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مقاله پژوهشی

 .1گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پيام نور ،همدان.
 .2گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پيام نور ،همدان.
 .3گروه جغرافيا ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پيام نور ،همدان.
(تاریخ دریافت ،98/10/8 :تاریخ پذیرش)98/12/9 :

چکيده
زمینه :یکی از مهمترین اهداف اقتصادی ر ورها ،ایجاد ارایط الز جهت ارتقاء توسعه اقتصادی مستمر و باوبات است .رفاع بنیاادی فسااد،
ترغیب آزادی اقتصادی و محیط رسب و رار در راستای انگی ههای عملی راد و توسعه اقتصادی ج با پیوند روزاف ون اخقق اقتصادی میسار
نخواهد اد .هدف پژوه حاضر بررسی رابطه بین فساد اخققی ،محیط رسب و رار و اااخ هاای اقتصاادی مربوواه باا رااد و توساعه
اقتصادی است.
روش :روش پژوه حاضر راربردی و از نوع همبستگی است .ااخ های رقن اقتصادی نرخ راد ت کیل سارمایه وابات ،تاور  ،فسااد،
محیط رسب و رار ،نرخ راد جمعیت ،سرمایه تذاری مستقیم خارجی و ااخ راد اقتصادی هستند و ر ورهای تروه  D8به عنوان جامعاه
آماری انتخاب ادهاند ره سالهای  2000- 2017به عنوان نمونه تحقیق انتخاب ادند .اب ار اندازهتیری دادههای بانک جهانی ،موسسه فریا ر
و هریتچ و موسسه بین المللی افافیت بود .جهت آزمون نی از روش آماری  pooled dataبا استفاده از نر اف ار استاتا استفاده اده است.
یافتهها :برازش مدل تحقیق ره در برتیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار ترفت .اخقق ،محیط رسب و رار و مولفههاای اقتصاادی
رابطه معناداری با راد و توسعه یافتگی دارند و در وی زمان رابطه بلندمدت تایید میاود.
نتیجهگیری :وبق تخمین م خ اد تمامی متغیرها در سطح پایدار میبااند و راد اقتصادی با نارخ رااد جمعیات ،نارخ رااد ت اکیل
سرمایه وابت ،سرمایه تذاری خارجی و محیط رسب و رار رابطه مثبت و معنادار و با فساد اخققی و تور  ،رابطه منفی و معناداری دارد.
کلیدواژگان :اخقق اقتصادی ،راد و توسعه اقتصادی ،محیط رسب و رار ،سرمایهتذاری

را بهتارین ساازورار
نظریه پردازان سارمایه داری ،جریاان آزاد
تامین رننده منافع عمومی 4معرفی رردند( .)5اما با آاکارادن موردهای
اکست بازار ،5دخالت دولت را برای جبران الز دانساتند ،تروهای نیا
بازت ت به ارزش های اخققای را بهتارین راه مای دانناد( .)6باه واور
تجربی ن ان داده اده است اخقق و اقتصاد ،در جواماع اماروز ،چاه در
سطح ملی و چه در سطح بین المللی ،دو قدرت عمده پی بَرنده ااده-
اند( .)7این دو در ترریب با فن آوری های نو به وور ف ایندهای افکاار و
رفتار مرد را اکل می دهند ،برای این ره آنها رها ن ده ،به سرنوات
نامعلومی دچار ن وند ،الز است هر چه بی تر اومیناان حاصال رنایم
اخقق و اقتصاد در مسیر درست حررت می رنند( .)8هادایت اخاقق و
اقتصاد ،باید هم از بیرون و هم از درون صورت تیرد .هدایت بیرونای از
راه عواملی همچون ف ار سیاسی ،آیین نامه های قانونااااااای ،عادات

تجمع حقوق مالکیت ،اندازه مناسب دولت ،دسترسی به پول سالم ،آزادی
تجارت بین الملل ،ساختار قانونی ،آزادی و نبود فساد ،مناسبترین نظاا
حقوقی برای توسعه بازارهای رقابتی 1است ،زیرا در آن افراد میتوانند به
علت برخورداری از آزادی انتقال داراییهاا و باه راار تارفتن مبتکراناه
استعدادهای خود در نبود فساد ،برای رساب درآماد و واروت بی اتر باه
رقابت بپردازند( .)1نظا اقتصادی مبتنی بار آزادی هماراه باا اخاقق و
برخورداری از مالکیت به بهترین وجه ،تنها در ر ورهای توسعه یافتاه 2
قابل تصور است( .)2از همین رو است ره با استقرار یافتن این سیساتم،
در جوامع اروپای غربای و آمریکاای اامالی ،اقتصااد ایان ر اورها از
اکوفایی بیسابقهای برخوردار میااوند( .)3پای از آنکاه اقتصااد باه
صورت یک علم مدون درآید مدتها با آموزههای اخققی همراه بود اماا
به بهانه جدایی دان از ارزش به تدریج از آن فاصله ترفت(.)4

