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  مقدمه -1

هـا   هـاي سیاسـتگذاران و دولـت    تـرین دغدغـه   دستیابی به رشد اقتصادي پایدار یکی از مهـم 

آنکه  با وجودسازد که چرا  است. بررسی عملکرد اقتصادي کشورها این سوال را مطرح می

ها در دستیابی به  رود، اما برخی دولت شمار می ها به ترین هدف دولت دستیابی به رشد جدي

   ند؟ا آن ناتوان مانده

هاي بهینـه در جهـت    ها براي تحقق اهداف اقتصادي اتخاذ سیاست رویکرد منطقی دولت

معموال آن است که هاي اقتصادي کشور است، اما واقعیت  ریزي دستیابی به اهداف و برنامه

هاي بهینـه اتخـاذ شـده تحقـق      ها بهینه نبوده و در برخی موارد نیز سیاست ذاري همه سیاست

شود. در خصوص چرایی این موضوع باید اذعان داشت شـرایط حـاکم    نمی نیافته و اجرایی

هـا نقـش    گذاريگیـري سیاسـت   رهنگی یک کشور در جهتبر ساختار سیاسی، اجتماعی و ف

  اي دارد.  کننده تعیین

تـوان گفـت سـاختار سیاسـی یـک کشـور یکـی از مـوثرترین عوامـل بـر            به جـرات مـی  

طـوري    دادهاي اقتصادي اسـت بـه  ها و برون گذاريهاي اقتصادي، نتایج سیاست سیاستگذاري

ها این است که عوامل و نیروهاي  ترین پرسش یکی از اساسی ،که در ادبیات اقتصاد سیاسی

  گذارد؟  سیاسی چگونه بر عملکرد اقتصادي تاثیر می

کار هـاي اقتصـادي را سـازو    کنـد کـه سیاسـت    اقتصاد سیاسی این واقعیـت را مطـرح مـی   

دهـد.   هـا در جامعـه را بازتـاب مـی     منافع قدرتمندترین گـروه از این رو  ه، سیاسی تعیین کرد

تحت این شرایط ساختار سیاسی کشـور و نحـوه تعامـل دو نهـاد سیاسـی دولـت و مجلـس        

  هاي اقتصادي باشد.  گیري سیاست تواند عامل بسیار مهمی بر جهت می

رشد اقتصادي در اقتصاد  رو به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه نرخ مطالعه پیش

طور خاص چگونگی تعامل بین دو نهاد دولت و مجلس   ایران به ساختار سیاسی کشور و به

  بستگی دارد؟
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  ادبیات موضوع -2

بـه طـوري    هاي مطرح در اقتصـاد اسـت   الهترین مس دستیابی به رشد اقتصادي یکی از قدیمی

توان در نظریات اقتصاددانان کالسیکی همچون هیوم، اسـمیت، مـالتوس و ریکـاردو     که می

پـردازان رشـد اقتصـادي بـه      ) در کتـاب نظریـه  1374( روستو؛ نظریات رشد را پیگیري کرد

هیـوم رشـد    ،تبیین عوامل موثر بر رشد اقتصادي از دیدگاه این اقتصـاددانان پرداختـه اسـت   

داند. اسـمیت نیـز    ط به تشکیل سرمایه از محل گسترش و توسعه تجارت میاقتصادي را منو

انداز مازاد بر مصرف را منبـع   داند و پس نیروي کار، زمین و سرمایه را عامل اصلی تولید می

تـرین عامـل رشـد اقتصـادي را      کنـد، در عـین حـال مهـم     گـذاري معرفـی مـی    تامین سـرمایه 

  داند.  هاي کاراندوز را یک عامل رشد می نوآوري داند. مالتوس وري نیروي کار می بهره

تـوان نظریـات رشـد را از متـون و      اگر چه در ادبیات اقتصادي و تاریخ علـم اقتصـاد مـی   

جـو  و نظریات اقتصاددانانی مانند جان استوارت میل، مـارکس، کینـز و شـومپیتر نیـز جسـت     

) دربـاره مشـارکتی در   1956کرد، اما نظریات مدرن رشد اقتصادي از مقالـه رابـرت سـولو (   

سـازي سـولو در تبیـین شـواهد تجربـی       نظریه رشد اقتصادي شروع شد. با ایـن وجـود مـدل   

رشد محصول و سرمایه باید متناسـب بـا    ،چندان موفق نبود، چراکه بر اساس مدل ارائه شده

تر از رشـد   کرد. این در حالی است که رشد تولید و سرمایه بزرگ رشد نیروي کار رشد می

روي کار است. در تکمیل این مدل براي رفع ناسازگاري مدل ارائه شده با حقایق تجربـی  نی

رشد تولید معادل با رشـد پیشـرفت فنـی و رشـد نیـروي       و عامل پیشرفت فنی وارد مدل شد

ایـن   کـه رشد درآمد سرانه کشورها بایـد همگـرا شـود     ،. بر اساس این مدلقرار گرفتکار 

  ناقض است.موضوع با شواهد تجربی در ت

هاي رشد، اقتصـاددانان تـالش کردنـد بـراي      سازي زا در مدل با ورود نظریات رشد درون

عوامـل مختلفـی را وارد الگوهـاي    رشد و توضیح اختالف رشد در کشـور،   تکمیل نظریات

) بـا وارد کـردن سـرمایه انسـانی     1988( 2) و لوکاس1986( 1رومر ،رشد کنند. به عنوان مثال

                                                                                                              
1. Romer  
2. Lucas  



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  38

 

 

به تبیین بخشی از اختالف رشد میان کشورها پرداختند. در ادامه عوامـل   سازي رشد در مدل

دیگري همچون مخارج عمـومی دولـت، بـازار سـرمایه نـاقص، حقـوق مالکیـت و کیفیـت         

هاي رشـد شـد و هرکـدام بـه نـوعی در جهـت توضـیح مسـیر رشـد           سازي نهادها وارد مدل

 بلندمدت و عدم همگرایی رشد کشورها تالش کردند.

