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 رشد و توسعه اقتصادی  او  محیط کسب وکار باخالقی رابطه فساد 
 

 3عليرضا همایون فر، *2پورسعيد کيان   ،1یشاطر خباز میمر

 .،  همداننور  امي دانشگاه پ ،یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان .1
 .،  همدان، دانشگاه پيام نور علوم انسانیدانشکده  ،گروه اقتصاد .2
  .،  همداندانشگاه پيام نور  اجتماعی، گروه جغرافيا، دانشکده علوم .3

 ( 98/ 12/ 9، تاریخ پذیرش: 8/10/98تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

، اندازه مناسب دولت، دسترسی به پول سالم، آزادی حقوق مالکیتتجمع  
ترین نظاا  مناسب ، آزادی و نبود فساد،تجارت بین الملل، ساختار قانونی

توانند به است، زیرا در آن افراد می  1حقوقی برای توسعه بازارهای رقابتی
هاا و باه راار تارفتن مبتکراناه علت برخورداری از آزادی انتقال دارایی

برای رساب درآماد و واروت بی اتر باه در نبود فساد، استعدادهای خود 
و   اخاققباا    هماراه. نظا  اقتصادی مبتنی بار آزادی  (1)رقابت بپردازند
 2  یافتاه  ر ورهای توسعهتنها در    ،هجبه بهترین و  مالکیتبرخورداری از  

، ت ره با استقرار یافتن این سیساتم. از همین رو اس(2)قابل تصور است
در جوامع اروپای غربای و آمریکاای اامالی، اقتصااد ایان ر اورها از 

 باهاقتصااد پای  از آنکاه . (3)ااوندای برخوردار میسابقهاکوفایی بی
های اخققی همراه بود اماا زهآموها با د مدتیصورت یک علم مدون درآ

 . (4)به بهانه جدایی دان  از ارزش به تدریج از آن فاصله ترفت
 
 
 

 
را بهتارین ساازورار  3جریاان آزاد اقتصااد ،نظریه پردازان سارمایه داری
اما با آاکارادن موردهای   .(5)معرفی رردند  4تامین رننده منافع عمومی

تروهای نیا   ،دانساتند الز ن جبرابرای ، دخالت دولت را  5اکست بازار
باه واور . (6)بازت ت به ارزش های اخققای را بهتارین راه مای دانناد

، چاه در و اقتصاد، در جواماع اماروز اخققتجربی ن ان داده اده است 
-اادهقدرت عمده پی  بَرنده  ، دوالمللیی و چه در سطح بین سطح مل

ای افکاار و وور ف ایندهه های نو بآوری  ریب با فن  این دو در تر(.  7)اند
ها رها ن ده، به سرنوات آن رهدهند، برای این  رفتار مرد  را اکل می
 اومیناان حاصال رنایمتر ، الز  است هر چه بی نامعلومی دچار ن وند

و  اخاققهادایت (.  8)رنند  تصاد در مسیر درست حررت میو اق  اخقق
از . هدایت بیرونای ورت تیرداز بیرون و هم از درون ص ، باید هم  اقتصاد

 ، عادات یاااااااهای قانون نامهعواملی همچون ف ار سیاسی، آیین راه 
 
 

 چکيده

 فسااد،رفاع بنیاادی اقتصادی مستمر و باوبات است.  توسعهترین اهداف اقتصادی ر ورها، ایجاد ارایط الز  جهت ارتقاء یکی از مهمزمینه:  
توسعه اقتصادی ج  با پیوند روزاف ون اخقق اقتصادی میسار راد و  های عملیانگی ه در راستای رارمحیط رسب و ترغیب آزادی اقتصادی و 

 رااد و توساعه ابا اااخ  هاای اقتصاادی مربوواهو  محیط رسب و رار ،یاخققفساد هدف پژوه  حاضر بررسی رابطه بین    نخواهد اد.
 اقتصادی است.

فسااد، ،  تاور ، نرخ راد ت کیل سارمایه واباتگی است. ااخ  های رقن اقتصادی روش پژوه  حاضر راربردی و از نوع همبست:  روش
به عنوان جامعاه  D8 ر ورهای تروه هستند و اقتصادی رادو ااخ   ، سرمایه تذاری مستقیم خارجیمحیط رسب و رار، نرخ راد جمعیت

، موسسه فریا ر های بانک جهانیتیری داده. اب ار اندازهندادبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب   2000-2017های  ره سالاند  انتخاب ادهآماری  
 .استفاده اده است استاتابا استفاده از نر  اف ار  pooled dataآماری و موسسه بین المللی افافیت بود. جهت آزمون نی  از روش  و هریتچ

 هاای اقتصاادیمولفهو  محیط رسب و راراخقق، ر ترفت. برازش مدل تحقیق ره در برتیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرا:  هایافته
 اود.می رابطه بلندمدت تاییدد و در وی زمان نتوسعه یافتگی دارراد و رابطه معناداری با 

نارخ رااد ت اکیل  نارخ رااد جمعیات،با  راد اقتصادیبااند و متغیرها در سطح پایدار میتمامی    وبق تخمین م خ  اد  :گیرینتیجه
 .و تور ، رابطه منفی و معناداری داردرابطه مثبت و معنادار و با فساد اخققی   بت، سرمایه تذاری خارجی و محیط رسب و رارسرمایه وا

 
 تذاریسرمایه، ب و رارمحیط رس، توسعه اقتصادیراد و ، اقتصادی  اخقق: واژگانلیدک

 S_kianpoor@pnu.ac.irنویسندۀ مسئول: ن انی الکترونیکی:  
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تیری از عاواملی ، و هدایت درونی با بهره فرهنگی و آموزش  -اجتماعی
د قانونمندی های تجاری و تاجران، خوای، سازمانمانند رفتارهای حرفه  

