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Abstract 
Institutions have been used as a basic variable in the research literature of 
economic science for three decades. The importance of political institutions in the 
formation and efficiency of other institutions and consequently economic activities 
is reflected in the works of new institutionalists. In many cases, the driving effect 
of political institutions on various aspects of economic activities or institutional 
interactions has been interpreted in a paradoxical way. One of the fields affected by 
these double and contradictory effects is the financial field, especially when it is 
related to the monetary field.  In this paper, using the stochastic frontier analysis 
(SFA) approach and focusing on the selected countries of the Middle East and 
North Africa (MENA), it is shown in which theoretical framework and with what 
kind of empirical interpretation these contradictory effects can be explained. The 
estimation results show that whenever political institutions directly intervene in the 
financial and monetary sectors, it leads to the failure of the government and thus 
has a negative effect on efficiency, and on the other hand, if it acts as an external 
facilitator can play a positive role on efficiency. 
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  چکیده

علـم اقتصـاد بـاز     یپژوهش اتیخود را در ادب يجا ينهاد لیبه سه دهه است که تحل کینزد

نهادهـا و   ریسـا  يو کارآمد يریگدر شکل یاسیس يو فضل تقدم نهادها تیکرده است. اهم

مـنعکس شـده    یمختلفـ  يبه انحا دیجد انیدر آثار نهادگرا ياقتصاد يها تیبه تبع آن فعال

 يهـا  تیـ مختلـف فعال  يهـا  بر جنبـه  یاسیس ينهادها یاثر رانش ،از موارد ياریاست. در بس

 ییهـا  از حوزه یکیشده است.  ریتفس یینما  به صورت متناقض ينهاد يها تعامل ای ياقتصاد

کـه   یوقتدر به خصوص  یمال ي حوزه ،اثرات دوگانه و متناقض قرار گرفته نیا ریکه تحت تأث

 لیـ تحل افتیمقاله با استفاده از ره نیباشد. در ا یم ،ردیگ یقرار م یپول ي در ارتباط با حوزه

) MENA( قـا یو شمال آفر انهیمنتخب خاورم ي) و با تمرکز بر کشورهاSFA( یتصادف يمرز

بـا چـه نـوع     یاًو ثاني اثرات متناقض را اوالً در کدام چارچوب نظر نیشود که ا ینشان داده م

 یاسیس يدهد که هر زمان نهادها ینشان م نیتخم جینمود. نتا نییتوان تب یم یتجرب ریتفس

منجر به (اثر مستقیم نهادهاي سیاسی)  ندینما میمستق ي خله مدا یو پول یمال يها در بخش

عنـوان   و در مقابـل اگـر بـه    داشته اسـت  ییبر کارا یاثر منف جهیشکست دولت شده و در نت

در نظر گرفتـه   ی (اثر تعاملی با بخش پولی و مالی)و پول یبخش مال یرونیب ي کننده لیتسه

  کند. فاءیا ییتواند نقش مثبت بر کارا یشود، م
  

  .یتصادف يمرز لیتحل ،یبخش پول ،یبخش مال ،یاسیس ينهادها ها: کلیدواژه
  

  JEL: E02 ،G2 ،G28 ،N2 ،O43بندي  طبقه
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  مقدمه

 ياز سـو  ينوبـل متعـدد   زیکه در اقتصاد داشتند (کسب جوا یبا درخشش انینهادگرا

) توانسـتند مباحـث مربـوط بـه     4و اسـتروم  3امسونیلی، و2، داگالس نورث1رونالد کوز

 لیـ از قب یگذشته حضور اقتصاددانان نی. از اندیرا وارد رشته اقتصاد نما ينهاد لیتحل

 یمعنـ  کیاقتصاد حضور دارند و هم به  یاصل انیکه هم در جر )2009( 5عجم اوغلو

مقـاالت   ق،یـ تحق اتیـ سبب شده است که در ادب ،هستند ينهاد يها لیمتأثر از تحل

 یرا بر اسـاس چـارچوب نهادهـا بررسـ     يدمتعدد اقتصا يدارهایها و پد حوزه ،متعدد

مهـم   یپژوهشـ  ي حوزه کی، ياقتصاد يدارهایپد يِنهاد لیند. در واقع امروزه تحلنک

 ياز عجـم اوغلـو، نهادهـا    يرویـ ها بـه پ  پژوهش نیرود. اکثر ا یدر اقتصاد به شمار م

ها  تیفعال جهینهادها و در نت ریبر سا ياثرگذار تیفضل تقدم در اهم يرا دارا یاسیس

  ).1دانند (شکل شماره  یم ياقتصاد يها و کنش

 يکه اثر نهادهـا  میهست یشاهد رشد مقاالت ياقتصاد يها در حوزه بیترت نیبد 

 ی، چگـونگ 1990کنـد. از دهـه    یمـ  یمختلف اقتصـاد بررسـ   يها را بر جنبه یاسیس

از مباحـث داغ   یکـ ی يو رشـد اقتصـاد   یتوسـعه مـال   نینهادها بر روابط بـ  ياثرگذار

ممکـن   يو رشـد اقتصـاد   ینهاد، توسـعه مـال   نیبوده است. رابطه ب کیمحافل آکادم

پـژوهش   نهیشـ یکـه در پ  . چنـان ردیـ قرار بگ رینهادها تحت تأث تیفیک قیاست از طر

پـارادوکس را   ینوع مالی ـ پولی در بخش  یاسیس ينشان داده خواهد شد، اثر نهادها

 يهـا  شـود و جنبـه   يواکـاو  ،تناقض نیشده است ا یعمقاله س نیدهد. در ا ینشان م

بـه سـه    یاسـ یس ياست که نهادهـا  نیمقاله بر ا نیا يمختلف آن روشن شود. مدعا

سـه نـوع حضـور     نیـ کـه ا  ندحضور داشته باشـ  یمال-ید در بخش پولنتوان یشکل م

سـه شـکل متفـاوت     نیهمـ  لیـ به دل قاًی. دقبیفتد اتفاق زیتواند به طور همزمان ن یم

از  یحکمرانـ  نیاقتصاد و همچن ي سو و در عرصه کیاز  مالی ـ پولی حضور در بخش 

  .دیآ یوجود مه اثرات متناقض ب نیاست که ا گرید يسو

                                                        
1. Ronald Coase 
2. Douglass North 
3. Oliver E. Williamson 
4. Steinar Strøm 
5. Acemoglu 
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  )2009 ،عجم اوغلو(منبع: 

 فضل تقدم نهادهاي سیاسی ):1(شکل 
  

پژوهش پرداخته سپس انواع  نهیشیپ و ينظر ینوشتار، ابتدا به مبان نیا ي در ادامه

 و شود یبحث م ابدیحضور  مالی ـ پولی تواند در بخش  یم یاسیکه نهاد س ییها شکل

 شود. یارائه م يبند و جمع يریگ جهینت زیآن و ن جیو نتا نیدر ادامه روش تخم

  یدر عملکرد بخش مال یاسیس ي: نقش نهادهاينظر یمبان. 1

اثـر  موضوع است.  زیمناقشه برانگ اریبس یدر عملکرد بخش مال یاسیس ينقش نهادها

 و و حداقل در چارچوب اطالعـات و قـرارداد   یپول یطبر مح یاسینهاد س یبخش  ثبات

کماکان محل مباحثات پـر   ،و مقررات و نظارت یدر بخش مال یاسیس ينقش نهادها

 تیـ بـه اهم  میکه بخواه حال قبل از آن نی. با اباشد یم بسیاري از اقتصاددانان چالش

مختلـف در   يهـا  الزم اسـت کـه مناقشـه    میبپـرداز  یمال-ینقش نهادها در بخش پول

