبود این ملموس است ،در توس دشر و هع   
اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد)mehrara& rezayi,2010:12( .
از نیمه دوم قرن بیستم تئوریهای مختلفی در ادبیات اقتصاد رشد برای تبیین این تفاوتها و تحلیـل معمـای رشد و
عوامل مؤثر بر آن شکل گرفتند که این تئوریها را میتوان در سه گروه دسـته  -بندی کرد:

 -1مدل رشد نئوکینزین هارود -دومار ()doumar,1946 - haroud,1939

 -2مدل رشد نئوکالسیکی سولو سوان ()souan,1956 –solo, 1956
 -3مدل رشد درونزا رومر – لوکاس ()lokas,1988 – romer,1986

در این تئوریها از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی ،رشد و ارتقای بهرهوری و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه به
عنوان عوامل اصلی تعیینکننده رشـد اقتـصادی و دلیل تفاوت فراوان کشورها در رفاه اقتصادی نام برده میشود .اما
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این تئوریها در تبیین دالیل تفاوت فراوان کشورها در رشد اقتص ه ارـیز دـندوب ناوتان یدا ر ساـسا رـب دـنچ       
مطالعات نظری و تجربی رشد کشورهای فقیـر تـوان ب یاهروشک اب ییارگمه و ندیـسر یارـب یـناوارف هوقلاـ        
توسعهیافته دارند اما این کشورها در ایجاد نتایج مثبت رشد بـه دلی کان ،نادقف ل ا یاهداهن ندوب یفاکان و یدمآر       
حمایـت کننـده رشـد نـاتوان بودهاند (.(Rodrik,2005
نالملل زا دعب لوپ ی گنج     
همچنین با تأسیس نهادهای بینالمللی پولی و مالی همانند بانک جهانی و ص یب قودن نن نن
یه دننامه یفلتخم یا    
ی کشو ارتسا ،ریقف یاهر تژ ییی ییی
جهانی دوم ،این نهادها نی ییز ب عسوت لکشم لح یار هههه هههههنی گتفا ی ی
الدی به
رویکردهای توسـعه اقتـصادی جانـشین واردات (دهه  1960میالدی) و تعدیالت ساختاری (دهه  1980میال ال
بعد) را ارائـه دادند .این رویکردها نیز نهتنها در رفع مشکل رشد و توسـعه کـشورهای فقیر ناتوان بودند بلکه مسائل
و مشکالت فراوانی دیگری را به بار آوردند که ازجمله آن میتـوان به گسترش فقر و نابرابری و پس اصتقا تفر دد دددی
بهویژه در کـشورهای آفریقـایی اشـاره کرد بهطوری ک هرود رد ه  2002-1980م یدالی

درآم هقطنم هنارس یلم د     

صـحرای آفریقا به زیـر  41درصد کاهش یافت ((World Bank,2004

پس از ناتوانی تئوریهای رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتـصادی پـایین و ناپایـدار کشورهای فقی شرتسگ زین و ر    
نابرابری در سطح جهانی موج چهارم از تئوریهای رشد در اقتصاد شکل گرفت که ب دم ه لل للله و یداهن یا

   

داصتقا

سیاسی از رشد معروف گ  دنتشـ ( ( .)snowdan&wan,2005ب دداصتقا هدیقع ه ا رگداهن نان ا (((( ((((( )north,1990تف توا
کـشورها در سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و تکنولوژی (که در سه رویکرد اول از تئوریهای تعیینکننده رش رب د   
آن تأکید میشود) عوامل مستقیم و سطحی تعیینکننده رشد و توسعه اقتصادی میباش دن و نهاده ع ا اام ای قیمع ل    
یتو نا
بنیادین تعیینکننده رشد و توسعه جوامع هستند .بـر این اساس تنها با شناخت این عوامل بنیادین است ک م ه یی یی
به زا رــتارف اــ   
چارچوبی را بـرای ارائه توص ــ یهه وچراــچ نــیا هــک دوــمن یــحارط یتــسایس یاــ ببببببب ببببببب
یتو نا
توص ــ یهه ــ ا و دستورالعملهایی همانند پیشنهاد بهبود تکنولوژی در یک کشور میباشد که بـه واسـطه آن می ی
خطر نتایج منفی ناخواسته بالقوه این سیاستها را به حداقل ممکن رساند .بر اس فیرعت سا   