رونـدادهاي  ب بیـان دیگـر،  نیز یکی از عوامل اثرگذار بر رشـد اقتصـادي اسـت. بـه     دولت 

هـاي   ها و رفتار دولت نظیر مالیات، ترکیب مخارج و هزینـه  گذارياقتصادي از طریق سیاست

دولت، ماهیت و کیفیت ارائه خدمات، قوانین حمایتی، کیفیت اجراي قـوانین و مـواردي از   

  یرد. گ این دست تحت تاثیر قرار می

توانـد مسـیر رشـد اقتصـادي یـک       یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار که مـی همچنین 

ساختار سیاسی حاکم بر کشور است. به همین منظـور در ادبیـات    ،دهی کند کشور را جهت

اقتصاد سیاسی، تالش شده است بـراي تشـریح رشـد اقتصـادي عـواملی نظیـر نـوع سـاختار         

چگونگی حاکمیت قانون، چگونگی پیگیري منافع توسـط  سیاسی، کیفیت ساختار سیاسی، 

سازي  نفع و تعامل میان نیروهاي سیاسی حاضر در ساختار حکومت وارد مدل هاي ذي گروه

طور کلی مطالعـات مبتنـی    . بهکندرشد شود و بخشی از شواهد تجربی را از این طریق تبیین 

  اند. اگون ساختار سیاسی پرداختهبر اقتصاد سیاسی براي تبیین رشد اقتصادي به ابعاد گون

گروهی از مطالعات اقتصاد سیاسی و رشد به بررسـی ارتبـاط نـوع حکومـت سیاسـی بـر       

 1گـویر و اولسـون   تـوان بـه مطالعـه مـک     انـد. در ایـن خصـوص مـی     رشد اقتصادي پرداختـه 

 4)، ناریان، ناریان و اسـمیت 2001( 3)، پرسون و تابلینی2001( 2)، تاوارز و واکزارگ1996(

) اشاره کرد. در این مطالعات پرسـش اساسـی ایـن اسـت     2013( 5) و هنریک نوتسن2011(

هاي دیکتاتوري دارنـد؟   تري نسبت به حکومت هاي دموکراسی رشد سریع که آیا حکومت

                                                                                                              
1. Mcguire, Olson 
2. Tavares, Wacziarg 
3. Persson, Tabellini 
4. Narayan, Narayan, Smyth 
5. Henrik Knutsen 
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کشورها بر مبناي معیارهـاي مختلفـی بـه طیفـی از سـاختار سیاسـی        ،براي پاسخ به این سوال

  اند.   بندي شده دسته

طع و دقیقی براي سوال اصلی این نوع مطالعـات اقتصـاد سیاسـی و رشـد وجـود      پاسخ قا

ندارد و عنوان شده رشد اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگی بیشتر وابسته به افـق زمـانی   

  ها بر مسند قدرت است تا نوع حکومت سیاسی.ي آنانداز بقا دید سیاستگذاران و چشم

ــاگل  ــی و س ــر، روبین ــابلینی1992( 1آلســینا، کزل ــو1991( 2)، ادوارز و ت )، 2001( 3)، فاس

 6)، بلتینی، سـرونی و پرارلـو  2013( 5)، اري آیسن و فرانسیسکو ویگا2013( 4گورگل و الچ

ثبـاتی سیاسـی (بـا تعـاریف متفـاوتی کـه بـراي ایـن          ) بر اثر بـی 1968( 7) و هانتینگتن2013(

ثباتی حکومت منجـر   کنند بی میاند. ایشان استدالل  موضوع عنوان شده است) تمرکز کرده

شـود، چراکـه حکومـت      نگري در تصمیمات و سیاستگذاري می به عدم دوراندیشی و آینده

هـا و افـزایش اسـتقراض     از استقرار خود در آینده اطمینان نداشته و اقدام بـه افـزایش هزینـه   

  گذارد.   کنند و از این طریق اثر نامطلوبی بر بروندادهاي اقتصادي می می

گذاري اقتصـادي توســط  هـاي سیاســت  کننـد، انتخــاب  بیـان مــی  )1994( 8سـینا و پروتــی آل

ریزان اجتماعی نتیجه کشمکش سیاسـی در درون یـک سـاختار نهـادي اسـت. ایشـان        برنامه

ثبـاتی سیاسـی، آزادي سیاسـی و     براي تبیین رشد اقتصادي از متغیرهاي انباشت سرمایه، بـی 

همچنین در تبیین چگونگی اثرگذاري ساخت سیاسی  گیرند. نهادهاي دموکراتیک بهره می

کنند که ممکن است سیاستمداران متصدي امـور در تـالش بـراي     طور عنوان می بر رشد این

  اي را در پیش گیرند. نظرانه و غیربهینه هاي کوتاه انتخاب مجدد، سیاست

                                                                                                              
1. Alesina, Ozler, Roubini and Swagel, 
2. Edwards and Tabellini 
3. Fosu 
4. Gurgul and Lach 
5. Ari Aisen and Francisco Jose Veiga 
6. Bellettini, Ceroni and Prarolo 
7. Huntington 
8. Alesina and Perotti 
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ــت  ــیس و وینگاسـ ــورث، والـ ــفهانی ک)، 2009( 1نـ ــالحی اصـ ــتانهیرا و صـ )، 1392( 2اسـ

 4)، نـورث، آســم اوغلـو، فوکویامــا و رودریــک  2004( 3اوغلــو، جانسـون و رابینســون  آسـم 

) بر نقـش کـارکرد نهـادي    2010( 6اوغلو و رابینسون ) و آسم2009( 5)، هیون و چاوز2008(

  اند.   بر عملکرد اقتصادي تمرکز کرده

ملکـرد اقتصـادي را   ) سه کارکرد نهادي موثر بـر ع 1392استانهیرا و صالحی اصفهانی (ک

