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 تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی با 
استفاده از روش داده های تابلویی )2014-2018(

مقدمه: هدف توسعه دستیابی به انواع آزادی ها است. هرگونه محرومیت و 
محدودیت، به نوعی سلب آزادی می كند كه در نتیجه آن زمینه تولید به عنوان 
آزادی  به  دستیابی  درواقع،  رفت.  خواهد  بین  از  پیشرفت  و  توسعه  فاعل 
اقتصادی و به دنبال آن پیشرفت اجتماعی در هر كشوری می تواند از اهمیت 

زیادی برخوردار بوده و بر تولید ناخالص داخلی كشورها تأثیرگذار باشد.
روش: آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین 
از شاخص  برگرفته  ترتیب  به  داخلی سرانه در 144 كشور  ناخالص  تولید 
پیشرفت اجتماعی، بنیاد هریتیج و بانك جهانی در سال های 2014 تا 2018 
است. جهت مقایسه تأثیر شاخص های پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی 
از  استفاده  با  تابلویی  داده های  روش  از  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  بر 

نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد 
ناخالص  تولید  بر  معنادار  و  افزایشی  تأثیر  اجتماعی  پیشرفت  شاخص  كه 
از  پایین تر  با درآمد  پایین، كشورهای  با درآمد  داخلی سرانه در كشورهای 
حد متوسط، كشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط و كشورهای با درآمد 
در  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  بر  نیز  اقتصادی  آزادی  دارد. شاخص  باال 
درآمد  با  كشورهای  در  معنادار؛  و  افزایشی  اثر  پایین،  درآمد  با  كشورهای 
متوسط به پایین، اثر بی معنا؛ در كشورهای با درآمد متوسط به باال اثر بی معنا؛ 

و در كشورهای با درآمد باال اثر افزایشی و معنادار داشته است.
بحث: پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در كشورها دو خط موازی هستند 
كه باید با هم و در یك مسیر حركت می كنند. بدین ترتیب می توان گفت با 
مؤثر بودن این شاخص ها، جامعه به سمت رفاه اقتصادی و اجتماعی رفته و 

این جامعه یك جامعه ایده آل خواهد بود.
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Introduction: The goal of development is accessing the 
different types of freedom. Any deprivation and con-
straint somehow disturbs freedom, so the field of pro-
duction as the acting of development and progress will 
be lost. Actually, achieving the economic freedom and 
consequently, social progress can be so important and 
they can also affect GDP in every country.
Method: The data of social progress, economic free-
dom, and also the GDP per capita in 144 countries re-
spectively derived from social progress index, Heritage 
Institute, and the World Bank over the years 2014 to 
2018. In order to compare the effect of the indexes of 
social progress and economic freedom on GDP per cap-
ita, panel data method was used by Eviews 10 software.
Findings: The results of panel data evaluation in the 
studied years show that social progress index has an 
increasing and significant effect on GDP per capita in 
countries with low income, countries with lower than 
average income, countries with higher than average in-
come, and countries with high income. 
Discussion: Also, the effect of economic freedom index 
on GDP per capita is increasing and it is significant in 
low income countries; insignificant in lower than aver-
age income countries; insignificant in higher than aver-
age income countries; and increasing and significant in 
high income countries. Social and economic progresses 
of countries are two parallel lines that should move to-
gether in the same path. In this regard, it can be stated 
that effectiveness of these indicators moves the society 
towards the economic and social welfare, and this soci-
ety will be an ideal society.
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Extended Abstract

Introduction: The goal of development is accessing the different types of free-
dom. Any deprivation and constraint somehow disturbs freedom, so the field 
of production as the acting of development and progress will be lost. Actually, 
achieving the economic freedom and consequently, social progress can be so im-
portant and they can also affect GDP in every country. The relationship between 
freedom and achievement to social progress is beyond a structural relationship, 
and it has a high level of importance. What is positively gained by people is 
affected by economic freedom and opportunities, social powers, healthcare, pri-
mary education, and encouragement of innovations. Institutional orders for such 
opportunities are affected by freedoms that result from their free participation in 
social selection and free decision making for improving the opportunities.
Method: In this research, data of 144 countries of the world has been used. Ac-
cording to the classification of the World Bank, countries are divided into four 
groups including countries with low income, countries with lower than average 
income, countries with higher than average income, and countries with high 
income. Regarding the theoretical and experimental foundations, three variables 
have been used in this research: GDP per capita (purchasing power parity) as a 
dependent variable of research, and independent variables were economic free-
dom index and social progress indicator. The Economic Freedom Index (EFI) 
combines the factors of the rule of law (property rights, judicial effectiveness, 
and government integrity), government size (tax burden, government spend-
ing, and fiscal health), legal efficiency (business freedom, labor freedom, and 
monetary freedom), market openness (trade freedom, investment freedom, and 
financial freedom); the social progress indicator is a combination of the factors 
of the basic human needs (nutrition and basic medical care, water and sanitation, 
shelter, and personal safety), foundations of wellbeing (access to basic knowl-
edge, access to information and communication, health and well-being, and 
environmental quality) and opportunity (personal rights, personal freedom and 
choice, tolerance and inclusion, and access to advanced education). Economic 
Freedom Index is derived from the data banks of Heritage Institution and social 
progress is derived from Social Progress Index website, and the data of GDP 
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per capita is derived from the World Bank. Data collection required for the test 
was extracted and analyzed based on the maximum available information over 
the years 2014-2018. Eviews10 software package was used for data processing 
and model estimation. In order to estimate the effect of social progress index 
and economic freedom index on GDP per capita in the four groups of countries, 
an equation was estimated for each of the groups. In this equation, the effect of 
social progress and economic freedom on GDP per capita is estimated. By esti-
mating this equation one can say that how many percentage of GDP per capita of 
each group is explained by social progress and economic freedom.
Findings: Having the GDP per capita as the dependant variable and social prog-
ress index and economic freedom as independent variables, for estimating the 
model, first reliability of the research variables was checked by Hardi Unit Root 
Test. The results of these indicators in the mentioned test and comparison with 
the critical value at the level of 5%, the null hypothesis considering the exis-
tence of a unit root for all the variables is reliable and it was observed that static 
variables were of zero degree I(0), and there was no need for differentiation. 
Also, the results of likelihood ratio test, F Limer and Hausman test showed 
that in likelihood ratio test, the likelihood value is less than 0.05 in all the four 
groups. So, ordinary least squares cannot be used for estimating the model. As 
a result, estimators of weighted least squares or generalized least squares were 
used for assessing the model in order to prevent bias of estimation. The results of 
F Limer in all the four groups indicated that the value of this statistics was more 
than the critical point. Therefore, the null hypothesis suggesting using Pool was 
rejected. Therefore, panel data was used for estimating the model. The results 
of Hausman test were also observed in all groups. As regards the test statistics 
is more than the critical point and p-value was obtained less than 0.05, as result, 
the null hypothesis based on being identical of intercepts was rejected. Accord-
ingly, constant effect method was used for estimating the model. Finally, the 
results of constant effect of variables for the four income groups of the studied 
countries showed that social progress index has an increasing and significant 
effect on GDP per capita in the countries with low income, countries with lower 
than average income, countries with higher than average income, and countries 
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with high income. The effect of economic freedom index on GDP per capita is 
increasing and significant in low income countries; insignificant in countries 
with lower than average income; insignificant in countries with higher than aver-
age income; increasing and significant in countries with high income. At last, the 
share of social progress increases by income enhances in the countries, but the 
share of economic freedom does not increase.
Discussion: The important point to be taken into account is that the share of 
social progress increases with the income boost in countries. Based on the co-
efficients obtained from the estimation, it should be considered that the effect 
of social progress index on GDP per capita has a direct relationship with the 
income increase in countries, and this effect is stronger in high income counties 
than that of the other three groups of countries. Thus, it can be claimed that a 
part of the income gap between and among the four groups of countries can be 
explained by the gap between their social progress levels. Also, the share of eco-
nomic freedom decreases by income increase in low income and below average 
income countries. It can be due to environmental and political challenges that 
are created by increased income of countries and will not lead to economic free-
dom of countries. Therefore, according to North’s theory of institutions, exis-
tence of a stable institutional structure that is the requisite of human interactions 
provides the opportunity of social progress. However, this condition requires 
an environment in which free economic management is realized, and it will be 
achieved through economic freedom. In this regard, paying attention to the ef-
fect of institutions on GDP is necessary. Also, acording to the Solow, Lucas, and 
Barro models, the reason for the differences in countries’ GDP per capita is that 
wealthy countries have invested more in raising social and economic freedom, 
creating human and physical capital, and developing education and research and 
technology.
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مقدمه
از  برخورداری  است.  آن  تولید  میزان  جامعه،  هر  در  اقتصادی  مهم  متغیرهای  از  یكی 
شرایط اقتصادی مناسب تر، می تواند فرصت های بیشتری را برای افزایش درآمدهای جامعه 
از طریق گسترش بازارها، فرصت ها و محرک های الزم برای افزایش درآمد همه گروه های 
زندگی  افزایش سطح  برای   .)2013 همكاران،  و  )شهیكی تاش  كند  ایجاد  جامعه  كم درآمد 
افراد باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابد و این مهم جز در سایه رشد اقتصادی 
كشورها میسر نیست. در دنیای امروز كه شكاف بین كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 
كامال قابل درک است، جنبش عظیمی در بین كشورهای جهان برای از بین بردن این شكاف 
به وجود آمده است )كریمی و همكاران، 2017(. لذا توجه به مقوله میزان تولید به سرعت 
در حال افزایش است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 نزدیك به 18.078 
دالر بوده كه این رقم ایران را در جایگاه 53 ام از بین 144 كشور جهان قرار می دهد. تركیه با 
سرانه تولید ناخالص داخلی حدود 24.912 دالر در جایگاه 42 ام و عربستان با سرانه تولید 
ناخالص داخلی 55.158 دالر در جایگاه نهم جهان قرار گرفتند. ده كشور قطر، لوكزامبورگ، 
سنگاپور، نروژ، ایرلند، امارات متحده عربی، سوئیس، آمریكا، عربستان سعودی و هلند دارای 

باالترین سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2018 محسوب می شوند1.
دستیابی به تولید ناخالص داخلی باال نیازمند پاسخ به این سؤال است كه چه عواملی 
تولید ناخالص داخلی را تعیین می كنند و یا معنادارترین منابع تولید ناخالص داخلی كدامند. 
تولید ناخالص داخلی بر تغییراتی تأكید دارد كه هنگام افزایش آن دست از نتایج اقتصاد كالن 
بیان  رخ می دهند كه نه به صورت مستقل، بلكه در ارتباط نزدیك با عوامل تعیین كننده آن 
می شوند. طیف گسترده ای از مطالعات نظری و تجربی به تنوع بسیار زیاد تعیین كننده های 
این فرایند اشاره می كنند: سرمایه گذاری، انباشت سرمایه فیزیكی، سرمایه انسانی، نوآوری، 
1. https://data.worldbank.org/
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جغرافیا، نهادهای سیاسی و حقوقی، شرایط اقتصاد كالن و غیره همگی به عنوان عامل های 
اثرگذار در بهبود عملكرد اقتصادی در نظر گرفته می شوند )آساندلویی و همكاران1، 2016(.