نهـاد پرداختـه و    فیدر ادامه، ابتدا به تعر لیدل نی. به همبررسی کنیمنهاد را  فیتعر

فـر،   لسـه  کـرد یرا از سه منظر رو یدر عملکرد بخش مال یاسیس يسپس نقش نهادها

  .میکن یم یبازار بررس يشکست دولت و توانمندساز

  نهاد فیتعر. 1-1

در  یدر علـوم اجتمـاع   2) اسـتفاده از اصـطالح نهـاد   2006( 1هاجسـون  يطبق گفته

را بـا کـاربرد    ياست. بازتاب رشد اقتصاد نهـاد  کرده دایپ یرونق فراوان ریاخ يهاسال

 زیـ ن یاسیو علوم س یشناسمثل فلسفه، جامعه گرید يرشته نیاصطالح نهاد در چند

دارد کـه حـداقل بـه     یطـوالن  یخیتـار  ،اصـطالح  نیـ ا کـاربرد  البته. افتیتوان دریم

3کویو ستایباتجام
متکثـر و   یفتعـار  .),Vico 2020رسد (یم »1دیجد علم«در کتاب  

                                                        
1. Hodgson 
2. Institution 
3. Giambattista Vico  
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هر  یشناسروش اتیتکثر با توجه به مقتض نیاز نهاد ارائه شده است و البته ا یمتنوع

متنوع ضرورت دارد  فیتعار نیمبنا توجه به ا نیاست. بر ا یعیامر طب کیگر  پژوهش

 ریسـا  يریـ گشـکل  ينهـاد، مبنـا   فیـ مطلب است کـه تعر  نیا دیمؤ گریو از طرف د

کـه از   یفـ یبر اساس تعر یو حت دیآیبه وجود م ياست که در اقتصاد نهاد یمیمفاه

 اتیمـدع  یاصـل  يها که نهاد جز مؤلفه یمکاتب يمرزهاتوان یم دیآینهاد به دست م

تـوان  یاز نهادهـا نمـ   یمـورد اجمـاع   فیمهم که تعر نیها است را مشخص نمود. ا آن

جانبـه از نهادهـا اسـت و از    همـه  یفـ یداشـتن تعر  تیاهم لیبه دل یارائه داد، از طرف

 یمیمفـاه  ریسـا  يریگشکل ينهاد، مبنا فیمطلب است که تعر نیا دیمؤ گریطرف د

کـه از نهـاد ارائـه     یفیبر اساس تعر یو حت دیآیبه وجود م ياست که در اقتصاد نهاد

ها است را  آن اتیمدع یاصل يها که نهاد جزء مؤلفه یمکاتب يتوان مرزهایشود م یم

  مشخص نمود.

 2لتـون ینهـاد توسـط اقتصـاددان نهـادگرا، والتـون هم      فیتعـار  نیدتریاز مف یکی

 دانـد  یم يداریو پا جیکنش را ایطرز تفکر  کی«نهاد را  يه است. وشد  ) ارائه1919(

نهادهـا انـواع   ». مـردم رسـوخ کـرده اسـت     يهـا سـنت  ایـ گـروه   کیـ که در عادات 

را  یاجتمـاع  یبـوده و مسـائل زنـدگ    یهستند که موضوع قلمرو اجتماع ییساختارها

نقش نهادها در  تینسبت به اهم یعلم يجامعه يگسترده یرشپذ .دهندیم لیتشک

در  یانسـان  يهـا ها واکـنش تیاست که فعال نیگواه بر ا نیتر بزرگ ،یاجتماع یزندگ

-سـتم یس«مثابـه    توان بهیلذا نهادها را م ردیگیشکل م یآشکار و ضمن نیقالب قوان

» دهـد یرا شکل مـ  یکه تعامالت اجتماع شده  تیتثب جیو را یاز قواعد اجتماع ییها

و  3و سـنجش  یوزن دهـ  سـتم یزبان، پول، حقوق و قـانون، س  یجهنت در ؛کرد فیتعر

  ).Hodgson, 2006نهاد هستند ( یها) همگسازمان گریها (و دبنگاه

 يگسـترده  یباطن لیم کینهاد دارد:  يبرا زین يگرید فی) تعر1998هاجسون ( 

 کیـ . ینیشـ یپ يرفتـار  يالگوها يریکارگ به استفاده و به یزشیو خود انگ يعمد ریغ

-یمـ  رخ يتکـرار  طیشـرا  در که است یبازتاب ریغ و يداریپا خود رفتار شکل ،عادت

  دهد.

 ایـ  ؛انـد در جامعه يکند که قواعد باز یم فیتعر نی) نهادها را چن1990( 4نورث 

کـه روابـط متقابـل    هستند وضع شده از جانب نوع بشر  يودیتر قدهیسنج یبه عبارت

                                                                                                                    
1. Scienza Nuova 
2. Walton Hamilton 
3. systems of weights and measures 
4. North 
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-زهینهادها سبب ساختارمند شدن انگ جهیدر نتدهند. یرا شکل م گریکدیها با انسان

چـه   ،باشـند  یاسـ یچـه س  ،مبـادالت  یـن ا .شـوند یمـ  ينهفته در مبادالت بشر يها

 را خیتار طول در يبشر جوامع تحول ریمس ينهاد راتییتغ ی،و چه اجتماع ياقتصاد

 شوند.یمحسوب م یخیتار راتییفهم تغ دیکل نیکنند و بنابرایم مشخص

در  ياقتصـاد  يهـا تیـ استنباط کرد که تمـام فعال  نیتوان چن ینهاد م فیاز تعار

و  یاست. بخش مال ها حک شدهرسوم، باورها و نگرش ،یاجتماع ياز نهادها ياشبکه

کـه در بسترشـان    یاسیو س یخود را از روابط اجتماع یرونیتحقق ب تیاهم زین یپول

 دیبا یو پول یکارکرد بخش مال سرنوشت نیآورند؛ بنابرایدست م شوند، به یمحقق م

دهنـد و در  ینهادهـا را شـکل مـ    در آن، درك شود کـه اقتصـادها   يتوجه به بستر با

هـر کشـور    يبرا یپول و یمال بخش ییکارا لذا. رندیگینهادها شکل م قیمقابل از طر

 ينهادهـا  تیـ فیک جـه ینت در .شودیم مشخص نهادها تیفیک با قیعم نسبت کی در

  .کندیم نییتع ی راو پول یبخش مال ییکشور، کارا کیحاکم بر 

  فر لسه کردی. رو1-2

 افـراد  گذاشـتن  آزاد« يمعنا به يلغو لحاظ به که است يفرانسو اصطالح کی فر لسه

 به معمول طور به فرلسه آموزه. »است نیبهتر کنندیم فکر که است يکار انجام يبرا

 يریـ گ شکل يها شهیر. گردد یبرم 1778-1756 در يفرانسو وکراتیزیف اقتصاددانان

 یاجتمـاع  وانیح مثابه به انسان از يو فیتوص. بازگرداند ارسطو به توان یم را فر لسه

 يبنـا   سـنگ  به جامعه و فرد نیب منافع یعیطب یهماهنگ اساس بر یاسیس وانیح ای

 سایکلآبا  اتیادب در را فر لسه از ییها نشانه توان یم نیهمچن. شد لیتبد فر لسه یاصل

   ).Viner, 1960( یافت میسیمرکانتل يها آموزه در آن از پس و

حـاکم بـر    یعـ ینظـم طب  ياست که رقابـت اقتصـاد   دهیا نیفر شامل ا لسه یمبان

از  یناشـ  يگـر  میفـر معتقـد اسـت خـودتنظ     . لسهدهد یم لیرا تشک یتعامالت انسان