 )1990( northنهادها

قواعد بازی در جامعه هستند .از دیدگاه وی« ،نهادها محدودیتهای طراحی شده توسط انسانها هستند که تع تالما
بشری را شـکل میدهند .به زبان فنی اقتصادی ،نهادها مجموعه انتخابه دودحم ار نآ و هدرـک نیعم ار دارفا یا      
میکنند ».بر اساس دیدگاه اقتص دا د زا اـهداهن ،ارگداهن نانا نآ مهم ثـیح

ندش دنمراتخاس ببس هـک دنتسه      

    

انگیزههای نهفته در مبادالت بشری میشوند .مهمتر ین کـارکرد نهادها کاهش عدم اطمین نیزه و نا هه هههه رد هلدابم یا   
فعالیـتهـای اقتـصادی ،اجتمـاعی و سیاسی جوامع است (  .)1937,1960koz,نهادها با حمایت از حقوق مالکی ،ت
تـضمین اجرای قرارداده  اقترا ،ا ا زیگن ههه هههه ه نالـک حطـس رد تاـبث ظـفح ،نانیرفآراک یا

ریدم ،یداصـتقا یت        

ریسکپذیری و خطرجویی واسطههای مالی ،کاهش نااطمینانی و تقلیل هزین را ،تالماعم هـ ا کبش هئ هههه هههههه نیمأت یا   
اجتماعی و ارتقا پاسخگویی و انتقادپـذیری حاکمـان ،مجموعههایی از شرایط و بسترهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی
را فراهم مـیکننـد کـه در درون آن ،افراد جامعه به کسب و انباشت مهـارت و بنگـاههـای اقت تـشابنا هـب یداصـ    
سرمایه و تولید محصول میپردازند .بر اساس دیدگاه نهادگرایی جدید ،نو داهن و تاررقم ،یـنارمکح ع ها کی ی

   

کشور ازجمله عوامل اولیه و اصـلی تعیـینکننـده انگیـزههـا و تمایالت افراد برای سرمایهگذاری فیزیک بسـک و ی   
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مهـارت و فـنآوری در آن جامعـه هستند که همه این عوامل منجر به موفقیت اقتصادی در تولید بی دـمآرد و رتشـ   
بـاالتر و رفاه اقتصادی بهتر در بلندمدت میشوند ( .)north,1990بر این اساس بـرای برخـورد با چالشهای توسعه،
کشورها نیازمند چارچوبهای نهادی هستند که از اقتصاد بـازاری حمایت نمایند که الزمه این امر وجو زا عون ود د   
نهادهاست )1( :نهادهایی که با ک نیزه شها هه هههه و تالماعم یا

یکنن  .دـ ( ()2
 داجیا ا  ار تالدابم ،دامتع ت م لیهس یی ی یییی ییییییی

نهادهـایی کـه بـر دولت و دیگر بازیگران قدرتمند تأثیر میگذارن  تیکلام قوقح زا و د و آ لباقم رد دارـفا  ننننن ننننننها
حفاظت میکنند و خطر مصادره اموال و نقض قوانین را کاهش میدهند (.(Shirley,2008
رویکرد نهادی ،آغاز فرآیند توسعه را سرمایهگذاری نهادی تلقی میکند و به تعبی ییـری ،انباشت

ی" را
"س داهن هیامر یی یی

زمینه انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی قـرار مـیدهـد .در مقابـل رویکرد اقتصاددانان نئوکالس  تشابنا ،کی

