
گزارش

»چالش قانون« پژوهش ها و مطالعات انجام شده 
پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )171( می کند:

گفتمان اجتماعی فساد
و مبارزه با آن

اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از 
جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاس�ت و قوانین اداره شوون 
مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار 
اس�ناد فرادس�ت و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب 
اختی�ارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رس�د. فس�اد 
اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باش�د 
تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد 
اداری و اقتصادی، تس�لط اندیش�ه و عمل ناکارآم�د از طریق قانونگذاری 
سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده 
زی�اده خواهان را فراهم می کند. در شناس�نامه تحقیق موضوعاتی چون 
عنوان، نگارنده، س�ال انتش�ار، ش�اخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ 
تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه 
گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده است. »چالش قانون« پیشاپیش از 
ارائه نظرات س�ازنده عموم اندیش�مندان و نخبگان سپاسگزار است. این 
نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی 

می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 175

عنوان: جرم انگاري در حقوق فعاليت هاي اقتصادي
نگارنده: مجتبي جعفري

سال انتشار: 1395
شاخه: حقوق

روش: توصيفي
محل چاپ: فقه و حقوق اسالمي 

نتيجه گيري
 جرم ان��گاری یکي از تکنيك های حقوق كيفری برای برخورد با رفتارهایي 
اس��ت كه به ارزش های اساس��ي یك جامعه آس��يب مي زنند. قانونگذار هر 
كشور در قلمرو جرم انگاری باید دو مسئله را مورد توجه قرار دهد: اول اینکه 
ارزش م��ورد حمایت قانونگذار از چه درجه اهميتي برخوردار اس��ت؟ و دوم 
حمایت از یك ارزش نباید به گونه ای باشد كه باعث آسيب دیدن ارزش های 
مهم تر گردد. در قلمرو حقوق فعاليت های اقتصادی كه یکي از عرصه های 
جدید نظریه پردازی در دنيای كنوني مي باش��د نيز قانونگذار همزمان با دو 
دغدغه روبرو اس��ت، از یکسو، حمایت از سرمایه گذاری نيازمند آن است كه 
قوانين دست و پاگير و جرم انگاری های غيرضروری به كلي از نظام حقوقي 
برچيده ش��ود تا در پرتو آن س��رمایه گذاران با ميل و رغبت بيش��تری وارد 
ميدان سرمایه گذاری گردند. از سوی دیگر، حمایت از همين سرمایه گذاران 
مس��تلزم آن اس��ت كه برخي از رفتارهای زیان زننده و مغایر رقابت س��الم 
در عرص��ه فعاليت های اقتصادی جرم انگاری ش��ده، به قيد ضمانت اجرای 
كيف��ری ممنوع گردند. بدیهي اس��ت توازن بين ای��ن دو آرمان امر خطيری 
اس��ت. در قلمرو فعاليت های اقتصادی پيش��نهاد مي شود قانونگذار ایران به 
برجسته نمودن مهم ترین رفتارهای مجرمانه كه آسيب های آنها به فعاليت 
های اقتصادی بس��يار زیاد اس��ت پرداخته، در خصوص س��ایر جرائم، قضات 
را ب��ه مقررات عمومي ارجاع دهد. در این صورت، م��ي توان اميدوار بود كه 
ضمن پاس��داری از حریم سرمایه گذاران به نوعي فضای سرمایه گذاری هم 
همچنان حفظ شده، افراد بيم گرفتار شدن در یك نظام حقوقي بيرحمانه را 
نداشته باشند. برای مثال، قانونگذار ایران مي تواند تعقيب و مجازات مرتکبان 
جرائمي مثل ارتش��ا، اختالس، سوء اس��تفاده از امکانات عمومي، خيانت در 
امان��ت، صدور چك بي مح��ل و... را )هرگاه این جرائم در حوزه فعاليت های 
اقتصادی رخ داده باش��ند( تش��دید كرده، در خصوص سایر جرائم از مقررات 

عمومي استفاده كند. در اینصورت هم جرم انگاری و 
ه��م جرم زدایي از حقوق فعاليت های اقتصادی آثار 

مثبتي به همراه خواهد داشت.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 176

عنوان: بررس��ي تأثير ش��فافيت س��ازماني بر كاهش 
فساد اداري با ميانجي گري اعتماد سازماني )مطالعه 

موردي: كاركنان بيمارستان پانزده خرداد ورامين(
نگارنده: حسن درویش و فاطمه عظيمي زاچکاني