نویسندۀ مسئول :ن انی الکترونیکیS_kianpoor@pnu.ac.ir :
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صاحب نظران از آزادی هاای واقعای یاا قابلیات هاا و تعریا توساعه
اقتصادی به تسترش دامنه انتخاب های حقوق مالکیت و اخقق ن دیک
است .رار محققان و صاحب نظران ن ان دهنده رویکردی است ره می
تواند به وور مستمر تسترش یابد  .دانا و تسالقط علمای آنهاا در دو
زمینه اخقق و اقتصاد  ،به وور رامل نمایان است .اف ون بر این ،آنهاا
در پی ر روابط بین اخقق و اقتصاد در حالتهای بسیار پی ارفته و
نی ساختن پلهای ارتباوی ره دیدتاههای متفاوت دو ورف را به واور
متقابل حتی با معناتر میسازد ،به جست و جو میپردازناد  .ایان میادان
زنده و پویا است و به ادقت باه عوامال اقتصاادی ،بلکاه همچناین باه
دترتونیهاای سیاسای و رااد آتااهی از جناش ارزش هاا و تقاضاای
محیطی و اخققی وابسته است  .بهسبب خصوصایت پدیادار ااده ،باه
دست آوردن جنبههای ماندتار اخقق و آزادی و حقوق مالکیت و پای
بینی رویدادهای توسعه یافتگی ،از اجرای آن بسیار م کل تر است(.)17
چرا ره هر منطقه و ر وری اخقق و اقتصاد خود را دارد ره همین امار
نوآوری موضوع مطر اده در مطالعاه اسات .بناابراین هادف پاژوه
حاضر بررسی رابطه فساد اخققی و محیط رسب ورار بر راد و توسعه
اقتصادی است .همچنین برای این ره این ارتباط چند ورفه را تا آن جاا
ره امکان دارد ،به وور آاکار و ملموس اناسایی رارد ،مایتاوان ایان
فرضیه اصلی را برای تحقیق نظر ترفت ره ااخ محیط رسب و رار
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اجتماعی -فرهنگی و آموزش ،و هدایت درونی با بهره تیری از عاواملی
مانند رفتارهای حرفه ای ،سازمانهای تجاری و تاجران ،خود قانونمندی
صنایع ،پیمانهای تجاری و غیره صورت می تیرد .رویکارد بیرونای باه
تنهایی نمی تواند این هادایت را محققاق ساازد ی زیارا از تعهقاد و التا ا
درونی تهی است( .)9بسنده رردن به رویکرد درونی نی به تنهایی رافی
نیستی زیرا رسب و رار همانند هر بخ اجتمااعی دیگار ،فقاط یاک
قسمت از پیکره جامعه است و به رنترل اضافی بیرونی نیاز دارد .در عین
حال ،رویکرد درونی ضرورت بی تری داردی زیرا عامقن اقتصادی راه
به آزادی بی تر عققه مند هستند ،به این سبب ،مسئولیت بی تاری
را نی تحمل خواهند ررد( .)10این ره این بخ باید در مسایر درسات
حررت رند ،دلیلی برای بیان بُعد اخققای ،درون قلمارو توساعه و رااد
اقتصادی است .در این راه ،نه تنها رفتار اخققای ،بلکاه تفکار و نظریاه
اخققی یا اخقق اقتصاادی و تجااری باه صاورت پاژوه علمای باا
چال های نام خصی رو به رو است( .)11تحقیقات ن ان دادهاند هر چه
جهانی ادن بی تر به پی میرود ،چال های عملی و نظری ،بی -
تر و پیچیدهتر میاوند( .)12همان تونه ره محققان و صاحب نظران به
آن اااره دارند ،افراد باید به یک هم زیستی با رثرت ترایای اخققای و
اقتصادی متداول برسند و برای میدان اخققی م ترک ،جهت مقابله باا
چال های م ترک بکواند( .)13این میدان م ترک می تواند چیا ی
ابیه اخقق جهانی ره در سال  1993به وسیله پارلمان مذاهب جهاان
پی نهاد اده است ،بااد .با توجه به موقعیت پدید آماده در آغااز قارن
 ،21آن چه به وور قطاع عاققناه باه نظار مای رساد ،ایان اسات راه
رویکردها به اخقق و آزادی و مالکیت اقتصادی ،رویکردی جهانی بااد
و آن را در سطح جهانی جست تا به راد اقتصاادی رساید ( .)14رابطاه
اخقق ،آزادی و مالکیات بار توساعه اقتصاادی ،ناوعی رااربرد اسات ی
بنابراین ،از این نظر ویژتی های م ترری با دیگر انواع راربردهاا مانناد
اخقق زیستی ،اخقق پ ااکی ،اخاقق مهندسای و اخاقق رساانه ای
دارد( .)15توسااعه اقتصااادی ناااای از نظااا حقااوق مالکیاات و آزادی
اقتصادی واخقق ره در عمل موجب اف ای واروت و رفااه و رااه
فقر در جامعه میاود ،به قادری اقتصااددانان را اایفته خاود رارد راه

فساد بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی 8ر اور هاای D8

و ااخ
یک رابطه معنادار میبااد ،از این رو هفت متغیر از نظر رمی پی انهاد
می اود .هر یک از سطو  ،دربردارنده عوامل با اهداف ،منافع و انگیا ه
های خاصق خود است ره در الگوی پی نهادی پاژوه حاضار بررسای
اده است.

