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 فرهنگی، مختلف عوامل از ناشی مالی فسادترین مطالب قابل بررسی است، شکی وجود ندارد؛ در خصوص اینکه مباحث اقتصادی جزو مهم: چکیده

 اهمیتهمچنین  ؛است مالی فساد با و عملی جدی مبارزه نیازهای پیش از مهم، عوامل این جانبه همه شناخت. است اقتصادی و حقوقی سیاسی، اجتماعی،

 سبب صادرات گسترش ؛است بوده مطرح اقتصادی مهم موضوعات از یکی عنوانبه همواره ،کشورها اقتصادی توسعه و رشد در آن نقش و نفتی غیر صادرات

 که باشدمی این دهندهنشان ،جهانی اقتصادی حرکت روند بررسی ؛شودمی اقتصادی مستمر رشد به یابیدست و تولید افزایش خارجی، بازارهای به دسترسی

 فساد ؛باشدمی برخوردار ایویژه اهمیت از ،صنعتی کاالهای صادرات نقش به توجه بنابراین است؛ افزایش حال در ،جهان در صنعتی های کاال صادرات سهم

 قوی عوامل واقع در که صنعتی کاالهای انواع صادرات بر انسانی هایسرمایه کاهش رقابت، و نوآوری کاهش تولید، هزینه افزایش راه از تواندمی اقتصادی

 باال، بسیار تورم با( ایران کشور همچون) توسعه حال در کشورهای برای کوتاه زمانمدت در ؛باشند داشته بدیمنفی و  بسیار اثرات ند،هست اقتصادی رشد

 صنعتی صادرات با انسانی سرمایه کردن انباشته و اقتصاد بودن باز درجه و باشد داشته صادرات بر نامطلوب شدیدی تاثیر تواندمی تورم و اقتصادی فساد

 صادرات روی بر تورم و فساد تاثیرگذاری مقدار باال، تورم میزان با توسعه حال در کشورهای برای بلند و کوتاه زمانمدت در ؛دارد مثبتی و مستقیم رابطه

 اقتصادی رشد بر صنعتی کاالهای صادرات تاثیر بررسی ،مقاله این هدف رواین از ؛باشدمی بیشتر ،دارند کمتری تورم که توسعه حال در کشورهای به نسبت

 استفادهدر آن ( OLS) معمولی مربعات حداقل روشای که مقاله از ،منظور این به ؛باشدمی بر مبنای مطالعه منابع معتبری 1360-1380 هایسال طی ایران

 اقتصادی رشد و صنعتی کاالهای صادرات بین معناداری رابطه که است موضوع این دهندهنشان مقاله مربوطه نتایج ؛استبود، مورد بررسی قرار گرفته  شده
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 مقدمه. 1

-دانان و سیاستدیرباز مورد توجه اقتصاد، از و توسعه صادرات المللاند؛ سیاست گسترش تجارت بینمباحث اقتصادی و تجاری همیشه حائز اهمیت فراوانی بوده

محصولی شک کشوری که اقتصاد آن محور تکبی ؛[32و  1]زی را به خود اختصاص داده است ریبوده و یکی از ارکان مهم برنامه گذاران اکثر کشورهای جهان
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-رهایی از اقتصاد تک ؛تر خواهد بودپذیر، ضربهها و تحوالتدر معرض خطر است و در این بحران بیشتر ،های اقتصادی، در تحوالت اقتصادی یا بحرانباشد

-شمار می، بهی اسالمی ایرانهای خاص نظام جمهور، از ضرورتهای صنعتی، توسعه صادرات فرآوردهطور مخصوصایجاد تنوع در اقالم صادرات و بهمحصولی و 

حل بسیاری از معضالت اقتصادی از که راهبه این دلیل ،رشد اقتصادی باال ؛پوشیده نیست کسهیچ بر ،یند رشد اقتصادیاهمیت صادرات در فرآ ؛[32و  2]رود 

ای بوده و اهمیت این شاخص به اندازهها ، مورد نظر دولتعنوان یک هدف سیاسی مهمبه ،گرددها تلقی میله فقر، بیکاری، تورم و توزیع نامناسب در آمدجم

مناسب اقتصادی است های ارگیری سیاستک، متضمن بهیابی به نرخ رشد اقتصادی باالتردست ؛شودقدرت کشورها تلقی می ای ازعنوان نشانهاست که امروزه به

 های کاالاثر صادرات  بررسی محور و تمرکز بحث، ،نوشتار در این .[4و  3] دهدمی تشکیل تجاری  های، عکسهاهای اصلی این سیاستکه یکی از بخش

 .[33و  32] دهی شده استکه مکررا به مقاالت پایه، مرجع است بر مبنای مراجع مطلوبی اقتصادی در ایرانرشد  بر صنعتی