. رویکارد بیرونای باه تیردصورت می   و غیرههای تجاری  یمان، پصنایع
ز تعهقاد و التا ا  تواند این هادایت را محققاق ساازد ی زیارا اتنهایی نمی  
تنهایی رافی درونی نی  به    بسنده رردن به رویکرد  (.9)استدرونی تهی  

، فقاط یاک ری زیرا رسب و رار همانند هر بخ  اجتمااعی دیگانیست
یرونی نیاز دارد. در عین اضافی ب به رنترله جامعه است و قسمت از پیکر

ی زیرا عامقن اقتصادی راه تری دارد  بی   ضرورتیکرد درونی  ، روحال
تاری ی  لیت بئو، مسمند هستند، به این سبب  تر عققهآزادی بی     به

باید در مسایر درسات   این بخ ره  این  (.  10)ل خواهند رردرا نی  تحم
 و رااد توساعهی، درون قلمارو ی برای بیان بُعد اخققا، دلیلدحررت رن
ر و نظریاه نه تنها رفتار اخققای، بلکاه تفکا ،است. در این راه  اقتصادی

اخققی یا اخقق اقتصاادی و تجااری باه صاورت پاژوه  علمای باا 
هر چه اند  تحقیقات ن ان داده  (.11)رو استرو به صی های نام خچال 
-بی  ،ملی و نظریهای عرود، چال  پی  میتر به  ادن بی جهانی  

به  محققان و صاحب نظرانتونه ره  همان    (.12)اوندتر میتر و پیچیده
و  اخققایترایای  زیستی با رثرت د، افراد باید به یک همنآن اااره دار

قابله باا م ترک، جهت م متداول برسند و برای میدان اخققی    اقتصادی
ی تواند  چیا می    این میدان م ترک(.  13)ندهای م ترک بکواچال   

وسیله پارلمان مذاهب جهاان  به 1993ابیه اخقق جهانی  ره در سال  
به موقعیت پدید آماده در آغااز قارن   هبا توج    .پی نهاد اده است، بااد

 رساد، ایان اسات راهوور قطاع عاققناه باه نظار مای  چه به ، آن21
انی بااد ، رویکردی جه کیت اقتصادیآزادی و مال  و  به اخقق  هارویکرد

 رابطاه(. 14) رسایداقتصاادی  رادتا به   جستن را در سطح جهانی  و آ
اسات ی  ، ناوعی رااربردبار توساعه اقتصاادی، آزادی و مالکیات  اخقق

مانناد  هااهای م ترری با دیگر انواع راربردبنابراین، از این نظر ویژتی  
 ایاخاقق مهندسای و اخاقق رساانه   اخقق زیستی، اخقق پ ااکی،

و آزادی  اقتصااادی ناااای از نظااا  حقااوق مالکیاات توسااعه (.15)ددار
ره در عمل موجب اف ای  واروت و رفااه و رااه  واخقق    اقتصادی  

اود، به قادری اقتصااددانان را اایفته خاود رارد راه فقر در جامعه می

 بنابراین  .ال عاع رارآیی قرار ترفت  دی ه آنها تحتموضوع اخقق در ان
و   تری روی سازماندهی اخققبی     تأرید  ،ومیمفه   چارچوب  صورت  به

ترسیم می  آن با توسعه اقتصادیو نوع ارتباط  مالکیت و آزادی اقتصادی
 ، فقاط یاک اصاطق ب مفهاومیسابب چاارچودر این مقاله به    اود .
. ترچاه ایان تعریا  ااده اساتتوسعه اقتصاادی راد و ، یعنی  رلیدی
را باه واور رامال نمای   اخققایهاای  ها و ارزش  ، دامنه هنجارمفهو 
مالکیات و آزادی و    ، در عین حال یک باور رلیدی در اخققیقااتپوااند

تجربی و نظری را در بر می معاصر است و هر دو جنبه پیچیده   اقتصادی
توساعه تر باااد، دامناه بی   اقتصادیزادی دامنه آهر اندازه  (.  16)تیرد

ن اصل اخققی، این اسات دادن ان    اودی بنابراین،تر میبی     6یافتگی
هایی را ره در ایان عوامل اقتصادی و محدودیت    دامنه آزادی  ره بتوان

، بسایار مهامق اسات 7محیط رساب و رااردامنه دارند و برای تخصی   
محققاان و دامنه آزادی به برداات و درک این باور عینی از  .  ردر  تعیین

و تعریا  توساعه   هاابلیات  هاای واقعای یاا قااز آزادی    صاحب نظران
ن دیک و اخقق  حقوق مالکیتهای به تسترش دامنه انتخاب اقتصادی  

دهنده رویکردی است ره می   ن ان  محققان و صاحب نظرانرار    است.
در دو  هااآن دانا  و تسالقط علمایسترش یابد . تواند به وور مستمر ت

 هااآنبر این،  ون . افوور رامل نمایان است  قتصاد ، بهزمینه اخقق و ا
های بسیار پی ارفته و در پی ر   روابط بین اخقق و اقتصاد در حالت

 واورهای متفاوت دو ورف را به  ره دیدتاه  ارتباویهای  نی  ساختن پل
میادان ایان د . ناپردازو جو می ، به جستسازدی با معناتر میمتقابل حت

دی، بلکاه همچناین باه عوامال اقتصاا زنده و پویا است و به ادقت باه
هاا و تقاضاای هاای سیاسای و رااد آتااهی از جناش ارزش دترتونی

، باه سبب خصوصایت پدیادار اادهاست . به  وابسته  محیطی و اخققی
و پای   قوق مالکیتآزادی و حو  های ماندتار اخقق  دست آوردن جنبه

 (.17)تر است، از اجرای آن بسیار م کل توسعه یافتگیهای  رویدادبینی  
ره همین امار خود را دارد  اقتصادو هر منطقه و ر وری اخقق  چرا ره  

بناابراین هادف پاژوه  . نوآوری موضوع مطر  اده در مطالعاه اسات
رسب ورار بر راد و توسعه   طیو  محاخققی  رابطه فساد    یبررسحاضر  
جاا را تا آن  چند ورفهاین ارتباط ره برای این  همچنین  .است  یاقتصاد
تاوان ایان ، مایرارداناسایی  و ملموس    آاکارکان دارد، به وور  ره ام 

رسب و رار   طیااخ  محفرضیه اصلی را برای تحقیق نظر ترفت ره  

  D8  یر اور هاا  8اجتماعیو رفاه    یو ااخ  فساد بر توسعه اقتصاد
پی انهاد   یماز نظر ر  متغیر  هفت  بااد، از این رو  یک رابطه معنادار می

 ارنده عوامل با اهداف، منافع و انگیا هسطو ، دربرد. هر یک از  اودمی  
ره در الگوی پی نهادی پاژوه  حاضار بررسای  استهای خاصق خود 

  اده است.
 