روش
روش تحقیق از لحاظ هدف ،راربردی و از نظر ایوه تردآوری و تحلیال
اوقعات از نوع همبستگی می بااد .جامعه آماری این پژوه ااخ
های بین المللی نرخ راد ت کیل سرمایه وابت ،تاور  ،فسااد ،اااخ
محیط رسب و رار ،نرخ راد جمعیت ،سرمایه تذاری مستقیم خاارجی و
ااخ راد اقتصادی ر ورهای تروه دی  8است .تروه ه ت ر اور

موضوع اخقق در اندی ه آنها تحت ال عاع رارآیی قرار ترفت .بنابراین
به صورت چارچوب مفهومی ،تأرید بی تری روی سازماندهی اخقق و
مالکیت و آزادی اقتصادی و نوع ارتباط آن با توسعه اقتصادی ترسیم می
اود  .در این مقاله به سابب چاارچوب مفهاومی ،فقاط یاک اصاطق
رلیدی ،یعنی راد و توسعه اقتصاادی تعریا ااده اسات .ترچاه ایان
مفهو  ،دامنه هنجارها و ارزش هاای اخققای را باه واور رامال نمای
پوااند ،در عین حال یک باور رلیدی در اخققیقاات و مالکیات و آزادی
اقتصادی معاصر است و هر دو جنبه پیچیده تجربی و نظری را در بر می
تیرد( .)16هر اندازه دامنه آزادی اقتصادی بی تر باااد ،دامناه توساعه
یافتگی 6بی تر میاودی بنابراین ،ن ان دادن اصل اخققی ،این اسات
ره بتوان دامنه آزادی عوامل اقتصادی و محدودیت هایی را ره در ایان
دامنه دارند و برای تخصی محیط رساب و راار 7بسایار مهامق اسات،
تعیین ررد .این باور عینی از دامنه آزادی به برداات و درک محققاان و

اسقمی در حال توسعه با نا اختصاری تروه  ، D8تروهای اقتصاادی
مت کل از ه ت ر ور در حال توسعه اسقمی :ایران ،ترریه ،پارساتان،
بنگقدش ،اندون ی ،مال ی ،مصر و نیجریه است .در این پژوه الگو بر
اساس تئوریهای مطر اده به ایوه زیر ارائه اده است(.)18
GGDPit = β1+ β2 INFit + β3 POPit + β4 CAPITALit + β5
FDIit + β6 DOINGBUSINESSit + β7 CORRUPTIONit
+ɛit