 چون مصادیقی دارای دولتی اموال در غیرقانونی تصرف نوع هر و اسالم مقدس شرع در که هایی راه از ثروت آوردن دستبه از است عبارت اقتصاد، در مالی فساد

 شده ممنوع که مالی های برداری بهره و امتیازات از استفاده اموال، و وجوه در غیرقانونی تصرف و دخل و برداشت اقتصادی، های رانت و اخاذی رشوه، اختالس،

 فساد های شاخص از. بود خواهد مطرحبزرگ  سیاسی و اجتماعی معضل یک عنوانبه کند، پیدا شیوع نظام کارگزاران و مردم بین مساله این که صورتی در باشد؛

 بر مالی فساد آثار از نمود؛ اشاره صنعتی شاخص و بودجه شاخص کارمندان، شاخص شهرنشینی، شاخص مالی، فساد مفهومی شاخص به توان می مالی

 خدمات به کمتر توجه انگیزه، رفتن بین از و غیرکارآ تولید نابرابری، افزایش و درآمد نابرابر توزیع غیرکارآ، صورت به منابع تخصیص توانمی اقتصادی های متغیر

 .[37] برشمرد را غیره و فقر گسترش اقتصادی، فرهنگ تغییر جامعه، بر زیاد های هزینه تحمیل عمومی،

 زبان در فساد ؛[38] است درست اعمال انجام از کردن جلوگیری و گرفتن را کسی مال ستم  به ن،کرد تباه یمعن به که بوده "فسد" ریشه از "فساد" کلمه

 شود، می نقض یا شکسته که چیزی ؛است کردن نقض و شکستن معنای به که ،است مطرح« Rumpere» التینی ریشه و« Corruption» عنوان با انگلیسی

 هر به اصطالح، در اما ؛دارد باز خود کارکردهای و اهداف از را ای مجموعه که ای پدیده هر یعنی فساد . پس[39] باشد اداری قواعد یا راتمقر و قوانین تواند می

 که شود؛ می اطالق مالی امکانات از استفاده جهت در قدرت و اختیارات از غیرقانونی استفاده و تموقعی از استفاده سوء و دولتی اموال در غیرقانونی فتصر نوع

 های برداری بهره و امتیازات از استفاده اموال، و وجوه در غیرقانونی فتصر و دخل و برداشت اقتصادی، های رانت و اذیاخ رشوه، اختالس، چون مصادیقی دارای

 .[40] است دیگر گوناگون اشکال و مالی

-به گاهی مالی، فساد ؛یابد می متفاوتی نمودهای و نقش مختلف، هایموقعیت در که است چندگانه آثار و علل دارای و بُعدی چند پیچیده، ای پدیده مالی، فساد

 ؛[41] بیندازد خطر به را نظام تمشروعی تواند می و شود می یتلق فردی اخالقی و فرهنگی ای مساله صورت به گاهی و اقتصاد یا سیاست ساختاری معضل فرمت

 های نظام در هم و طلب سلطه حکومتی های نظام در هم اما است؛ یافته تغییر دیگر قوم به قوم یک از و تاریخ طول در گرفته خود به مالی فساد که شکلی گرچه

 دارد مالزمه اجتماعی و سیاسی قدرت ساختار تغییر با غالبا آن بروز در گیری چشم های افزایش که آید می شمار به شایعیبزرگ و  بیماری ،دموکراتیک حکومتی

[42]. 

 

 متن بررسی  .2

 ها ریشه .1.2

و  جدی مبارزه نیازهای پیش از مهم، عوامل این جانبه همه شناخت. است اقتصادی و حقوقی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مختلف عوامل از ناشی مالی فساد

 مطرح را جویی رانت موضوع اقتصاددانان کهزمانی گردد؛ بازمی پیش قرن نیم حدود به ،اقتصاد علم در مالی فساد عوامل و علل بررسی ؛است مالی فساد با عملی

 فساد در است، یکسان جا همه در معموال که اقتصادی و مالی مفاسد های ریشه البته؛ [43] شد نامیده مالی فساد ،قانونی غیر جویی رانت های فعالیت و دکردن

 کشورهای از بسیاری دوم، جهانی جنگ پایان با ؛است مختلف های گروه بین منافع توزیع برای زیاد قدرت با بزرگ های دولت از ناشی خود که است نهفته دولتی

 شماری بی های فرصت( آزاد بازار اقتصاد به دستوری و بسته اقتصاد از) اقتصادی گذار حال در کشورهای در ؛شدند سیاسی استقالل کسب به موفق ی،سوم جهان

 فساد های شبکه به را خود جای سابق یافته سازمان فساد های شبکه و شده ایجاد( مختلف های رانت) آورده باد های ثروت و کالن سودهای به یابیدست برای
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 رشد برای مناسبی بستر خود دولتی، مقررات و قوانین از استفاده سوء اثر بر بادآورده های ثروت و کالن سودهای یابیدست برای زمینه یجاد؛ ااست داده آشفته