سال انتشار: 1395
شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: مدیریت دولتي 
راهکارها

 تش��ویق نيروی انس��اني به ارزیابي ميزان شفافيت 
اداری و ارائه بازخورد در این زمينه به صورت ناشناس 
ب��رای بهبود وضعيت/ ایج��اد چارچوبي برای كنترل 
درونسازماني توسط كاركنان، در جهت جلوگيری از 
بروز فساد اداری/ شفاف سازی فعاليت های سازمان 

برای بهبود اعتماد كاركنان به اهداف راهبردی سازمان/ ایجاد سيستم تعالي 
سازماني، با بهبود شفافيت و ایجاد و توسعه افشاگری اطالعات/ توجه ویژه به 
عدالت در محيط س��ازمان به ویژه در مورد دستمزد، در جهت كاهش فساد 
اداری در بخ��ش های مختلف/ توجه به س��ختي كار كاركنان در بخش های 
مختلف و اس��تفاده از انگيزاننده های مادی و معنوی برای جلوگيری از بروز 

رفتارهای انحرافي. 
نتيجه گيري

 هدف این مطالعه بررس��ي تأثير شفافيت س��ازماني بر كاهش فساد اداری با 
ميانجی گری اعتماد سازماني است. در این تحقيق برای گردآوری اطالعات از 
پرسشنامه استفاده شده و نمونه آماری شامل 184 نفر از پزشکان و پرستاران 
واحد ستادی بيمارستان پانزده خرداد ورامين است. نتایج نشان مي دهد كه 
شفافيت سازماني بر كاهش فساد اداری و نيز بر اعتماد سازماني تأثير مثبت 
و معنادار دارد و از سوی دیگر اعتماد سازماني نيز بر كاهش فساد اداری تأثير 

مثبت و معنادار دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 177

عنوان: تأثير س��المت اجتماعي بر كنترل فس��اد اداري در اداره كل ورزش و 
جوانان استان فارس

نگارنده: عليرضا زارع و زهرا انصاري و مریم فالح كاظمي
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي

محل چاپ: علوم اجتماعي 
نتيجه گيري

 هدف این مطالعه بررس��ي تأثير س��المت اجتماعي بر كنترل فساد اداری در 
اداره كل ورزش و جوانان استان فارس است و برای این منظور نمونه ای 115 
نفره متش��کل از كاركنان اداره ورزش و جوانان فارس توسط ابزار پرسشنامه 
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. طبق نتایج به دست آمده، سالمت اجتماعي 
نقش بسزایي در كنترل فساد در سازمان های ورزشي دارد و بين مؤلفه های 
سالمت اجتماعي چون ش��کوفایي اجتماعي، همبستگي اجتماعي، مشاركت 

اجتماعي و پذیرش اجتماعي با كنترل فساد، ارتباط معناداری وجود دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 178

عنوان: بررس��ي عوامل مؤثر بر ش��کل گيري فساد با تأكيد بر تركيب فعاليت 
هاي اقتصادي، مطالعه كشورهاي در حال توسعه

نگارنده: تيمور رحماني و پوریا اصفهاني
سال انتشار: 1395

شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي

محل چاپ: پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي 
نتيجه گيري

 این مقاله به دنبال بررس��ي اثر تركيب فعاليت های اقتصادی بر روی فس��اد 
است. به همين منظور برای تعریف تركيب فعاليت های اقتصادی از دو متغير 
نس��بت ارزش افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي و نس��بت ارزش 
افزوده بخش خدمات به توليد ناخالص داخلي اس��تفاده ش��ده اس��ت. در این 
بررسي از هفت متغير فساد، اندازه دولت، دمکراسي، درآمد سرانه، تورم، نسبت 
ارزش اف��زوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي و نس��بت ارزش افزوده 
بخش خدمات به توليد ناخالص داخلي اس��تفاده ش��ده اس��ت. روش تخمين 
در این بررس��ي، روش داده های تركيبي )پانل دیتا( اس��ت. این مدل ش��امل 
اطالعات 60 كش��ور در حال توس��عه طي س��ال های 1995 - 2010 است. 
نتيجه تحقيق حاكي از آن اس��ت كه متغير درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد 
دارد و افزایش آن باعث كاهش فس��اد خواهد ش��د. همچنين، افزایش اندازه 
دولت و افزایش تورم باعث افزایش فس��اد خواهند شد. از سوی دیگر، افزایش 
س��هم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي باعث كاهش فساد خواهد شد و 
افزایش سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي باعث افزایش فساد خواهد 
ش��د. ضریب متغير دمکراس��ي نيز در مدل معنادار نيس��ت. باید گفت كه در 
كش��ورهای در حال توسعه عامل دمکراسي نقش چنداني در كاهش و كنترل 
فساد ندارد، متغير دمکراسي طبق نتایج تحقيق و داده های مورد استفاده در 
این كشورها، توانایي مقابله با فساد را ندارد اما تركيب فعاليت های اقتصادی 
در این كش��ورها نقش مهمي در كنترل فس��اد بازی مي كند. كش��ورهای در 
حال توسعه باید موانع پيشروی فعاليت های صنعتي را در مقابل فعاليت های 
خدماتي تسهيل نمایند و انگيزه های الزم برای ورود فعاالن اقتصادی به این 