ج ییات مربوط به هریک از متغیرها به ار زیر است:
ااخ راد اقتصادی :9راد اقتصادی به تعبیار سااده عباارت اسات از
اف ای تولید یک ر ور در یک سال خاص در مقایسه باا مقادار آن در
سال پایه .در سطح رقن ،اف ای تولید ناخال ملی 10یا تولید ناخال
داخلی 11در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایاه ،رااد
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فراوانی نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی هستند .برآورد روابطی
ره در آنها از دادههای ترریبی استفاده میاود ،اغلب با پیچیادتیهاایی
مواجه است .در حالت رلی ،مدل زیر ن اندهنده یک مدل باا دادههاای
ترریبی است:
ره در آن  i=1,2,…,Nباه واحادهای مقطعای و  t=1,2,…,Tباه
زمان اااره دارد Yit .متغیر وابسته برای  iامین واحد مقطعی در سال  tو
 xkitنی  kامین متغیر مستقل غیرتصادفی برای  iامین واحد مقطعی در
سال  tاست .فرض میااود جملاه اخاقل  eitدارای میاانگین صافر و
واریانس وابت است βkit .پارامترهای مجهول مدل هستند ره واران
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اقتصادی محسوب میاود .علت این ره برای محاسبه راد اقتصادی ،از
قیمتهای سال پایه استفاده میاود آن است ره اف ای محاسبه ااده
در تولید ناخال ملی ،ناای از افا ای میا ان تولیادات باااد و تاأویر
اف ای قیمتها (تور ) حذف تردد(.)18
ااخ محیط رسب و رار :12در یاک تعریا رلای مجموعاه عاواملی
است ره بر عملکرد بنگاه تاویر میتذارد اما مدیر بنگاه نمایتواناد آن را
به آسانی تغییر دهد و تا زمانی ره محیط رسب و رار بهبود نیابد بهباود
عملکرد بنگاهها و بطور رلی بخ خصوصی امکانپاذیر نمایباااد .در
این راستا برای استفاده از آن ،از ااخ آزادی اقتصادی اساتفاده ااده
است .اساس آزادی اقتصادی انتخاب اخصی ،مبادلاه اختیااری  ،آزادی
ورود و رقابت در بازارها و امنیت حقوق مالکیت اخصی است .اااخ
اامل پنج حوزه یا زیر تروه است:
زیر تروه اول  -اندازه دولت : 13فرض مای ااود ب رتتار باودن دولات
ن ان دهنده نارار آمدی و جایگ ینی تصمیمات دولت بجای تصامیمات
فردی ،تکیه هر چه بی تر ر ورها به فرآیند سیاسای در توزیاع مناابع ،
راالها و خدمات است.
زیر تروه دو  -ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیات :عنصار مررا ی
آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است .امنیت حقاوق مالکیات مهمتارین
عملکرد دولت به امار می رود.
14
زیر تروه سو  -دسترسی به پول سالم  :به عقیده اقتصااددانان تاور
ری ه پولی دارد .لذا راد حجم پولی منجر به باال رفتن تاور و محادود
رننده آزادی اقتصادی است .نرخ های باال و پرنوسان تور نیا قیمات-
های نسبی را مختل می رنند و برنامه ری ی برای آینده را غیار ممکان
می سازند .دسترسی باه پاول ساالم بارای حمایات از حقاوق مالکیات
ضروری است .آسانی استفاده از پول خاارجی بجاای داخلای نیا آزادی
اهروندان را ارتقا می دهد.
زی ار تااروه چهااار  -آزادی تجااارت ب این الملل ای  :در ااااخ آزادی
اقتصادی محدودیت های تجارت ( سهمیه  ،تعرفه  ،رنترل نرخ ارز و )..
و محدودیت های بازار سرمایه  ،آزادی اقتصادی را راه می دهند.
زیر تروه پنجم -مقررات  :ال ) مقررات بازار اعتباار مانناد رنتارل نارخ
بهره و مقررات دولت برای سیستم بانکی خصوصی ،ب) مقاررات باازار
نیروی رار :نیروهای بازار باید دساتم د و اارایط اخارا و اساتخدا را
تعیین رنناد و نظاا و یفاه حاذف ااود ) .مقاررات رساب و راار :
فرآیندهای دیوان ساالرانه مانع ورود آسان به بازار و راهنده رقابت است
(.)19
15
ااخ فساد اخققی  :این ااخ  ،تقریبی از ه ینه مباادالت نااای
ازفساد اخققی و ریسک سیاسی است ره با استفاده از ترریبی از رااوه
خواری ادارات دولتی ،بازپرداخت های خریادهای عماومی ،اخاتقس در
بودجه عمومی ،احتمال تغییر در حکومت و تقش های مبارزه باا فسااد
محاسبه می اود .این ااخ هر دو امور اجرایی و سیاسی در امر فساد
را در بر دارد و بین ( 1بی ترین فساد) تا ( 10رمترین فساد) رتبه بنادی
اده است .فساد ضمن اف ای ه ینه فعالیات تجااری ،فرآیناد تارفتن
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مجوزهای تجااری الز بارای عملیاات در اقتصااد می باان را افا ای
دهد(.)20
ااخ نرخ راد ت کیل سرمایه وابت :این ااخ راد متوسط ساالنه
اکل تیری سرمایه ناخال داخلی بر اساس پول محلی است .انبااات
سرمایهها اامل رارخانه ،مااین آالت و خرید تجهی اتی سااخت جااده
ها ،راه آهن و مانند آن ،از جمله مادارس ،ادارات ،بیمارساتان هاا ،خاناه
های مسکونی خصوصی و ساختمان های تجاری و صنعتی است(.)21
ااخ تور  :نرخ تور برابر است با تغییر در یک اااخ قیمات راه
معموالً اااخ قیمات مصرفرنندهاسات .افا ای تاور در اقتصااد،
ه یناه فعالیات را اف ای می دهدی بناابراین ممکان اسات بنگااه را از
فعالیت باز دارد یا اینکه به فعالیت های غیررسمی رو آورد.
ااخ نرخ راد جمعیت :تغییرات جمعیتای باهعنوان یکای از عوامال
رلیدی در فرآیند توسعه اناخته میاود برخای از اقتصااددانان بار ایان
باورند ره راد جمعیت باعث راد اقتصادی است.
ااخ سرمایه تذاری مستقیم خارجی :حمایت قضایی از سرمایهتذاران
یکی از حلقههای رلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای رسب و راار در
اقتصاد است چرا ره بدون احساس امنیت الز از سوی سرمایهتذاران و
فعاالن اقتصادی انگی ه حضور در اقتصاد و فعالیت در آن از بین میرود.
بهباود اااخ حمایت از سرمایه تذاران منافع متعاددی دارد از جملاه
اف ای حجم سرمایه تذاری و راه تمرر مالکیت ره خاود موجاب
توسعه بازارهای مالای و راد و رونق اقتصاد می اود.
در این تحقیق نمونه قابل دسترس بین سال های  2000-2017انتخاب
اده است .همچنین به منظور جمع آوری داده های ماورد نیااز از داده-
های بانک جهانی (اندازهتیری مقررات محیط رسب و راار) و موسساه
بین المللی افافیت ،موسسه فری ر و هریتچ استفاده ااده اسات .بارای
برآورد مدل از نظر اجرا و آماری از مدل پولد یاا تجمیعای یاا مقیاد باا
استفاده از نر اف ار استاتا به تخمین مدل پرداخته خواهد اد .دادههاای
تابلویی ترریبی از دادههاای مقطعای و ساری زماانی مایباااد ،یعنای
اوقعات مربوط به دادههای مقطعی در وول زمان م ااهده مایااود.
بدین صورت ره چنین دادههایی دارای دو بعد می بااند ره یک بعد آن
مربوط به واحدهای مختل در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگار
آن مربوط به زمان میبااد .در مجموع ،دادههاای پاانلی دارای م ایاای
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مقاله پژوهشی