 فساد شیوع ؛یابد می رونق رشوه و فساد بازار دولتی، ماموران و مقامات به منابع این تقسیم و تخصیص اختیار تفویض با. است کرده فراهم اقتصادی و مالی فساد

 انگیزه اینکه بر عالوه ؛است کشورها این در مالی فساد برای زمینه بودن فراهم علت به نیز آزاد بازار اقتصاد به گذرا حال در و توسعه حال در کشورهای در مالی

 از بسیاری عموما مردم و باالست کشورها این در( اشتغال و حوادث بیماری مانند) موارد همه در ریسک دولتی ناچیز دستمزدهای و فقر و منافع کسب قوی

 .[44] هستند محروم( وسیع کار بازار یک و بیمه جمله از) یافته توسعه کشورهای در موجود ریسک با مقابله های مکانیسم

 

 ها شاخص .2.2

 عبارتند از: مهم شاخص چند ؛[45]است  شده مطرح جامعه یک در مالی فساد پدیده شیوع میزان گیری اندازهبرای  مختلفی های شاخص
 

 مفهومی شاخص 

 این ؛است مفهومی شاخص کرد، بررسی جداگانه طور به توان می را کشور هر وضعیت آن، از استفاده با که کشوری پژوهش در موجود کمّی شاخص ترین جامع

 عمومی، قراردادهای در غیرقانونی های پرداخت رشوه، پذیرش میزان و است شده تدوین( Gottingen) گوتینگن دانشگاه پژوهشگران از گروهی وسیله به شاخص

 مقیاس، یک اساس بر کشورها شاخص، این در .کند می ارزیابی را دولتمردان و سیاسی های مقام توسط مشابه جرائم انجام و عمومی سرمایه و پول اختالس

 صفر نمره و است مالی فساد هرگونه از عاری که است کشوری گر نمایان 10 نمره ؛اند شده بندی رتبه صفر تا 10 از ،مالی فساد مفهومی سطح برحسب

 .[46] است کامل فساد با کشوری دهنده نشان
 

 شهرنشینی شاخص 

 را زمینه مختلفی عملکردهای با توانند می فاسد کارمندان صورت، این در ؛دارد همراه به را( بوروکراسی) ساالری دیوان افزایش ،خود دنبال به نشینی شهر افزایش

 .شود می رشوه دادن به متوسل نماید، استفاده رابطه این از که این برای نیز رجوعارباب و کنند فراهم مراجعان از رشوه گرفتن و اخاذی برای

 قبول قابل ،97% اطمینان با و مثبت( مالی فساد) ارتشا و اختالس توزیع در نشینی شهر ضریب اقتصادسنجی، های مدل از استفاده با آمده عمل به بررسی یک در

 .انجامد می تر گسترده و بیشتر مالی فساد به ،آن گسترش و نشینی شهر که شد مدعی توان می اطمینان 97% با یعنی ؛است
 

 کارمندان شاخص 

 منفی علت و شده ظاهر دار معنی منفی عالمت با ضریب این ،آمده عمل به بررسی در ؛شودتعریف می رجوعارباب تعداد به کارمندان تعداد، کارمندان شاخص

 های درخواست به رسیدگی و کند می پیدا بیشتری گستردگی مالی فساد شود، کم کارمندان تعداد اگر ،مشخص رجوعارباب تعداد با که است این ،آن بودن

 هستند، مالی تمکن و تر قوی روابط دارای که افرادی ،با توجه به این قضیه میان این در ؛است کارمندان سوی از اخاذی و بیشتر وقت صرف متضمن رجوعارباب

 .دهند انجام توانند می تر سریع را خود کارهای
 

 بودجه شاخص 

 سرانه بودجه افزایش با ،آمده عمل به بررسی در ؛شودتعریف می استان در شاغل کارمندان تعداد به استانی عمرانی و جاری بودجه میزان، بودجه شاخص

 وی انگیزه یابد، افزایش است، کارمند اختیار در که ای سرانه بودجه هرچقدر واقع در ؛شودزیاد می نیز مالی مفاسد های پرونده تعداد شاغل، کارمندان و کارمندان

 بیشتری ارتشای و اختالس های پرونده تعداد هستند، مند بهره بیشتری بودجه از که هایی سازمانواضح است  .یافت خواهد افزایش نیز مالی استفاده سوء برای

 .گیرد می صورت ها مناقصه و کاری مقاطعه قراردادهای و کالن های خرید خارجی، های خرید در بیشتر فسادآلود، های فعالیت و ها پرونده این البته که دارند؛
 

 صنعتی شاخص 

 خود، های فعالیت شروع برای مجوز دریافت در تسریع برای صنعتی واحدهای متقاضیان ؛شودتعریف می جمعیت به صنعتی واحدهای تعداد، صنعتی شاخص