 روش
و از نظر ایوه تردآوری و تحلیال  روش تحقیق از لحاظ هدف، راربردی

ااخ  اوقعات از نوع همبستگی می بااد. جامعه آماری این پژوه  
اااخ  وابت، تاور  ، فسااد،  هیسرما لیخ راد ت کرن  بین المللی  یها
و  یخاارج میمستق یتذار هیسرما ت،یرسب و رار، نرخ راد جمع  طیمح

تروه ه ت ر اور است.    8  دیتروه    یر ورها  یااخ  راد اقتصاد

 یاقتصااد یتروها ، D8تروه  یدر حال توسعه با نا  اختصار  یاسقم 
پارساتان،  ه،یترر ران،ی: ااسقمیمت کل از ه ت ر ور در حال توسعه 

بر در این پژوه  الگو  است.  هیجریمصر و ن  ،یمال  ،یبنگقدش، اندون 
 (.18است)به ایوه زیر ارائه اده های مطر  اده اساس تئوری

GGDPit = β1+ β2 INFit + β3 POPit + β4 CAPITALit + β5 

FDIit + β6 DOINGBUSINESSit + β7 CORRUPTIONit 
+ɛit 

 است: زیر ار  به یرهااز متغ هریکبه    مربوط  ییاتج 

سااده عباارت اسات از  ریابه تعب یراد اقتصاد :9اقتصادی  رادااخ   
باا مقادار آن در   سهیسال خاص در مقا  کیر ور در    کی  دیتول   یاف ا

ناخال   دیتول  ای  10یناخال  مل  دیتول   ی. در سطح رقن، اف اهیسال پا
رااد  ه،یاسال پا کیر آن در در سال مورد بحث به نسبت مقدا  11یداخل



 توسعه اقتصادی رشد و   ا و  محیط کسب وکار باخالقی رابطه فساد   : و همکاران سعید کیان پوردکتر  
 

 113 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
 ع

ر
لو

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
4 ،

14
00

 
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

از  ،یمحاسبه راد اقتصاد یره برا نیا لت. عاودیمحسوب م  یاقتصاد
محاسبه ااده   یاست ره اف ا  آن  اودیاستفاده م   هیسال پا  یهامتیق

 ریباااد و تاأو  داتیاتول   انیام    یاز افا ا  یناا  ،یناخال  مل  دیدر تول
 (.18))تور ( حذف تردد هامتیق  یاف ا

در یاک تعریا  رلای مجموعاه عاواملی  :12رار رسب ومحیط  ااخ   
تواناد آن را تذارد اما مدیر بنگاه نمایاست ره بر عملکرد بنگاه تاویر می

آسانی تغییر دهد و تا زمانی ره محیط رسب و رار بهبود نیابد بهباود به  
باااد. در پاذیر نمایها و بطور رلی بخ  خصوصی امکانعملکرد بنگاه

از ااخ  آزادی اقتصادی اساتفاده ااده   ،تفاده از آناین راستا برای اس
 ی، آزاد یاریامبادلاه اخت ،یانتخاب اخص  یاقتصاد  یاساس آزاد  است.

اااخ   است. یاخص تیحقوق مالک  تیورود و رقابت در بازارها و امن
 تروه است: ریز ایاامل پنج حوزه 

 ااود ب رتتار باودن دولات یما فرض : 13اندازه  دولت -تروه اول    ریز
 ماتیتصام  یدولت بجا  ماتیتصم  ینیگ یو جا  ین ان دهنده نارار آمد

مناابع ،  عیادر توز  یاسایس  ندیر ورها به فرآ   تریهر چه ب  هی، تکیفرد
 راالها و خدمات است.

 یمررا  عنصار: تیاحقوق مالک  تیو امن  یساختار قانون  -تروه دو   ریز
 نیتارمهم  تیاحقاوق مالک  تیاست. امن  یو جامعه مدن  یاقتصاد  یآزاد

 رود.  یعملکرد دولت به امار م 
تاور   اقتصااددانان دهیعق به:    14به پول سالم  یدسترس  -تروه سو     ریز
منجر به باال رفتن تاور  و محادود   یدارد. لذا راد حجم پول  یپول   هیر

-ماتیق  یاباال و پرنوسان تور  ن یاست. نرخ ها یاقتصاد یرننده آزاد
ممکان  ریارا غ  ندهیآ  یبرا  ی یه ررنند و برنام   یرا مختل م   ینسب  های

 تیااز حقاوق مالک  تیاحما  یباه پاول ساالم بارا  یسازند. دسترس  یم 
 یآزاد  یان یداخلا یبجاا  یاستفاده از پول خاارج  یاست. آسان  یضرور

 دهد.   یاهروندان را ارتقا م 
آزادی ااااخ   در:  یالمللاا نیتجااارت باا یآزاد -تااروه چهااار   ریااز

، تعرفه ، رنترل نرخ ارز و ..(   هیهمتجارت ) س  یها  تیمحدود  اقتصادی
 دهند.  یرا راه  م  یاقتصاد ی، آزاد هیبازار سرما یها تیو محدود

( مقررات بازار اعتباار مانناد رنتارل نارخ ال :  مقررات    -تروه پنجم  ریز
( مقاررات باازار ب  ،یخصوص  یبانک  ستمیس  یبهره و مقررات دولت برا

اخارا  و اساتخدا  را   طیاد و ااردساتم   دیبازار با  یروهایرار: ن  یروین
( مقاررات رساب و راار :    حاذف ااود.  فاهید و نظاا  و نارن  نییتع
 ساالرانه مانع ورود آسان به بازار و راهنده رقابت است  وانید  یندهایفرآ
(19.) 