اولین تا در تخمین های پانل دیتا تعیین نمودن قیود وارد اده بر مدل
اقتصادسنجی است .به عبارت دیگر ابتدا باید م خ رارد راه رابطاه
رترسیونی در نمونه مورد بررسی دارای عارض از مباداهای نااهمگن و
ایب همگن است یا اینکه فرضیه عرض از مبداهای م اترک و اایب
م ترک در بین مقاوع پذیرفته می اود .بادین منظاور آزماون  Fلیمار
مورد استفاده قرار می تیرد .بر اساس این آزمون ابتدا مدل را به صاورت
نامقید و در حالت رلی باا عارض از مباداهای م اترک و اایب هاای
م ترک برآورد نموده و مقدار پسماندهای رترسیون محاسبه مای ااود،
سپس مدل به صورت مقیقد و با فرض عارض از مباداهای نااهمگن در
بین مقاوع و ایب های م ترک تخمین زده میاود و مقاادیر پساماند
مقید بدست میآید .در صورتیکه مقدار  Fمحاسبه اده از  Fجادول باا
درجات آزادی م خ اده ب رتتر بااد فرضیه  H0مبنی بار همگنای
مقاوع و عرض از مبداهای یکسان رد می ود و لذا اورات تروه پذیرفتاه
اده و میبایستی عرض از مبداهای مختلفی را در برآورد لحاظ نماود در
نتیجه میتوان از روش پانل جهت برآورد استفاده ررد ولی در صورتی ره
فرضیه  H0پذیرفته اود به معنی یکسان بودن ایبهاا بارای مقااوع
مختل بوده و قابلیت ترریب اادن داده هاا و اساتفاده از مادل از داده
های تلفیقی مورد تأیید آماری قرار می تیرد .در این آزمون باا توجاه باه
آماره  ،Fبرای تمامی مدلهای ماورد بررسای ،روش داده هاای تلفیقای
مورد پذیرش قرار ترفته زیرا در مدل ماورد نظار ایان احتماال برابار باا
 0/79اده است.
عرض از مبدا در تما مقاوع برابر هستند (داده های تلفیقی) H0 :
عرض از مبدا در تما مقاوع برابر نیستند (داده های تابلویی) H1 :
سپس مدل تخمین زده میااود و آزماون خودهمبساتگی 15و واریاانس
ناهمسانی 16انجا میاود ره با توجه به جادول  3م اخ مایااود
مدل دارای عد خودهمبستگی سریالی اسات اماا واریاانس ناهمساانی
وجود دارد.

متغیر وابسته نسبت به تغییرات kامین متغیر مستقل در iامین مقطع و t
امین زمان را اندازهتیری میرنند .در حالت رلی فرض میاود ره ایان
ضرایب در میان همه واحدهای مقطعی و زمانی مختل  ،متفاوت اسات.
ولی در بسیاری از مطالعات پژوه ی ،متغیر بودن این ضرایب هم بارای
تمامی مقاوع و هم برای تمامی زمانهاا بسایار محادود رنناده اسات و
پژوه گر بایستی با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و سایر ضوابط،

خود ،فرضهای مقتضی را در خصوص پارامترها تعیین نماید .در اینجاا
از مدل تجمیعی استفاده میرنیم ،مدل تجمیعی یا پولد (ره به آن مقیاد
نی می تویند) بیانگر آن است ره اورات فردی وجاود نادارد و عارض از
مبدا همه تروه ها یکسان هستند.

یافتهها
قبل از تحلیلهای هم انبااتگی ابتدا مانا یا مانا نبودن رلیاه متغیرهاای
مدل با توجه به ارایط مدل به وسیله روش لوین-لین-چو آزمون مای-
اود .همانطور ره در جدول 1مقحظه مایتاردد ،مطاابق روش لاوین-
لین-چو  ،رلیه متغیرها در تمامی مقادیر بحرانی در سطح مانا میبااند.
جدول : 1آزمون ریشه واحد لوین-لین-چو (همراه با عرض
از مبدا و بدون روند زمانی)
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متغیر

نام متغیرها

آماره بحرانی

مقددددددددار

GGDP
INF

راد اقتصادی
تور

-3/594
-4/6823

بحرانی %1
0/0002
0/0000

POP

ناااارخ راااااد
جمعیت
ناااارخ راااااد
ت کیل سرمایه
وابت
سرمایه تاذاری
خارجی
محیط رسب و
رار
فساد