آزادی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی ازجمله عوامل مهم و اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی 
محسوب می شوند. مفهوم آزادی اقتصادی موضوع مباحث جدید به ویژه از قرن هجدهم و ظهور 
عرصه های نوین اقتصادی، این مبحث تشدید شده است. آزادی اقتصادی از دیدگاه مؤسسه 
هریتیج2 عبارت است از: عدم وجود الزام یا اجبار دولت روی تولید، توزیع و مصرف كاالها و 
خدمات تا آن اندازه كه افراد بتوانند آزادی خود را حفظ نمایند. این شاخص از چهار بعد حاكمیت 
قانون، اندازه دولت، كارایی قانونی، باز بودن بازار تشكیل شده كه هر یك از این ابعاد مؤلفه هایی 
را شامل می شود )فریدمن و همكاران3، 2000(. دولت با ایجاد یك ساختار قضایی مناسب برای 
تأمین حقوق مالكیت، امكان دسترسی به پول سالم، عدم ممانعت در انتخاب های شخصی، ایجاد 
مبادالت داوطلبانه و ورود به رقابت در بازار محصول و كار می تواند موجب افزایش آزادی 
اقتصادی شود )شاه آبادی و جامه بزرگی، 2013(. دانستن محیط اقتصادی یك كشور نیاز به داشتن 
اطالعات در مورد میزان آزادی اقتصاد مربوطه دارد. هرچه میزان آزادی اقتصادی باالتر باشد، 
یك شركت موفق تر می تواند هرگونه استراتژی و سیاست بازاریابی را در آن بازار پیاده سازی كند 
)موستسكو4، 2012(. براساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال 2018، شش 
كشور با كسب نمره باالی 80 از آزادی اقتصادی بسیار زیاد برخوردارند، به ترتیب عبارتند از: 
هنگ كنگ )90/2(، سنگاپور )88/8(، نیوزیلند )84/2(، سوئیس )81/7(، استرالیا )80/9( و ایرلند 
)80/4(. بدین ترتیب، 28 كشور با كسب امتیاز بین 70 تا 79/9 در گروه اقتصاد عمدتا آزاد؛ 62 
كشور با كسب امتیاز بین 60 تا 69/9 در گروه اقتصاد تقریبا آزاد؛ 63 كشور با كسب امتیاز بین 50 

تا 59/9 در گروه اقتصاد عمدتا بسته؛ و 21 كشور با كسب امتیاز كمتر از 49/9 در گروه اقتصاد 

1. Asandului   2. Heritage foundation
3. Friedman   4. Musetescu
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سركوب شده )واپس زده( قرار گرفته است. اقتصاد ایران با كسب امتیاز 50/9 در گروه اقتصاد عمدتا 
بسته قرار گرفته است1. در شرایط آزادی از مطالعه اقتصاد رفاه انتخاب فرد، فعالیت های كارآفرینانه، 
حق آزادی از نیاز و آزادی شركت در چانه زنی دسته جمعی برمی آید. بنابراین مفهوم آزادی در این 
دیدگاه، تنها به آزادی در فعالیت های اقتصادی خالصه نمی شود و امكان پیشرفت اجتماعی را نیز 
در برمی گیرد. به طوركلی، چنانچه كشوری بخواهد برنامه ریزی مناسبی درزمینه پیشرفت اجتماعی 
انجام دهد، باید تمركز اصلی بر حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب و تحمل و مدارا داشته 

باشد )طزری و همكاران، 2015(.
شاخص پیشرفت اجتماعی2، مقیاسی برای اندازه گیری رفاه اجتماعی است كه بدون رجوع 
به تولید ناخالص داخلی، راهی كامال جدید برای نگریستن به رفاه در بین كشورهای جهان 
است. از دیدگاه مؤسسه پیشرفت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی به این صورت تعریف 
می شود: »ظرفیت یك جامعه كه نیازهای اساسی انسانی شهروندانش را به نحو شایسته ای رفع 
می كند و از طریق ایجاد ساختارهایی، به شهروندان و اجتماعات این فرصت را اعطا می كند 
كه كیفیت زندگی خود را حفظ كنند و یا افزایش دهند و شرایطی را برای تمامی افراد جامعه 
خلق می كند كه به همه ظرفیت هایشان دست پیدا كنند«. مایكل گرین معتقد است: شاخص 
پیشرفت اجتماعی نشان می دهد كه كشورها با سطوح تولید ناخالص داخلی مشابه می توانند 
سطوح بسیار متفاوتی از پیشرفت اجتماعی داشته باشند. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پایه سه 
بعد نیازهای اساسی انسان، زیرساخت های رفاه و فرصت بنا شده است. این ابعاد، در قالب 
شاخص پیشرفت اجتماعی، قابل بررسی است و براساس این شاخص، می توان وضعیت كلی 
كشورها را مورد ارزیابی قرار داد )طزری و همكاران، 2015(. بعد اول، در چهار مؤلفه )تغذیه و 

مراقبت بهداشتی، هوا، دسترسی به آب و سیستم فاضالب، پناهگاه، امنیت فردی(، میزان برآورده 

1. www.Heritage.org
2. social progress index (spi)
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شدن ضروری ترین شرایط برای زندگی را اندازه می گیرند. بعد زیرساخت های رفاه شامل چهار 
مؤلفه است كه تعیین می كند كه آیا شهروندان به آموزش ابتدایی دسترسی دارند، می توانند به 
اطالعات در داخل كشور و خارج كشور دسترسی داشته باشند و آیا شرایطی دارند كه متضمن 
زندگی سالم باشد. این حوزه همچنین حفاظت از محیط زیست را نیز در نظر می گیرد. بعد سوم 
فرصت نیز به چهار مؤلفه تقسیم می شود )حقوق فردی، دسترسی به آموزش پیشرفته، آزادی 
فردی و حق انتخاب، تحمل و مدارا( كه حقوق و آزادی های شهروندان و توانایی آن ها را بر 
اساس تصمیمات آن ها در برمی گیرد. این بعد همچنین دسترسی به اشكال پیشرفته آموزش را 
نیز ارزیابی می كند كه توانایی افراد در یك جامعه را برجسته می كند )آساندلویی و همكاران، 
2016(. بر اساس این شاخص، سه كشور برتر جهان در سال 2018 ازلحاظ پیشرفت اجتماعی 
و عملكرد اجتماعی عینی، نروژ با امتیاز 90/26، ایسلند با امتیاز 90/24 و سوئیس با امتیاز 
89/97 هستند كه هر سه از كشورهای كم جمعیت محسوب می شوند. 10 كشور بعدی در این 
رتبه بندی، تعدادی از كشورهای اروپا و آسیا-اقیانوسیه شامل دانمارک، فنالند، ژاپن، هلند، 
لوكزامبورگ، آلمان، نیوزلند، سوئد، ایرلند و انگلستان، در رده های بعدی این رتبه بندی قرار 
دارند. در این رتبه بندی، بعد از جایگاه 88 ایران با امتیاز 63/96 از 144 كشور، كشورهایی 
همچون بوتسوانا، فیلیپین، اندونزی، نیكاراگوئه، گایانا، سائوتومه و پرنسیپه، مصر، گواتماال، 
غنا، ازبكستان، هندوراس، هند قرار دارند. بوروندی، یمن، نیجر، كنگو، اریتره، افغانستان، چاد، 
انتهایی ترین  در  و  دارند  را  اجتماعی  پیشرفت  پایین ترین سطح  مركزی،  آفریقای  جمهوری 
ردیف های این رتبه بندی قرار دارند. از دیگر نكات بارز، آن است كه بیست كشور كه باالترین 
میزان شخص پیشرفت اجتماعی را تجربه كرده اند، بیشتر كشورها اروپایی و بیست كشور آخر 

كه كمترین میزان شاخص را دارا هستند، اكثرا آفریقایی هستند.
همكاران،  و  رزمی  )مانند  فراوانی  مطالعات  تاكنون  به عمل آمده  بررسی های  براساس 
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2009؛ ح. پاداش و همكاران، 2011؛ كارلسون و النداستروم1، 2002؛ گورگل و لچ2، 2011؛ 
آیسن و ویگا3، 2011( در خصوص بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی انجام شده 
است. اما بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و به خصوص، پیشرفت اجتماعی بر تولید ناخالص 
داخلی موضوعی است كه با وجود اهمیت آن كمتر موردمطالعه قرار گرفته است. پیشرفت 
اجتماعی موضوع جدیدی است كه تأثیر آن می تواند به عنوان یك متغیر مستقل در كنار سایر 
متغیرها بر تولید ناخالص داخلی آزمون شود. همچنین، یكی از دالیل واردكردن این متغیر 
در الگوی مقاله حاضر این است كه با اضافه كردن این متغیر، قدرت توضیح دهندگی باال 
رفته است. شاخص پیشرفت اجتماعی توسط پورتر4، استرن5 و سازمان شاخص پیشرفت 
اجتماعی، ارائه گردید )طزری و همكاران، 2015(. از زمان ارائه شاخص پیشرفت اجتماعی 
و با توجه به این مسئله كه امكان كمی ساختن و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی 
در سال های اخیر به وجود آمده است، می توان راه های افزایش این پیشرفت و درنتیجه تولید 
ناخالص داخلی را فراهم كرد. بر این اساس، در این مطالعه میزان اثرگذاری این دو شاخص 
)پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی( بر تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از داده های 
تركیبی پانل دیتا مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. استفاده از شاخص پیشرفت اجتماعی، 

نوآوری و وجه تمایز مطالعه حاضر با دیگر مطالعات است.
پژوهش حاضر، در پنج بخش سازمان دهی شده است. در ادامه و در بخش دوم، ادبیات 
موضوع به لحاظ مبانی نظری و شواهد تجربی مرور می شود. در بخش سوم، روش شناسی 
اختصاص  تحقیق  یافته های  بیان  به  مقاله،  این  از  چهارم  بخش  شد.  ارائه خواهد  پژوهش 

می یابد و در بخش پایانی به بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود.

1. Carlson and Lundstorm 2. Gurgul and Lach  3. Aisen and Veiga
4. Porter   5. Stern
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ادبیات موضوع

1- مبانی نظری
برای شناخت پایه های نظری تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر مقوله تولید 
ناخالص داخلی می توان به عنوان نقطه آغاز به نورث1 )1990( در ادبیات نونهادگرایی مراجعه 
كرد. او بیان می دارد كه هدف اصلی نهادها در جوامع كاهش نااطمینانی ها است كه از طریق 
ساختار باثباتی )ولی نه لزوما كارآمد(، تعامالت میان انسان ها را برقرار سازند. وجود ساختار 
باثبات نهادی در كلیت خود مبادالت پیچیده را در زمان و مكان های مختلف میسر می كند. 
چنین مجموعه از ویژگی ها به هیچ وجه به معنای آن نیست كه نهادهایی كه به آن ها اعتماد 
شده است، نهادهای كارآمدی هستند، بنابراین ثبات نهادی شرط الزم برای تعامالت انسانی 
است و لزوما این به معنای شرط كافی برای تحقق كارایی اقتصادی نیست. پوسن2 )1988(، 
در طبقه بندی هایی كه از مكاتب اقتصاد سیاسی معاصر دارد، به نقش برجسته نورث و مكتب 
نونهادگرایی اشاره می كند. او می گوید نورث به میزان زیادی در اندیشمندان اقتصاد سیاسی و 
اقتصاد تاریخی نفوذ كرده است. گرچه تأثیر او بر اقتصاددان ها زیاد نبوده است، اما چارچوب 
نهادی روشنی را ارائه می دهد كه وقتی با ادبیات مطالعات اقتصادی پیوند می خورد، تفسیر 
غنی تری از تأثیر نهادها بر توسعه را به نمایش می گذارد. برای نمونه، نورث )1990( می گوید: 
وقتی سازمان تولید در كشورهای جهان سوم را با سازمان تولید در كشورهای پیشرفته صنعتی 
مورد مقایسه قرار می دهیم، از نتایج حاصل از تعریف ضعیف و یا نامؤثر حقوق مالكیت و 
نتایج اقتصادی آن ها حیرت زده می شویم. در چنین فضایی نتیجه گیری ها حاكی از آن است 
انجام معامالت  افزایش هزینه های  قبیل كشورها، موجبات  این  نهادی  نه تنها چارچوب  كه 
درواقع،  می شود.  آن  موجب  مالكیت  حقوق  نامطمئن  تأمین  بلكه  است،  ساخته  فراهم  را 

1. North
2. Posen



تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی
Comparison of the Effect of Social Progress...