بخش را فراهم آورند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 179

عنوان: اثرات بازدارنده فساد مالي بر جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجي در 
حوزه كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي

نگارنده: وحيد شقاقي شهري و شيرین واحدرسولي و مریم طياري
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم سياسي
روش: كاربردي

محل چاپ: سياست هاي راهبردي و كالن 
نتيجه گيري

 این تحقي��ق تالش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه س��رمایه گذاری 
مس��تقيم خارجي با لحاظ فساد مالي و با استفاده از داده های پانل دیتا برای 
دوره زمان��ي 2001 - 2014 و 38 كش��ور منتخب عضو كنفرانس اس��المي، 
به بررس��ي نقش و ميزان تأثير فس��اد مالي بر جذب سرمایه گذاری مستقيم 
خارجي بپردازد. نتایج برآورد مدل نش��ان مي دهد كه كش��ش متغير جریان 
ورودی سرمایه گذاری مس��تقيم خارجي نسبت به 
پارامتره��ای باز بودن تجاری، توليد ناخالص داخلي، 
تورم و بدهي های دولت نس��بت به توليد به ترتيب 
0/072، 1/02، 0/013 و 0/46- درص��د مي باش��د 
ك��ه از لحاظ آم��اری معنادار اس��ت. در ضمن نتایج 
كلي به دس��ت آم��ده از برآورد تابع عرضه س��رمایه 
گذاری مستقيم خارجي بر ارتباط معنادار و مستقيم 
بين كنترل فس��اد با جذب سرمایه گذاری مستقيم 
خارج��ي كش��ورهای منتخب اس��المي تأكيد دارد. 
به طوری ك��ه كاهش یك درصدی فس��اد مالي در 
كش��ورهای مزبور به افزایش 0/33 درصدی سرمایه 
های مستقيم خارجي مي انجامد. بدیهي است مقابله 
با فس��اد به افزایش سالمت و شفافيت اقتصادی مي 
انجام��د و ریس��ك و هزینه های س��رمایه گذاری را 

كاهش مي دهد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 180

عنوان: بررسي تأثير ش��اخص ادراک فساد اداري بر 
س��رمایه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي منطقه 

منا )رهيافت داده هاي تابلویي(
نگارنده: مجيد فشاري

سال انتشار: 1395
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: روند 

نتيجه گيري
 هدف اصلي این مطالعه بررس��ي تأثير شاخص ادراک فساد )به عنوان متغير 
جایگزین برای فساد اداری( بر سرمایه گذاری مستقيم خارجي در كشورهای 
منطقه خاورميانه و ش��مال آفریقا در س��ال های 2003-2014 اس��ت. مدل 
پژوهش با اس��تفاده از رهيافت داده های تابلویي پویا برآورد ش��ده اس��ت كه 
نتای��ج بيانگ��ر تأثير مثبت و معنادار ش��اخص ادراک فس��اد اداری بر جریان 
ورود س��رمایه های مستقيم خارجي در این گروه كشورهاست. به بيان دیگر، 
افزایش ش��اخص ادراک فساد )كاهش فساد اداری( به افزایش و بهبود جریان 
س��رمایه گذاری مستقيم خارجي به این كش��ورها منجر مي شود. همچنين 
تأثير متغيرهای درآمد س��رانه، نرخ بهره حقيق��ي و درجه باز بودن اقتصاد بر 
سرمایه گذاری مستقيم خارجي مثبت و معنادار بوده است. بنابراین مهم ترین 
توصيه سياستي این مطالعه برای سياست گذاران كشورهای منطقه خاورميانه 
و شمال آفریقا آن است كه با اعمال قوانين و برنامه های منسجم ضدفساد، به 
كاهش فساد اداری و افزایش شفافيت بين المللي مبادرت ورزیده و موجبات 
افزایش ورود س��رمایه های مستقيم خارجي را به این گروه از كشورها فراهم 