-5/7219

0/0000

-1/3180

0/0937

-4/0843

0/0000

-4/3356

0/0000

-3/7131

0/0001

CAPITAL

FDI
DOINGBUSINESS
CORRUPTION

جدول :3آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی
آزمون
خودهمبستگی ولدریج
بروش -پاتان
وایت

همچنین با توجه به جدول  ، 2آزمون هم انبااتگی رائو انجا ترفت ره
م خ اد رابطه بلندمدت متغیرها تضمین اده است.
جدول  :2آزمون هم انباشتگی کائو
متغیر

آماره بحرانی

درصدددددد

Modified DickeyFuller t
Dickey-Fuller t
Augmented
Dickey-Fuller t
Unadjusted
modified DickeyFuller t
Unadjusted
Dickey-Fuller t

-4/3625

احتمال
0/0000

-6/3890
-3/1944

0/0000
0/0007

-10/8237

0/0000

-8/3445

0/0000

آماره  Fیا کای دو
0/656
29/55
54/27

درصد احتمال
0/4446
0/0000
0/0151

در صورتی ره پارامترهاای یاک مادل رترسایونی باا اساتفاده از روش
رمترین مربعات به صورت رارا تخمین زده اده بااند ،جمقت خطا باه
هم وابسته نخواهند بود و واریانس یکسانی خواهند داات .این فاروض
برای اوبات قضیه توس-مارر و همچنین در مدلهای رترسیون غیار
خطی برای اوبات رارایی مجانبی آنها ال امی اسات .عاقوه بار ایان در
چنین حالتی ماتریس واریانس روواریانس تخمین زده اده توساط روش
رمترین مربعات معمولی دیگر معتبر نخواهد بود .بنابر ایان ماا نیااز باه
روای داریم ره بتواند در ارایط وجود واریانس ناهمسانی یاا وابساتگی
پیاپی جمقت خطا ،مدل رترسیونی را تخمین ب ند از این رو با توجه باا
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ناهمسانی واریانس ،برای باه دسات آوردن برآوردتار راارا از برآوردتار
تعمیم یافته  FGLSاستفاده می رنیم تا م کل حل اود.
جدول  :4نتایج حاصل از برآورد مدل

مقاله پژوهشی

متغیرها
INF
POP
CAPITAL
FDI
DOINGBUSINESS
CORRUPTION
C
=0/0000 Prob > chi2

ضرائب
-0/0549909
0/8033315
2/543997
0/3871722
1/324262
-0/8450951
-10/1159

آمارهz
انحراف معیار
- 1/88
0/0292962
1/34
0/5985658
2/41
1/05436
2/45
0/1577246
1/83
0/7244245
- 2/93
0/2879709
- 1/96
5/150385
=-342/4473 Log likelihood

درصد احتمال
0/061
0/180
0/016
0/014
0/068
0/003
0/050

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

بعد از انجا تخمین مدل ،آزمون رم ی Reset-انجا اد راه ن اان
دهنده پایداری مدل می بااد چرا ره با درصد احتماال  0/4787فرضایه
صفر ن ان میدهد متغیر مهمی حذف ن ده است .همچناین در جادول

جدول :5نتایج حاصل از برآورد مدل با تاثیر متغیر مجازی زمان
ضرائب
-0/045
0/864
2/595
0/296
1/531
-0/770

انحراف معیار
0/0269
0/571
1/004
0/163
0/718
0/276

-3/508
0/361
-1/528
0/455
-0/625
-0/848
-0/477
-2/066
-3/780
-0/433
-1/098
-2/698
-1/167
-0/691
-1/854
-0/793
-0/842
-10/712

0/003
-3/00
1/168
0/759
0/31
1/175
0/897
-0/13
1/177
0/701
0/38
1/185
0/612
-0/51
1/231
0/503
-0/67
1/266
0/708
-0/37
1/272
0/095
-1/67
1/238
0/002
-3/14
1/204
0/726
-0/35
1/235
0/372
-0/89
1/230
0/024
-2/25
1/197
0/336
-0/96
1/212
0/565
-0/58
1/201
0/126
-1/53
1/212
0/518
-0/65
1/226
0/497
-0/68
1/240
0/025
-2/24
4/790
=-326/2386Log likelihood
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متغیرها
INF
POP
CAPITAL
FDI
DOINGBUSINESS
CORRUPTION
متغیر مجازی زمان
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
C
=0/0000 Prob > chi2