کننـد. کارآمـدي در    کارآمدي در نمایندگی، ایجـاد التـزام و ایجـاد همـاهنگی معرفـی مـی      

گذاران بـا منـافع مـردم    هـاي سیاسـت   م در همسو کـردن انگیـزه  نمایندگی به توانایی توده مرد

کارکرد نهـادي ضـروري بـراي پشـتیبانی از      ،ها گردد. التزام یا تعهد به اجراي سیاست بازمی

هـا بـر    گیرد که در صورت تغییر سیاست هایی را دربر می هاي کارآمد است و هزینه یاستس

شود. ایجاد هماهنگی نیز ویژگی ضروري نهادي براي به حداقل رسـاندن   اقتصاد تحمیل می

اتالف منابع است. تضاد منافع این ظرفیت را دارد که به برداشت بیش از حد از منبـع رانـت   

صاص بـیش از حـد منـابع بـراي بـه دسـت آوردن سـهم بیشـتر بینجامـد.          مورد نزاع و یا اخت

کشورهایی که فاقد سازوکار مناسب براي همسو کردن منـافع کنشـگران سیاسـی اصـلی بـا      

احتمـاال قـادر    ،کارکردهاي نهـادي یادشـده باشـند     رشد اقتصادي هستند و ناتوان از تضمین

  نیستند نهادهایشان را بهبود ببخشند.  

ــ ــورث، وال ــیش  2009یس و وینگاســت (ن ــر ســه پ ــا ب ــش نهاده   شــرط ) در خصــوص نق

هایی دائمـی بـا عمـري بیشـتر از      گیري سازمان شکل -2حاکمیت قانون میان فرادستان،  -1 

هـا باعـث    شـرط  کنـد. ایـن پـیش    کنتـرل سیاسـی نظامیـان تاکیـد مـی      -3کننـدگان و   تاسیس

هـاي   حـق تشـکیل سـازمان   شود روابط غیرشخصی بر جامعـه حـاکم شـود و همـه افـراد       می

کنند. این موضوع منجر به از بـین رفـتن منبـع رانـت      سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را پیدا می

                                                                                                              
1. North, Wallis and Weingast 
2. Castanheira and Salehi Esfahani 
3. Acemoglu, Johnson and Robinson 
4. North, Acemoglu, Fukuyama and Rodrik 
5. Huynh and Chavez 
6. Acemoglu and Robinson 
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گیري این نظم بـه ایجـاد    شود و رقابت جایگزین آن خواهد شد. شکل نزد ائتالف غالب می

شـود و رشـد اقتصـادي     منجر مـی  Tنهادهایی که براي حفظ حقوق مالکیت ضرورت دارند

 زند. ار را رقم میپاید

گروهی از مطالعات اقتصاد سیاسی و رشد اقتصادي به بررسـی نقـش رقابـت سیاسـی بـر      

تـوان بـه مطالعـات     اند. در این حوزه می ویژه رشد اقتصادي پرداخته بروندادهاي اقتصادي به

)، آلفونـا و  2010)، بثلـی و پرسـون (  2006اوغلو و رابینسـون (  )، آسم2005( 1بثلی و پرسون

طـور   ) اشاره کـرد. ایـن  2015( 4) و لئونیدا و همکاران2014( 3)، گئورگ من2011( 2برالدي

شـود   شود که وجود احزاب گوناگون و قدرتمند در ساختار سیاسی باعـث مـی   استدالل می

قرار گیرد و کمتر به نفع منافع حزبی و گروهی خـاص   زنی ها مورد نقد و چانه سیاستگذاري

  پیگیري منافع جمعی و ملی کشور به بهبود رشد اقتصادي منجر خواهد شد.  بنابراینباشد، 

گویند تحت شرایطی که رقابت سیاسی باال باشد پیروزي  ) می2015( 5لئونیدا و همکاران

ارد. وقتـی رقابـت در حـداقل خـود     دهنـده رشـد بسـتگی د     هاي ارتقا در انتخابات به سیاست

کنند که چندان همسو بـا رشـد نیسـت بـه      هایی وضع می گیران سیاسی سیاست باشد، تصمیم

  شوند.   این دلیل که توسط رقباي سیاسی تهدید نمی

شـود یـک حـزب بـه      وجود احزاب گوناگون و رقابت سیاسی میـان احـزاب باعـث مـی    

تـوان گفـت    واقع مـی  خود را دنبال کند. درصورت انحصاري نتواند منافع حزبی و گروهی 

گیـري و سیاسـتگذاري کشـور     حضور احزاب قدرتمند و غیرانحصاري در سـاختار تصـمیم  

شـود در   شـود. ایـن موضـوع باعـث مـی      مانع از پیگیري منافع شخصی و گروهی خاص مـی 

هـا بـه نفـع     گیـران، سیاسـتگذاري   رقابت شکل گرفته میان صاحبان قدرت سیاسی و تصـمیم 

  نافع ملی رقم بخورد، نه منافع حزبی و گروهی خاصی.م

                                                                                                              
1. Besley and Persson 
2. Alfano and Baraldi 
3. Georg Man 
4. Leonida 
5. Leonida 
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هـا و قـوانین    ) معتقدنـد سیاسـتگذاران در صـورتی سیاسـت    2006اوغلو و رابینسون ( آسم

کنند که قانون یا سیاست نامبرده اختالل یا تهدیدي بـراي قـدرت    ارتقادهنده رشد اتخاذ می

رقابت سیاسی محدود باشد و  تحت شرایطی که ،سیاسی آنها محسوب نشود. به عنوان مثال

مردان ممکـن اسـت بـراي    سی یک کشور پاگرفته باشند، سیاستاحزاب کمتر در ساختار سیا

ننـد.  وري را در کشور محـدود ک اامکان توسعه فن ،اینکه احتمال حضور رقیب را کمتر کنند