 .هستند مالی فساد مصادیق از که شوند می اقداماتی و کارها انجام به مجبور
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 میزان قبیل از مواردی به توان می و نیستند مالی فساد معضل و پدیده معرف های شاخص همه شد، بیان مالی فساد های شاخص عنوانتحت که مواردیاین 

 و گیری اندازه  را مالی فساد که هایی شاخص عنوان به، غیره و مردم دولتی، نظارتی نهادهای وجود شفاف، مقررات و صریح قوانین وجود کارکنان، مزایای و حقوق

 .نمود اشاره کنند، می تبیین

 

 آثار .3.2

 :از ندعبارت اقتصادی های متغیر بر مالی فساد آثار
 

 کارآ غیر صورت به منابع تخصیص 

کم  بازار نقایص اصالح برای نیاز مورد های نظارت و کنترلی مقررات وضع برای را دولت توان زیرا کند؛ می مختل را منافع تخصیص و بازارها کار روند مالی، فساد

 ایفا آن مانند و مالی بازارهای نقل و حمل سیستم غذایی، مواد توزیع مراکز ها، بیمارستان ها بانک در را خود نظارتی نقش نتواند دولت که صورتی در کند؛می

 دخالت امور در منافع هدف با و استفاده سوء برای مردان دولت یا دولت چنانچه دیگر، طرف از ؛دهد می دست از را خود وجودی فلسفه از بخشی بدون شک کند،

 .[47] شود می افزوده ها کاستی و مشکالت میزان بر خود  به خود( شخصی منافع برای دواتی انحصارات ایجاد مانند) کنند
 

 نابرابری افزایش و درآمد نابرابر توزیع 

 جامع مالی ریزی برنامه تواند نمی دولت و یابد می افزایش دولت بودجه کسری آن پی در که شود می دولتی های هزینه افزایش و درآمدها کاهش باعث مالی فساد

 امکان دارند، خواری رشوه و استفاده سوء برای مناسبی موقعیت که افرادی به زیرا ؛کندزیاد می نیز را درآمدها در نابرابری مالی فساد ؛باشد داشته درستی و

 های سال در درآمد توزیع تغییرات از بخشی که دهد می نشان محکم مدارک و شواهد ؛بپردازند خود منافع تامین به دیگران، حقوق کردنِ ضایع قیمتِ به دهد می

 .[48] است سازی خصوصی نظیر مفاسدی و قانون خالف از ناشی ،اند بوده متمرکز اقتصاد دارای این از پیش که کشورهایی در ویژه به اخیر
 

 انگیزه رفتن بین از و کارآ غیر تولید 

 کارهای صرف را خود توان و انرژی دهند می ترجیح باشد، زیاد مالی فساد که فضایی در خالق و توانمند افراد کهزیرا  شود؛ می انگیزه رفتن بین از موجب فساد،

 و غیرتولیدی کارهای سمت به ،کارآفرین و درخشان استعدادهای دیگر، عبارت به ؛آورند روی ثرمو و سازنده های فعالیت به کمتر و کنند جویی رانت و خالف

 .[49] باشد داشته هاآن برای کالنی های عایدی که دهند می بها هایی فعالیت به نیز سازمان مدیران و کند می پیدا سوق نامولد
 

 عمومی خدمات به کمتر توجه 

 و کنند می هزینه کمتر ،بهداشت و پرورش و آموزش نظیر عمومی خدمات برای فاسد های دولت چون شود؛ عوض دولت مخارج ترکیب شود می باعث مالی فساد

 های هزینه افزایش باعث امر این ؛گیرد می قرار ارزیابی مورد کمتر و بوده هزینه پر و پیچیده که یابد می سوق هایی فعالیت سمت به دولت گذاری سرمایه تر بیش

 مخارج برساند، هشت به شش از را خود فساد درجه کشوری اگر که است داده نشان مورد این در مطالعات ؛شد خواهد نیز نگهداری و تعمیر و عملیاتی

 .[50] یابد می افزایش درصد ½ میزان به اش آموزشی
  

 جامعه بر زیاد های هزینه تحمیل 

 آن تصادفی و اتفاقی ماهیت گیرد، نمی صورت متمرکز صورت به مالی فساد که مواری در ؛کند می عمل( زیاد رفاهی های هزینه با) اختیاری مالی صورت به فساد

 رشوه و مذاکره های هزینه به نیز گیر رشوه افراد یا و فرد کردن پیدا و جستجو های هزینه زیرا شود؛ تحمیل جامعه بر فراوانی های هزینه شود می باعث

 .[51] نکند پیدا تحقق ،است شده حاصل رشوه پرداخت با که هایی تعهد است ممکن نباشد، متمرکز صورت به فساد وقتی ؛شود می افزوده شده پرداخت
  