این ااخ ، تقریبی از  ه ینه مباادالت نااای   :15اخققی  فسادااخ   
ستفاده از ترریبی از رااوه ازفساد اخققی و ریسک سیاسی است ره با ا

س در خواری ادارات دولتی، بازپرداخت های خریادهای عماومی، اخاتق
بودجه عمومی، احتمال تغییر در حکومت و تقش های مبارزه باا فسااد 

مور اجرایی و سیاسی در امر فساد محاسبه می اود.  این ااخ  هر دو ا
رین فساد( رتبه بنادی )رمت 10)بی ترین فساد( تا  1را در بر دارد و بین  

فساد ضمن اف ای  ه ینه فعالیات تجااری، فرآیناد تارفتن اده است.  

مجوزهای تجااری الز  بارای عملیاات در اقتصااد می باان را افا ای  
 (.20)دهد

راد متوسط ساالنه این ااخ  نرخ راد ت کیل سرمایه وابت:  ااخ   
 بااات. اناست یبر اساس پول محل  یناخال  داخل  هیسرما  یریاکل ت
سااخت جااده    اتییتجه   دیآالت و خر  نیاارارخانه، م اامل  ها  سرمایه

هاا، خاناه  مارساتانیها، راه آهن و مانند آن، از جمله مادارس، ادارات، ب
 (.21)استی و صنعت یتجار یو ساختمان ها یخصوص  یمسکون یها

راه   یماتاااخ  ق  یکدر    ییرنرخ تور  برابر است با تغ  ااخ  تور :
در اقتصااد،   تاور   ی افا ا.  اساترنندهمصرف   یماتق  معموالً اااخ 

ممکان اسات بنگااه را از   یندهدی بناابرا  یم   ی را اف ا  یاتفعال  یناهه 
 .رو آورد یررسمیغ یها یتبه فعال ینکها یاباز دارد  یتفعال

از عوامال   یکایعنوان  باه  یتایجمع  تغییرات  راد جمعیت:ااخ  نرخ  
 یاناز اقتصااددانان بار ا یبرخا اودیتوسعه اناخته م   ینددر فرآ  یدیرل

 .است یباعث راد اقتصاد یتراد جمع باورند ره
 تذارانیهاز سرما ییقضا یتحماااخ  سرمایه تذاری مستقیم خارجی: 

رسب و راار در  یبهبود فضا یرهو مهم در زنج یدیرل یهااز حلقه  یکی
و  تذارانیهسرما یالز  از سو  یتاقتصاد است چرا ره بدون احساس امن

. رودیم   یندر آن از ب  یتحضور در اقتصاد و فعال  ی هانگ  یالن اقتصادفعا
دارد از جملاه   یتذاران منافع متعادد  یهاز سرما  یتبهباود اااخ  حما

ره خاود موجاب  یتو راه  تمرر  مالک   یتذار  یهحجم سرما  ی اف ا
 اود. یو راد و رونق اقتصاد  م  یمالا یتوسعه بازارها

انتخاب  2000-2017بین سال های بل دسترس  اقدر این تحقیق نمونه  
-اده است. همچنین به منظور جمع آوری داده های ماورد نیااز از داده

موسساه   تیری مقررات محیط رسب و راار( وهای بانک جهانی )اندازه
بارای استفاده ااده اسات.    ، موسسه فری ر و هریتچبین المللی افافیت

باا  یادمق یاا یعایتجم یااپولد    دلم   از    از نظر اجرا و آماری  برآورد مدل
 هاایداده  ه خواهد اد.پرداختبه تخمین مدل    استاتااستفاده از نر  اف ار  

 یعنای  باااد،یما  یزماان  یو سار  یمقطعا  هاایاز داده  یبیترر  ییتابلو
. ااودیدر وول زمان م ااهده ما  یمقطع  هایاوقعات مربوط به داده

بعد آن  یکبااند ره  یم دو بعد    یدارا  هاییداده  ینره چن  صورت  ینبد
 یگارخاص است و بعد د  یمختل  در هر مقطع زمان  یمربوط به واحدها

 یاایم ا  یپاانلی دارا  هاای. در مجموع، دادهباادیبه زمان م   ط آن مربو

 یبرآورد روابط .هستند یزمان یسر یا یمقطع هاینسبت به داده  یفراوان
 هاایییچیادتیاغلب با پ اود،یاستفاده م  یبیترر یهاره در آنها از داده

 هاایمدل باا داده یک دهندهن ان یرمدل ز ی،مواجه است. در حالت رل
 است:  یبیترر

 
باه   t=1,2,…,Tو    یمقطعا  یباه واحادها  i=1,2,…,Nدر آن    ره

و  tدر سال   یواحد مقطع  ینام  iبرای وابسته   یرمتغ itYزمان اااره دارد. 

kitx ی ن k  یابر یرتصادفیمستقل غ یرمتغ ینام i  در  یواحد مقطع ینام
و  صافر یاانگینم  یدارا ite جملاه اخاقل ااودیم  فرضاست.  t سال
مجهول مدل هستند ره واران   یپارامترها kitβ  است. وابت یانسوار
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 t مقطع و ینام iدر  مستقل    یرمتغ  ینام k  ییراتوابسته نسبت به تغ  یرمتغ