هـا   دولـت  يگـر  میبـه تنظـ   يازیـ ن واست  يگر مینوع تنظ نینظم بازار بهتر تیحاکم

 جـاد یباعـث ا  يگـر  میو چـه تنظـ   يگـذار  هر نوع مداخله دولت چه قـانون  لذا. ستین

 يهـا  تیماننـد حـداقل دسـتمزدها، عـوارض، محـدود      ینی. وضع قوانشود یاختالل م

نخواهد داشت. جـان   دیجز اختالل در تول يا جهیکارها نت و بر کسب اتیو مال يتجار

فـر   لسه دهیتوانست ا یبه خوب یسیانگل لسوفیاقتصاددان و ف )1884( 1لیاستوارت م

  ).Mill, 1884کند ( يبند را در اقتصاد صورت

                                                        
1. Mill, J. S. 
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بـازار   يروهـا ینظم بازار بر روابط عناصـر و ن  ،یدست نامرئ ایفر  لسه کردیتحت رو

وجـود نـدارد.    یدر بخـش مـال   یاسینهاد س ي مداخله يبرا یلیدل چیحاکم است و ه

 يکالن و چارچوب قرارداد يثبات اقتصاد تیفر بر اهمشده لسه لیتعد کردیالبته رو

عناصـر   نیـ ا نیدولـت در تـأم   يبـرا  یکند و ممکن است نقشـ  یم دیتأک یو اطالعات

و  یاسـ یآمـوزه س  کیـ  همچنینفر  . لسهندیبب یمال يگر واسطه يالزم برا یرساختیز

منـافع   بیـ بود کـه افـراد بـا تعق    نیغالب در قرن نوزدهم ا یاست. جو علم ياقتصاد

 ،نیبـ  نیـ د آورد. در انـ جامعـه بـه ارمغـان خواه    يرا برا جینتا نیخود، بهتر یشخص

افـراد از منـافع    يرویپ ندیاز مداخله در فرا زیو پره تیحفظ نظم و امن ،دولت فهیوظ

فر معتقدند که دولت نقش  از طرفداران لسه یبازارها بود. برخ سمیتحت مکان یشخص

دارد. لـذا عـدم مداخلـه    ی را نظم مدن نیتضم نیقراردادها و همچن يدر اجرا یاساس

انسـان   تیـ است که به فعال ياقتصاد يندهایو فرا سمیدولت ناظر به مداخله در مکان

  مرتبط است. ياقتصاد

ها و شکسـت بـازار مـورد انتقـاد قـرار       گرفتن نقص دهیناد لیفر به دللسه کردیرو

. دیرسـ  خـود  اوج به) 2010( 1ینزک» فرلسه انیپا« مقاله با انتقادات نیاگرفته است. 

 کـه  بـود  معتقد نزیک. شد میتسل نزیک برابر در فرلسه ،1920 دهه بزرگ رکود یپ در

 باعـث  و داده کـاهش  را يکـار یب مناسـب،  يها استیساتخاذ  قیطر از تواند یم دولت

؛ کند ایاح را فر لسه توانست دمنیفر ییگرا پول آن از. بعد شود ياقتصاد رونق شیافزا

 هیـ عل انتقادات نیتر يجد. گرفت قوت فر لسه هیعل انتقادات موج دوباره بعد یمدت اما

 یبـانک  يهـا  تیـ گذاران قادر به نظارت بـر فعال  سپرده اینکه عبارت بود از یمال فرلسه

ــ. ســتندین ــگــذاران کوچــک با ســپرده نیهمچن ــر ر دی از دســت دادن  ســکیدر براب

نکول قرار  سکیدر خطر ر زیها ن بانک گر،یشوند. از طرف د تیخود حما ياندازها پس

 صیباعث عدم تخصـ  رایدر نظر گرفته شود ز دیبا یمال يها اصطکاك یندارند. همچن

 نیبـا بـاالتر   ییهـا  ممکن است در بخش یمال ينهادها نیشود. همچن یمنابع م نهیبه

 دگاهیشکست د قیاز مصاد  موارد چند نمونه  نینکنند. ا يگذار هیسرما یبازده اجتماع

  ند.نک یم انیفر را بلسه

 و اسـت  متصلب و منسجم آموزه کی فر لسه که معتقدند فر لسه یافراط طرفداران

 کـل  در را آزاد تجـارت  اگـر . گرفـت  کـار  بـه  ياقتصاد ابعاد تمام در را آن ستیبا یم

 بخـش  در سـت یبا یمـ  دولـت  مداخلـه  کردن محکوم و يآزاد نیا م،یا رفتهیپذ اقتصاد

                                                        
1. Keynes 
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 هـا،  بانـک  از اعـم  ،یمـال  بخـش  در دولـت  مـداخالت . ردیگ قرار دیتأک مورد زین یمال

  .باشد یم سپرده يها مهیب و یمال يبازارها ،یمال مقررات

 يهــا از نمونــه یکــیآزاد  ي) نشــان داده اســت کــه بانکــدار1996( 1دود نیکــو 

 هـا  بـرال یاسـت کـه ل   ییهـا  از جمله حوزه یمالفر  . لسهباشدیم یفر مال لسه یمصداق

 اقتصـاددان  ،)1976( 2کیـ داشته باشـند. ها  يدیممکن است بر سر آن اختالفات شد

 موضوعات اکثر در نکهیا رغم یعل کند یم اذعان ی،خصوص يبانکدار طرفدار و یشیاتر

 اسـت  معتقـد  دمنیفر نکهیا مورد در اما است داستان هم دمنیفر لتونیم با ياقتصاد

 يو بـا  کـامالً  باشد، يمرکز مقام کی انحصار در ستیبا یم و است یعموم يکاال پول

  .است مخالف

 با همزمان دیبا را یپول ثبات و یمال ثبات که هستند معتقد یمال فر لسه طرفداران

 مباحـث ؛ و برسـد  باثبـات  تعادل کی به اقتصاد قیطر نیا از تا گرفت نظر در گریکدی

  ).Greenfield & Yeager, 1983( ردیگ  قرار مضاعف دیتأک مورد يمرکز بانک استقالل

 تـوان  ینمـ  یقطعـ  صورت به که داد نشان 2008 سال یمال بحران از بعد اگرچه 

 و نایآلسـ  امـا ؛ کرد دی خلع یپول بخش و یمال بخش بر نظارت از را يمرکز يها مقام

 دوران در یپــول و یمــال ثبــات آل دهیــا تیوضــع کــه دادنــد نشــان) 2010( 3اســتال

ـ ا از یکـ ی. نمود نییتب یمختلف يوهایسنار با توان یم را پسابحران  نیـ ا وهایسـنار  نی

 مسـتقل  يمرکـز  نهـاد  دو بـه  و شـده  منفک گریکدی از یپول و یمال فیوظا که است

 در یدولتـ  مداخلـه  کـه  اسـت  نیـ ا وهایسنار تمام مشترك وجه. شود واگذار متفاوت

 2008 یمال بحران جهینت در. باشد بحران زمان در فقط ستیبا یم یمال و یپول حوزه

  .است دهینبخش تیمشروع را یپول و یمال حوزه در یدولت مداخله نوع هر

  . از شکست بازار به شکست دولت1-3

 منفعت از يرویپ و رقابت بازار، نظم که بود نیا فر لسه بر وارد انتقادات يمرکز هسته

 شکسـت  و ییناکـارا  به منجر يموارد در حداقل و کند ینم عمل کارا شهیهم یشخص

 را اقتصـاد  مداخلـه،  بـا  تـا  باشد داشته وجود يمرکز نهاد کی دیبا جهینت در. شود یم