21      

فناوری هایی استفاده شود كه سرمایه بری اندكی دارند و عامالن توسعه نیز، در چنین شرایطی 
همكاران،  و  )خداپرست مشهدی  می شوند  وارد  درازمدت  قراردادهای  در  كمتری  میزان  به 

.)2014
به نظر می رسد، هر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ساده خود به دودسته از اطالعات 
مهم نیاز دارد. نخست اینكه هزینه های تصمیم او چقدر است و دوم از این كار چه منافعی 
خواهد برد. درواقع تفاوت منافع و هزینه ها سود خالص او را رقم می زنند. این سود ممكن 
است از دو منظر مورد مخاطره قرار گیرد؛ نخست اینكه وجود برخی مفاسد اقتصادی او را از 
تملك حقوق كامل )بهره برداری، انتقال و تغییر شكل(، سود حاصل باز دارند؛ و دوم وجود 
برخی از نارسائی های مدیریت اقتصادی دولت، موجب شود كه انجام فعالیت های اقتصادی 
)تولید و سرمایه گذاری( او با مخاطرات غیرقابل پیش بینی روبه رو شوند و سود كمتری عاید 
شود )خداپرست مشهدی و همكاران، 2014(. مخاطره اول در شرایطی به حداقل می رسد كه 
پیشرفت اجتماعی ناشی از عملكرد مدیریت جامعه به حداكثر برسد و مخاطره دوم زمانی 

به حداقل خواهد رسید كه آزادی اقتصادی در چارچوب نظری خود تأمین پذیر شده باشد.
در رویكرد الگوهای رشد درون زا، امكان وجود رابطه بلندمدت میان آزادی اقتصادی و 
پیشرفت اجتماعی با تولید ناخالص داخلی به روش های مختلف بیان شده است. بدین صورت 
كه نخست با آزادی اقتصادی، از سوی واردات انتظار می رود تا از طریق واردات كاالهای 
آنكه  دوم  پذیرد.  صورت  كشور  داخل  به  فن آوری  انتقال  پیشرفته،  فن آوری  با  سرمایه ای 
به راهبرد جایگزینی واردات دارای  به طوركلی راهبرد توسعه جهت گیری صادراتی نسبت 
فن آوری  انتقال  سبب  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  آنكه  سوم  است.  مطلوبی  عملكرد 
صادراتی به كشورهای درحال توسعه می شود. چهارم آن كه به كارگیری راهبرد برون گرا منجر 
می شود سرمایه خارجی مورداستفاده جهت توسعه اقتصادی بدون روبه رو شدن با مشكالتی 
نظیر بدهی )اعم از داخلی و خارجی( صورت پذیرد. پنجم آنكه با آزادی اقتصادی، به لحاظ 
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اینكه اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه فن آوری كشورهای صنعتی اقتصاد را به مقیاس های 
بزرگ اقتصادی در تولید هدایت می كند و این به نوبه خود به افزایش تولید ناخالص داخلی 
منجر می شود. زیرا یك اقتصاد با درجه باالی آزادی اقتصادی با محدودیت پایین، همواره 
از قابلیت بیشتری جهت جذب فن آوری جهت گیری شده از كشورهای پیشرفته برخوردار 
است )كرباسی و پیری، 2009(. اگرچه در برخی از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، 
وجود رابطه مثبت میان تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی تأیید شده است اما در این 
مطالعات به نقش پیشرفت اجتماعی در تبیین تولید ناخالص داخلی كمتر توجه شده است. 
در سال های اخیر تعداد معدودی از مطالعات بر نقش پیشرفت اجتماعی در تشریح وضعیت 
تولید ناخالص داخلی همراه با آزادی اقتصادی مختلف صورت گرفته است كه نتایج حاصل 

از آن ها، رویكرد نوین مدل های رشد درون زا را تأیید می كنند.
پیشرفت  و  اقتصادی  آزادی  شاخص  میان  رابطه  بررسی  منظور  به  حاضر  مطالعه  در 
اجتماعی با تولید ناخالص داخلی از الگوی سرمایه انسانی رشد درون زا كه توسط سولو1، 

لوكاس2 و بارو3 توسعه یافته است، استفاده شد.
الگوی سولو: در این الگو پیشرفت فنی متغیری برون زا در نظر گرفته می شود و تابع تولید 
نیز به صورت كاب- داگالس فرض می شود، چراكه این فرض الگو را قابل ردیابی و تحلیل 
را كمی ساده تر می كند. یك مزیت دیگر فرض كاب-داگالس این است كه به نظر می رسد 
تقریب دقیق تری از تابع تولید واقعی است. نكته موردتوجه دیگر در این الگو این است كه 
بین سرمایه انسانی و دانش ذهنی تفاوت وجود دارد. اگرچه كسب سرمایه انسانی به وسیله 
كارگران شامل فراگیری است، اما یك تمایز مفهومی بین سرمایه انسانی و دانش ذهنی وجود 

دارد. سرمایه انسانی شامل توانایی و مهارت كسب شده و دانش هر فرد كارگر است. بدین 
1. Solow
2. Lucas
3. Barro
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ترتیب، مانند كاالهای اقتصادی، استفاده از آن موجب استفاده نكردن دیگران می شود. این الگو 
پیوسته و تولید در زمان t عبارت است از:

)1([ ]1( ) ( ) ( ) ( )Y t K t A t H t αα −=

Y، K و A همانند الگوی سولو هستند، بدین ترتیب كه Y تولید، K سرمایه و A نیروی كار 
مؤثر است. H كل مقدار خدمات مولد ارائه شده به وسیله كارگران است؛ یعنی درواقع، سهم 
كارگران با سطوح مهارت متفاوت را در تولید نشان می دهد. بنابراین، شامل سهم كارگر ساده 

)با مهارت هایی كه با آن متولد شده است و سرمایه انسانی مهارت های كسب شده( است.
σ مستهلك می شود.  یك درصد برون زا از تولید پس انداز و سرمایه با نرخ برون زای

بنابراین:

)2(0 ( ) ( ) ( )K t sY t K tσ= −
پیشرفت فنی هم با نرخ برون زای g صورت می گیرد:

)3(( ) ( )A t gA t=

با  برخورد  نحوه  همانند  و  H مشخص  تعیین  فرضیات چگونگی  به  توجه  با  الگو  این  در 
سرمایه فیزیكی، تخصیص منابع به انباشت سرمایه انسانی برون زا در نظر گرفته می شود. در 
انسانی هر كارگر فقط به سال های تحصیل وی  الگو فرض می شود كه مقدار سرمایه  این 
بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، فقط نهاده در تابع تولید سرمایه انسانی، زمان دانش آموزی یا 

دانشجویی فرض می شود.

)4(( ) ( ) ( )H t L t G E=

كه در آن L تعداد كارگران و G سرمایه انسانی سرانه به عنوان تابعی از سال های تحصیل هر 
كارگر است و نرخ رشد جمعیت كارگران نیز به صورت برون زا تعیین می شود )R.M(سولو، 
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1956؛ )م. آقایی و همكاران، 2013(.
الگوی لوكاس: لوكاس )1988( تالش كرد با لحاظ سرمایه انسانی به جای نیروی كار 
در مدل رشد سولو، تفاوت های مشاهده شده بین كشورها برحسب نرخ رشد را با این عامل 
توضیح دهد. او بیان كرد كه هدف او ارائه یك موتور محرک جایگزین و یا مكمل »پیشرفت 
فنی« در مدل سولو است كه برای این منظور او به معرفی سرمایه انسانی در مدل سولو اقدام 
كرد. شیوه كار او تا حد زیادی بر اساس روش سولو است. در این مدل دو تابع تولید معرفی 

می شود كه تابع تولید كاالی مورداشاره او به صورت زیر است:

1( )Y AK uhLα α−= )5(

u مدت زمان  كار،  نیروی   L موجودی سرمایه،   K تكنولوژی،   A كاال،  تولید   Y آن،  در  كه 
اختصاص یافته توسط هر فرد به امر تولید و h مهارت متوسط افراد است. همچنان كه مشاهده 
می شود، در این حالت، تولید كاال تابعی از سرمایه فیزیكی، سرمایه انسانی و تكنولوژی است.

چگونگی افزایش در سرمایه انسانی هم با استفاده از تابع تولید زیر بیان می شود:

)6((1 )h h uφ= −

)7((1 )h u
h

φ= −

كه در آن، )u-1( مدت زمانی است كه فرد كار نكرده و به كسب مهارت می پردازد )لوكاس، 
.)1988

نكته مهم در این الگو، تأثیری است كه تغییر در ساعات آموزش فرد می تواند روی تولید 
باعث  ازیك طرف،  مهارت(  كسب  منظور  )به  آموزش  ساعات  افزایش  باشد.  داشته  سرانه 
افزایش مهارت های فرد شده و تولید سرانه را افزایش می دهد و از سوی دیگر، باعث كاهش 
زمان اختصاص یافته به تولید كاال شده و تولید سرانه را كم می كند و اثر نهایی آن روی تولید 
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سرانه مبهم است. همچنین، از دیگر ویژگی الگوی لوكاس این است كه داللت هایی را برای 
تفاوت درآمد بین كشورها ارائه می دهد. اوال یك منبع اضافی برای این تفاوت ها را شناسایی 
می شود، یعنی بیان می كند كه این تفاوت ها می توانند ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی عالوه 
بر تفاوت در سرمایه فیزیكی باشند و ثانیا با توجه به فرضیات الگو در مورد چگونگی انباشت 
الگوی  داللت های  انسانی،  شناسایی وجود سرمایه  كه  كرد  فرض  می توان  انسانی،  سرمایه 

سولو را در مورد اثرات انباشت سرمایه فیزیكی تغییر نمی دهد )رومر، 2004(.
الگوی بارو: بارو در سال 1992 با استفاده از متغیری درباره میزان دستیابی آموزشی به عنوان 
آموزشی  دستیابی  او  رگرسیون های  در  كرد.  مطرح  را  مقدماتی  رگرسیون های  مستقل  متغیر 
به صورت میانگین سال های تحصیل افراد 25 ساله و باالتر اندازه گیری شد و همچنین، نرخ رشد 
محصول ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و مجموعه اطالعات مورداستفاده او 
در برگیرنده 73 كشور طی یك دوره پنج ساله بود. وی به تأثیر مستقل و قوی میزان تحصیل بر 
رشد پی برد و بیان كرد كه 50 درصد افزایش میزان سال های تحصیل یك درصد نرخ رشد را 

در سال افزایش می دهد )بارو، 1999؛ آقایی و همكاران، 2013(.
بر اساس مباحث نظری مطرح شده، انتظار می رود پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی 
برای تولید ناخالص داخلی اهمیت حیاتی داشته باشد و این دو عامل با عالمت مثبت بر تولید 
ناخالص داخلی اثر بگذارد؛ به عبارت دیگر، باالتر بودن پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی 
به معنای توجه بیشتر به سرمایه انسانی جهت توانایی بیشتر نیروی كار و امكان به كارگیری 
فناوری های جدید و به طور خالصه، بهره وری باالتر نیروی كار است. بنابراین، از جنبه نظری 
خواهد  پیدا  افزایش  نیز  انسانی  سرمایه  كند،  دریافت  بیشتری  آموزش  كار  نیروی  چه  هر 
كرد و این افزایش اثر خود را بر تولید سرانه بر جای می گذارد. الگوهای سولو، لوكاس و 
بارو، داللت هایی را برای تفاوت درآمد بین كشورها ارائه می دهد كه این تفاوت ها می توانند 
ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی عالوه بر سرمایه فیزیكی باشند. درواقع، می توان اظهار 
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كرد كه علت تفاوت در سطوح درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی كشورها در این است كه 
كشورهای ثروتمند برای ایجاد سرمایه های فیزیكی و توسعه آموزش و تحقیقات و فناوری 

سرمایه گذاری بیشتری كرده اند.