 یانره ا  اودیم فرض    ی. در حالت رلرنندیم   تیریزمان را اندازه  ینام 
مختل ، متفاوت اسات.   یو زمان  یمقطع  یهمه واحدها  یانب در م یضرا
 یهم بارا یبضرا ینبودن ا یرمتغ  ی،از مطالعات پژوه   یاریدر بس  یول

محادود رنناده اسات و   یارزمانهاا بسا  یتمام   یمقاوع و هم برا  یتمام 
، ضوابط یرموضوع مورد مطالعه و سا یتبا توجه به ماه یستیپژوه گر با

در اینجاا   .یدنما  یینرا در خصوص پارامترها تع  ضیمقت  هایفرض  خود،
 یادپولد )ره به آن مق  یا  یعیمدل تجمرنیم،  یعی استفاده میمدل تجماز  
وجاود نادارد و عارض از  یآن است ره اورات فرد یانگر( بیندتو یم   ی ن

 هستند. یکسانمبدا همه تروه ها 
 

 هایافته
نا یا مانا نبودن رلیاه متغیرهاای تگی ابتدا ماهای هم انبااقبل از تحلیل

-آزمون مای چو-لین-لوینبه وسیله روش با توجه به ارایط مدل  مدل  
-لاوینتاردد، مطاابق روش مقحظه مای 1اود. همانطور ره در جدول

 بااند.در سطح مانا میدر تمامی مقادیر بحرانی ، رلیه متغیرها چو -لین
 

)همراه با عرض  چو -ینل-لوینواحد  آزمون ریشه: 1جدول 

 روند زمانی( بدون از مبدا و 
مقددددددددار  آماره بحرانی نام متغیرها  متغیر

 %1بحرانی 
GGDP 0002/0 -594/3 راد اقتصادی 

INF  0000/0 -6823/4 تور 

POP  ناااارخ راااااد
 جمعیت

7219/5- 0000/0 

CAPITAL  ناااارخ راااااد
سرمایه  ت کیل 

 وابت

3180/1- 0937/0 

FDI  سرمایه تاذاری
 جیخار

0843/4- 0000/0 

DOINGBUSINESS  و رسب  محیط 
 رار

3356/4- 0000/0 

CORRUPTION 0001/0 -7131/3 فساد 
 

انجا  ترفت ره  رائوآزمون هم انبااتگی ،  2با توجه به جدول همچنین 
 اده است.تضمین رابطه بلندمدت متغیرها م خ  اد 

 کائو آزمون هم انباشتگی  :2جدول 
درصدددددد  آماره بحرانی متغیر

 احتمال
Modified Dickey-

Fuller t 
3625/4- 0000/0 

Dickey-Fuller t   3890/6- 0000/0 

Augmented 

Dickey-Fuller t 
1944/3- 0007/0 

Unadjusted 
modified Dickey-

Fuller t 

8237/10- 0000/0 

Unadjusted 
Dickey-Fuller t 

3445/8- 0000/0 

وارد اده بر مدل  ودینمودن ق  نییتع  تایپانل د  یها  نیتا  در تخم  نیاول
راه رابطاه   راردم خ     دیابتدا با  گریاست. به عبارت د  یاقتصادسنج

نااهمگن و   یعارض از مباداها  یدارا  یدر نمونه مورد بررس  یونیرترس
 بیم اترک و اا یعرض از مبداها  هیفرض   نکهیا  ایهمگن است    بیا

لیمار   Fزماون  منظاور آ  نیاود. باد  یم   رفتهیپذ  وعمقا  نیم ترک در ب
آزمون ابتدا مدل را به صاورت  نی. بر اساس اردیت  یمورد استفاده قرار م 

 یهاا بیم اترک و اا یباا عارض از مباداها  یو در حالت رل  دینامق
 ،ااود یمحاسبه ما  ونیرترس  یم ترک برآورد نموده و مقدار پسماندها

نااهمگن در  یو با فرض عارض از مباداها  دیقسپس مدل به صورت مق
پساماند  ریو مقااد اودزده می  نیم ترک تخم  یها  بیا  وع ومقا  نیب

جادول باا  Fمحاسبه اده از    Fمقدار    کهیصورت  در  .آیدمیبدست     دیمق
 یبار همگنا یمبن  H0  هیده ب رتتر بااد فرض م خ  ا  یدرجات آزاد

 رفتاهیو لذا اورات تروه پذ   ودیرد م   کسانی  یمقاوع و عرض از مبداها
را در برآورد لحاظ نماود در   یمختلف  یبداهاعرض از م   یستیبایاده و م 

ره  یدر صورت  یاستفاده ررد ول  آورداز روش پانل جهت بر  توانیم   جهینت
مقااوع   یبارا  هاابیبودن ا  کسانی  یاود به معن  رفتهیپذ  H0  هیفرض 

هاا و اساتفاده از مادل از داده اادن داده  بیترر  تیمختل  بوده و قابل
آزمون باا توجاه باه  نی. در اردیت یم ار قر یآمار دییمورد تأ یقیتلف  یها

 یقایتلف یهااروش داده  ،یررساماورد ب یهامدل یتمام   ی، براFآماره  
برابار باا  احتماال  نیادر مدل ماورد نظار ا رایقرار ترفته ز رشیمورد پذ

 اده است.   79/0

  H0( : یقیتلف یهااز مبدا در تما  مقاوع برابر هستند )داده  عرض
  H1(  :ییتابلو یها )داده ستندیبر نما  مقاوع برااز مبدا در ت عرض

و واریاانس  15و آزماون خودهمبساتگیااود مین زده میسپس مدل تخ
ااود م اخ  مای  3 ره با توجه به جادولاود میانجا     16ناهمسانی

ناهمساانی   ساماا واریاان  اساتدارای عد  خودهمبستگی سریالی    مدل
 .وجود دارد

 