 از اعـم  یمختلف يها نهیزم در تواند یم مداخالت نیا. دهد قرار ییکارا لیر در دوباره

 سمیمکان نهیبه کارکرد جهت الزم ينهادساز و  يبسترساز ای یعموم يکاال کی دیتول

 .باشد بازار

                                                        
1. Kevin Dowd 
2. Hayek 
3. Alesina & Stella 
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 شیافـزا  هیـ توج و یـین تب يبـرا  اقتصـاددانان  توسـط  بار نینخست بازار شکست مفهوم

 بـه  يابـزار  نقـش  اصـطالح  نیـ ا یجتدر . بهشد گرفته کار به خاص طیشرا در دولت مخارج

 از مکـرر  اسـتفاده  البته. شد  استفاده دولت مداخله دامنه و حدود نییتع يبراو  گرفت خود

 بـه  اصطالح نیا ازسوءاستفاده  با گران لیتحل. داشت بر در زین هاییفاسد  یتال اصطالح نیا

 کـه  ییها حوزه به را مداخالت نوع نیا و آمدند یبرم یدولت مداخالتهرگونه  هیتوج دنبال

  ).Zerbe & McCurdy, 1999دادند ( یم میتعم بود، نداده رخ بازار شکست آن در

) معتقد 1988( 1وکنانیب. است آورده وجوده ب را يا گسترده اتیادب ،بازار شکست

 نیوجود مسئله شکست بـازار اسـت؛ و همـ    لیاقتصاد رفاه به دل ياست فلسفه وجود

. گرفـت در نظـر   یاسـ یس يها و شکست یاقتصاد انتخاب عموم نیب توان ینسبت را م

 و گرفتـه  جهینت را یاسیس شکست و بازار شکست ارتباط سه،یمقا نیا از یتدرنها يو

  .کند یم یبررس را آن

همـان . است کرده دایپ يادیز طرفداران زین توسعه حوزه در بازار شکست مسئله 

 بـه  یدولت مداخالت به یبخش یتمشروع يبرا ینوع به بازار شکست ،ذکر شد که طور

ـ ا از توسـعه  حـال  در يکشـورها  کـه  دینما ینم بیعج چندان لذا. است رفته کار  نی

 شکسـت  اگـر  یحتـ  .نـد ینما اسـتفاده  اقتصاد در یدولت مداخالت هیتوج يبرا مفهوم

 حضـور  طرفداران هم باز اما ،در پی داشته باشد بازار شکست از دولت پیامدهایی بدتر

 یتلقـ  دولـت  مداخلـه  عـدم  يبـرا  سـته یبا یلـ یدل را امر نیا توسعه اقتصاد در دولت

  ).Chaudhuri, 1991-Dattaکنند ( ینم

شکسـت بـازار    یدر پـ  یکه مداخالت دولتـ  کند ی) استدالل م2008( 2تزیگلیاست

) معتقـد بـود کـه    1974( 3و اسـکینر  تیباشـد. اسـم   يگر میبه شکل تنظ ستیبا یم

) استدالل کردند که 1959( 5) و دبرو1951( 4. اروکنند یبازارها خودشان کارا عمل م

ماننـد   یروط مقتضـ پـارتو و شـ   ییکه کارا بودن خودجوش بازار وابسته به وجود کارا

. باشـد  یمـ  یعمـوم  يو عـدم وجـود کاالهـا    یرقابت کامل، عدم وجود اثـرات خـارج  

بازارها  ایکه اطالعات ناقص باشد  ی) نشان دادند هنگام1986( 6تزیگلیو است نوالدیگر

 پارتو نخواهند بود. يمحتمالً بازارها کارا ؛بازارها ناکامل

 ياریدر بسـ  یاسـ یس ينهادها ،یمال يها ستمیبازار در س تیبا توجه به عدم موفق

                                                        
1. Buchanan 
2. Stiglitz 
3. Smith & Skinner 
4. Arrow 
5. Debreu 
6. Greenwald & Stiglitz 
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 یمـال  سـتم یدر س 1970و  1960و در حال ظهور در دهه  افتهیتوسعه  ياز اقتصادها

 ينهادهـا  تیـ گـرفتن مالک  اریـ بـا در اخت  یاسیس يداشتند. نهادها یفعال ارینقش بس

اعتبـار بـه    تیکرده و با هدا تیریاندازها را بهتر مد بودند تا بتوانند پس دواریام ،یمال

 يریکمـک کننـد. بـا بـه کـارگ      يبه رشد و توسعه اقتصاد يگذار هیسرما يها تیواول

گذاران را به  هیوام را کاهش داده و سرما يها نهیبودند هز دواریبهره، ام يها سقف نرخ

نرخ سـپرده   يکف برا يها استیس گریاز طرف د ؛کنند قیتشو شتریب يها گرفتن وام

ه را بـ  يگـذار  سـپرده  يالزم بـرا  يهـا  زهیانگ زیانداز کنندگان ن در نظر داشتند تا پس

  دست آورند.

 یبر دو فرض اصـل  یبازار مبتن يها فائق آمدن بر شکست يبرا یدولت يها حل راه

نسـبت بـه بـازار     ياقتصـاد  يدارهایـ از پد يشناخت بهتـر  دیها با نخست، دولت :بود

بوده و رفاه  یمنافع اجتماع يدر راستا دیدولت با يها اقدام و دوم اینکه داشته باشند

 و در افتـه یدر هر دو جهان توسعه  هی. هر دو فرضافزایش دهدحداکثر به را  یاجتماع

نسـبت   یها دانش اندک دولتمردان و بوروکرات رایحال توسعه با شکست مواجه شد؛ ز

افـزایش  حـداکثر  بـه  رفاه جامعه را  جهیداشتند و در نت یمال يها ستمیبه نهادها و س

عمـل   ییجـو  و منافع خود و رانت یاسیس يفضا ریشدت تحت تأث در عوض بهند نداد

از توسـعه   يسـطوح کمتـر   یدولتـ  يهـا  سهم باالتر از بانک يدارا يکردند. اقتصادها

دچـار   ادیـ احتمال ز کنند و به یتر را تجربه م نییپا يوام متمرکز و رشد اقتصاد ،یمال

 2همکــاران و)؛ بـارت  2002( 1همکـاران شـوند (الپورتـا و    یمـ  یسـتم یس یشـکنندگ 

ــ)). بــه دل2006و  2004( ــ لی  یالزم، حتــ ينهــاد يو بســترها نــهیزم شیفقــدان پ

نامولد نبـوده   يها تیو فعال يخوار رانت شیجز افزا يزیچ زیها ن بانک يساز یخصوص

  ).1395 ،ياست (شاکر

نقـش   2008سـال   ی) معتقدند که پـس از بحـران مـال   2019( 3جانسون و روخه

و  یدر بخـش پـول   یو نوع مداخالت دولت يمرکز يها بانک نیو همچن یمال يبازارها

و ورود  متعـارف بـه نامتعـارف    یپـول  يها استیدگرگون شده است. انتقال از س یمال

ــتق ــک میمس ــا بان ــا  يمرکــز يه ــه ا یمــال يبــه بازاره و  راتییــتغ نیــاز جمل

 يکـه نقـش بانـک مرکـز     کننـد  یم دیک) تأ2019. روخه و جانسون (هاست یدگرگون

سـنخ مـداخالت    نیـ ا جـه یشکست خـورده اسـت. در نت   نیدهنده فرجام عنوان وام به

                                                        
1. La Porta et al 
2. Barth et al 
3. Roche and Janson 
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بـه سـمت    سـت یبا یتـر خواهـد سـاخت. لـذا مـداخالت مـ       اقتصاد را متزلزل يمرکز