واسطه تـرس از قـدرت گـرفتن حـزب اپوزیسـیون ممکـن        حذب حاکم به به عبارت دیگر،

ست که تحت شـرایط وجـود احـزاب    ا وسعه اقتصادي را محدود کند. این در حالیاست، ت

گیـرد   ها از سوي حزب رقیب مورد انتقاد قرار می سیاست ،قدرتمند و وجود رقابت بین آنها

  هاي ارتقادهنده رشد اتخاذ خواهد شد. و در نهایت سیاست

ابت سیاسـی میـان   هاي دموکراتیک با درجه متفاوت از دموکراسی بحث رق در حکومت

واقـع تحـت    هاي مجلس پیگیري کـرد. در  توان در کسب کرسی طور عمده می احزاب را به

تـوان گفـت    می ،هاي مجلس تحت تصرف یک یا دو حزب است شرایطی که بیشتر کرسی

) تـالش کـرده   2014مـن (  رقابت سیاسی در حداقل خود است. در ایـن خصـوص گئـورگ   

دهنده آن مثل قوه مقننه در برابر قوه مجریه بـه   شکل يجزااست با تجزیه ساختار سیاسی به ا

من به رابطه غیرخطی و  بررسی اثر رقابت سیاسی بر رشد اقتصادي بپردازد. اگر چه گئورگ

غیریکنواخت میان ساخت سیاسی و رقابت سیاسی بـا رشـد اقتصـادي تاکیـد کـرده و یـک       

ده است که نحـوه اثرگـذاري   شکل بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادي تعریف کر Uرابطه 

آن بر رشد اقتصادي را وابسته به ساختار کلی حکومت به لحـاظ اسـتبدادي یـا دموکراسـی     

دانسته است، اما در انواع حکومت با ساختار دموکراسی بـا درجـات مختلـف دموکراسـی،     

) 2015شود. در مقابل لئونیـدا و همکـاران (   رشد اقتصادي منجر می يرقابت سیاسی به ارتقا

رابطه یکنواخت و مثبتی میان رقابت سیاسی و رشد و یک رابطه غیریکنواخت میان رقابـت  

انـد. اگرچـه مـدل بکـار رفتـه در مطالعـه لئونیـدا و         سیاسی و آزادي سیاسـی بـرآورد کـرده   

از ابتدا از مدل غیرخطی بـراي بـرآورد   من  من متفاوت است و گئورگ همکاران و گئورگ

  مدل بهره گرفته است. 
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دهند که تاثیر مثبت رقابـت سیاسـی بـر رشـد در سـطوح       ) نشان می2010بثلی و پرسون (

طوري که در سطوح پایین رقابت سیاسی که یک یـا دو   میانی و باالتر رقابت، بیشتر است به

حـاکم تـاثیر چنـدانی بـر انتخـاب      حزب در موضع قدرت قرار دارند حتـی تغییـر در حـزب    

دهنده رشد ندارد. این درحالی است که در سطوح میـانی و بـاالتر رقابـت     هاي ارتقا سیاست

هاي  أي بیشتر به سمت سیاستدست آوردن ره دلیل ب کنندگان در انتخابات به سیاسی رقابت

سـی کـه تنـوع    تـوان اسـتدالل کـرد در سـاختارهاي سیا     دارند. می دهنده رشد گام برمی ارتقا

تفـاوت چنـدانی    ،هاي مجلس در تصرف کدام حزب است احزاب کمتر است اینکه کرسی

ویژه ه دهنده رشد اقتصادي نیستند ب ها معموال ارتقا گذاريها ندارد و سیاست در اتخاذ سیاست

  در ساختارهاي سیاسی که توزیع قدرت به سمت قوه مجریه است.

ییس جمهور و مجلس را از منظر دیگري نیـز  بحث رقابت سیاسی در کشورهاي داراي ر

له اتوان بررسی کرد. در واقع بحث بر سر کیفیت تعامل بین مجلـس و دولـت اسـت. مسـ     می

هـاي دولـت بـه چـه میـزان و بـا چـه کیفیتـی مـورد انتقـاد جـدي و             این اسـت کـه سیاسـت   

دور از هاي دولـت بـه    چه سیاست شود. به طور قطع هر کارشناسانه از سوي مجلس واقع می

هاي اتخاذ شده ارتقادهنده رشد  سیاست، هاي سیاسی مورد انتقاد کارشناسانه قرار گیرد نزاع

  اقتصادي خواهد بود. 

توانـد بـه دور از    هاي دولـت مـی   شود که تحت چه شرایطی سیاست حال این سوال مطرح می

ابـت سیاسـی یـا بـه     هاي سیاسی مورد انتقاد جدي و کارشناسانه قرار گیرد؟ این بـه درجـه رق   نزاع

  هاي سیاسی در مجلس بستگی دارد. عبارت دیگر به درجه تنوع و توازن قدرت بین جناح

هـا در اختیـار جنـاح     وقتی توازن قدرت در سطح مجلـس وجـود نـدارد و بیشـتر کرسـی     

هـا در اختیـار جنـاح ریـیس جمهـور قـرار دارد، رشـد         جمهور یا بیشتر کرسی مخالف رییس

اي باشـد کـه    هـا در مجلـس بـه گونـه     دود شـود. اگـر توزیـع کرسـی    تواند محـ  اقتصادي می

 ،جمهـور و قـوه مقننـه وجـود داشـته باشـد       همسویی قابل توجهی بین جنـاح سیاسـی ریـیس   

ز آنکـه بـه نفـع    هـا بـیش ا   گیرد و سیاسـت  تواند تحت تأثیر منفی قرار  ها می کارایی سیاست
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به پیگیري بیشتر منافع حزبـی و گروهـی   منجر  ،دهنده رشد اقتصادي باشند منافع ملی و ارتقا

  خواهند شد. 