 درست صورت به وظایف انجام عدم 
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 یا کنند عمل خود تعهد از خارج افراد که زمانی ؛شود می( غیره و ها مالکیت حقوق از حمایت قراردادها اجرای مانند) دولت نقش اختالل یا کاهش موجب فساد

 دولت اصلی های نقش از یکی واقع در کنند، استفاده سوء خود مالکیت حقوق از مالی فساد وجود دلیل به یا دهند انجام شده، ذکر قراردادها در آنچه از غیر عملی

 .[52] است شده مخدوش
  

 ساالری مردم رفتن بین از 

 از معموال ر،اگذ حال در کشورهای ویژه به کشورها، از بسیاری در ؛برد می السو زیر را ساالری مردم حقانیت موارد برخی در و بازار اقتصاد مندی قانون فساد،

 و ساالری مردم سوی به حرکت مالی فساد که گفت توان می لذا ؛است بوده مالی فساد وجود دلیل به هاآن اکثر که است شده انتقادی بازار، اقتصاد و ساالری مردم

 .[53] سازد می متوقف حتی و کند را بازار اقتصاد
 

 فقر گسترش 

 .دهد می کاهش را فقرا درآمد سطح و شده بدبختی و فقر افزایش باعث فساد،
 

 دولت مالیاتی درآمد کاهش 

 عهده از ناکافی درآمد با تواند نمی دولت ؛ لذادارد مستقیم اثر گمرک و مالیات های اداره بر زیرا شود؛ می دولت مالی درآمدهای کاهش موجب مالی، فساد

 .[54] برآید عمومی های هزینه
 

 اقتصادی فرهنگ غییرت 

 نشان مصرفی های هزینه ترکیبزیرا  دهد؛ می جهت تغییر لوکس و خارجی کاالهای مصرف سمت به داخلی کاالهای مصرف از را جامعه مصرفی الگوی فساد،

 الگوی به منجر درآمد، نابرابر توزیع الگوی ؛است جامعه ثروتمند و پردرآمد اقشار مصرف افزایش و کنترل و تاثیرتحت وسیعی، سطح در مصرف که دهد می

 روی زیربنایی و مفید تولیدات از ،جامعه های توانمندی و استعدادها باشد، یافته گسترش آن مصادیق و فساد که ای جامعه در همچنین؛ شود می نامتعادل مصرفی

 این نتیجه ؛دهد می گسترش و داده شکل را وابسته و مصرفی ای جامعه خود این و شود می معطوف مصرفی و بازده زود تولیدات و ها فعالیت سمت به و برگردانده

 .[55] بود خواهد جامعه در اقتصادی فرهنگ تغییر نوعی به و مصرفی الگوی تغییر ها، نابسامانی
 

 مردم گذاری سرمایه انگیزه کاهش 

 کاهش اصلی علت ؛داشت خواهد اثر داخلی هم و خارجی گذاری سرمایه بر هم انگیزه، کاهش این ؛یابد کاهش گذاری سرمایه انگیزه شود می موجب مالی فساد

 گذاری سرمایه کاهش مستقیم نتیجه اقتصادی رشد نرخ کاهش و کند می ایجاد مالی فساد که است اطمینانی عدم و سنگین های هزینه از ناشی گذاری، سرمایه

؛ یابد می کاهش تولیدی سودآوری و کم خواهد کرد را گذاری سرمایه انگیزه گذاری، سرمایه مجوزهای آوردن دست به برای فاسد اعمال دیگر، طرف از ؛است

 مدیران، خصوصی مصارف به شده، گرفته نظر در اقتصادی های زیرساخت و تولید کننده تقویت زیربناهای ساختن برای که عمومی منافع که زمانی همچنین

 اثر نیز اقتصادی رشد بر خود، نوبه به این و یابند گسترش جویانه رانت های فعالیت و شده کم آفرینی کار که شد خواهد باعث برسد، مسئولین و سیاستمداران

 .[56] گذاشت خواهد منفی
 

 اقتصادی رشد بر منفی تاثیر 

 که شد مدعی توان می مجموع در بلکه دارد، منفی اثری گذاری، سرمایه چنینهم و درآمدها توزیع و منافع تخصیص و اقتصادی کارآیی بر تنها نه مالی فساد

 منفی یاثربلندمدت  در مالی فساد دهند می نشان که است گرفته صورت جهان کشورهای مورد در یزیاد تحقیقات ؛دارد اقتصادی رشد بر هم زیانباری تاثیرات

 .[57] دارد اقتصادی رشد بر
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 . مبانی نظری4.2