سس س سسسسرمایه

انسانی و فیزیکی را آغـاز فرآینـد توسـعه میداند .بسیاری از اقتصاددانان پذیرفتهاند که فرآیند رشد به خوددی خود
نمیتوانـد صـرفًاًا بـا معادله ساده نئوکالسیکی تبیین گردد که محصول سرانه را ت داس عبا هه هههای از نی رثؤـم راک یور    
(کارآ) تلقی میکند .رکود اقتصادی در بسیاری از کشـورهای درحالتوسعه ،فروپاشـی اقتصادهای شو و قباس یور
اروپای شرقی ،همچنـین شکسـت سـنگین خصوصـیسـازی در روسیه ،نار ـض ایتی مـردم از اص زاـب تاحالـ ا گر را   
در کشـورهایی کـه بـا بحـرانهـایی ماننـد بدهیهای خارجی مواجه شدند و بحـران مـالی آسـیا توجـه اقتصاددانان
و سازمانهای بینالمللی به نقش نهادها را بیش از پیش به خود معطوف س یارگداهن دید زا .تخا ا دعاوق ،دیدج ن      
رسمی برمبنای هنجارها شکل گرفتـهانـد .ایـن بـه ایـن معنی است که انتقال قواعـد رسـمی اقتصـادی و سیاسـی از
اقتصـادهای مبتنـی بـر بـازار در کشورهای غربی به کشـورهای درحالتوسعه و اروپـای شـرقی یـک شـرط ک یفاـ
بـرای دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب نیست .نظام شـفاف تضـمین حقـوق مالکیـت ،وجـود قواع  د رررس و یم
غیررسمی برای کنترل فسـاد ،رفتـار ـض د رقـابتی و مخـاطرههـای اخالقـی ،وجود جامعه نس تب ًاًا امتعا ،مجسنم  ددد دددد و
همکاری اجتماعی ،نهادهای اجتمـاعی و سیاسـی بـرای کاهش ریسک و اداره تقابله ناق ،یعامتجا یا ونننننننگرای و ی
برخـورداری از دولـت کـارآ ،همگی ترتیبات اجتماعی هس دداصتقا هک دنت ا ومعم نان ًالًال آ  نننن نننننه ضرف هدش هداد ار ا    
میکنند؛ ولی فقدان آنها در کشورهای فقیر و درحالیکه توسعه کام ًالًال آشکار است .بـدین ترتیـب؛ روشـن است کههه
در فقدان نهادهای مناسب ،انگیزشها یا تأثیر نمیکنند یا نتایج نامطلوبی بـه دنبـال دارند.
مدل تجربی بر اساس ) King and Levine (1993a, 1993bو  )1998( Levine and Zervosمیباشد .از زمان انتشار
کار آنها این مدل بهعنوان مدلی برای بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بهصورت معادل یطخ دشر ه

   

زیر در نظر گرفته میشود.
()1
که در آن

𝑖𝑖𝜀𝜀 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 ’ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑖𝑖 +

𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎنشاندهنده متوسط نرخ رشد در کشور  iو 𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 نشاندهنده سطح توسعهیافتگی کشو و .تسا ر

سان دشر خرن ،یلخاد صلاخان دیلوت هب زاد   
𝑖𝑖𝑥𝑥 نیز بردار کنترل میباشد که شامل (درآمد سرانه اولیه ،نس پ تب سس سس

    

جمعیت ،و سرمایه انسانی) است .و 𝑖𝑖𝜀𝜀 نشاندهنده خطای تخمین میباشد .با افزودن توسعه نه ،لدم حیرصت و یدا    

مدل فوق بهصورت زیر تغییر میکند.

(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 )2
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که در اینجا متغیرهای سرمایهگذاری 𝑖𝑖𝑘𝑘 ،نیروی کار 𝑖𝑖𝑙𝑙 و توسعه نهادی 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 نیز به م زا نینچمه .دندش هفاضا لد

  

تولید ناخالص داخلی بهعنوان متغیر رشد استفاده شده است.
دادهها و تخمین مدل

در این مطالعه به روش مارکوف  -سویچینگ به بررسی اثر توسعه مالی و نهادی ب دش هتخادرپ یداصتقا دشر ر ه     
است .در روش مارکوف ،وقایع به  mواقعه تقسیم میشوند که  stواقعه  tرخ داده است و منجر به تغییر متغی دروم ر   
نظر (مث ًالًال  )Ytهمراه با متغیر غیرقابل مشاهده  stتغییر جهت میدهد st.نیز متغیری است ک عا ه دد ددداد  2،1و ...را اختی را
میکند ،بنابراین میتوان نوشت:

)P(Yt|Y1,Y2,…,Yt-1)=p(Yt|Yt-1) (3

معادله فوق بیان میکند که توزیع احتمال  Yدر هر زمانی مانند  ،tفقط بستگی به وضعیت آن در زم نا  t-1دارد ،ل اذ
در فرآیندهای مارکوف ،وابستگی مسیر برای متغیرها قابل تصور نمیباشد .قوت این مدل در انعطافپذیری است که
امکان در نظر گرفتن تغییرات واریانس بین فرآیندها را همراه با تغییر در میانگین فراهم میسازد.
اگر مدل مارکوف شامل  mرژیم و  pوقفه باشد ،به عبارت دیگر  ytیک فرآیند ) AR(pبو و هد  stمق ریدا

,2,…,m1

را اختیار کند ،در این صورت بسته به اینکه کدامیک از اجزای معادله وابسته به متغیر وضعیت میباش اح دنچ د لل ل للللت
کلی پیش میآید .آنچه در مطالعات اقتصادی بیشتر مو تلاح راهچ لماش ،تسا هجوت در

دم ل لللللل للللللللهاای م وکرا ففف -

سو  نیگنایم رد گنیچی (( ((( ،)MSMع  أدبم زا ضر (((( ،)MSIناهمس  سنایراو ینا ((( ( )MSHو پارامتره یسرگروتا یا و   
( )MSAمیباشد .در حالت کلی میتوان انواع مختلف مدلهای اتورگرسیو مارکوف-سویچینگ را با استفاده از م لد
اتورگرسیو خطی بیان نمود ،که در جدول زیر به مرور آنها پرداخته شده است.
جدول  :1خالصه مدلهای مارکوف سویچینگ

iα

Fixed
αVariable

i

𝜎𝜎 2ثابت

𝜎𝜎 2متغیر
𝜎𝜎 2ثابت

𝜎𝜎 2متغیر

µ Variable
MSM-AR

MSM
µ Fixed
AR Linear

C Variable
MSI

MSI
C Fixed
AR Linear

MSMH-AR

MSH-AR

MSIH-AR

MSH-AR

MSMA-AR

MSA-AR

MSIA-AR

MSA-AR

MSMAH-AR

MSAH-AR

MSIAH-AR

MSAH-AR

Source: Authors, 2018

برای توضیح بیشتر در حالت  MSMH-ARهم واریانس مدل و هم میانگین مدل وابسته به متغیر وضعیت میباش .دن
و در حالت  MSMAH-ARواریانس و میانگین و نیز پارامترهای مدل اتورگرسیو وابسته به متغیر وضعیت میباشند.
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝑡𝑡𝑢𝑢 (4 (𝑦𝑦𝑡𝑡̇ = µ(𝑠𝑠𝑡𝑡̇ ) + ∑𝑝𝑝𝑖𝑖=1 𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝑦𝑦𝑡𝑡̇ − 𝜇𝜇(𝑠𝑠𝑡𝑡̇ )) +
جدول  :2آزمون نسبت درستنمایی برای غیرخطی بودن دادهها
دو رژیمه

]Linearity LR-test Chi^2(3) = 11.64 [0.02
Source: Research Findings 2018

همانطور که مشاهده میشود فرض صفر آزمون نسبت درستنمایی مبنی برخطی بودن دادهها رد شده و سری زم ینا
غیرخطی میباشد .در ادامه به تخمین مدل به روش تغییر رژیم مارکوف و سایر آزمونهای مرتبط پرداخته میشود.
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جدول  :3نتایج تخمین مدل به روش تغیر رژیم مارکوف

Variables
labour

Probability value
0.000

Statistics t
4076

The standard deviation
0.101

Coefficients
0.481

0.000

16.1

0.040

0.643

0.000

-9.87

0.095

-0.942

0.003

-3.29

0.045

-0.15

Financial development

0.007

3

1.222

3.662

Width from source of 1 Regime

0.004

3.19

1.226

3.906

Width from source of 2 Regime

capital
Institutional development

Source: Research Findings 2018

نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد نیروی کار و سرمایه ارتباط مستقیم و معنادار با رشد اقتص و دنراد یدا ا رر رررتب طا
ط ب رگیدمه ا   
توسعه نهادی و مالی با رشد اقتصادی منفی است .بیانگر این است که توسعه نه ابترا رد یلام و یدا ططط ططط
هستند و هر دو نیازمند زیرساخت مناسب میباشند.
جدول  :4احتمال ثبات و انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر
regime )2( & t