انتظــار اتخــاذ  ،تحــت شــرایطی کــه قــوه مقننــه و مجریــه همســو هســتند از یــک طــرف، 

طوري که مجلس بـه جـاي آنکـه نقـش      دهنده رشد دور از ذهن نیست به هاي تقلیل سیاست

تر مهر تایید بر بیش ،هاي دولت را بازي کند گذاري، یعنی کنترل و ارزیابی سیاستاصلی خود

زند. تحت این شرایط رشد اقتصادي تقلیل خواهد یافت.  هاي دولت می ها و سیاست خواسته

تحت شرایطی که ناهمسویی با درجه بـاال بـین دولـت و مجلـس وجـود      از طرف دیگر، اما 

هاي سیاسی شکل گیرد که تحت این شـرایط نیـز کـارایی     پایه نزاع تواند بر تعامل می ،دارد

تـر   دار خواهد بود. بنابراین اگر توزیـع قـدرت متـوازن    لهاها از بعد رشد اقتصادي مس سیاست

گیـري   باشد نه چندان امکان پیگیـري منـافع حزبـی وجـود دارد و نـه چنـدان امکـان شـکل        

هـا و رشـد    هـا ارتقادهنـده کـارایی سیاسـت    جناحی افراطی و مخرب. مجموعـه این هاي  نزاع

  اقتصادي خواهد بود.

و تعامـل سـازنده     تواند مطرح شود که همسـویی وقتـی بـا همکـاري     استدالل میالبته این 

رشـد اقتصـادي را شـاهد خـواهیم بـود و بـرعکس        يها و ارتقا همراه باشد، کارایی سیاست

هـاي جنـاحی را موجـب شـود و کـارایی       ها و تنش تواند نزاع ناهمسویی دولت و مجلس می

ر این خصوص باید توجه داشت که اگر سـاختار  ها را تحت تأثیر منفی قرار دهد. د سیاست

هـا یـا احـزاب      اي باشد که تنوع و توازن قدرت بـین جنـاح   سیاسی در سطح مجلس به گونه

آنگاه کیفیت تعامل دولت و مجلس تا حـدود زیـادي تحـت     ،مختلف در حداقل خود باشد

تحت ایـن شـرایط،   گیرد. در واقع  جمهور قرار می ها و رییس هاي رفتاري جناح تأثیر ویژگی

هـاي ارتقـا دهنـده     توانند در تعاملی سازنده سیاست در حالت همسویی، دولت و مجلس می

رشد را اتخاذ کنند یا اینکه به دنبال حداکثرسازي منافع جناحی باشند. در حالت ناهمسـویی  

هـاي   تواننـد تعامـل سـازنده ارتقادهنـده رشـد را پیشـه کننـد یـا نـزاع          نیز دولت و مجلس می

دهنده رشد را در پیش بگیرند. اما وقتی توازن قدرت در سطح مجلس وجـود   احی تقلیلجن

هـاي جنـاحی    دارد نه امکان پیگیري منافع جناحی به آن شدت وجود دارد و نه امکان نـزاع 
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نحوه تعامـل بـه    ،ها در مجلس وجود ندارد مخرب. این در حالی است که وقتی توازن جناح

بنابراین ایـن تـوازن قـدرت یـا ویژگـی       ،ي سیاسی بستگی داردها هاي رفتاري جناح ویژگی

  ها.  هاي رفتاري جناح لویت دارد بر ویژگیوساختاري است که ا

در خصوص نقش تنوع حزبی نیز باید گفت در سطوح باالي توازن قدرت هرچـه تنـوع   

ها  استها باالتر خواهد بود. در واقع تحت این شرایط سی کارایی سیاست ،حزبی باالتر باشد

هـا و   شود و این ارتقادهنـده کـارایی سیاسـت    مورد نقد جدي و کارشناسانه بیشتري واقع می

  رشد اقتصادي خواهد بود. 

زیـرا ایـن    ،توانـد نقـش مخـرب داشـته باشـد      تنوع حزبی مـی در درجات پایین توازن قدرت، 

ایـن   امکان وجود دارد که حزب حاکم انرژي زیادي براي حذف رقباي کوچک صرف کنـد و 

  ) نیز مورد توجه واقع شده است.  2006اوغلو و رابینسون ( موضوعی است که از سوي آسم

له تـوازن قـدرت در   ابنابراین در خصوص کیفیت تعامل دولت و مجلس باید هم بـر مسـ  

له تنوع قدرت تأکید ویژه داشت. شاید بهتر باشد همانند بثلی و پرسـون  امجلس و هم بر مس

) درجات مختلف از رقابت را 2014من ( ) و گئورگ2006رابینسون (اوغلو و  )، آسم2010(

ها بـا قیـد تنـوع و     مدنظر قرار داد و رقابت در سطوح باال، یعنی حضور همه احزاب و جناح

هـا را   یا اینکه خود تنوع و توازن قدرت بـین جنـاح   دهنده رشد بدانیمتوازن قدرت، را ارتقا

کنیم و افزایش در تنوع و توازن را عامل مـوثر در   معیاري براي ساختار سیاسی کشور لحاظ

  البته هردو در نهایت به یک معنا خواهد بود. ،رشد بدانیم

از تک حزبی بودن ساختار سیاسـی   اشت که همسویی مجلس و دولت لزوماباید توجه د

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور  بلکه ممکن است ویژگی ،گیرد کشور نشأت نمی

جمهـور ترکیـب مجلـس نیـز چـرخش       اي باشد که با تغییر دولت و رییس به گونه مورد نظر

 ،جمهـور داشـته باشـد. بـا ایـن وجـود       قابل توجهی در جهـت همسـویی بـا دولـت و ریـیس     

هاي مجلس  تواند از تسلط حزب حاکم بر قوه مجریه و کرسی همسویی مجلس و دولت می

همسویی دولت و مجلس از هر عاملی که نشأت گرفته باشـد ایـن    ،نشأت بگیرد. به هر حال