های کنند که با اتخاذ سیاستمی تالش دنیا کشورهای همه، تجارت گرفتن رونق با ؛دارد کشورها اقتصاد در مهمی نقش ،خدمات و کاالها مبانی نظری صادرات
کشورهایی که دارای یک استراتژی مشخص و  ،بنابراین، رقابت در عرصه تجارت افزایش یافته که در این میان ؛تر نمایندموتور اقتصادی را فعالاین  ،مناسب

نظریه استوارت  ؛مورد توجه اقتصاددانان بوده است منافع صادرات همواره ،خصوصاین  در ؛اندعمل کرده ترموفق ،داندورنمایی از صادرات محصوالت خودبوده
  .[36و  32] باشدو مورد توجه می هنوز هم تازگی خود را حفظ کرده استاست، میالدی عنوان شده  م19که در قرن  نیا میل در منافع صادرات با وجود

 . تشریح مدل5.2

 مربوط هایداده ؛شودمی پرداختهبر مبنای مقاالت پایه  1360-1380 هایسال خالل در ایران در اقتصادی رشد بر صنعتی صادرات اثر بررسی به ،بخش این در
 بانک از ،اشتغال به مربوط هایداده و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از ،صنعتی کاالهای صادرات و جمعیت سرمایه، موجودی داخلی، ناخالص تولید به

 روش و Eviews افزارینرم سیستم از ،اقتصادسنجی الگوی برآورد درهمچنین این مقاالت،  ؛است گردیده استخراج ، توسط محققین مقاالت مبنا،جهانی مرکزی
و  32و  1] باشدمی (1رابطه ) صورتبه است،  Nikolas Dritsakis مدل از گرفته بر که پژوهش این در استفاده مورد مدل اند؛کرده استفاده  مربعات حداقل

33]: 

1 2 3 tRGDP a RK a RL a RMX                                                                                                                                  (1)     

 آن: در که

:RGDP (درصد) 1376 سال ثابت های قیمت به داخلی ناخالص تولید رشد نرخ 

:RK  (درصد)1376 سال ثابت های قیمت به خالص سرمایه موجودی رشد نرخ 

RL :(درصد)جمعیت کل به اشتغال رشد نرخ 

RMX :(درصد) صنعتی صادرات رشد نرخ 

 t :مدل اخالل جزء  

( 1986) کوین سیر کهطوریبه است، شده شناخته اقتصادی ساختار یرهایمتغ از یکی عنوانبه ،کل صادرات در صنعتی صادرات سهم خارجی، تجارت بخش در
 در صنعتی کاالهای هایگروه بیشتر صادرات ؛[7و  5] داندمی اقتصاد شدن صنعتی جریان هاینشانه از یکی را کل صادرات در صنعتی صادرات سهم افزایش

 تجهیزات از استفاده مستلزم صنعتی کاالهای تولیداینکه  نخست، است؛ توجیه قابل دلیل دو به ،موضوع این ؛[33و  32] است برخوردار نامناسبی رتبه از ،ایران
 و اولیه مواد واردات ،نفت قیمت نوسان با و دارد بستگی فتن صادراتی درآمد به زیادی حدود تا کاالها واردات ایران در و بوده وارداتی یدکی قطعات و ایسرمایه
 در کاالها این بازاریابی تجربه وجود مستلزم صنعتی کاالهای صادرات دوم، ؛گیردمی قرار ثیرتاتحت ،صنعتی کاالهای صادرات و تولید نتیجه در و ایسرمایه

 .[32و  8 و 6] باشدنمی چنین قابلیتی دارای ما کشور لزوما که بوده جدید بازارهای

 خطیهای اقتصادسنجی همآزمون های تحقیقیافتهبررسی . 6.2

مشکل خواهد شد گریسون دچار در محاسبه تخمین ر  Eviewsخطی شدید باشند،ها دارای همیراگر متغ ؛شودرها پرداخته میخطی متغیدر اینجا به بررسی هم

ستفاده از ضرایب همبستگی ا خطی،شناسی همهای موجود جهتباشد؛ یکی از روشپذیر نمیامکانتخمین حداقل مربعات  ،کامل خطی و در صورت وجود هم

خطی بررسی وضعیت هم ؛[33و  32و  9]باشد می خطیگر وجود همنشان ،های توضیحیجود ضرایب بزرگ همبستگی بین متغیرکه وصورتیاست، به

خطی از نوع شدید که میان این متغیرها، هم دهنده این موضوع هستند؛ نتایج نشاناستگزارش شده ( 1)های توضیحی معادله برآورد شده در جدول متغیر

 .وجود ندارد

 [32و  10]های توضیحی خطی متغیربررسی هم. 1جدول 



 

7 

 

RMX RL RK  

0.25- 0.27 1 RK 
0.29 1 0.27 RL 

1 0.29 0.25- RMX 
 

 آزمون ریشه واحد. 7.2

مورد  ابتدا ایستایی متغیرها ،شودن گریسون کاذبرنتیجه در و  آماری غلطهای استنباطموجب  ،مدلیک  در های مورد استفادهبرای اینکه ایستایی در سری