آمارهz
-1/69
1/51
2/58
1/81
2/13
-2/78

درصد احتمال
0/090
0/131
0/010
0/070
0/033
0/005
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بیکاری در ر ور و رهایی از آن ،مستل تقویات وارف عرضاه اقتصااد
استی ره با توجه به قوانین و مقررات دست و پا تیار ،ساختی اجاازه و
ایجاد رسب و رار  ،سرمایه و تسهیقت حمایت از تولیاد ،در فعالیتهاای
غیر تولیدی مورد استفاده قرار ترفته و سبب راد تقاضا و اف ای سطح
عمومی قیمتها اده است .اهمیت سرمایه در ر ورهای در حال توساعه
بی از ر ورهای توسعه یافته است زیرا ر ورهای در حال توساعه باه
منظور بهبود فضای رساب و راار و ایجااد اااتغال راه محارک رااد
اقتصادی است ،دچار رمبود سرمایه هستند از این رو اوار مثبات محایط
رسب و رار بر راد اقتصادی ر ورهای تاروه  D8دور از تصاور نباود
عقوه بر اینکه دومین عامل مهم سرمایه تذاری نی رقم خورد.
با توجه به نتایج به دست آمده م خ مایااود راه فرضایه تحقیاق
پذیرفته اده است و ارتباط فساد اخققی ،محیط رساب و راار و دیگار
متغیرها بر راد اقتصادی با یک همپواانی قوی  83/73درصدی ماورد
تایید است و ن ان میدهند در ر ورهای تروه  D8بین این ااخ ها و
راد اقتصادی ارتباط معنیداری وجود دارد .این یافته باا پاژوه هاای
پژوه گران همسو میبااد(  .)19 ،12 ،10 ،7همچناین ااواهد زیاادی
وجود دارد ره این ارتباط چند ورفه را ن ان میدهد(.)22،23،24،25،26
از جمله محدودیتهای این تحقیق سالهای تحقیق می بااد چارا راه
قبل از سال  2000جمع آوری آمار در بسیاری از ااخ هاای تحقیاق
غیر قابل جمع آوری می بااد و پی نهاد می اود این مدل در سطح فرا
منطقهای بین ر ورها از وریق مدل های ترریبی تخمین زده ااود و و
یک مدل بین المللی بدست آید .همچنین در ادامه رار تااویر متغیرهاای
مجازی زمان ،مورد بررسی قرار ترفت ره برای اولین باار انجاا ترفتاه
است ره در راستای پایداری مدل م خ میاود متغیرهای قبلی هنوز
معنادار هستند .در این راساتا ساالهاای  2012 ،2009 ،2008 ،2001و
 2015معناداری منفی را بر راد اقتصادی ر ورهای تاروه  D8ن اان
دادند ره تاویرپذیری این ر ورها از بحاران هاای ماالی جهاان را باه
ترتیب زیر ن ان میدهد:
 بحران حباب دات .را ها ( :)1997-2000ارزش تذاری اررت هایفناوری بی از ارزش ذاتی.
بحران اقتصادی ترریه ( :)2001تارید ادید بر جذب سارمایه خاارجیبرای اف ای راد اقتصادی ،رسری بودجه ادید دولت ،نبود زیرسااخت
های متناسب برای راد ،عد وبات سیاسی ،خرو سرمایه های خارجی،
فروش اوراق دولتی با بهره بسیار باال ،راه ارزش پول ر ور.
 بحران مالی جهانی ( :)2007-2009آغااز از باازار اماقک ،وا هاایرهنی پرریسک ،وا دهی نامتناسب با رتبه اعتباری افراد ،مقررات زدایی.
 بحران بدهی یا اعتبار اروپا-بحران منطقه یورو ( :)2010عد توانااییدولت ها در پرداخت بدهی ها.
بحران اقتصادی روسیه ( :)2014راه ادید ارزش روپل در برابر دالر،
بحران روابط خارجی ،فروش دارایی هاایی وابساته باه اقتصااد روسایه
توسط سرمایه تذاران بین المللی ،راه قیمت نفت.