 و واریانس ناهمسانی  :  آزمون خودهمبستگی3جدول

 درصد احتمال یا کای دو  Fآماره آزمون
 4446/0 656/0 خودهمبستگی ولدریج

 0000/0 55/29 پاتان -بروش

 0151/0 27/54 وایت

 
باا اساتفاده از روش   یونیمادل رترسا  کیا  یره پارامترهاا  یدر صورت

زده اده بااند، جمقت خطا باه  نیمربعات به صورت رارا تخم  نیرمتر
فاروض   نیخواهند داات. ا  یکسانی  انسیوابسته نخواهند بود و وارهم  
 ریاغ ونیرترس  یهادر مدل  نیمارر  و همچن-توس  هیاوبات قض  یبرا
در   نیااسات. عاقوه بار ا  یآنها ال ام   یمجانب  ییاوبات رارا  یبرا  یخط
زده اده توساط روش  نیتخم انسیرووار انسیوار  سیماتر  یحالت  نیچن

باه   ازیاماا ن  نیابر امعتبر نخواهد بود. بنا  گرید  یمربعات معمول  نیرمتر
 یوابساتگ ایا یناهمسان انسیوجود وار  طیره بتواند در ارا  میدار  یروا

از این رو با توجه باا   ب ند  نیرا تخم  یونیسجمقت خطا، مدل رتر  یپایپ
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 ه می رنیم تا م کل حل اود.فاداست  FGLS افتهی میتعمبرآوردتار از   باه دسات آوردن برآوردتار راارا  یبراناهمسانی واریانس،  

 برآورد مدل : نتایج حاصل از 4جدول 
 درصد احتمال zآماره انحراف معیار ضرائب متغیرها

INF 0549909 /0- 0292962/0 88/1- 061/0 

POP 8033315/0 5985658/0 34/1 180/0 

CAPITAL 543997/2 05436/1 41/2 016/0 

FDI 3871722/0 1577246/0 45/2 014/0 

DOINGBUSINESS 324262/1 7244245/0 83/1 068/0 

CORRUPTION 8450951 /0- 2879709/0 93/2- 003/0 

C 1159/10- 150385/5 96/1- 050/0 

Prob > chi2=  0000/0 Log likelihood= 4473/342-   

 

انجا  اد راه ن اان -Reset  رم ی ، آزمونبعد از انجا  تخمین مدل
فرضایه  4787/0بااد چرا ره با درصد احتماال دهنده پایداری مدل می 

همچناین در جادول   دهد متغیر مهمی حذف ن ده است.ن ان میصفر  

تاویر متغیر زمان  به عنوان یک متغیر مجازی آزمون اد ره نتاایج آن 5
 .به صورت زیر است

 

 با تاثیر متغیر مجازی زمان : نتایج حاصل از برآورد مدل5جدول

 درصد احتمال zآماره ف معیارانحرا  ضرائب متغیرها
INF 045/0- 0269/0 69/1- 090/0 

POP 864/0 571/0 51/1 131/0 

CAPITAL 595/2 004/1 58/2 010/0 

FDI 296/0 163/0 81/1 070/0 

DOINGBUSINESS 531/1 718/0 13/2 033/0 

CORRUPTION 770/0- 276/0 78/2- 005/0 

     متغیر مجازی زمان

2001 508/3- 168/1 00/3- 003/0 

2002 361/0 175/1 31/0 759/0 

2003 528/1- 177/1 13/0- 897/0 

2004 455/0 185/1 38/0 701/0 

2005 625/0- 231/1 51/0- 612/0 

2006 848/0- 266/1 67/0- 503/0 

2007 477/0- 272/1 37/0- 708/0 

2008 066/2- 238/1 67/1- 095/0 

2009 780/3- 204/1 14/3- 002/0 

2010 433/0- 235/1 35/0- 726/0 

2011 098/1- 230/1 89/0- 372/0 

2012 698/2- 197/1 25/2- 024/0 

2013 167/1- 212/1 96/0- 336/0 

2014 691/0- 201/1 58/0- 565/0 

2015 854/1- 212/1 53/1- 126/0 

2016 793/0- 226/1 65/0- 518/0 

2017 842/0- 240/1 68/0- 497/0 

C 712/10- 790/4 24/2- 025/0 

Prob > chi2=  0000/0 Log likelihood=2386/326-   
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 بحث
رلیاه متغیرهاا در تماامی مقاادیر   های پژوه  حاری از آن اساتیافته

های دائمی قرار بحرانی در سطح مانا هستند و متغیرها تحت تاویر اوک
یح خطاا حصاول در واقع تصاحدارای هم انبااتگی هستند ره  ندارند و  
لیمر انجا  ترفت راه  Fسپس آزمون . رندبلندمدت را تضمین میرابطه  

 بیاترر تیاو قابل تاییاد اادمقاوع مختل   یبرا هابیبودن ا  کسانی
 یآماار دییاماورد تأ  یقیتلف  یها و استفاده از مدل از داده هاادن داده  

ترفت. همچنین مادل دارای عاد  خودهمبساتگی باود اماا دارای قرار  
بعاد از آن نتاایج حاصال از   واریانس بود ره م کل رفع اد.ناهمسانی  

م خ  رارد تماا  ضارایب از   D8برای ر ورهای عضو برآورد مدل 
نرخ رااد   نتایج بدین صورت است ره  نظر آماری معنادار هستند. تفسیر

،  نرخ راد ت اکیل سارمایه وابات و سارمایه تاذاری خاارجی جمعیت
اداری بار رااد اقتصاادی ایان ثبات و معناتاویر م   D8ر ورهای تروه  
در رابطه باا متغیرهاای ور  تاویر منفی و معناداری دارد. ر ورها دارد و ت

اصلی تحقیق و هدف اصلی پژوه  یعنی محیط رسب و راار و فسااد 
اخققی نی  می توان تفت محیط رسب و رار تااویر مثبات و معناادار و 

ی ر اورهای ااد اقتصاادفساد اخققی تااویر منفای و معنااداری بار ر
توان تفت مطالعات تجربی نیا   به وور رلی می  دارد.  D8اسقمی تروه  