 ؛انجام شده است EViews افزار، در نرماین آزمون ؛شده است استفاده فولر تعمیم یافته-از آزمون دیکی در مقاالت مرجع، به این منظور ؛گیرد قرار میبررسی 

 32] باشنددهد که تمام متغیرها در سطح ایستا مینشان می ،آزموناین  نتایج ؛گزارش داده شده است، 2 جدولها در متغیرآزمون واحد ریشه واحد برای  نتایج

 .[33و 

 [32] فولر تعمیم یافته در سطح -. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی2 جدول

 نام متغیر ADF درصد 5مقدار بحرانی در سطح  نتیجه

 RGDP -3.38 -1.95 ایستا

 RK -3.08 -1.95 ایستا

 RL -3.74 -1.95 ایستا

 RMX -3.64 -1.95 ایستا

 
 . فساد و میزان آزادی در اقتصاد ایران8.2

اند که میان رشد این موضوع دهندهباشد؛ بیشتر مطالعات انجام شده نشانامری غیرممکن می ،بدون وجود آزادی تجاری صنعتی شدن و توسعه اقتصادی
گذاری مستقیم خارجی و نیز افزایش موانع تجاری رمایهتوسط کاهش در س ،فساد اقتصادی داری وجود دارد؛رابطه مثبت و معنی ،اقتصادی و آزادی اقتصادی

-افزایش ریسک حاصل از سرمایهموجب و همچنین  کرده ایجاد ناامنی کشورها درفساد اقتصادی  ؛[33و  32] تاثیر قراردهدتواند جهانی شدن را نیز تحتمی

فناوری  شدن میزان انگیزه اقتصادی برای بهبود تکنولوژی وجویی نسبت به مقیاس، کاهش مقیاس میزان تولید اقتصادی، کمصرفه شده و منافعی مانندگذاری 
کشور در طی  90ی سدیوت و ترسا با برر یزان صادرات صنعتی در اقتصاد شود؛تواند از این راه سبب کاهش م؛ بنابراین فساد می[13و  11]را کم خواهد کرد 
ها باال باد، هاست؛ چنانچه سطح تعرفهگرفته از مقدار تعرفه اند که رابطه میان فساد و جریان تجارت تاثیرنشان داده 1980-2000های یک دوره در سال

افزایش یافتن فساد، جریان تجارت گسترش نتیجه اگر سطح فشاد کم باشد، با  در ؛[33و  32و  14]معکوس خواهد شد  Uاثرگذاری فساد بر تجارت به شکل 
 .[32و  11و  15] جارت نیز کم خواهد شدشدن مقدار فساد جریان ت فساد زیاد باشد، با زیاد الطبع اگر سطح اولیهب کند؛پیدا می

 این توسعه فرآیند در ایکنندهو تعیین مهم بسیار نقش خارجی تجارت که دهدمی نشان اقتصادی توسعهبین بردن فساد و  از امر در موفق کشورهای تجربه
 خود صادرات بر تکیه و تجارت توسعه بدون که یافت تواننمی را ایتازه صنعتی شده و یافتهتوسعه کشور هیچ که گفت توانمی قطع طوربه و کرده ایفا کشورها

به  خود این و گیردمی صورت نسبی هایمزیت اساس بر عمدتا منابع تخصیص صادرات، تشویق و تجارتسیاست توسعه  اتخاذ با ؛باشد شده نائل امر این به
-می منتفع را تجاری هایطرف آن تمامی از ناشی سود و یابدمی کاهش تولید هزینه کار، تقسیم با ؛شودمی منتهی تولید منابع و امکانات از بهینه برداریبهره

 باال بالطبع نیز تولید و منابع ضایعات و بود خواهد بهینه ندرتبه تخصیص منابع جهانی، بازارهای به فعال ورود از اجتناب و مرزها بستن با کهدرحالی سازد؛
 اقتصادی کالن از متغیرهای یک هر ثیرپذیریتا میزان که جا آن از ؛است اثرگذار اقتصاد کل ساختار بر تجاری آزادسازی هایسیاست ؛[35و  34]رفت  خواهد

 بر متغیرها این ثیرتا میزان نیز و جهت تعیین دلیل همین دارد، به جهانی اقتصاد و داخلی اقتصاد متقابل وابستگی درجه به بستگی تجاری آزادسازی اجرای از
 .[34]د شو واقع مفید کارآمد، هایسیاست اتخاذ در تواندمی یکدیگر

 