regime )1( & t

0.11

0.76

regime )1( & t+1

0.88

0.23

regime )2( & t+1

Source: Research Findings 2018

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود احتمال پایداری رژیم ( )1برابر  0.76و احتمال انتقال به رژیم ( )2برابر
 0.23میباشد .همچنین احتمال پایداری رژیم ( )2برابر  0.11و احتم  میژر تلاح هب تشگزاب لا ((((( (((((( )1برابر 0.88
میباشد.
همچنین دوره زمانی رژیم صفر و یک در این مطالعه به ترتیب برابر سال  1359تا  1366 ،1360تا  1372و  1380تا
 1383برای رژیم صفر و  1361تا  1373 ،1365تا  1379و  1384تا  1391برای رژیم یک است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تفاوت بسیار فراوان کشورها مختلف در درآمد سرانه و رفاه اقتصادي و مسیرهاي متفـاوت آنه و دشر رد ا

هعسوت    

اقتصادي از جمله موضوعات مهمی است که پاسخ به آن همـواره از دغدغههاي متفکران و محقق هدوب يداصتقا نا    
است .با شکست سیاستهاي توسعهاي ارائـه شده توسط نهادهاي بینالمللی و نی ـئت یناوتان ز وووووووريه يداـصتقا ياـ   
مطـرح شـده در تبیـین تفاوتهاي موجود در بین کشورهاي جهان ،تئوري رشد نهادي و سیاس بوچراچ رد هک( ی    
رویکرد اقتصاد نهادگرایی جدید مطرح شده است) از جمله نگرشهاي است ک نیا یگدنهد حیضوت لاـبند هـب ه

    

ن ام هزور
تفاوتها ،بر اساس ساختارهاي نهادي کشورها میباشنددد ( .)2011:1-24 nadiri & mohammadi,همچنین ن
یتوانن لیلد د   
اکثر اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که انباشت سرمایه و همچنین تغییرات تکنولوژی بهتنهاایی نمی ی
ایجاد تغییرات در رشد اقتصادی کشورها باشند و امروزه تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی ب داصتقا دشر یور ر ییی ییی
ی
بسیار حائز اهمیت است .نتایج بدست آمده تحقیق حاضر منطبق با  )2010:12( mehrara& rezayiبود در حالیکه با
نت جیا

 )2005:31-11( jafari & azarmand ،)2010:1667-1677( Huangو )2008:1-24( komeyjani& salatin

مغایرت داشت .بر اساس نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد در شرایط عدم وجود محیط و ترتیبات نه بسانم يدا   
و کـارا رشـد اقتصـادي تحت تأثیر آن کاهش خواهد یافت .در زمینه اختالف بین توسعه یافتگی کشورهای مختلف،
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مطالعات بسیاری در نهایت به نهادها به عنوان مهمترین عامل رسیدهاند بطوریکه  )1990( Northبر نق رد اهداهن ش   
ساختار انگیزشی جامعه تاکید میکند که میتواند فعالیتهای تولیدی را به پیش ببرد یا متوقف سازد و از ای قیرط ن
بر رشد و توسعه کشورها تاثیرگذار باشد )2010:12( Mehrara and rezayi .بیان داشتند کشورهای در ح هعسوت لا   
مانند اگر خواهان بهرهمندی مناسب از نتایج سیاستهای آزادسازیهای تجاری در جهت الحاق ب تراجت نامزاس ه    
جهانی میباشند؛ باید نسبت به بهبود محیط ،زیرساختها و ترتیبات نهادی تمهیدات الزم را انج ینچمه .دنهد ما ن نن ننن
ن
 )2005(Glaeser et al.گزارش کردند جهتگیری اقتصاد به سمت ایجاد اصالحات در ساختار نهادها میتواند منجر
به ترغیب سرمایهگذاری ،انباشت مهارتها و همچنین انتقال فناوری و استفاده بهینه از این سرمایهگذاریها شده و از
این طریق پویایی اقصادی و رشد پایدار را به دنبال داشته باشد .همچنین ارتباط میان رشد اقتص عسوت و یدا هه ههه م یلا
طی دهههای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است ،اگر چه دی هاگد ه افتم یا و نایم یت    
اقتصاددانان در رابطه با توسعه مالی و رش و یداصتقا د