اماروزه اناد چارا راه تاویر مثبت جمعیت بر راد اقتصادی را ن اان داده
توسعه اناخته  ندیدر فرآ یدیاز عوامل رل یکیعنوان به یتیجمع راتییتغ
ت اکیل سارمایه ی و  خارج  میمستق  یتذارهیسرما  نیارتباط ب    .دناویم 

مورد توجاه اقتصااددانان باوده اسات. از   ربازیاز د  یبا راد اقتصاد  وابت
و تاداو  رااد  جاادیا یبارا یخاارج میمساتق یتذارهیره سرما  ییآنجا

در حاال توساعه، از   یدر ر اورها  ژهیابه و  هیسرما  لیو ت ک  یاقتصاد
توسعه درحال    یر ورها  ازیبرخوردار است و با توجه به ن  یخاص   تیاهم

 یتذارهیجاذب سارما ریتأو نیباال و تداو  آن و همچن  یبه راد اقتصاد
معناداری این ضریب ها  ،یدر روند راد و توسعه اقتصاد یخارج میمستق

دور از تصور نبود، قابل ذرر است ره در ایان باین بااالترین تااویر را در 
 یافسااد عارضاه  دهیاپدنرخ ت کیل سرمایه وابات دارد.  ادی  راد اقتص

رمتار  ایاو  افتاهیهمه ر ورها اعام از توساعه   بانیاست ره امروزه تر
 ینگیانضاباط و وباات نقاد گار،یرا ترفته است. از وارف د  افتهیتوسعه  

باعث تساترش   ینگینقد  هیرویاست. راد ب  یوبات اقتصاد  یارط اصل
و موجبات   هنامولد در اقتصاد اد  یهاو بخ   یسوداترانه پول  یهامانده

در   ژهیباونیا   تاور     دهیاپد.  دینمایساد در اقتصاد را فراهم م تسترش ف
را بار جامعاه  یادیاز نهیه  م،یمستق ریو غ میباال به وور مستق  ینرخها
 یما یتور  ناا ینانیسوء از نااوم  یامدهایپ  نی. همچندینما  یم   لیتحم
 همچناین از این رو تاویر منفی هم مان بر راد اقتصادی میگذارناد  اود

 یجهاان  دهیپد  رانیچ م انداز اقتصاد ا  یچال  ها  نیتر  یاساز اس  یکی
 یبارا ریاز صانعت رقابات پاذ یآن برخوردار  یادن است ره در راستا

 یاسارسد از اقادامات مهام و اس یاست. به نظر م  ریاقتصاد اجتناب ناپذ
رساب و راار   یبه اهداف سند چ م انداز، بهبود فضا  یابیر ور در دست

 یوجاود نارخ بااال گاریاز وارف د  ر ور است. آن در  ودننم  یو رقابت

وارف عرضاه اقتصااد  تیااز آن، مستل   تقو ییدر ر ور و رها  یکاریب
اجاازه و   یساخت  ر،یاو مقررات دست و پا ت  نیاستی ره با توجه به قوان

 یتهاایدر فعال د،یااز تول تیحما قتیو تسه   هیسرما  ،رسب و رار    جادیا
سطح   یته و سبب راد تقاضا و اف امورد استفاده قرار ترف  یدیتول  ریغ

در حال توساعه   یدر ر ورها  هیسرما  تیاده است. اهم  متهایق  یعموم 
در حال توساعه باه  یر ورها  رایاست ز  افتهیتوسعه    یاز ر ورها   یب

اااتغال راه محارک رااد   جاادیرساب و راار و ا  یمنظور بهبود فضا
مثبات محایط از این رو اوار  هستند  هیاست، دچار رمبود سرما  یاقتصاد

دور از تصاور نباود    D8رسب و رار بر راد اقتصادی ر ورهای تاروه  
 عقوه بر اینکه دومین عامل مهم سرمایه تذاری نی  رقم خورد.

 راه فرضایه تحقیاق  ااودم خ  مای  دست آمدهبا توجه به نتایج به  
محیط رساب و راار و دیگار ،  یاخققفساد  پذیرفته اده است و ارتباط  

ماورد درصدی  73/83یک همپواانی قوی   اقتصادی با  درابر    متغیرها  
و  هااین ااخ بین  D8ر ورهای تروه د در نتایید است و ن ان میده

هاای این یافته باا پاژوه   داری وجود دارد.اقتصادی ارتباط معنی  راد
ااواهد زیاادی  . همچناین(19، 12، 10، 7 )باادپژوه گران همسو می

. (22،23،24،25،26)دهدرا ن ان می  ورفه  چندوجود دارد ره این ارتباط  
می بااد چارا راه   های تحقیقهای این تحقیق سالاز جمله محدودیت

ااخ  هاای تحقیاق جمع آوری آمار در بسیاری از   2000قبل از سال  
غیر قابل جمع آوری می بااد و پی نهاد می اود این مدل در سطح فرا 

یبی تخمین زده ااود و و ای بین ر ورها از وریق مدل های تررمنطقه
همچنین در ادامه رار تااویر متغیرهاای   یک مدل بین المللی بدست آید.