 تاثیر فساد بر نوآوری. 9.2
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زارهای مختلف جهانی است ند و عامل مهم رقابت در باتکنولوژی باال هستخصوص در صنایعی که دارای صنعتی بهامل موثر بر رشد صادرات نوآوری یکی از عو
و نااطمینانی در بازار شده و  تواند سبب افزایش میزان خطرسهم خودرا از بازار افزایش دهند؛ فساد می روزرسانی میزانتوانند از راه نوآوری و بهها میکه بنگاه

برن و فورجیوس مدلی  بلک ت سنگین برای فرد کارآفرین دانست؛توان نوعی مالیاکند؛ فساد را میتوان گفت که کارآفرین را از فعالیت خود دور میمی نوعیبه
بنگاهی که نیاز  ،و توسعه درصورت رواج فساد دولت ممکن است در ازای هر مرحله از تحقیق دهد؛اثیر فساد بر نوآوری را نمایش میدهند که میزان ترا ارائه می

اشی از های پرداختی نسبت به دریافت مجوز را بیشتر از فایده ناه )کارآفرین( ممکن است که هزینهدر این صورت بنگ ؛[33و  32] به مجوز دارد، رشوه بگیرد
 15] طور کلی از بازار خارج شودبسیار کم حاصل از فعالیت خود به را تعطیل نماید و یا در اثر دریافت سود های خودطور کل فعالیتتحقیق و توسعه بداند و به

سود حاصله  باشد که این مجوز با رواج یافتن فساد ممکن است اوالتولیدی خود نیازمند مجوز می گفت که بنگاه برای صادرات ایده توانازسوی دیگر می ؛[32و 
نداشته باشد ای اختراع در محل دیگری چندان فایدهدلیل به خود منظور صادرات، اختراع ایدهفت مجوز بهاز صادرات ایده کاهش پیداکند؛ ثانیا با تاخیر در دریا

 .[33و  32]
 

 گیری. نتیجه3

 اقتصادی و حقوقی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مختلف عوامل از ناشی مالی فسادترین و تاثیرگذار ترین مباحث ممکن هستند؛ مباحث اقتصادی، جزو اساسی
در اقتصاد ایران در دهه  ترین مباحثدر این بین یکی از مهم ؛است مالی فساد با و عملی جدی مبارزه نیازهای پیش از مهم، عوامل این جانبه همه شناخت. است
دهد که یافته نشان میتوسعهتجربه کشورهای  ؛باشدمیدر جهت توسعه صادرات غیر نفتی  های جدیدرشد اقتصادی باال و ایجاد ظرفیت به یابیدست اخیر،

اثر صادرات صنعتی بر رشد اقتصادی  ،در این مقاله. عالوه بر تغییر ترکیب تولید به نفع بخش صنعت، صادرات نیز به سمت صادرات صنعتی متمایل بوده است
 OLS معمولی از روش حداقل مربعات در مقاالت پایه، به این منظور ؛مورد بررسی قرار گرفته استبر اساس مقاالت مبنا  1360- 1380 ایران طی دوره زمانی
 همچنین ؛ثبت و معنادار استم ،دهد که اثر رشد صادرات صنعتی بر رشد تولید ناخالص داخلیتایج حاصل از این مطالعه نشان مین ؛استفاده گردیده است

تقاضای اضافی  کاالهای صنعتی با ایجادصادرات  رشد ؛باشدو معنادار می د اقتصادی نیز مثبتبا رش ،اشتغال به جمعیت نسبتو ارتباط میان موجودی سرمایه  
افزایش صادرات کاالهای صنعتی،  ؛کنندگان گرددهای بالقوه واحدهای اقتصادی توسط تولیداز ظرفیت کل را افزایش دهد و موجب استفادهتواند تقاضای می

تولیدات خود  وری، نوآوری و ارتقای کیفیتهای پیشرفته، افزایش بهرهکارگیری فناوریذیری، بهپرقابتکند که در جهت را ترغیب می تولیدکنندگان داخلی
تبع آن رشد اقتصادی افزایش تولید ناخالص داخلی و به موجب ،نمایند و با جذب نیروهای انسانی کارامد و متخصص در تولید این قبیل کاالهاتالش بیشتری می

اهمیت  دارای رو توجه به صادرات صنعتی برای کشوراز این ؛استفاده نمود GDPعنوان منبعی جهت افزایش توان بهت صنعتی می؛ بنابراین از صادراگرددمی
 . باشد و شایسته است که بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرداستراتژیک می

ند که میان رشد این موضوع هست دهندهشده نشانبیشتر مطالعات انجام باشد؛امری غیرممکن می ،بدون وجود آزادی تجاریشدن و توسعه اقتصادی  صنعتی
گذاری مستقیم خارجی و نیز افزایش موانع تجاری ساد اقتصادی توسط کاهش در سرمایهف داری وجود دارد؛رابطه مثبت و معنی ،اقتصادی و آزادی اقتصادی

 دهد. تاثیر قرارتواند جهانی شدن را نیز تحتمی
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