1-1- پیشرفت اجتماعی
در تعریف توسعه نكاتی را باید مدنظر داشت كه مهم ترین آن ها عبارتند از: اوال توسعه 
را باید مقوله ارزشی تلقی كرد، ثانیا آن را جریانی چندبعدی و پیچیده دانست، ثالثا به ارتباط 
و نزدیكی آن با مفهوم بهبود توجه داشته داشت )ازكیا و غفاری، 2005(. بر اساس مطالعات 

به عمل آمده می توان سه پارادایم را پیرامون رویكردهای مختلف توسعه از هم متمایز كرد:
1-»پارادایم توسعه« كه درزمینه ای اروپایی، با بینش و نگاهی كاركردی و درون گرایانه و 
روشی سیستمی بر تقابل سنت و مدرن به عنوان واحد مطالعه و مقایسه شكل گرفته است.
2-»پارادایم ضد توسعه« كه درزمینه غیرغربی )جهان سومی( با بینشی تضادی و برون گرایانه 
و روشی تاریخی و ساختی متمركز بر تقابل مركز و پیرامون به عنوان الگوی تحلیل بسط 

یافته است.
با  گاهی  توسعه،  ضد  و  توسعه  الگوهای  از  رفتن  فراتر  با  كه  پساتوسعه«  3-»پارادایم 
روش های چندگانه مونوگرافیك و ساختی تاریخی، دیالكتیك و غیره، واقعیت توسعه 

مورد تحلیل قرار می گیرد.
این  تأكید می شود.  كم  بسیار  توسعه  مفهوم كالن و جادویی  بر  پساتوسعه،  دیدگاه  در 
كم توجهی به دو شكل متجلی است: اول این كه توسعه با مفاهیم زیرمجموعه و گاهی رقیب 
یا مترادف آن توصیف و طرح می شود به گونه ای كه گاهی دیگر از توسعه نام  برده نمی شود 
و مفاهیمی به جای آن می نشیند. دوم اینكه؛ اگر توسعه نیز ذكر می شود كلمه یا پسوندی 
به آن اضافه می شود كه معنابخش این مفهوم است )عنبری، 2011(. این جایگزینی واژگان 
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بیانگر انتقال پارادایمی و معنایی در امر توسعه است. در پارادایم جدید از توسعه انسان و 
كیفیات زیستی او )ارزش های فرامادی و خوداظهاری( حمایت می شود و نقش ارزش ها و 
هنجارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و در یك كالم شرایط زمانی و مكانی در آن مؤثر 
است. در این رویكرد می توان جایگاه و شأنی برای مفهوم پیشرفت پیدا كرد. ازاین رو، مفهوم 
پیشرفت و كاربرد آن، در پارادایم پساتوسعه قابل تحلیل و مطالعه است، به نحوی كه می توان 
آن را نوعی نگاه بازاندیشانه به توسعه و آثار آن بر جامعه دانست، به گونه ای كه توسعه را 
فراتر از قاعده های از پیش تعیین شده و مشخص می دانند. بر این اساس، پیشرفت را می توان 
برنامه ای هدفمند در جهت حركت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب دانست. با توجه 
به تفاوت جوامع مختلف در وضعیت موجود و با عنایت به این نكته كه وضعیت مطلوب هر 
جامعه متناسب با مبانی معرفتی، فرهنگی، فلسفی، اخالقی و ایدئولوژیك آن جامعه تعریف 
می شود؛ می توان ادعا كرد كه وضعیت مطلوب جوامع مختلف با هم متفاوت است )پناهی 

و غیاثوند، 2013(.
دهد،  قرار  موردسنجش  را  اجزا  این  از  یك  هر  پیشرفت  است  قرار  كه  شاخص هایی 
متعددند و در بیش تر كشورها داده های اطالعاتی الزم برای بسیاری از آنها وجود ندارد. بدین 
ترتیب، مؤسسه پیشرفت اجتماعی در ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های توسعه 
اجتماعی در جهان شاخص هایی را برای سنجش پیشرفت به سوی اهداف توسعه مورداستفاده 
قرار گرفته و به عنوان شاخص های پیشرفت اجتماعی معرفی كرده است. شاخص پیشرفت 
انسان،  اساسی  نیازهای  بعد محاسبه می شود:  برای سه  نمرات  میانگین  اساس  بر  اجتماعی 
زیرساخت های رفاه و فرصت. هركدام از این ابعاد به مؤلفه هایی تقسیم می شود كه مفهوم 
از  تركیبی  انسان  اساسی  نیازهای  بنابراین،  برمی گیرند.  در  را  اجتماعی  پیشرفت  چندبعدی 
مادران،  مرگ ومیر  میزان  غذایی،  مواد  كمبود  عمق  )سوءتغذیه،  بهداشتی  مراقبت  و  تغذیه 
نرخ مرگ ومیر كودكان، مرگ ومیر ناشی از بیماری های عفونی(، دسترسی به آب و سیستم 
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فاضالب )دسترسی به آب لوله كشی، دسترسی روستایی به منبع آب بهبودیافته، دسترسی به 
امكانات بهداشتی بهبودیافته(، پناهگاه )در دسترس بودن مسكن مقرون به صرفه، دسترسی به 
برق، كیفیت برق، مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا خانگی(، امنیت فردی )نرخ قتل، سطح جرم 
خشونت آمیز، جنایی شناخته شده، ترور سیاسی، مرگ ومیر ترافیك( است. زیرساخت های رفاه 
تركیبی از دسترسی به دانش پایه )نرخ سواد بزرگساالن، ثبت نام در مدارس ابتدایی، ثبت نام 
در مدارس متوسطه، تساوی جنسیتی در ثبت نام مدارس متوسطه(، دسترسی به اطالعات و 
ارتباطات )اشتراک تلفن همراه، كاربر اینترنت، شاخص آزادی مطبوعات، امید به زندگی در 
60 سالگی، مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیرمسری، نرخ خودكشی(، سالمت و بهزیستی 
تنوع زیستی و زیستگاه،  فاضالب،  باز، تصفیه  در فضای  آلودگی هوا  از  ناشی  )مرگ ومیر 
انتشار گازهای گلخانه ای(، پایداری محیط زیست )حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجماع، 
)حقوق  فردی  حقوق  از  تركیبی  نیز  فرصت  درنهایت،  است.  خصوصی(  مالكیت  حقوق 
سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجماع، حقوق مالكیت خصوصی(، آزادی فردی و حق انتخاب 
)آزادی بیش از انتخاب های زندگی، آزادی مذهب، ازدواج زودهنگام، تقاضا برای پیشگیری 
از بارداری رضایت بخش، فساد(، تحمل و مدارا )تحمل برای مهاجران، تحمل همجنسگرایان، 
تبعیض و خشونت علیه اقلیت ها، تحمل مذهبی، شبكه ایمنی جامعه(، دسترسی به آموزش 
پیشرفته )سال های تحصیالت عالی، متوسط سال های زنان در مدرسه، نابرابری در دستیابی 
در  عالی رتبه  دانشجویان  درصد  جهانی،  سطح  در  رتبه بندی  دانشگاه های  تحصیالت،  به 

دانشگاه های رتبه بندی شده جهانی( است )سازمان غیرانتفاعی پیشرفت اجتماعی، 2013(.

1-2- آزادی اقتصادی
بنیاد هریتیج یك مؤسسه تحقیقاتی آموزشی است كه در سال 1973 در واشنگتن تأسیس 
آزادی  به محاسبه شاخص  با همكاری روزنامه وال استریت، سالیانه  از سال 1995  شده و 
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اقتصادی كشورها و رتبه بندی آن ها می پردازد. از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد 
نامید كه در آن سه شرط برقرار باشد: نخست، افراد اختیاردار ماحصل تالش و كوشش خود 
باشند. دوم، موفقیت و شكست افراد مرهون تالش فردی آن ها باشد نه وابسته به موقعیت های 
رانتی آن ها و ویژگی هایی مانند نژاد، جنسیت، طبقه اجتماعی و موقعیت خانوادگی و سوم، 
قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروه ها پخش شده باشد )دائی كریم زاده و 
سلیمانی، 2017(. شاخص آزادی بنیاد هریتیج، شامل 12 بخش خاص می شود و مقدار آن 
از میانگین ساده این 12 بخش به دست می آید. این بخش ها عبارت اند از: حاكمیت قانون 
)حقوق مالكیت، اثربخشی قضایی، یكپارچگی حكومت(، اندازه دولت )بار مالیاتی، مخارج 
دولت، سالمت مالی(، كارایی قانونی )آزادی كسب وكار، آزادی نیروی كار، آزادی پولی(، باز 

بودن بازار )آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی( )میلر و همكاران1، 2018(.
در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، همه این بخش ها دارای وزن یكسانی هستند. هر یك 
از این 12 شاخص در مقیاس صفر تا 100 درجه بندی می شوند. عدد 100 نشان دهنده بیشترین 
میزان آزادی در هر بخش و عدد صفر نشان دهنده نبود آزادی در هر بخش است. عدد 100 
به معنی وجود یك محیط اقتصادی مناسب یا مجموعه ای از سیاست های سازگار با آزادی 
اقتصادی است. در تقسیم بندی براساس امتیاز كسب شده، از دیدگاه بنیاد هریتیج، كشورها به 
چهار گروه: 1( آزاد؛ 2( عمدتا آزاد؛ 3( تقریبا آزاد؛ 4( عمدتا بسته؛ و 5( سركوب شده )واپس زده(، 
تقسیم می شوند كه كشورهای با اقتصاد آزاد دارای محدوده امتیازی 80 تا 100، عمدتا آزاد 
با محدوده امتیازی 70 تا 79/9، كشورهای با اقتصاد تقریبا آزاد دارای محدوده امتیازی 60 تا 
69/9، كشورهای با اقتصاد عمدتا بسته با محدوده امتیازی 50 تا 59/9 و كشورهای با اقتصاد 

سركوب شده )واپس زده( دارای محدوده امتیازی صفر تا 49/9 هستند )بنیاد هریتیج، 2014(.