گیري براي یک سیاست یا قانون خاص با حداقل نظـر   آورد که رأي به وجود می ااحتمال ر
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کارشناسی و نقد کمتر از جانب سایر احزاب و نمایندگان راي موافق بگیرد که لزوما مبتنـی  

  نده رشد اقتصادي نیست. کن هاي تقویت بر منافع ملی و همسو با سیاست

اند و همچنـین   در یک ساختار سیاسی که احزاب چندگانه به صورت عمیق شکل گرفته

طور انحصاري در اختیار یک حزب نیست، سیاستگذاري کارآمـدتر خواهـد بـود     مجلس به

کننـده از پیگیـري منـافع گروهـی      تواند به عنوان یـک نهـاد کنتـرل    اي که مجلس می گونه به

توانـد   . سیاستگذاري تحت این شرایط میکندیري کند و منافع ملی را پیگیري دولت جلوگ

  دهد. رشد پایدار را نتیجه 

  

  معرفی و برآورد مدل   -3

هـا و بـه تبـع آن     بـر کیفیـت سیاسـت     هدف مقاله حاضر بررسی اثر ساختار و درجـه رقابـت  

ي رشـد رایـج در   هـا  عملکرد رشد اقتصادي است. به منظور دستیابی به ایـن هـدف از مـدل   

را   شود و شاخصی کـه بـه نـوعی درجـه رقابـت      حوزه ادبیات اقتصاد سیاسی بهره گرفته می

بـر    شود. مدل زیر براي بررسی اثر ساختار مجلس یا درجـه رقابـت   نشان دهد، وارد مدل می

  رشد اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته است: 

GY GL GK GHU X      1 2 3 4  

نرخ رشد سرمایه  GKنرخ رشد نیروي کار،  GLنرخ رشد اقتصادي،  GY که در آن،

و بیانگر درجه همسویی مجلـس و دولـت    �� نرخ رشد سرمایه انسانی و GHUفیزیکی، 

  که بر کیفیت تعامل دولت و مجلس مؤثر است.  درجه رقابت است به بیان دیگر

درجــه همســویی دولــت و مجلــس کــه بــا توجــه بــه  ،طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد همــان

توانـد از عوامـل مختلفـی     هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه مـی  ویژگی

سـویی  تـوجهی بـر تولیـد و رشـد اقتصـادي کشـورها دارد. هم       نشأت گرفته باشد، تأثیر قابل

هـاي دولـت از سـوي     تواند کـاهش نقـد جـدي و کارشناسـانه سیاسـت      دولت و مجلس می

ها و به تبع آن رشد اقتصادي را کاهش دهد. البتـه   مجلس را موجب شود و کارایی سیاست
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این احتمال وجود دارد که همسویی دولت و مجلس تعامل سازنده بین دولـت و مجلـس را   

  بیفزاید.  ها موجب شود و بر کارایی سیاست

منفی شود به معناي تأثیر منفی همسویی دولت و مجلـس بـر    �4به طور قطع اگر ضریب 

ها به طور متوسط ارتقادهنده رشـد   دهد که مجموعه سیاست رشد اقتصادي است و نشان می

ها  گیري بر تصمیم »مهر تایید«اند. در واقع تحت این شرایط نقش قوه مقننه به  اقتصادي نبوده

ها مورد نقد جدي و کارشناسانه  هاي دولت افول کرده است و سیاستگذاري و سیاستگذاري

مثبت شـود بـه معنـاي تـأثیر مثبـت همسـویی دولـت و         �4اگر ضریب  اماقرار نگرفته است. 

دهـد کـه همسـویی دولـت و مجلـس بـه تعامـل         مجلس بر رشد اقتصادي است و نشـان مـی  

  ها ارتقا یافته است.  دو منجر شده و کارایی سیاست سازنده بین این

متوسط اثر همسویی دولت و مجلس بر رشـد اقتصـادي    �4باید توجه داشت که ضریب 

منفی است ایـن امکـان وجـود دارد کـه در      �4معنا که وقتی ضریب  به ایندهد  را نشان می

هـا   امـا در عمـوم سـال    ،هایی همسویی دولت و مجلس به تعامل سازنده منجر شده باشد سال

این امکـان وجـود    ،ها داشته است. به عبارت دیگر این همسویی اثر منفی بر کارایی سیاست

ها همسویی دولت و مجلس به افزایش کارایی و  دارد که طی دوره مورد نظر در برخی سال

   ها به کاهش کارایی منجر شده اما متوسط اثر منفی بوده است. در برخی سال

رو رابطه اخیـر بـراي اقتصـاد ایـران بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات          در مطالعه پیش

هـا مـورد اسـتفاده در     بـرآورد شـده اسـت. داده    1367-93براي دوره زمانی  OLSمعمولی، 

  مدل از منابع زیر استخراج شده است:

GY ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران  هاي  نرخ رشد اقتصادي: با استفاده از داده

  در خصوص تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.

GL ،هاي اشتغال مرکز آمار ایران محاسبه شده  نرخ رشد نیروي کار: با استفاده از داده

  است.

GK، بانک مرکزي جمهوري اسالمی  هاي نرخ رشد سرمایه فیزیکی: با استفاده از داده

  ایران در خصوص موجودي سرمایه محاسبه شده است.
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GHU،   :ــرخ رشــد ســرمایه انســانی ســرمایه انســانی براســاس نســبت شــاغالن داراي  ن

هـاي   ن کشور محاسبه شـده کـه بـراي محاسـبه آن از داده    تحصیالت عالی به کل شاغال