  برود. شیساختن بازار پ توانمند

  دیجد کردیرو کی ـ يبازار توسط دولت قو ي. توانمندساز1-4

 يهـا  اسـت یبهتـر اسـت بـا س    میاز شکست بازار به شکست دولت برس که ینا يبه جا

 نیکند. ا دایکاهش پ یشده و اصطکاکات بازار مال حیتصح ،بازار يها شکست ،حیصح

را بـه   زیـ کند و همه چ یبازار را به حال خود رها نم رایز ستیفر ن دفاع از لسه کردیرو

و توسعه بازارها توسط دولت اسـت   يساز سپارد. بلکه به دنبال توانمند ینظم بازار نم

بـه   یعنـ یکنـد؛   یم جادیبازارها ا حیظهور و عملکرد صح يرا برا طیکه شرا يا گونه به

 ي انـه یجوکند نه مطابق با منافع رانـت  یم تیکه دولت با بازار و همراه آن فعال یشکل

کنـد کـه    یرا فـراهم مـ   یصد امور به بـازار. بلکـه چـارچوب    در صد يخود و نه واگذار

 کیـ از ثبـات اقتصـاد کـالن و     نـان یسازد تـا بـا اطم   یرا قادر م یخصوص ندگانینما

 زیها را ن حال، مشوق نیمؤثر، قرارداد منعقد کنند. با ا یو اطالعات يچارچوب قرارداد

مالکـان و   یتهـاجم  سـک ینظـم بـازار، ر   تیـ و تقو یريپـذ  با امکان و ردیگ یدر نظر م

 ماًیمستق دینبا دیجد کردیرو نیرساند. گرچه دولت در ا یمبانک را به حداقل  رانیمد

 یمـال  سـتم یس کیـ از  نـان یدر اطم یاما نقـش مهمـ   باشد یارائه دهنده خدمات مال

  دارد. یرقابت

گردد کـه خـود را اصـطالحاً     یبرم یآلمان يها برالینگرش به نئول نیا یاصل شهیر

 يمعنـا  بـه  ياقتصـاد  اسـت یسهـا،   بـرال یاردول دگاهیـ د از. دندینام یم» 1برالیاردول«

کند تـا بـه   یم فراهم را امکان نیا عوض در بلکه ستین اقتصاد در میمستق ي مداخله

 زیکنـد. در تمـا   »3يو راهبر تیهدا«آن را  یبرالیمداخله ل قیو از طر 2آن تلنگر بزند

 ها استدالل کردنـد کـه اقتصـاد    برالیاردول ،یسنت سمیبرالیاز ل جیو را یبا درك عموم

اساسـاً بـه    یبازار توسط دست نامرئ میتنظ شان،یندارد بلکه از نظر ا یمستقل تیواقع

و  یدولـت نهـاد اصـل    سـم، یبرالیرو در اردول نیـ دارد. از ا یدولت بسـتگ  یاسیعمل س

 نیو نه توسط قوان» اقدامات خودجوش«(اردو) نه توسط  غالب اقتصاد آزاد است. نظم

 اسـت یبه س کهاست  یاسیس مخلوق کیشود. اردو یم جادیا یاله ای یخیتار ،یعیطب

-Müllerاست ( 4»ياقتصاد یزندگ يساز یاخالق«دارد و هدف آن  یبستگ یده نظم

                                                        
1. Ordoliberalism 
2. Nudging it 
3. Steering 
4. Moralization of economic life (Versittlichung des Wirtschaftslebens) 
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Armack, 1947, 86.( وو مهار کردن  يکردن رفتار اقتصاد یاخالق يبه معنا امر نیا 

کننـد کـه   یمـ  قیتصد هابرالیقواعد است. اردول چهارچوبمحدود ساختن رقابت در 

به طور فعـال   دیاست که با »1برساختهنظم « کی و یساختار اجتماع کیاقتصاد آزاد 

  ).147همان،شود ( ظتوسط دولت ساخته و حف

دولت  کی نکهیا يفقط برا .میکنینم رونیما دولت را از اقتصاد ب«روستو  ریبه تعب

 یـی گراتیو حما ياقتصاد يهاارانهی، ییگرامداخله يشده از پشت درها فیضع اریبس

و  ياقتصـاد  يآزاد نیتـأم  يبازار را برا سیپل یاصل فهی، ما وظااز همان ابتد ،گرددنبر

  ).Rüstow, 1954, 221( »میکنیو مستقل محول م يقورقابت کامل به دولت 

 دولتنند. کینگهبان شب را رد م فیضع دولت یستیبرالیل ي دهیعق هابرالیاردول

 يهـا  ییجـو  رانـت  ریتحت تـأث  يبازار نیچنبلکه  ستین مرقابت کامل حاک رب فیضع

 يقـو دارد. فقـط دولـت    قرار یخصوص يها یطلب منفعت وقدرتمند  نفعيذ يها گروه

دولت محـدود اسـت.    يخود را از جامعه حفظ کند. دولت قو زیتواند تمایاست که م

 هـا،  بـرال یاردول ریـ تعب بـه داننـد.   یمـ  »2رقابت يبرا زیر برنامه«دولت را  هابرالیاردول

 یبسـتگ » 3یاسیس دادیرو« کیندارد بلکه استقالل آن به  یاقتصاد آزاد وجود مستقل

بـه   يدارهیسـرما  یروابط اجتمـاع  یاسیعنوان شکل س دولت را به سمیبرالیدارد. اردول

 ردیپـذ یمـ  يعنـوان قـدرت متمرکـز جامعـه بـورژواز      شناسد و آن را بـه یم تیرسم

)Böhm, 1937, 101.(  

 یـی گرامداخلـه  مشـخص  يمرزها از دیبا ياقتصاد استیها، س برالیمنظر اردولاز 

 بـرالِ یدر مفهـوم اردول  )Röpke, 1950, 228(هماهنگ و سازگار با بـازار عبـور نکنـد   

 یاساس يادهیا »5ییگرامداخله هماهنگ و سازگار شکل« دهیا ،»4یده نظم استیس«

 »6اسـاس « بـا  هماهنـگ  و منطبق دیبا ها معتقدند که مداخله دولتبرالیاست. اردول

 عناصـر  از یبـ یمفهوم اقتصاد مخـتلط کـه ترک   یده نظم استیباشد. س ينظم اقتصاد

 مخـتلط  اقتصـاد  دهیـ کنـد. در ا یم رد را است یاجتماع نظم اشکال از ناسازگار اساساً

 سـتم یس نفـع  بـه  ایـ  و آن یمنطقـ  اتیمقتض برخالف يآزاد ستمیس نفع به ای دولت

مختلط  ییِگراراند. مداخله یم حکم آن یمنطق اتیمقتض برخالف يمرکز يزیربرنامه

کنـد و  ینمـ  يرویپ ياقتصاد نظم اصول از کی چیثابت، از ه یمداخله به روش يبه جا

                                                        
1. ‘artificial order’ 
2. planner for competition 
3. staatliche Veranstaltung 
4. Ordnungspolitik 
5. compatible form of interventionism 
6. Constitution 
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ـ    یمـ  تناقض و یسردرگم دچار بیترت نیبد  جـاد یا ینظمـ  یشـود و هـرج و مـرج و ب