1. Miller
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2- شواهد تجربی
مطالعات تجربی كه در حوزه تولید و رشد اقتصادی انجام شده به دو دسته اقتصادی و 

اجتماعی طبقه بندی می شود:

2-1- برخی از مطالعات انجام گرفته درزمینه تأثیر آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی
مطالعات تجربی كه در حوزه آزادی اقتصادی و رشد تولید و رفاه مطالعات متعددی انجام 
شد. نتایج مطالعات حاصل از تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی نشان می دهد كه رابطه 
معنی داری بین آزادی اقتصادی )مؤلفه های آن( و رشد اقتصادی وجود دارد. برخی مطالعات 
و  بجرنكف   ،)2007( فلدمن2،   ،)2006( انگل1  مانند  این خصوص  در  شده  انجام  تجربی 
فاس3 )2008(، فاریا و مونتسینس4 )2009(، هال و الوسون5 )2014(، كاكپرزیك6 )2016(، 
ارشاد حسین و حاكویی7 )2016( بیانگر تأثیر مثبت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی هستند. 
باسانینی و اسكارپتا8 )2001( توضیح دادند كه در عرف لیبرال، از زمان آدام اسمیت، ثابت 
شده است كه آزادی اقتصادی بهترین مسیر به سمت رونق است. ارشاد حسین و حاكویی 
)2016( اثر آزادی اقتصادی روی رشد اقتصادی را در 186 كشور )2015-2013( و همچنین 
57 كشور)این تعداد كشورها با توجه به حداكثر اطالعات موجود جمع آوری شده است( 
اول شامل  استفاده كردند. مجموعه  دیتا  پانل  از روش  استفاده  با  را  )2014-2004( جهان 
186 كشور در این پژوهش نشان داد كه عوامل نهادی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند. 
همچنین، براساس داده های مجموعه دوم برای 57 كشور، تأثیر مثبت بر شاخص رشد نرخ 
اقتصادی  آزادی  بیجكرنسكو )2016( رابطه  ناخالص داخلی سرانه را نشان می دهد.  تولید 
و بحران اقتصادی را در 175 كشور جهان )این تعداد كشورها با توجه به حداكثر اطالعات 

1. Engle       2. Feldmann  3. Bjørnskov and Foss
4. Faria and Montesinos     5. Hall and Lawson 6. Kacprzyk
7. Ershad Hussain and Haque     8. Bassanini and Scarpetta
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سالهای  آماری  داده های  از  منظور  این  برای  كرد.  بررسی  است(  شده  جمع آوری  موجود 
2010-1993 و روش اثرات تصادفی حداقل مربعات معمولی حداقل مربعات تعمیم یافته1 
استفاده كرد برآوردها نشان می دهد كه آزادی اقتصادی به طور پیوسته با نسبت های كوچك تر 
نسبت به اوج و زمان بهبودی كوتاه تر همراه است. بابكی و سلیمی فر )2014( نقش محیط 
شامل  كشور   15( منتخب  كشورهای  در  اقتصادی  رشد  در  اقتصادی  آزادی  و  كسب وكار 
دانمارک،  ایرلند،  موریتانی،  شیلی،  كانادا،  نیوزلند،  سوئیس،  استرالیا،  سنگاپور،  هنگ كنگ، 
استونی، ایاالت متحده، بحرین، انگلستان و هلند، دارای باالترین امتیاز آزادی اقتصادی و 15 
ازبكستان، كریباتی، جزایر سلیمان،  آفریقای مركزی،  آنگوال،  اكوادور،  بولیوی،  كشور شامل 
آرژانتین، چاد، گینه استوایی،تیمورشرقی، ایران، اریتره، ونزوئال و زیمبابوه، دارای پایین ترین 
امتیاز آزادی اقتصادی( را بررسی كردند. برای این منظور از داده های آماری سال های 2004 
تا 2013 و از روش داده های تابلویی از نوع اثرات تصادفی استفاده كردند. نتایج برآوردها 
نشان داد كه محیط كسب وكار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی 
دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد كه اثرگذاری آزادی 

اقتصادی نسبت به محیط كسب وكار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

2-2- برخی از مطالعات انجام گرفته درزمینه تأثیر پیشرفت اجتماعی بر تولید ناخالص داخلی
در حوزه پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی چندان به موارد مشابهی برنخوردیم. 
محققان در دیلویت2 گزارشی را انجام دادند كه به تجزیه وتحلیل رابطه بین تولید ناخالص 
متغیر  دو  این  بین  كه  گرفتند  نتیجه  آنها  بنابراین،  پرداخت.  اجتماعی  پیشرفت  و  داخلی3 
همبستگی معنی داری وجود دارد )سازمان غیرانتفاعی پیشرفت اجتماعی، 2013(. آلونسو-

1. General Least Squares (GLS)
2. Deloitte
3. Gross Domestic Product (GDP)
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مارتینز1 )2018( پیشرفت اجتماعی و همكاری ثبت اختراعات بین المللی را در كشورهای 
عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی2 )كانادا، لهستان، اسپانیا، انگلستان، چین، روسیه، 
آلمان،  فرانسه،  فنالند،  دانمارک،  چك،  جمهوری  برزیل،  بلژیك،  اتریش،  استرالیا،  تركیه، 
یونان، مجارستان، ایسلند، هند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، مكزیك، نیوزلند، نروژ، پرتغال، 
اسلوونی، آفریقای جنوبی، كره جنوبی، سوئد، سوئیس، هلند، ایاالت متحده آمریكا( بررسی 
داده  نشان  آن  پژوهش  نتایج  استفاده شد.  تركیبی سال های 2009-2016  داده های  از  كرد. 
تأثیر  انسان،  اساسی  نیازهای  از  بیش  كشور،  از  خارج  در  شده  انجام  اختراعات  كه  است 
مثبتی بر جنبه های پیشرفت اجتماعی مربوط به حقوق شخصی، آزادی و انتخاب، تحمل و 
پیشرفت تحصیلی دارد. سلطان و وحید3 )2011( رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را 
در پاكستان )2007-1978( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی4 بررسی كردند. نتایج 
پژوهش بیانگر رابطه بلندمدت مثبت میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در پاكستان بوده 
است. بر همین اساس، با توجه به تأثیر معنی دار و بسیار زیاد شاخص آموزش تعدیل شده 
برحسب سالمت؛ جهت دستیابی به رشد اقتصادی باال، بخش های آموزش و بهداشت توجه 
بیشتری می طلبد. متقی )2017( اثر نقش توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی را در كشورهای 
ایران و تركیه )2016-1996( را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه مستقیم 
میان شاخص های اجتماعی و استانداردهای زندگی جمعیت جویای كار، سالمت )امید به 
زندگی( و آموزش )هزینه های انجام شده در بخش آموزش( در كنار شاخص های اقتصادی 
)صادرات، سرمایه( و رشد اقتصادی را مورد آزمون قرار داد. این پژوهشگر دریافت كه یك 
واحد افزایش در شاخص های توسعه اجتماعی مورداستفاده در تحقیق حدود 3/5 واحد رشد 

1. Alonso-Martínez 
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
3. Faisal Sultan and Waheed
4. Ordinary Least Squares (OLS)
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اقتصادی این دو كشور را بهبود می بخشد كه این عامل به خوبی نشان دهنده تأثیرپذیری باالی 
رشد اقتصادی از توسعه اجتماعی در كنار فاكتورهای اقتصادی است. همچنین، داشتن تأثیر 
میان متغیرهای مدل،  اقتصادی  بر رشد  به زندگی  امید  باالی متغیر جمعیت جویای كار و 
نشان از تأثیر باالی سرمایه گذاری اقتصادی و سالمتی روی جمعیت، در رشد اقتصادی این 
توسعه  سرانه،  درآمد  شاخص های  مقایسه  و  ارزیابی  به   )2016( عزیزی  است.  كشور  دو 
حداكثر  به  توجه  با  كشورها  تعداد  )این  جهان  كشور   104 در  انسانی  پیشرفت  و  انسانی 
اطالعات موجود جمع آوری شده است( )2010-1994( با استفاده از روش پانل دیتا1 بررسی 
كرد. نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه 
تأیید  مورد  انسانی(،  پیشرفت  شاخص  و  انسانی  توسعه  شاخص  سرانه،  )درآمد  شاخص 
قرار می گیرد. با این تفاوت كه آثار با وقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه تا دو دوره، اما 
در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی 
تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی كه 
ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی كشورها را مدنظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد. 
جغتایی و همكاران )2016( ابعاد و مؤلفه های توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه )از بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی( را به صورت تحلیل محتوا و به روش اسنادی، داده هایی را در 
مورد متن استخراج كردند. این پژوهشگران دریافتند كه در برنامه های توسعه پنج گانه توجه 
از محیط زیست«،  اجتماعی«، »حفاظت  تأمین  به مؤلفه های »آموزش«، »حمایت و  مشتركی 
و  محروم  مناطق  شكاف  »تعدیل  و  فناوری«  و  »علم گستری  منابع«،  از  بهینه  »بهره برداری 
انسجام  و  »همبستگی  »عدالت جنسیتی«،  مؤلفه های  برای  است. همچنین،  برخوردار« شده 

ملی«، »هم گرایی قومی-نژادی«، »كاهش واگرایی مذهبی«، »جوانان«، »سالمندان«، »سالمت و 
ثبات خانواده«، »امنیت اجتماعی« یا سیاست گذاری صورت نگرفته یا سیاست ها مبهم و كلی 

1. panel data
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بوده اند. لطیفی و قائم پور )2016( تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق 
از آزمون همبستگی و آزمون  استفاده  با  شهری و روستایی را در شهر سلفچگان )2014( 
فریدمن بررسی كردند. نتایج به دست آمده نشان داد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از 
طرفی باعث كاهش همبستگی اجتماعی و كاهش اعتماد اجتماعی، در بین مردم سلفچگان 
شده، اما از جانب دیگر وجود این منطقه، باعث بهبود رفاه اجتماعی و بهبود كیفیت زندگی 
مردم شهر سلفچگان شده است. صفدری و همكاران )2008( تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد 
اقتصادی ایران )2006-1970( با استفاده از روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی بررسی كردند. 
نتایج پژوهش آن ها نشان داده است كه بین كاهش سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه 

معكوس وجود داشته است. همچنین،  سرمایه اجتماعی در ایران رو به كاهش بوده است.

2-3- برخی از مطالعات انجام گرفته درزمینه تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر 

تولید ناخالص داخلی
دهد  نشان  را  اقتصادی  رشد  بر  اجتماعی  پیشرفت  مثبت  تأثیر  كه  تجربی  مطالعات  از 
می توان آساندولویی و همكاران )2016( را مطرح كرد. آساندولویی و همكاران )2016( با 
اقتصادی را در 40 كشور  بر اساس پیشرفت اجتماعی و آزادی  اقتصادی  مدل سازی رشد 
عضو اتحادیه اروپا )این تعداد كشورها با توجه به حداكثر اطالعات موجود جمع آوری شده 
است( )2013 و 2014( را با استفاده از تحلیل توصیفی، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی و 
تحلیل رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار دادند. این پژوهشگران دریافتند كه بین میانگین 
تولید ناخالص داخلی سرانه كشورهای اروپایی بر اساس عضویت در اتحادیه اروپا تفاوت 
معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد كه شاخص 
پیشرفت  و شاخص  معنی دار  و  مثبت  اثر  داخلی سرانه  ناخالص  تولید  بر  اقتصادی  آزادی 
اجتماعی بر متغیر مذكور اثر منفی و معنی دار داشته است. م. خداپرست مشهدی و همكاران 



تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی
Comparison of the Effect of Social Progress...