  گرفته شده است.مرکز آمار ایران بهره 

tX ،:واقعیت آن است که کمی کردن متغیرهایی مثل  درجه همسویی مجلس و دولت

توزیع قدرت سیاسی و رقابت سیاسی در مجلس به خصوص براي ایران کـه از سـاختار   

توان یـک   حزبی به معناي رایج آن برخوردار نیست، کمی دشوار و پیچیده است و نمی

هاي  یر ساده را به عنوان معیار قاطع و مرجع براي آن در نظر گرفت و باید محدودیتمتغ

هاي مجلس که در اختیـار   . با این حال در مطالعه حاضر درصد کرسی1کردظ آن را لحا

یعنـی   ،جمهوري وقت بوده مبناي محاسبه متغیر مورد نظـر مطالعـه   حزب همسو با رییس

هـاي   بنـدي  است. براي محاسبه این درصد از تقسیمهمسویی دولت و مجلس قرار گرفته 

هـایی کـه    هاي سیاسی مجلس استفاده شده است و براي سال موجود در خصوص جناح

هاي مورد نظر از سایت مجلس  اسامی نمایندگان مجلس در سال ،اطالعاتی وجود ندارد

 شوراي اسالمی گرفته شد و پـس از آن بـراي شناسـایی وابسـتگی سیاسـی هـر یـک از       

ها  مشی ها، خط نمایندگان به احزاب مختلف سیاسی موجود در آن سال به مطالعه فعالیت

گیري حزبی در کارزار انتخابی آن سـال   و شعارهاي انتخاباتی نمایندگان و اعالم جهت

  در جدول پیوست آورده شده است. Xپرداخته شد. نتایج محاسبات براي شاخص 

                                                                                                              
اي هنگام  اي بودن انتخابات در ایران و عدم وجود ساختار حزبی این امکان وجود دارد که نماینده با توجه به منطقه - 1

اي با توجه به  اش در مجلس متفاوت باشد یا ممکن است نماینده گرایش فکري اماانتخابات خود را مستقل اعالم کند 

ها به خاطر ز واقعیت نشان دهد. عالوه بر اینش خود را متفاوت افضاي حاکم بر شهرستان حوزه انتخاباتی خود گرای

رأي مثبتی به  اماشود  بندي  جمهور گروه اي در جناح رییس ساختار غیرحزبی این احتمال وجود دارد که نماینده

تغییر دولت کار با  هاي دولت ندهد. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که برخی از نمایندگان محافظه سیاست

شود و در  ها هنگام کمی کردن متغیرهاي کیفی مطرح می دهند. به هر حال این محدودیت مواضع خود را تغییر می

 تفسیر شاخص باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
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 ،اینکه از کاذب نبودن رگرسیون اطمینان حاصل شـود در مرحله تخمین مدل در ابتدا براي 

) 1(مانایی متغیرهاي مدل بررسی شده است. نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافتـه کـه در جـدول    

  درصد است. 5در سطح  همه متغیرهاي استفاده شده در مدلمنعکس شده است، مانا بودن 
 

 ن دیکی فولر تعمیم یافتهبررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمو - )1( جدول

  
 نقاط بحرانی

%1 نرم افزار ADFمقدار کمیت  متغیر  5%  10%  

GY 8343/3 -  7115/3 -  9810/2 -  6299/2 -  

GL 9835/2 -  7115/3 -  9810/2 -  6299/2 -  

GK 0310/3 -  7115/3 -  9810/2 -  6299/2 -  

GHU 9051/4 -  3561/4 -  5950/3 -  2335/2 -  

x 7583/3 -  7115/3 -  9810/2 -  6299/2 -  

: نتایج تحقیقمأخذ

  

، صـورت  OLSدر ادامه نتایج تخمین که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، 

  نشان داده شده است. )2(نتایج تخمین دوم از مدل در جدول  .آورده شده است، گرفته

  

 نتایج تخمین مدل بدون عرض از مبدأ - )2( جدول

 t probآماره  انحراف معیار Coefficient ضریب متغیر

GL 058/1 367/0 878/2 008/0 

GK 787/0 331/0 375/2 026/0 

GHU 324/0 172/0 897/1 072/0 

x 065/0 - 023/0 707/2 - 012/0 

 D.W=  02/2  R
2
= 63/0  

  قیتحق جینتامأخذ:  
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شناسی مدل اجرا شد که حاکی از سـالمت مـدل بـوده و     هاي آسیب در نهایت آزمون

هـا در   عدم وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریـانس را تاییـد کردنـد. نتـایج ایـن آزمـون      

  نشان داده شده است. )3(جدول 
  

 آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس - 3 جدول

 
 F Prob F Obs*R-squared prob chi2آماره 

 213/1 318/0 862/2 239/0 خودهمبستگی آزمون

 421/1 258/0 824/6 234/0 واریانس ناهمسانی آزمون

  قیتحق جینتا:  مأخذ

  

  تحلیل نتایج تخمین -4

داري بـر رشـد اقتصـادي     و معنـی رفت رشد نیروي کار تـأثیر مثبـت    طور که انتظار می همان

ضـریب سـرمایه    وضریب سرمایه فیزیکی نیـز مثبـت و معنـادار و مطـابق بـا انتظارمـان        دارد.

امـا ضـریب درجـه همسـویی دولـت و       ،انسانی طبق انتظار مثبت و معنادار حاصل شده است

هایی که درجه همسویی دولـت و   است. پس در دورهبه دست آمده مجلس منفی و معنادار 

، رشـد اقتصـادي محـدود شـده اسـت.      قابت کاهش یافتهیا به عبارتی رمجلس افزایش یافته 

البته در تفسیر ضریب درجه همسویی باید دقت داشت ضریب حاصله متوسـط اثـر را نشـان    

هـا همسـویی تعامـل سـازنده بـین دولـت و        دهد و چه بسا ممکن است براي برخـی سـال   می

اثـر در دوره   مجلس و افزایش رشد اقتصادي را به دنبال داشته اسـت. بـه هـر حـال متوسـط     

  مورد نظر منفی بوده است.