 ,Bonefeldگـردد ( یمـ  يتـا حـد نـابود    ينظم اقتصاد یکند که منجر به فروپاش یم

 يهـا  اسـت یس که هستند معتقداز اقتصاددانان  ياریبس. الزم به ذکر است که )2017

 ,Bonefeldکنـد (  حـل  را اروپـا  2008 یمـال  بحران توانسته سمیبرالیاردول ياقتصاد

Dold, M., & Krieger, 20192019,  ،Beck, T., & Kotz, H. H, 2017 .(  

  پژوهش نهیشی. پ2

 کـه ) اشاره کـرد  1399( یو کرم یعاقل ،یعزت قیبه تحق توان یم یمطالعات داخل در

. پرداختنـد  یاسـالم  منتخـب  يکشـورها  یمـال  توسعه بر ينهاد عواملاثر  یبه بررس

 يآزادسـاز و  کـار  و  کسـب  سـهولت  خـوب،  یحکمرانـ  شـاخص  که دادند نشان ها آن

. گـذارد  یمـ  یمال بخش توسعه بر یمنف اثر ی،دموکراس شاخص و مثبت اثر ي،اقتصاد

 کـه  دهـد  یمـ  قرار مضاعف دیتأک مورد زین را حاضر پژوهش تیاهم ينحو به امر نیا

  .باشند داشته یمال بخش بر دوگانه و متناقض اثر نهادها است ممکن چگونه

کـرده و اثـر آن را    یرا بررسـ  یبر توسـعه مـال   یمال ي) آزادساز1389( انیاحمد 

عامـل بـر    نیتـر  اند که مهم ) نشان داده1393و همکاران ( ياست. محمد افتهیمثبت 

) نشـان  1393و همکـاران (  زاده یـی حیبـاز بـودن اقتصـاد اسـت.      ،یتوسعه بخش مال

  مثبت است. رانیدر ا یبر توسعه مال یاجتماع هیاند که اثر سرما داده

در  ینـان یو نااطم یمـال  يها اصطکاك ی) نشان داده است که وقت2020( 1یانچیب

توانـد   یمـ  يدیـ دصـالح  يهـا  مداخله م،یکن یگذاران را لحاظ م استیرد مداخله سمو

 2همکـاران و  گنیاز رکـود شـود. نـو    يریمثبت بـر رشـد و جلـوگ    یمنجر به اثربخش

هسـتند و ممکـن اسـت رشـد      دهیـ چیپ یمـال  يهـا  اند کـه نظـام   ) نشان داده2019(

کننـد.   تیـ حما يدر مراحل مختلـف توسـعه اقتصـاد    یرا به صورت متفاوت ياقتصاد

مــدت  حــداقل در کوتــاه یاســیس ي) نشــان داده اســت کــه نهادهــا2010( 3نــگاهو

کـه   ییشـوند بـه خصـوص در کشـورها     یبـر توسـعه مـال    یتوانند موجب اثربخش یم

 درآمد هستند. کم

 یاثـر منفـ   ی) معتقد است که در هر صورت نهادها و توسعه مـال 2020( 4ینکیج

است  دتریداشته باشند شد يبدتر تیفیکه نهادها ک یطیاثر در شرا نیا ؛رشد دارد بر

                                                        
1. Bianchi 
2. Nguyen et al 
3. Huang 
4. Jinqi 
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  کمتري دارد. باال باشد، اثر ينهاد تیفیکه ک یو در حالت

 يهـا  میـ ) معتقد هستند که رژ2017( 1یمانند خافاج قیتحق اتیگروه از ادب کی

 يقـو  فشـار  يهـا  گروه لیاز تشک يریخود و جلوگ یاسیحفظ نفوذ س يخودکامه برا

 یبخش تعاون کیبا توسعه  عمداً کنند دیرا تهد یاسیموجود س تیتوانند وضع یکه م

 يو انحصـار  افتـه یتوسـعه ن  یاز بخش مـال  و کردهعملکرد خوب مخالفت  يدارا یمال

 یمـدن  يهـا  يو آزاد یاسـ ی، حقوق سیدهد که دموکراس ینشان م جیبرد. نتا یسود م

) نشان داده است که توسـعه  2006( 2شوند. بک یم یمال يها يموجب توسعه همکار

 یو گسترش دسترسـ  قیشده و فقر را با تعم شتریب يموجب رشد اقتصاد یبخش مال

  دهد. یتر، کاهش ماانداز جامعه به طور کار و پس یبه منابع مال

  .است شده ارائه پژوهش نهیشیپ خالصه 1 شماره جدول در

  یخارج و یداخل مطالعات خالصه ):1( جدول

  سندگانینو پژوهش يهاافتهی  یمورد بررس يها مؤلفه

 بر ينهاد عوامل اثر

  یمال توسعه

 ســهولت خــوب، یحکمرانــ شــاخص

 اثـر  ياقتصـاد  يآزادساز وکار، کسب

 یمنف اثر یدموکراس شاخص و مثبت

  .یمال بخش توسعه بر

بر توسعه  یاسیس ينهادها مثبت اثر

  .یمال

  )1399( یکرم و یعاقل ،یعزت

ــگ ــاج2010( هوآنــ  ی) و خافــ

)2017(  

 توسعه و یمال يآزادساز

  یمال

  )1389( انیاحمد  یمال توسعه بر يآزادساز مثبت اثر

 توسعه بر مؤثر عوامل

  یمال بخش

  مؤثر عامل ینتر مهم اقتصاد، بودن باز

  یمال بخش توسعه بر

  )1393( همکاران و يمحمد

 توسعه و یاجتماع هیسرما

  یمال

 توسعه بر یاجتماع هیسرما مثبت اثر

  یمال

  )1393( همکاران و زاده ییحی

 و یمال يها اصطکاك

  يدیصالحد يها مداخله

 یمـال  يها صورت وجود اصطکاك در

ــانیو نااطم ــه ،ینــ ــا مداخلــ  يهــ

بر رشد اثر مثبت داشته  يدیصالحد

  .کند یم يریو از رکود جلوگ

  )2020( یانچیب

رشد و  ،یمال نظام نهادها،

  توسعه

 رشـد  بـر  یمال يها نظام نامتقارن اثر

  .ياقتصاد توسعه مختلف مراحل در

  )2019( یاسکول و براون گن،ینو

  )2020( ینکیج

                                                        
1. Khafagy 
2. Beck 
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  سندگانینو پژوهش يهاافتهی  یمورد بررس يها مؤلفه

 بـر  یمـال  توسـعه  و نهادها یمنف اثر

  .رشد

 رشد بر یمال بخش توسعه مثبت اثر

  .ياقتصاد

  )2006( بک

  )هاي پژوهش یافته(منبع: 
  

  هیفرض آزمون. 3

  نیروش تخم. 3-1

ـ ا اسـتفاده کـرده   یتصـادف  يمرز لینوشتار از روش تحل نیدر ا  يمـرز  لیـ . در تحلمی

داده و سـتانده در نظـر    انیـ م یداگالس ارتبـاط تبعـ  با استفاده از تابع کاب یتصادف

معمـول از   فیـ که در قسمت جمالت اخالل عـالوه بـر تعر   دیق نیبا ا شود، یگرفته م

هسـتند   ییرهـا یکه همان متغ ودش یدر نظر گرفته م زین يگریجمالت اخالل، جزء د

کمتـر از حـد کـارا     یصورت اگـر بنگـاه   نی. در اروند یشمار م به ییکه مسبب ناکارا

و بخش  ییوجود جمالت اخالل مسبب ناکارا لیاز آن به دل یکرده است قسمت دیتول

 یمربوط به جمالت اخالل معمـول  یواقع دیکارا و تول دیتول زانیتفاوت در م نیا گرید

بـا جمـالت    ییجمالت اخالل مسبب ناکـارا  نیا انسیوار انیم ینسبت فیاست. با تعر

مسـبب   يرهـا یمتغ نیـ ا کـه  یـن را انجـام داد دال بـر ا   یتوان آزمونیاخالل معمول م