35      

)2014( تأثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران )2006-1985( با 
استفاده از روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی1 بررسی كردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داده 
است كه اثر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار است. 
همچنین، آزادی اقتصادی نسبت به سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی ایران 
دارد. م. اعرابی و گ شجاعی )2009( اثر شاخص های توسعه اقتصادی-اجتماعی در ایران را 
بررسی كردند. برای این منظور از داده های آماری 2005-1989 و روش آزمون های شكست 
رگرسیون  تحلیل  كه  داد  نشان  پژوهش  این  كردند.  استفاده  رگرسیون  تحلیل  و  ساختاری 
حاكی از تأثیر فرصت های اجتماعی، تأمین امنیت و تسهیالت اقتصادی بر توسعه اقتصادی-
اقتصادی-اجتماعی  توسعه  مدل  در  كه  شاخصی  هجده  بین  از  همچنین،  است.  اجتماعی 
تخمین زده شده، سیزده شاخص بر توسعه اقتصادی-اجتماعی مؤثر می باشند. كه به ترتیب 
بیمارستانی  فعال  باسوادی 3-اشتغال 4-سرانه تخت  به زندگی 2-نرخ  از: 1-امید  عبارتند 
-10 اجتماعی  9-خدمات  سرانه  8-درآمد  ملی  7-درآمد  سرمایه  6-تشكیل  تورم  5-نرخ 
بیكاری 12-حوادث غیرمترقبه 13-نرخ مرگ ومیر. عالوه  نوزادان 11-بیمه  نرخ مرگ ومیر 
بر این، میزان تأثیرگذاری متغیرها بر توسعه اقتصادی-اجتماعی به ترتیب عبارت است از: 
با  اقتصادی  تسهیالت  متغیر  و سپس  بیشترین   0/71 تأثیر  با ضریب  اجتماعی  فرصت های 

ضریب 0/14 و بعدازآن متغیر تأمین امنیت با ضریب 0/12.
بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی با تأكید بر توسعه و سرمایه اجتماعی و در 
مقاالتی دیگر، آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی بوده اند و تنها تعداد معدودی از این مطالعات 
تولید  بر  اقتصادی  آزادی  شاخص  و  اجتماعی  پیشرفت  شاخص  دو  هر  تأثیر  بررسی  به 
ناخالص داخلی سرانه پرداخته است. در این مطالعات بیشتر سعی شده است به بررسی رابطه 
علیت میان این دو متغیر پرداخته شود، ولی مطالعه حاضر به مقایسه تأثیر پیشرفت اجتماعی 

1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
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و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه در چهار گروه متفاوت درآمدی كشورها 
پرداخته است. همچنین این مقاله برای شناخت بیشتر، اثر تنها دو شاخص پیشرفت اجتماعی 
و شاخص آزادی اقتصادی را بر تولید ناخالص داخلی سرانه مورد آزمون قرار داده است. 
بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مقایسه پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر 

تولید ناخالص داخلی است، كه در ادامه به آن پرداخته شده است.

روش
با استفاده از  ابتدا   این مطالعه از نوع تحلیلی-تبیینی و كاربردی است. در این تحقیق 
جمع آوری  تحقیق  تجربی  و  نظری  مبانی  اطالعات،  و  آمار  اسنادی،  و  كتابخانه ای  روش 
تحلیلی  و  توصیفی  آمار  روش های  از  استفاده  با  جمع آوری شده  داده های  سپس  می شود، 
مورد پردازش قرار می گیرد و درنهایت با استفاده از مبانی نظری و تجربی، الگوی آماری و 
روش تجزیه وتحلیل اقتصادسنجی آزمون های ریشه واحد فیشر1، نسبت درستنمایی، F لیمر 
و هاسمن و درنهایت اثرات ثابت معرفی و با استفاده از نرم افزار Eviews10 تأثیر متغیرهای 

پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه بررسی می شود.
جامعه آماری مورداستفاده، مجموعه داده های تابلویی، مربوط به 144 كشور جهان برای 
سال های 2014 تا 2018 براساس حداكثر اطالعات موجود است. كشورها، طبق بخش بندی 
بانك جهانی به چهار گروه كشورهایی با درآمد پایین، كشورهایی با درآمد پایین تر از حد 
متوسط، درآمد باالتر از حد متوسط و درآمد باال تقسیم بندی شده اند. با توجه به مبانی نظری 
و تجربی، در این تحقیق از سه متغیر استفاده شده است: متغیر وابسته تحقیق به عنوان تولید 
آزادی  شاخص  شامل  مستقل  متغیرهای  و  خرید(  قدرت  )برابری  سرانه  داخلی  ناخالص 
بانك های  از  اقتصادی  آزادی  شاخص  داده های  اجتماعی.  پیشرفت  شاخص  و  اقتصادی 

1. Fisher-PP
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اطالعاتی بنیاد هریتیج و پیشرفت اجتماعی از سایت شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت، 
داده های تولید ناخالص داخلی سرانه از بانك جهانی دریافت شده است.

 با توجه به مطالب فوق در مدل زیر، برای تحلیل و بررسی تأثیر شاخص های پیشرفت 
اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه برای هر یك از گروه های ارائه شده 

استفاده شده است:

)1(0 1 2( ) * ( ) * ( )it it it itLOG GDP LOG SPI LOG EFI uβ β β= + + +

t = 1,...,T
i = 1,...,N

كه در آن:
LOG(GDPit): لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه )برابری قدرت خرید(،

LOG(SPIit): لگاریتم شاخص پیشرفت اجتماعی،

 LOG(EFIit): لگاریتم شاخص آزادی اقتصادی،

 Uit: جزء خطای تصادفی

مالكیت،  )حقوق  قانون  حاكمیت  عوامل  از  تركیبی  اقتصادی  آزادی  شاخص  هستند. 
اثربخشی قضایی، یكپارچگی حكومت(، اندازه دولت )بار مالیاتی، مخارج دولت، سالمت 
بازار  بودن  باز  پولی(،  آزادی  كار،  نیروی  آزادی  )آزادی كسب وكار،  قانونی  كارایی  مالی(، 
)آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی(؛ شاخص پیشرفت اجتماعی تركیبی از 
عوامل نیازهای اساسی انسان )تغذیه و مراقبت بهداشتی، دسترسی به آب و سیستم فاضالب، 
پناهگاه، امنیت فردی(، زیرساخت های رفاه )دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطالعات و 
ارتباطات، سالمت و بهزیستی، پایداری محیط زیست( و فرصت )حقوق فردی، آزادی فردی 

و حق انتخاب، تحمل و مدارا، دسترسی به آموزش پیشرفته( می باشند.
 به منظور ارائه استنباطات صحیح در مورد متغیرهای سری زمانی باید در ابتدا از پایایی 
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این متغیرها در طول زمان اطمینان یافت. بی توجهی به این مهم ممكن است به ارائه استنباط 
غلط درباره كمیت های بحرانی مدل و حاصل شدن رگرسیون كاذب منجر شود. لذا در این 
مقاله، در ابتدا به كمك آزمون ریشه واحد فیشر اقدام به آزمون پایایی متغیرهای مورداستفاده 

گردیده است كه نتایج آن در جدول )1( خالصه شده است.
 بدین ترتیب برای تعیین مرتبه بهینه الگو از آزمون ریشه واحد فیشر استفاده می شود. 
نتایج این معیارها در آزمون مذكور و در مقایسه با مقدار بحرانی در سطح 5 درصد فرض 
كه  مشاهده می شود  مسئله  این  و  پایا  متغیرها  برای همه  واحد  ریشه  بر وجود  مبنی  صفر 

متغیرها ساكن از درجه صفر)I)0 بوده و نیازی به تفاضل گیری ندارد.
جدول )1( نتایج آزمون ریشه واحد )مانایی( متغیرهای الگوی پیشنهادی

نتیجهp مقدار آمارهمتغیرهاکشور

كشورهای با درآمد پایین
مانا0/0001>39/94شاخص پیشرفت اجتماعی
مانا0/0001>31/22شاخص آزادی اقتصادی

مانا0/0001>33/23تولید ناخالص داخلی سرانه

 كشورهای با درآمد پایین تر
از حد متوسط

مانا0/0001>68/87شاخص پیشرفت اجتماعی
مانا0/0001>66/62شاخص آزادی اقتصادی

مانا0/0001>25/55تولید ناخالص داخلی سرانه

 كشورهای با درآمد باالتر
از حد متوسط

مانا0/0001>69/52شاخص پیشرفت اجتماعی
مانا0/0001>51/21شاخص آزادی اقتصادی

مانا0/0001>33/86تولید ناخالص داخلی سرانه

كشورهای با درآمد باال
مانا0/0001>80/90شاخص پیشرفت اجتماعی
مانا0/0001>88/99شاخص آزادی اقتصادی

مانا0/0001>31/02تولید ناخالص داخلی سرانه



تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی
Comparison of the Effect of Social Progress...

39      

نسبت  آزمون  از  مدل،  در  واریانس  ناهمسانی  یا  همسانی  داشتن  تشخیص  منظور  به   

 F و اثرهای ثابت از آزمون Pool انتخاب بین مدل درست نمایی استفاده شده است. برای 
لیمر و انتخاب مدل مناسب از بین دو مدل Pool و اثرات تصادفی از آزمون LM استفاده 
شده است.  همچنین، وقتی از داده های تابلویی استفاده می شود، باید آزمون های مختلفی برای 
تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. در این میان، رایج ترین آن ها آزمون هاسمن بوده 

كه برای انتخاب یكی از مدل های اثر ثابت یا اثرتصادفی به كاربرده می شود.

جدول )2( آزمون های نسبت درستنمایی، F لیمر و هاسمن

 متغیرهای
توضیحی

 كشورهای با
درآمد پایین

 كشورهای با درآمد
 پایین تر از حد

متوسط

 كشورهای با
 درآمد باالتر از
حد متوسط

 كشورهای با
درآمد باال

 آزمون نسبت
درستنمایی

F235/18201/35124/62492/14
Df29373444
p<0/0001<0/0001<0/0001<0/0001

لیمر F آزمون

F54/666/5841/8580/62
Df)28.104()36.139()33.128()43.170(
p<0/0001<0/0001<0/0001<0/0001

آزمون هاسمن

F7/736/6817/4669/94
Df2222
p0/020/040/000/00

 نتایج حاصل از آزمون های نسبت درست نمایی، F لیمر و هاسمن در جدول )2( آورده 
شده است. همان طور كه از اطالعات جدول فوق مشاهده می شود، آزمون نسبت درست نمایی 
حداقل  از  نمی توان  لذا  است،  از 0/05  كوچك تر  احتمال  مقدار  كشور،  گروه  چهار  هر  در 
مربعات معمولی برای تخمین مدل استفاده كرد. درنتیجه، تخمین زننده حداقل مربعات وزنی یا 



      40      40

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، زمستان 98، شماره 75

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Winter 2020, No 75

      40

تعمیم یافته برای تخمین مدل به كار گرفته شده است تا از تورش تخمین جلوگیری شود. نتایج 
آزمون F لیمر در هر چهار گروه كشور نشان داد كه مقدار این آماره بزرگ تر از نقطه بحرانی به 
دست آمده است. درنتیجه، فرضیه صفر، مبتنی بر استفاده از Pool رد شده است. لذا از روش 
دادهای پانل برای تخمین مدل استفاده شده است. درنهایت، نتایج حاصل از آزمون هاسمن 
در تمام گروه ها نشان داده شده است. با توجه به اینكه آماره آزمون بزرگ تر از نقطه بحرانی و 
مقدار p كوچك تر از 0/05 به دست آمده است، درنتیجه، فرضیه صفر، مبتنی بر یكسان بودن 

عرض از مبدأها رد شده است. لذا از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل استفاده شده است.