بحث
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یافتههای پژوه حاری از آن اسات رلیاه متغیرهاا در تماامی مقاادیر
بحرانی در سطح مانا هستند و متغیرها تحت تاویر اوکهای دائمی قرار
ندارند و دارای هم انبااتگی هستند ره در واقع تصاحیح خطاا حصاول
رابطه بلندمدت را تضمین میرند .سپس آزمون  Fلیمر انجا ترفت راه
یکسان بودن ایبها برای مقاوع مختل تاییاد ااد و قابلیات ترریاب
ادن داده ها و استفاده از مدل از داده های تلفیقی ماورد تأییاد آمااری
قرار ترفت .همچنین مادل دارای عاد خودهمبساتگی باود اماا دارای
ناهمسانی واریانس بود ره م کل رفع اد .بعاد از آن نتاایج حاصال از
برآورد مدل برای ر ورهای عضو  D8م خ رارد تماا ضارایب از
نظر آماری معنادار هستند .تفسیر نتایج بدین صورت است ره نرخ رااد
جمعیت ،نرخ راد ت اکیل سارمایه وابات و سارمایه تاذاری خاارجی
ر ورهای تروه  D8تاویر مثبات و معنااداری بار رااد اقتصاادی ایان
ر ورها دارد و تور تاویر منفی و معناداری دارد .در رابطه باا متغیرهاای
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
فساد اخققی تااویر منفای و معنااداری بار رااد اقتصاادی ر اورهای
اسقمی تروه  D8دارد .به وور رلی میتوان تفت مطالعات تجربی نیا
تاویر مثبت جمعیت بر راد اقتصادی را ن اان دادهاناد چارا راه اماروزه
تغییرات جمعیتی بهعنوان یکی از عوامل رلیدی در فرآیند توسعه اناخته
میاوند .ارتباط بین سرمایهتذاری مستقیم خارجی و ت اکیل سارمایه
وابت با راد اقتصادی از دیرباز مورد توجاه اقتصااددانان باوده اسات .از
آنجایی ره سرمایهتذاری مساتقیم خاارجی بارای ایجااد و تاداو رااد
اقتصادی و ت کیل سرمایه به ویاژه در ر اورهای در حاال توساعه ،از
اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز ر ورهای درحال توسعه
به راد اقتصادی باال و تداو آن و همچنین تأویر جاذب سارمایهتذاری
مستقیم خارجی در روند راد و توسعه اقتصادی ،معناداری این ضریب ها
دور از تصور نبود ،قابل ذرر است ره در ایان باین بااالترین تااویر را در
راد اقتصادی نرخ ت کیل سرمایه وابات دارد .پدیاده فسااد عارضاهای
است ره امروزه تریبان همه ر ورها اعام از توساعه یافتاه و یاا رمتار
توسعه یافته را ترفته است .از وارف دیگار ،انضاباط و وباات نقادینگی
ارط اصلی وبات اقتصادی است .راد بیرویه نقدینگی باعث تساترش
ماندههای سوداترانه پولی و بخ های نامولد در اقتصاد اده و موجبات
تسترش فساد در اقتصاد را فراهم مینماید .پدیاده تاور نیا باویژه در
نرخهای باال به وور مستقیم و غیر مستقیم ،ه ینه زیاادی را بار جامعاه
تحمیل می نماید .همچنین پیامدهای سوء از نااومینانی تور ناای مای
اود از این رو تاویر منفی هم مان بر راد اقتصادی میگذارناد همچناین
یکی از اساسی ترین چال های چ م انداز اقتصاد ایران پدیده جهاانی
ادن است ره در راستای آن برخورداری از صانعت رقابات پاذیر بارای
اقتصاد اجتناب ناپذیر است .به نظر می رسد از اقادامات مهام و اساسای
ر ور در دستیابی به اهداف سند چ م انداز ،بهبود فضای رساب و راار
و رقابتی نمودن آن در ر ور است .از وارف دیگار وجاود نارخ بااالی
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رابطه اخقق و اقتصاد از موضوعهای مورد بررسی در بحثهاای اماروز
علو انسانی است .فساد اخققی در هر جامعه ای ،با هار ناوع بیان و
حکمرانی ،اعم از دمورراسی ،دیکتاتوری یا اقتصادآزاد ،واقعیتی غیر قابل

بازارهای رقابتی
ر ورهای توسعه یافته
جریان آزاد اقتصاد
منافع عمومی
اکست بازار
توسعه یافتگی
محیط رسب و رار
رفاه اجتماعی
راد اقتصادی
تولید ناخال ملی
تولید ناخال داخلی
ااخ محیط رسب و رار
اندازه دولت
دسترسی به پول سالم
خودهمبستگی

انکار است ره تنهاا در میا ان و حادود آن تفااوت وجاود دارد .در ایان
صورت ،درک بسیار غنیتری از اخقق و راد و توسعه پدید میآیاد راه
به پیچیدتی محیط رسب و رار و آزادی اقتصادی ن دیکتر است و بهتر
میتواند رهنمودهای اخققی را برای انجا عملای راار تجااری تادارک
ببیند .بررسی عوامل مؤور بر راد و توسعه جوامع و تعیین عناصر اساسی
آن ،دغدغهای است ره اناخت آنها به ویژه برای جوامع توسعه نیافته و
یا رمتر توسعه یافته ،اهمیتی حیاتی دارد چرا ره اتخاذ راهبردهای رااد
و توسعه یافتگی بدون اناخت مولفههای م بور ،غیرممکن مینمایاد .از
جمله عناصر مؤور بر راد و توسعه یافتگی ره مورد توجه جامعهاناساان
و اقتصاد دانان قرار ترفته است بررسای نقا و میا ان تااویر اخاقق،
محیط رسب و رار و متغیرهای اقتصادی است .می ان مفاسد اقتصادی
و عد آزادی اقتصادی از جمله م اهورترین و فراتیرتارین مولفاههاای
تاویرتذار بر راد و توسعه اقتصادی است .محیط رسب و راار و فسااد
اخققی محصول رن جمعی است و بیان رننده حق نفع یا ضارر زدن
به خود یا دیگران است و همواره اوقعات نق مهمی در محیط رسب
و رار و مخاورات اخققی ایفا میرناد .وجاود رفتاار نام اهود و عاد
آزادی اقتصادی میتواند باعث اود رفتارهایی در جامعه انجا ااود راه
به نفع مرد نیست .در این حالت ،مخااورات اخققای ااکل میتیارد،

1. Competitive markets
2. Developed countries
3. Free flow of economy
4. Public interest
5. Market failure
6. Development
7. Business environment
8. Social welfare
9. Growth development
10. Gross national production
11. Gross domestic production
12. Business environment index
13. Size of government
14. Access to safe money
15. Autocorrelation
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