 ,.Amsler, C., Prokhorov, A( قرار دارند یتیبه لحاظ معنادار در چه وضع ییناکارا

& Schmidt, 2017(روش جمـالت اخـالل    نیـ است کـه در ا  نیا گریمهم د ي . نکته

نرمـال   مـه ین عیتوز يدارااند ییکه مسبب ناکارا ینرمال و جمالت اخالل عیتوز يدارا

  بوده و در صفر منقطع هستند. یلذا نامنف و هستند

و  گنریکرد. ا يریگ هر مشاهده از مرز اندازه يتوان بر اساس فاصلهیرا م ییناکارا 

2و فان در بروك وزنیم و )1977( 1همکاران
 يمـرز  لیـ روش تحل ي) در ارائه1977( 

روش  نیـ شدند. ا قدم شیپ ییبالقوه و عوامل کارا دیحداکثر تول نیتخم يبرا یتصادف

گسـترش داده شـد.    یبـ یترک يهـا  داده ي) در حوزه1984( 3کلزیو س تیتوسط اشم

 یجهـان  يدر مـورد تکنولـوژ   یمناسـب  نیـی ) تب2013( 1نیکوئ) و مک2004( 4نیگر

                                                        
1. Aigner et al 
2. Meeusen and van den Broeck 
3. Schmidt and Sickles 
4. Greene 
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  اند.روش ارائه کرده نیمرتبط با ا

Y�� = f(X��)e���e����  معادله (1)                                                               

   u��~N��μ��,  σ�
��  ,       ν�� ~ N�0,  σν

� � )                                  2معادله (  

 شود: یم 3شماره  معادلهاز آن به شکل  حیتصر کی

����� = � + ����� + ����� + ����� + ��� − ���                        )  3( معادله  

 :که يا گونه به است،صفر  ریغ ینیانگیم يدارا ���جمله اخالل يدارا

��� = β� +β����� +β����� +β�����+���  معادله (4)               ��� +

و  2یمـال  يآزاد ،یاسـ یس ينهادهـا  که است مسئله نیا یبررس نوشتار نیهدف ا

منتخـب   يکشـورها  یفنـ  ییبـر کـارا   یسـه چـه اثراتـ    نیتعامل ا نیو همچن 3یپول

 مـه یسه عامل در جمالت اخـالل ن  نیخواهد گذاشت. لذا ا 4قایو شمال آفر انهیخاورم

 نسبتجمالت اخالل است،  انسیوار یابی، ارزي. گام بعدشود ینرمال در نظر گرفته م

جمـالت اخـالل    انسیـ واربـر مجمـوع    ییجمالت اخالل مسـبب عـدم کـارا    انسیوار

نسـبت اگـر بـه     نیا .)5ناکاراست (معادله  يرهایمتغ يسنجش معنادار يبرا ياریمع

عوامـل اخـالل جـزء     تـر  شیبـ  ياثرگـذار  زانیـ م ي دهنـده  باشد نشـان  تر کینزد کی

بـه صـفر باشـد     کیـ اسـت و اگـر نزد   زیناچ یناکاراست و سهم جمالت اخالل معمول

الگـو   ییدر ناکـارا  یجـزء ناکـارا سـهم انـدک     يرهـا یاست کـه متغ  نیا ي دهنده نشان

. کنـد  ییشناسـا  حیصـح  را رهـا یمتغ اسـت  نتوانسـته  پـژوهش  ي هیاند و فرضـ  داشته

  :شوند یبرآورد م 6ي شماره ها از معادلهنمونه از کی هر یفن ییکارا زین تیدرنها

                                                              )                 5معادله (
��

� 

�� = �     

��                      )             6معادله ( = ��
� + ��

� ،���� = exp (−���)  

                                                                                                                    
1. McQuinn 

 یاستقالل از کنترل دولت و مداخله در بخش مال ي سنجه نیو همچن یبانک اییکار ي سنجه کی یمال يآزاد. 2

 ادیـ برگرفته از بن( ندارد یمال يبر نهادها یتیشود و دولت مالک یداده م صیبازار تخص طیاست... اعتبار با شرا

  ).جیتیهر

در  مت،یاست. هم تورم و هم کنترل ق یمتیق يها کنترل یابیبا ارز متیثبات ق اریاز مع یبیترک ،یپول يآزاد. 3

نـرخ   یوزنـ  نیانگیـ بر اساس دو فاکتور است: م یپول يآزاد ي کند... نمره مؤلفه یم جادیبازار اختالل ا تیفعال

  ).جیتیبرگرفته از هر( ها یمتو کنترل ق ریتورم در سه سال اخ

تـا   2000 یقطر و امارات در بـازه زمـان   ،يتونس، عربستان سعود ه،یمصر، اردن، ترک ر،یالجزا ران،ینه کشور: ا. 4

2019  
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 ریو تفس نیتخم جینتا. 3-2

مختلـف بخـش    يها بهتر است به جنبه میبپرداز نیتخم جینتا ریکه به تفس قبل از آن

  .میمنا بپرداز ي در حوزه یمال

  

 
  ی)بانک جهان(منبع: 

 یقاو شمال آفر یانهخاورم يکشورها يبرا یشاخص توسعه مال ):2(شکل 
  

 يمشخص است، هر سه گروه منتخب از کشـورها  2شماره طور که از شکل  همان

بـاال،   یبـا توسـعه مـال    يهستند. در گـروه کشـورها   یفیضع ينهاد طیمح يمنا دارا

برخوردار اسـت. در   يباالتر تیفیاز ک یمال يها عامل رینظارت و مقررات نسبت به سا

 یمتوسط نظارت و مقررات بـه همـراه بـاز بـودن مـال      یبا توسعه مال يگروه کشورها

و بـاز   ينهـاد  طیمحـ  نییپا یبا توسعه مال يعامل است؛ اما در گروه کشورها نیبهتر

  دارد. يبهتر تیوضع یبودن مال

 نیتخم جینتا ریبه تفس ،یمختلف بخش مال يها از جنبه یمرور اجمال نیپس از ا

و تعامـل   یاسـ ینهـاد س  ،یپـول  يآزاد ،یمال يآزاد ن،یدر حالت اول تخم .میپرداز یم

و  یپـول  يدر تعامـل آزاد  ف،یـ . مطابق با تعرمیا را وارد مدل کرده یبا مال یپول يآزاد
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از  نجـا یدر ا یاسـ یمستتر است. درواقع حضـور نهـاد س   زین یاسیحضور نهاد س ،یمال

  آن شکست بازار بوده است. هیجنس مداخله و توج

از  ی؛مال- یو تعامل پول یاسینهاد س ،یمال ،یپول يبا آزاد نیتخم جینتا ):2(جدول 

 شکست بازار به شکست دولت

 zمقدار   اریانحراف مع  p>z  نیتخم  دیتابع تول

  6,39  0,03  0,00 0,2  کار يروین يدیکشش تول

 هیســرما يدیــکشــش تول

  یکیزیف
0,016  0,00  0,0008  18,80  

  ییمعادله ناکارا

 2,66 1,34 0,008  3,57  یپول يآزاد

  -3,31  1,23  0,001  -4,08  یمال يآزاد

 3,71 0,05 0,00 0,187  یاسینهاد س

 3,82 1,28 0,00 4,92  یمالـ  یپول

  )هاي پژوهش یافته( :منبع
  

) یی(مثبـت بـر ناکـارا    ییبر کـارا  یمنف ریتأث یپول يدهد که آزاد ینشان م جینتا

در  یاسـ یاز حـد نهـاد س   شیب يها و مداخله یمتیق يها کنترل به امر نیا لیدل. دارد