یافته ها

1- آمار توصیفی
در جدول )3(، شاخص پیشرفت اجتماعی كشورهای با درآمد پایین، كشورهای با درآمد 
پایین تر از حد متوسط، كشورهای باالتر از حد متوسط و كشورهای با درآمد باال در طی 

سال های 2014 تا 2018 نشان داده شده است.
جدول )3( آمار توصیفی شاخص پیشرفت اجتماعی به تفکیک گروه درآمدی کشورها در 

سال های 2014 تا 2018

 کشورهای با
درآمد باال

 کشورهای با درآمد
باالتر از حد متوسط

 کشورهای با درآمد
پایین تر از حد متوسط

 کشورهای با درآمد
پایین

82/99 68/32 55/21 42/61 M

84/72 68/53 56/17 43/83 Md

-1/12 0/23 -0/18 -0/20 Skew

3/63 3/37 1/88 2/96 Kurt

63/60 57/62 35/83 23/99 Min

90/26 80/99 73/07 67/77 Max
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همان طور كه مشاهده می شود، كشورهای با درآمد پایین با میزان 42/61 پایین ترین میزان 
پیشرفت اجتماعی را نسبت به سه گروه دیگر از كشورها دارد. جمهوری آفریقای مركزی با 
میزان 23/99 در سال 2014 كمترین و كشور ماداگاسكار با میزان 67/77 در سال 2017 دارای 
بیشترین میزان پیشرفت اجتماعی در كشورهای با درآمد پایین هستند. میانگین پیشرفت اجتماعی 
در كشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط 55/21 بوده كه كمترین پیشرفت اجتماعی با میزان 
35/83 مربوط به كشور پاپوآ گینه نو در سال 2016 و بیشترین پیشرفت اجتماعی با میزان 73/07 
مربوط به كشور تونس در سال 2018 است. میانگین این شاخص در كشورهای با درآمد باالتر از 
حد متوسط 68/32 بوده كه كمترین پیشرفت اجتماعی با میزان 57/62 مربوط به كشور گواتماال در 
سال 2014 و بیشترین پیشرفت اجتماعی با میزان 80/99 مربوط به كشور كاستاریكا در سال 2018 
است. باالترین میزان پیشرفت اجتماعی مربوط به كشورهای با درآمد باال بوده كه در این كشورها، 
عربستان سعودی با میزان 63/60 در سال 2014 كمترین میزان پیشرفت اجتماعی و نروژ با میزان 

90/26 در سال 2018 بیشترین میزان پیشرفت اجتماعی را دارند.
ایران در كشورهای با گروه درآمدی باالتر از حد متوسط، دارای میزان پیشرفت اجتماعی 

61/72 در سال 2014 و دارای میزان 63/96 در سال 2018 است.
جدول 4، شاخص آزادی اقتصادی كشورهای با درآمد پایین، كشورهای با درآمد پایین تر 
باال را در سال های  با درآمد  از حد متوسط و كشورهای  باالتر  از حد متوسط، كشورهای 

2014 تا 2018 نشان داده شده است.
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جدول )4( آمار توصیفی شاخص آزادی اقتصادی به تفکیک گروه درآمدی کشورها در 

سال های 2014 تا 2018

 کشورهای با درآمد
باال

 کشورهای با درآمد
باالتر از حد متوسط

 کشورهای با درآمد
پایین تر از حد متوسط

 کشورهای با درآمد
پایین

70/68 61/03 56/03 52/54 میانگین

72/10 63/00 56/00 52/70 میانه

-0/57 -1/20 0/49 -0/39 چولگی

4/09 4/78 3/94 3/44 کشیدگی

43/80 28/70 43/20 35/50 حداقل

89/40 76/50 76/20 69/10 حداکثر

همان طور كه مشاهده می شود، كشورهای با درآمد پایین كمترین میزان آزادی اقتصادی 
را نسبت به سه گروه دیگر از كشورها دارند. در این گروه از كشورها، كمترین میزان آزادی 
اقتصادی مربوط به كشور زیمباوه در سال 2014 و بیشترین میزان مربوط به كشور رواندا 
در سال 2018 است. در كشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، كمترین میزان شاخص 
مذكور مربوط به كشور تیمور-لست در سال 2014 و بیشترین میزان مربوط به كشور جورجیا 
آزادی  میزان  كمترین  متوسط،  حد  از  باالتر  درآمد  با  كشورهای  در  است.   2018 سال  در 
اقتصادی مربوط به كشور كوبا در سال 2014 و بیشترین میزان آزادی اقتصادی مربوط به 
كشور موریس در سال 2014 است. در كشورهای با درآمد باال، كمترین میزان این شاخص 
مربوط به كشور آرژانتین در سال 2016 و بیشترین میزان مربوط به كشور سنگاپور در طی 

دو سال متوالی 2014 و 2015 است.
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ایران در كشورهای با گروه درآمدی باالتر از حد متوسط، دارای میزان آزادی اقتصادی 
به ترتیب 40/3 و 50/9 در سال های 2014 و 2018 است.

جدول )5(، تولید ناخالص داخلی سرانه كشورهای با درآمد پایین، كشورهای با درآمد 
پایین تر از حد متوسط، كشورهای باالتر از حد متوسط و كشورهای با درآمد باال را در طی 

سال های 2014 تا 2018 نشان داده شده است.
جدول )5( آمار توصیفی تولید ناخالص داخلی سرانه )دالر( به تفکیک گروه درآمدی کشورها 

در سال های 2014 تا 2018

 كشورهای با
درآمد باال

 كشورهای با درآمد
باالتر از حد متوسط

 كشورهای با درآمد
پایین تر از حد متوسط

 كشورهای با
درآمد پایین

39748/87 13861/62 5537/74 1686/75 میانگین

36219/00 13550/50 4979/00 1508/00 میانه

2/15 0/50 1/47 2/65 چولگی

9/40 3/22 6/99 12/70 کشیدگی

15617/00 4786/00 1727/00 369/00 حداقل

143427/0 27266/70 21705/00 6722/00 حداکثر

تولید ناخالص داخلی سرانه در كشورهای با درآمد پایین كمترین میزان و كشورهای با 
درآمد باال بیشترین میزان را نسبت به سه گروه دیگر از كشورها دارا هستند. در كشورهای 
با درآمد پایین، كمترین میزان تولید ناخالص داخلی سرانه مربوط به كشور دموكراتیك كنگو 
در سال 2014 و بیشترین میزان مربوط به كشور جمهوری كنگو در سال 2017 است. در 
كشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، كمترین میزان تولید مربوط به كشور ساحل عاج 
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در  است.   2015 سال  در  تیمور-لست  كشور  به  مربوط  میزان  بیشترین  و   2014 سال  در 
كشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط، كمترین میزان تولید ناخالص داخلی سرانه مربوط به 
كشور فیجی در سال 2014 و بیشترین میزان مربوط به كشور مالزی در سال 2018 است. در 
كشورهای با درآمد باال، كمترین میزان تولید مربوط به كشور پاناما در سال 2014 و بیشترین 

میزان تولید مربوط به كشور قطر در سال 2016 است.
 ایران در كشورهای با گروه درآمدی باالتر از حد متوسط، دارای میزان تولید ناخالص 

داخلی سرانه به ترتیب 13127 و 18077/5 دالر در سال های 2014 و 2018 است.
جداول )3(، )4( و )5( نشان می دهند كه میانگین های پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی 
و تولید ناخالص داخلی سرانه با افزایش درآمد در كشورها، افزایش می یابند. همچنین، مقایسه 
میانه و میانگین در تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد كه كشورهای مذكور از میانه 
پایین تری برخوردارند كه این نشان می دهد تعداد كشورهایی كه از تولید ناخالص داخلی 
سرانه باالتری در سال های موردنظر برخوردارند، بیشتر است. این موضوع با عالمت چولگی 
و همچنین، میزان كشیدگی این شاخص در چهار سطح درآمدی كشورها نیز كامال مشهود 
است. به عبارت بهتر، هر یك از چهار گروه كشورها از مقدار چولگی مثبت برخوردارند. 
این بدان معنی است كه در هر سطح از درآمد، كشورهایی كه تولید ناخالص داخلی سرانه 
آزادی  و  اجتماعی  پیشرفت  در  میانگین  و  میانه  مقایسه  درنهایت،  هستند.  زیاد  دارند،  باال 
اقتصادی نشان دهنده بیشتر بودن میانه نسبت به میانگین در كشورهای مذكور است. درواقع، 
باالتری در سال های مذكور  اقتصادی  آزادی  و  اجتماعی  پیشرفت  از  كه  تعداد كشورهایی 

برخوردارند، كمتر است.
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2-نتایج برآورد مدل برای چهار گروه کشورها
نتایج حاصل از اثرات ثابت در جدول )6( آورده شده است.

جدول )6( نتایج برآورد تأثیر شاخص های پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید 

ناخالص داخلی به روش اثرهای ثابت در چهار گروه کشورها

 کشورهای بامتغیرهای توضیحی
درآمد پایین

 کشورهای با درآمد
پایین تر از حد متوسط

 کشورهای با درآمد
باالتر از حد متوسط

 کشورهای با
درآمد باال

لگاریتم شاخص پیشرفت 
اجتماعی

)LOG)SPI( 

2/20
)4/57(

3/06
)8/76(

7/48
)6/54(

10/87
)19/31(

لگاریتم شاخص آزادی 
اقتصادی

)LOG)EFI(( 

1/17
)4/18(

-0/11
)-0/70(

-0/08
)-0/62(

0/53
)2/94(

)C( 5/62-ضریب ثابت
)-1/98(

-3/28
)-2/69(

-21/79
)-4/48(

-39/79
)-17/48(

29373444تعداد كشورها

R20/930/950/910/97

R2
Adj0/910/940/890/96

F 50/5477/1638/95150/08آماره

1/911/431/591/83آماره دوربین واتسون

P0/000/000/000/00

 همان طور كه در اطالعات جدول )6( مشاهده می شود، معیارهای اعتبارسنجی مدل نظیر 
آماره دوربین واتسون، آماره R2 و R2 تعدیل شده و همچنین، براساس میزان آماره F به دست آمده 
برای كل ضرایب برآورد شده مدل در هر چهار گروه از كشورها، صحت نتایج به دست آمده از 