یتوان  دنک افیا د و وج دددد ددددد دارد
ی می ی
هک یشقن تو عس ههههه هههههه م لا ی ی

()hoseyni, et al,2011؛ بطوریکه در سالهاي اخ ـي ر شـاهد سياست گذاريها و تغييرات دس يلام ياهرازاب يروت     و
تأثیر آن بر اقتـصاد ا ـي ران هستیم .ا ـي ن موضوع نقش برجسته بازارهاي مالي را در اقتصاد ا م دزـشوگ نارـي ييييييي كن .د
دولت در كشورهاي صادركننده نفت بـا ات ـك ا بـه درآمـد نفتي امكان ورود گسترده ب داـجيا و يلاـم ياـهرازاب هـ     
تغ ـيي رات مختلـف در آن را دارد .هـدف اصـلي سياسـتگـذاران از چن يـ ن تغ يي رات  يداصتقا دشر كيرحت ي اس تتتتت تتتتت
ت
( .)motameni,2009چ م هعسوت نایم یوق هطبار هک ار ا  یل و صتقا دشر  ادی و  دراد دوج (((((((((((((((((((( ( Rousseau and

 .)2005 ،Vuthipadadornنتایج تحقیق حاضر بیان کننده آن بود که توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که
ب  ینیسح جیاتن ا و  ناراکمه  (((((((( ( )1390تط جیاتن اب هکیلاح رد تشاد قبا           

Rousseau and ،)2002( Trablesi

 )2005( Vuthipadadornو  )2011:1-24( nadiri and mohammadiمخالف بود .در کشورهایی با درآمد نفت هب ی   
یه یا
دلیل آنکه درآمد حاصل از فروش نفت بصورت غیر بهینه تخصیص مییابد سبب عدم ک یارا ی یامرس  هه هههگ راذ ی ی
صورت گرفته است بطوریکه میتوان عدم کارایی سرمایهگذاری را در بهرهوری پایین س یامر هههگ زین روشک رد یراذ    
مشاهده نمود .از طرفی در کشورهایی که نرخ تورم باالیی نیز دارن  یلام هعسوت یاهصخاش د ا رث

یفنم دشر رب    

    

اقتصادی دارند و در بسیاری از مطالع ،دیوب هلمج زا تا      )2001:221-248( Levin and Smithو De Gregorior

 )1995:433-448(and Guidottiنیز به نتایج مشابه دست یافتهاند.
در نهایت با توجه به نتایج حاصله از تحقیق حاضر میتوان ادعا کرد نتایج حاصله نوعی عدم تطابق بین توسعه ماالی
یگ در د د ک رتسب ه   
و توسعه نهادی موجود در کشور را میرساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می ی
کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثب دانعم و ت اااااری ب لوت ر یی ییید
ناخالص داخلی داشتهاند که با تئوریهای اقتصادی نیز سازگاری دارند
با توجه به نقش توسعه مالی و توسعه نهادی در رشد اقتصادی کشورها پیشنهادهای زیر برای بهبو و د ضضضضض عیت ارائه
میگردد:
-1تدوین یک برنامه بلندمدت و اجرای برنامههای کوتاهمدت که در راستای برنامه بلندمدت میباشد.

39 ...توسعه مالی و نهادی و ارتباط آنها

 چون.با توجه به نقش مهم توسعه مالی و نهادی در رشد اقتصادی باید به تدوین برنامههای بلندمدت سرعت داد-2
.هرچقدر با تأخیر صورت گیرد هزینههای هنگفتی بر اقتصاد وارد کرده و موجب عقبماندگی میگردد
     تا زمانی که ساختار نهادها را اصالح نکنیم نمیتوانیم ب یداصتقا دشر ه:ایجاد بستر الزم برای اصالحات نهادی-3
.دست یابیم زیرا توسعه مالی زمانی تأثیرش بر رشد اقتصادی مثبت است که بستر توسعه نهادی فراهم باشد
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