  ترفتاه مجازی زمان، مورد بررسی قرار ترفت ره برای اولین باار انجاا
اود متغیرهای قبلی هنوز است ره در راستای پایداری مدل م خ  می

و  2012، 2009،  2008،  2001هاای  ساالمعنادار هستند. در این راساتا  
ن اان   D8معناداری منفی را بر راد اقتصادی ر ورهای تاروه    2015

دادند ره تاویرپذیری این ر ورها از  بحاران هاای ماالی جهاان را باه 
 دهد:میترتیب زیر ن ان 

 یاررت ها  یارزش تذار  :(1997-2000حباب دات. را  ها )  بحران  -
 .یاز ارزش ذات  یب یفناور

 یخاارج هیبر جذب سارما  دیاد  دیتار  :(2001)  هیرتر  یبحران اقتصاد-
 رسااختیدولت، نبود ز دیبودجه اد یرسر ،یراد اقتصاد   یاف ا  یبرا
 ،یخارج یها هیخرو  سرما ،یاسیراد، عد  وبات س  یمتناسب برا  یها

 باال، راه  ارزش پول ر ور. اریبا بهره بس یفروش اوراق دولت
 یاز باازار اماقک، وا  هاا  آغااز  :(2007-2009)  یجهان  یمال  بحران  -

 .ییافراد، مقررات زدا ینامتناسب با رتبه اعتبار یوا  ده  سک،یپرر یرهن
 ییعد  تواناا  :(2010)  ورویبحران منطقه  -اعتبار اروپا  ای  یبده  بحران  -

 ها. یدولت ها در پرداخت بده
ارزش روپل در برابر دالر،  دیراه  اد  :(2014)  هیروس  یاقتصاد  بحران

 هیروساوابساته باه اقتصااد    ییهاا  ییفروش دارا  ،یابط خارجبحران رو
 نفت. متیراه  ق ،یالملل نیتذاران ب  هیتوسط سرما
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 نتيجه گيری  

هاای اماروز های مورد بررسی در بحثرابطه اخقق و اقتصاد از موضوع
در هر جامعه ای، با هار ناوع بیان  و اخققی  فساد  علو  انسانی است.  

قابل سی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر حکمرانی، اعم از دموررا

در ایان  .انکار است ره تنهاا در میا ان و حادود آن تفااوت وجاود دارد
آیاد راه پدید می توسعهراد و و  از اخقق تریصورت، درک بسیار غنی

تر است و بهتر ن دیک و آزادی اقتصادی محیط رسب و راربه پیچیدتی  
را برای انجا  عملای راار تجااری تادارک  یتواند رهنمودهای اخققمی

جوامع و تعیین عناصر اساسی  راد و توسعهبررسی عوامل مؤور بر    .ببیند
یافته و نتوسعه  برای جوامع  به ویژهای است ره اناخت آنها آن، دغدغه

رااد ردهای ره اتخاذ راهب  ، اهمیتی حیاتی دارد چرایا رمتر توسعه یافته
نمایاد. از های م بور، غیرممکن میلفهناخت مویافتگی بدون ا  و توسعه

 اناساانتوسعه یافتگی ره مورد توجه جامعهراد و جمله عناصر مؤور بر 
ق، ویر اخاقبررسای نقا  و میا ان تاا  است  قرار ترفتهاقتصاد دانان    و

ان مفاسد اقتصادی می   .استاقتصادی    متغیرهای  و    محیط رسب و رار
 هاایلفاهوم اهورترین و فراتیرتارین م ز جمله ا  عد  آزادی اقتصادیو  

و فسااد    محیط رسب و راارتوسعه اقتصادی است.  راد و  تاویرتذار بر  
ضارر زدن  اخققی محصول رن  جمعی است و بیان رننده حق نفع یا

محیط رسب در همواره اوقعات نق  مهمی و  به خود یا دیگران است  
و عاد   ر نام اهودرناد. وجاود رفتااایفا می  و مخاورات اخققیو رار   

راه  ااودانجا   در جامعهرفتارهایی  تواند باعث اودمی آزادی اقتصادی
تیارد، نیست. در این حالت، مخااورات اخققای ااکل می مرد به نفع  

 هاای اااخ  .روده رراود مایو اقتصاد روب  اودبازار دچار اکست می
مهمای در اقتصااد   هاایبحثمحیط رسب و رار   مخاورات اخققی و  

پذیری افا ای  . اتر مخااورات اخققای رنتارل ن اود، ریساکستنده
پذیری بدون رنترل و محاسابه افا ای  ای ره ریسکدر جامعه  .یابدمی

و باا   رندهای مالی ادید حررت میبحرانبیابد، اقتصاد ر ور به ورف  
بایاد توجاه دااات اود.  مواجه می  و راد اقتصادی  عد  توسعه یافتگی

برای رسیدن  وک فرایند و سیر تاریخی رخ خواهد داد توسعه در یراد و  
هاای متفااوت را در به یک توسعه همه جانبه و موازی باید تمامی نگااه

رار یک قالب جمع نمود و در یک بستر برای رسیدن به نقطه مقصود به 
را وی نمود سپس در اقتصاد های اخققی برد. ابتدا باید فرهنش و ارزش

بار  باه توساعه دسات یافات.  ه با آزادی اقتصادیای همرامحیط توسعه
 فسااد،توسعه، ل و  توجه باه راد و به منظور رسیدن به اساس پژوه   

تااذاری و بااه دور از محاایط مناسااب ساارمایهو محاایط رسااب و رااار  
تیارد ره از نبود اخقق اقتصاادی سرچ امه مای ی تورمیهانااومینانی

  اود. احساس می
 

 های اخالقیمالحظه
ین پژوه  با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخققی امانات داری در ا

علمی رعایت و حق معنوی مولفین آوار محتر  امرده اده است و سایر 
 لمی همچون رازداری رعایت اده است .اصول اخقق ع

 هنام واژه
 Competitive markets .1 بازارهای رقابتی

  Developed countries .2 ر ورهای توسعه یافته

 Free flow of economy .3 جریان آزاد اقتصاد

 Public interest .4 منافع عمومی

 Market failure .5 اکست بازار

 Development .6 توسعه یافتگی

 Business environment .7 محیط رسب و رار

 Social welfare .8 رفاه اجتماعی

 Growth development .9 اقتصادی راد

 Gross national production .10 ال  ملیتولید ناخ

 Gross domestic production .11 تولید ناخال  داخلی

 Business environment index .12 ااخ  محیط رسب و رار

 Size of government .13 اندازه دولت

 Access to safe money .14 پول سالم دسترسی به 

 Autocorrelation .15 خودهمبستگی
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