شـده   ییناکارا شیمنجر به افزا زیخود ن يبه خود یاسی. نهاد سگردد یبازم یامور پول

ناظر  شتریو ب باشد یم یاسیو علوم س یاسیاقتصاد س ي امر در حوزه نیا یرتفس .است

جامعـه،   یاسـ یس يها حق اظهارنظر، مشارکت رینظ یو اجتماع یاسیس يها به مؤلفه

بـر   یاثـر منفـ   یمـال  ياسـت کـه آزاد   نیـ جالب توجه ا ي نکته است....  و یدموکراس

اثـر   ردیگ یقرار م یپول ي حوزه با تعامل در یوقت اما؛ دارد) یی(مثبت بر کارا ییناکارا

در  یاسـ یس ياست کـه حضـور نهادهـا    یمهم اریبس ي جهینت نیشود. ا یآن عکس م

 ییآنها بر کـارا  ندیشود که برآ یم یدر بخش مال يزیمنجر به اثرات سرر ،یبخش پول

در بخـش   یاسـ یحالت، اثر نوع دوم حضور نهاد س نیدارد. در واقع در ا یاثر منف یفن

شـود   یمـ  هیـ نشان داده شد که به دنبال شکست بازار، حضور دولت توج یو پول یمال

  انجامد. یبه شکست م یتدرنها زیحضور ن نیاما ا

کـه   ییدر معنـا  یو پول یرا با بخش مال یاسیتعامل خود نهاد س ،يدر حالت بعد

 جی. نتـا میکنـ  یم یاست بررس یو پول یبخش مال يو توانمندساز يبه دنبال بسترساز

  نشان داده شده است. 3شماره در جدول  نیتخم
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  بازار يدر حالت توانمندساز نیتخم جینتا ):3(جدول 

 zمقدار   اریانحراف مع  p>z  نیتخم  دیتابع تول

  6,14  0,03  0,00 0,19  کار يروین يدیکشش تول

  20,24  0,0008  0,00  0,016  یکیزیف هیسرما يدیتول کشش

  ییمعادله ناکارا

 1,3 1,22 0,194  1,58  یپول يآزاد

  - 3,53  1,72  0,00  -6,07  یمال يآزاد

 3,62 1,76 0,00 6,39  یاسینهاد س

ــا آزاد یاســیتعامــل نهــاد س  يب

  یو پول یمال
4,98- 0,00 1,36 3,66- 

       0,81 یفن ییکارا

� 0,93  ���� > �ℎ�2 0.00 

  )پژوهش هاي یافته(: منبع
  

 یمـال  يدار نشده است. آزاد یمعن ی،پول يشکل است که آزاد نیبد نیتخم جینتا

 نهـاد . اسـت  شـده ) یی(کاهش ناکـارا  ییکارا شیکماکان مانند حالت اول موجب افزا

اسـت کـه    نیحالت ا نیمهم ا ي نکته. دارد ییکارا بر یمنف اثر قبل مانند زین یاسیس

کـارکرد   ي کننـده  لیعنوان عامل بسترساز، توانمندسـاز و تسـه   به یاسینهاد س یوقت

  شود. ی) میی(کاهش ناکارا ییکارا شیکند، باعث افزا یبازار عمل م

  :داده شده است یشنما 3شماره در شکل  زیمنتخب ن يکشورها یفن ییکارا 
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  )پژوهش يها افته(یمنبع: 

  یفن ییکارا متوسط: )3( شکل

  يریگ جهینت

 نیـ ا نیـی تب بـه  یتصـادف  يمـرز  لیـ و تحل ينهـاد  لیتحل از استفاده بامقاله  نیا در

هم اثر مثبت و  یاسیس ينهادها که شد پرداخته قیتحق اتیادب در موجودپارادوکس 

در دو سـطح ارائـه    هـا  لیـ تحل راسـتا  نیـ ا در. اند گذاشته یبر بخش مال یهم اثر منف

 یو پـول  یمال يدر بازارها یاسینهاد س میمستق ي به مداخله: سطح اول مربوط دیگرد

 در. بـود  ينظـام اقتصـاد   تیـ در کل یاسیثبات نهاد س جادیو سطح دوم ناظر به ا بود

تواننـد در   یبـه سـه شـکل مـ     یاسـ یس يکه نهادها دیمالحظه گرد لیسطح اول تحل

، دولـت  شکسـت  بـا فـر جهـت مقابلـه     حضور داشته باشـند؛ لسـه   یو پول یبخش مال

 هـر  ينظـر  لیبازار. دال يشکست بازار، توانمندساز با مقابله جهت دولت يگر مداخله

اسـتفاده   بـا  ها هیفرض سپسقرار گرفت و  لیمورد تحل کردهایرو نیااز طرفداران  کی

اسـت   نیـ از ا یحاک ها نیتخم جینتاآزمون قرار گرفت.  مورد یتصادف يمرز لیتحلاز 

منجـر بـه شکسـت دولـت      یاسـ یس يدولت، حضور نهادها يگر مداخله حالت درکه 

حضـور نهـاد    ،بـازار  يدارد؛ اما در حالت توانمندسـاز  ییبر کارا یشود و اثرات منف یم

  شده است. ییکارا شیباعث افزا یاسیس
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  تیاسیس شنهاداتیپ

 ي نحـوه از  دیـ هـا با  دولـت  کـه  اسـت  نیـ امقاله  نیا یاستیس شنهادیپ نیتر مهم -1

شود خارج شوند و در  یمنجر به شکست دولت م یتکه درنها گرانه حضور مداخله

 داشته باشند. يتر بازار حضور فعال يتوانمندساز جهت

نسـبت بـه    متمرکـز  يهـا  حکومـت  بهتـر  عملکرد مقاله، نیا گریمهم د شنهادیپ -2

 دییـ ) را تأ2006( 1و نصـر  يصـر یپـژوهش ق  ي جـه یمسـئله نت  نیـ است. ا فر لسه

 ریمسـ  به یوابستگ لیبه دل انهیخاورم يهستند که در کشورهاکند که معتقد  یم

مسـئله   نیـ ا نیتوانند عمل کننـد. همچنـ   یمتمرکز بهتر م يها حکومت ،یخیتار

کنـد   یم دییتأ زی) را ن2020، 2012، 2006متعدد عجم اوغلو ( يها پژوهش جِینتا

 يهـا  شـده، حکومـت   یطـ  ریبـه مسـ   یکه بـه لحـاظ وابسـتگ    ییکه در کشورها

و  يبـه رشـد اقتصـاد    يادیـ ز لیـ ها تما حکومت نیکند، ا یتمرکزگرا را اقتضاء م

 کننـد. در  یراه موفق عمـل مـ   نیدر ا زین يادیز یلیدارند و تا حدود خ ییشکوفا

 ،زده شـتاب  ينسبت به اصالحات نهـاد  یاسیس ییکشورها، تمرکزگرا نیواقع در ا

خـود نهـاد    ب،یـ ترت نیباشـد). بـد   داریـ کند (ولو در بلندمـدت ناپا  یبهتر عمل م

بـه دنبـال    یممکن است اثر منف یاسیو س یاجتماع يها از منظر شاخص یاسیس

 يمندسـاز نو توا يبسترساز يعامل قدرتمند برا کی ییداشته باشد، اما تمرکزگرا

 شود. یم ییکارا شیکانال باعث افزا نیکه از ا دیآ یبه حساب م زیبازار ن

  

   

                                                        
1. Gheissari  & Nasr 
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