برآورد مدل ارائه شده در این قسمت از تحقیق برای تجزیه وتحلیل و اظهارنظر تأیید می شود.
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 با توجه به اینكه تابع برآورد شده به صورت لگاریتمی تخمین زده شده است، ضرایب 
تابع برآوردی، همان كشش های مورد تحلیل می باشند. در میان متغیرهای موردبررسی، در 
كشورهای با درآمد پایین، ضرایب ازنظر آماری در سطح اطمینان 5 درصد معنی دار هستند، 
به طوری كه شاخص پیشرفت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه 
ناخالص  تولید  اجتماعی،  پیشرفت  افزایش یك درصد در شاخص  با  به عبارتی دیگر،  دارد، 
نیز  اقتصادی  افزایش می یابد. همچنین، شاخص آزادی  به اندازه 2/20 درصد  داخلی سرانه 

تأثیر مثبت معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد.
 در كشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، ضریب متغیر پیشرفت اجتماعی 3/06 و 
مقدار آماره T در این شاخص 8/76 كه در سطح اطمینان باالی 99 درصد معنادار است و 
بیان می كند كه بهبود شاخص پیشرفت اجتماعی تأثیر افزایشی و معناداری بر تولید ناخالص 
تولید  روی  بر  اقتصادی  آزادی  شاخص  دارد.  كشورها  درآمدی  گروه  این  سرانه  داخلی 

ناخالص داخلی سرانه اثر معنی داری نداشته است.
 در كشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط، شاخص پیشرفت اجتماعی، نقش افزایشی 
و معنی داری روی تولید ناخالص داخلی سرانه در كشورهای موردبررسی داشته است. یعنی 
با توجه به مقدار آماره T در این شاخص كه عدد 6/54 را نشان می دهد، می توان بیان داشت 
این متغیر در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار هستند. از سوی دیگر، با توجه به ضریب 
به دست آمده، نتیجه گرفته می شود كه با افزایش یك درصد در شاخص پیشرفت اجتماعی، 
تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان 7/48 درصد افزایش می یابد. متغیر آزادی اقتصادی بر 

روی تولید ناخالص داخلی سرانه این گروه از كشورها اثر معنی داری نداشته است.
 در كشورهای با درآمد باال، ضریب شاخص پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی مثبت 
و نشان دهنده تأثیر افزایشی آن ها بر تولید ناخالص داخلی سرانه این گروه كشورها طی دوره 
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موردبررسی است. براساس نتایج به دست آمده، ضریب این دو شاخص به ترتیب برابر است 
با 10/87 و 0/53 كه در سطح اطمینان باالی 99 درصد معنادار است و بیان می كند كه بهبود 
شاخص پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی تأثیر افزایشی و معناداری بر تولید ناخالص 

داخلی سرانه این گروه درآمدی كشورها دارد.
 بنابراین، فرضیه پژوهش در خصوص تأثیر افزایشی پیشرفت اجتماعی بر تولید ناخالص 
داخلی سرانه در كشورهای با درآمد پایین، كشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط و كشورهای 
تولید  بر  اقتصادی  آزادی  افزایشی  تأثیر  در خصوص  همچنین،  می شود.  تأیید  باال  درآمد  با 

ناخالص داخلی سرانه در كشورهای با درآمد پایین و كشورهای با درآمد باال تأیید می شود.

بحث
 هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی )به عنوان متغیرهای 
مستقل( بر تولید ناخالص داخلی سرانه )به عنوان متغیر وابسته( در كشورهای با درآمد پایین، 
كشورهای با درآمد متوسط به پایین، كشورهای با درآمد متوسط به باال و كشورهای با درآمد 
باال است. برای این منظور از داده های سال های 2018-2014 به روش اثرات ثابت استفاده شده 
است. پس از تجزیه وتحلیل اولیه و با توجه به الگوی اثرات ثابت داده های تابلویی، شاخص 
پیشرفت اجتماعی تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در كشورهای با درآمد 
پایین، كشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، كشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط و 
كشورهای با درآمد باال دارد. درنتیجه، فرضیه پژوهش در مورد تأثیر پیشرفت اجتماعی بر تولید 

ناخالص داخلی سرانه چهار گروه از كشورهای مذكور تأیید می شود.
این نتیجه، با نتایج پژوهش صفدری و همكاران )2008(، خداپرست مشهدی و همكاران 
)2014(؛ عزیزی )2016(؛ لطیفی و قائم پور )2016(؛ متقی )2017(؛ فیسال سلطان و وحید )2011( 
كه تأثیر عوامل اجتماعی را بر رشد اقتصادی و یا كیفیت و رفاه جامعه برآورد كرده اند، مطابقت 
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داشته و با نتیجه پژوهش آساندولویی و همكاران، 2016 هم سو نبوده است. نكته بسیار مهم این 
است كه سهم پیشرفت اجتماعی با افزایش درآمد در كشورها، افزایش می یابد. طبق ضرایب 
به دست آمده از برآورد باید به این نكته توجه كرد كه میزان تأثیر شاخص پیشرفت اجتماعی بر 
تولید ناخالص داخلی سرانه با میزان افزایش درآمد كشورها رابطه مستقیم دارد و این تأثیرگذاری 

در كشورهای با درآمد باال بیشتر از سه گروه كشورهای دیگر است. 
لذا، براساس نتایج به دست آمده می توان گفت كه بخشی از شكاف درآمدی را كه میان چهار 
گروه كشورهای جهان وجود دارد، می توان براساس شكاف پیشرفت اجتماعی آن ها توضیح 
داد. بدین ترتیب، براساس اندیشه نهادی نورث، وجود ساختار باثبات نهادی كه شرط الزم 
برای تعامالت انسانی است، تأمین كننده پیشرفت اجتماعی است و براساس الگوهای سولو، 
لوكاس و بارو، علت تفاوت در تولید ناخالص داخلی سرانه كشورها در این است كه كشورهای 
با درآمد باال برای ایجاد سرمایه های انسانی و فیزیكی، توسعه آموزش و تحقیقات و فناوری 
سرمایه گذاری بیشتری كرده اند. همچنین، شاخص آزادی اقتصادی در كشورهای با درآمد پایین، 
اثر افزایشی و معنادار؛ در كشورهای با درآمد متوسط به پایین، اثر بی معنا؛ در كشورهای با 
درآمد متوسط به باال اثر بی معنا؛ و در كشورهای با درآمد باال اثر افزایشی و معنادار داشته است. 
درنتیجه، فرضیه پژوهش در مورد آزادی اقتصادی در كشورهای با درآمد پایین و كشورهای با 
درآمد باال تأیید می شود. نتیجه تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی سرانه توسط آزادی اقتصادی 
با نتایج پژوهش رزمی و همكاران )2009(؛ پاداش و همكاران )2011(؛ خداپرست مشهدی 
و همكاران )2014(؛ بابكی و سلیمی فر )2014(؛ كارلسون و النداستروم )2002(؛ باسانینی و 
اسكارپتا )2001(؛ انگل )2006(؛ فلدمن )2007(، 2007؛ بجرنكف و فاس )2008(؛ فاریا و 
مونتسینس )2009(؛ گورگل و لچ )2011(؛ آیسن و ویگا )2011(؛ هال و الوسون )2014(؛ 
ارشاد حسین و حاكویی )2016(؛ آساندولویی و همكاران )2016( كه  كاكپرزیك )2016(؛ 

شاخص آزادی اقتصادی را بر رشد اقتصادی برآورد كرده اند، مطابقت دارد. 
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سهم آزادی اقتصادی نیز، با افزایش درآمد در دو گروه كشورهای با درآمد پایین و كشورهای 
با درآمد باال كاهش می یابد. شاید دلیل این امر را در چالش های محیطی و سیاسی دانست كه در 
كشورهای با درآمد باالتر به وجود آمده و سبب افزایش آزادی اقتصادی كشورها نخواهد شد. 
بنابراین، براساس اندیشه نهادی نورث، در ادامه شرط الزم كه تأمین كننده پیشرفت اجتماعی 
است، شرط كافی مستلزم محیطی است كه در آن مدیریت اقتصاد آزاد تحقق یابد كه با تأمین 
شاخص آزادی اقتصادی به دوراز هرگونه چالش سیاسی میسر خواهد شد. بدین ترتیب توجه 
الگوهای سولو،  تأثیر نهادها در تولید ناخالص داخلی ضروری است. همچنین، براساس  به 
لوكاس و بارو، علت تفاوت در تولید ناخالص داخلی سرانه كشورها در این است كه كشورهای 
ثروتمند برای باالتر بودن آزادی اقتصادی جهت به كارگیری فناوری های جدید، انتظار می رود 
انتقال فن آوری به داخل كشور  تا از طریق واردات كاالهای سرمایه ای با فن آوری پیشرفته، 

به راحتی صورت پذیرد.

مالحظات اخالقی

مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشاركت داشته اند.

منابع مالی
برای انتشار این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.

تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان همپوشانی ندارد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخالق پژوهش رعایت شده است.
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پیوست
پیوست )1( کشورهای منتخب جهان در تحقیق حاضر

اسامی كشورها

كشورهای با درآمد 
پایین

افغانستان، بوركینافاسو، جمهوری آفریقای مركزی، جمهوری كنگو، كنگو 
)دموكرات(، اتیوپی، گینه، لیبریا، ماالوی، موزامبیك، نیجر، سنگال، تانزانیا، 
زیمبابوه، بنین، بوروندی، چاد، كوموروس، اریتریا، گامبیا، گینه-بیسائو، 

ماداگاسكار، مالی، نپال، رواندا، سیرا لئون، تاجیكستان، توگو، جمهوری یمن.

كشورهای با درآمد 
پایین تر از حد 

متوسط

آنگوال، بوتان، كابو وود، كامرون، ساحل عاج، مصر )جمهوری عرب(، 
جورجیا، هندوراس، اندونزی، لسوتو، مغولستان، نیجریه، پاپوآ گینه نو، 

سائوتومه و پرنسیپه، سری النكا، سویزیلند، تونس، ازبكستان، بنگالدش، 
 ،PDR بولیوی، كامبوج، جیبوتی، السالوادور، غنا، هندوستان، كنیا، الئوس
موریتانی، مولداوی، مراكش، نیكاراگوئه، پاكستان، فیلیپین، جزایر سلیمان، 

سودان، تیمور-لسته، اوكراین.

كشورهای با 
درآمد باالتر از حد 

متوسط

آلبانی، بوتسوانا، بلغارستان، كلمبیا، كوبا، جمهوری دومینیكن، گواتماال، 
جمهوری اسالمی ایران، قزاقستان، مالزی، مكزیك، پاراگوئه، رومانی، 
آفریقای جنوبی، الجزایر، ارمنستان، بالروس، برزیل، چین، كاستاریكا، 

اكوادور، فیجی، گایانا، اردن، لبنان، مقدونیه FYR، موریس، مونته نگرو، پرو، 
فدراسیون روسیه، صربستان، سورینام، تایلند، تركیه.

كشورهای با درآمد 
باال

آرژانتین، استرالیا، باربادوس، شیلی، جمهوری چك، استونی، فنالند، ایسلند، 
ایتالیا، التویا، لیتوانی، لهستان، اسپانیا، سوئیس، ایاالت متحده، اتریش، بلژیك، 

كانادا، كرواسی، قبرس، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، 
اسرائیل، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، نیوزلند، نروژ، عمان، پاناما، پرتغال، قطر، 
عربستان سعودی، سنگاپور، جمهوری اسلواكی، اسلوونی، سوئد، امارات 

متحده عربی، انگلستان، اروگوئه.
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