شود ایـن اسـت کـه در مرحلـه اول بعـد از       آنچه در فضاي سیاسی ایران مشاهده می

جمهـور بـراي دو دوره بعـدي ریـیس جمهـوري انتخـاب        اتمام دو دوره انتخاب ریـیس 

جمهـور پیشـین اسـت. در مرحلـه بعـد       شود که تفکر و رویکردش متفاوت از رییس می

اي در جهت همسو شدن با دولت وقت  درجه 180نیز به طور نسبی تغییر  ترکیب مجلس

کند. البته ممکن است تغییـر ترکیـب مجلـس یکـی دو سـال قبـل از تغییـر         را تجربه می
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هشـت سـاله    طور نسبی بعد از یک دوره تقریباجمهور صورت گیرد. در واقع به  رییس

اما همسویی  ،دهد در دولت و مجلس تغییر قابل توجهی از بعد تفکر و رویکرد رخ می

مشـاهده   شـود. تحـت ایـن شـرایط معمـوال      فظ میخاص و ویژه بین دولت و مجلس ح

شود که ارتباط دولت و مجلس به جاي اینکه بر مبناي یک تعامل سازنده مبتنـی بـر    می

ولـت و  هاي سیاسی بین د بستان د ، بیشتر بر مبناي بدهنقد جدي و کارشناسانه شکل گیر

مشـاهده   رشد اقتصـادي پایـدار نیسـت. معمـوال    ضامن گیرد که عموما  مجلس شکل می

هاي دولـت زده و انتقـاد و    شده که تحت این شرایط مجلس بیشتر مهر تأیید بر سیاست

  هاي دولت نداشته است.  نظارتی جدي بر سیاست

یـر تفکـر   دولت و مجلـس بـه خصـوص در شـرایطی کـه تغی      جهت و همسو تغییر هم

توانـد از عوامـل    مـی  ،کنـد  اي را تجربـه مـی   درجـه  180 دولت و مجلس چرخش تقریبا

سطح پایین درآمد سرانه،  ،اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته باشد. براي مثال

ا، اشتغال، نـرخ  ه هاي قابل توجه و مکرر در قیمت ثباتی وجود سطح قابل توجه فقر، بی

آورد که با تغییر دولت این  ارز این تصور را به خصوص در بین مردم عامه به وجود می

اي هر  شود همواره عامه مردم بعد از اتمام دو دوره شود. این باعث می مشکالت رفع می

جمهـوري و مجلـس متمایـل بـه تفکـري شـوند کـه         جمهور در انتخابات ریاسـت  رییس

و چـون ایـن    موجـود در دولـت و مجلـس جـاري دارد     بـا تفکـر  تفـاوت قابـل تـوجهی    

شـود دوبـاره گـرایش بـه تفکـري       مشکالت در دوره جدید مجلس و دولـت رفـع نمـی   

  شود.  متفاوت براي دوره بعدي ایجاد می

حال ایـن بسـتر وجـود دارد کـه مطالعـاتی در خصـوص علـل سیاسـی، اقتصـادي،           به هر

جلـس بعـد از یـک دوره مشـخص     جـه دولـت و م  اجتماعی و فرهنگی تغییـر تفکـر قابـل تو   

هشت سال)، صورت گیرد. بررسی علـل ایـن موضـوع اگرچـه از دامنـه ایـن مطالعـه         (تقریبا

دهد که این تغییر و همسویی به هـر دلیلـی کـه هسـت،      اما این مطالعه نشان می ،خارج است

  تأثیر منفی بر رشد اقتصادي دارد.
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  گیري نتیجه -5

اقتصاد سیاسی بر این باور است که عوامل و نیروهـاي سیاسـی بـر عملکـرد اقتصـادي تـاثیر       

هـاي   گذارد و ساختار سیاسی یـک کشـور یکـی از مـوثرترین عوامـل بـر سیاسـتگذاري        می

  ها و بروندادهاي اقتصادي است.  اقتصادي، نتایج سیاستگذاري

سیاسـی نظیـر دموکراسـی یـا     توان به ابعـاد متفـاوت سـاخت     ساختار سیاسی کشور را می

ثباتی سیاسی، رقابت سیاسـی یـا انحصـار احـزاب سیاسـی و       دیکتاتوري، ثبات سیاسی یا بی

چگونگی توزیع قدرت تعبیر کرد. این مطالعه نحوه تعامل دو نهاد سیاسی دولـت و مجلـس   

 دهنده تصمیمات بازیگران اقتصادي را به عنوان یکـی  به عنوان نهادهاي سیاستگذار و جهت

  از معیارهاي اثرگذاري ساختار سیاسی بر عملکرد اقتصادي برگزیده است. 

اي بین تفکر دولـت و   شود که همسویی خاص و ویژه اي می گونه وقتی ترکیب مجلس به

ها در جهت پیگیري منـافع ملـی تـدوین     گذاريرود سیاست گیرد، انتظار می کل میمجلس ش

  صادي میسر نشود. نشوند و از این مجرا تحقق رشد پایدار اقت

اي بین دولت و مجلس (بـا   نتایج این مطالعه نیز نشان داد که وقتی همسویی خاص و ویژه

رشد اقتصادي تنـزل یافتـه کـه علـت آن اتخـاذ       ،گیرد هر تفکر و دیدگاه سیاسی) شکل می

شـده اسـت. بنـابراین اتخـاذ راهبردهـایی در       تصمیماتی کمتر کارشناسی شده و کمتر انتقاد

تواند تأثیر مثبتی بر رشـد اقتصـادي داشـته     سیاسی در سطح مجلس می  فزایش رقابتجهت ا

هـاي   زیرا تحت این شرایط به جاي اینکه مجلـس مهـر تأییـد بـر تصـیمات و سیاسـت       ،باشد

نقش نظارتی و کنترلی خـود را بـه نحـو احسـنت بـازي خواهـد کـرد کـه ایـن           ،دولت بزند

دهد. در چنین  ته و کارشناسی شده را افزایش میهاي پخ احتمال اتخاذ تصمیمات و سیاست

هاي اقتصادي همسویی بیشـتري در جهـت رشـد     فضایی انتظار خواهد رفت تا سیاستگذاري

 پایدار را داشته باشند.
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