كنند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 181

عنوان: بررس��ي اثرات غيرمستقيم فساد بر رشد اقتصادي با تأكيد بر شاخص 
ادراک فساد

نگارنده: حميد سپهر دوست و عادل برجيسيان
سال انتشار: 1395

شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي

محل چاپ: اقتصاد مقداري 
نتيجه گيري

 هدف از این پژوهش، بررس��ي اثرات غيرمس��تقيم فساد بر رشد اقتصادی با 
تأكيد بر شاخص ادراک فساد و همچنين برآورد مدل اندازه گيری به تفکيك 
كش��ورهای رانتي و غيررانتي اس��ت. برای درک بهتر اثر فس��اد بر روی رشد 
اقتصادی، انتخاب عوامل واس��طه ای اثرگذاری به صورت غيرمستقيم اهميت 
دارد. لذا این پژوهش به بررس��ي چگونگي اثرات فس��اد بر رش��د اقتصادی از 
طریق عوامل واس��طه ای مختلف اثرگذاری پرداخته اس��ت. به همين منظور 
این تحقيق از روش پانل معادالت همزمان و در نظر گرفتن متغيرهای انتقال 
س��رمایه انساني، سرمایه گذاری، هزینه های دولت و ثبات سياسي به بررسي 
اثر فس��اد بر رش��د اقتصادی پرداخته است. داده های تحقيق برای 53 كشور 

منتخب با اقتصادهای رانتي و غير رانتي، طي س��ال 
ه��ای 1996-2013 بوده و همچني��ن برای تخمين 
معادالت همزمان از روش 3SLS استفاده شده است. 
نتایج این پژوهش نش��ان مي دهد كه اثر غيرشرطي 
فس��اد بر رش��د اقتصادی برای كش��ورهای غيررانتي 
منفي و برای كشورهای رانتي مثبت است، این نتيجه 
در اولين نگاه بدان معناست كه برای كشورهای رانتي 
با افزایش فساد، رش��د اقتصادی افزایش مي یابد، اما 
با اس��تفاده از روش شناسي كانال كه در این پژوهش 
از آن اس��تفاده گردیده اس��ت، این نتيجه در تقابل با 
نتای��ج حاص��ل از تخمين های انجام ش��ده از عوامل 
واس��طه ای تأثيرگذاری فس��اد است كه اثر كل فساد 
بر رش��د اقتصادی را از طریق چهار عامل واسطه ای 
برای شاخص فساد CPI منفي نشان داد، این موضوع 
به مفهوم اصلي روش شناس��ي كانال اشاره مي كند و 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه گرچه ممکن است رابطه 

مستقيم فساد و رشد اقتصادی برای كشورهای رانتي مثبت به نظر برسد، لکن 
اثرات غيرمس��تقيم مفاسد بر رشد اقتصادی از طریق عوامل واسطه ای انتقال 
منفي مي باشند و این یافته از طریق استفاده از روش شناسي كانال به دست 
آمده اس��ت. نتيجه گيری دیگری كه با توجه به تخمين بر روی كش��ورهای 
رانتي به دس��ت مي آید آن اس��ت كه بيش��ترین عوامل واسطه ای اثرگذاری 
فس��اد بر رش��د اقتصادی برای كش��ورهای رانتي از طریق متغيرهای سرمایه 
گذاری، ثبات سياس��ي و هزینه های دولت اس��ت. لذا به منظور جلوگيری از 
آثار نامطلوب فس��اد، عالوه بر كنترل خود فس��اد، درصورتي كه بتوان تمركز 
ویژهای بر مقوله سرمایه گذاری، كنترل هزینه های دولت و ثبات سياسي به 
منظور ممانعت از ورود فساد به این حوزه ها نمود، امکان كم كردن اثر فساد 

بر رشد اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر برای كشورهای غيررانتي با توجه 
به نتایج برآورد عوامل واسطه ای انتقال، بيشترین عوامل واسطه ای اثرگذاری 
فساد بر رشد اقتصادی از طریق متغيرهای سرمایه گذاری، هزینه های دولت 
و سرمایه انساني است. همچنين در مقایسه بين كشورهای رانتي و غيررانتي، 
اثر غيرمس��تقيم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به 
صورت مجموع در كش��ورهای رانتي بيش��تر از كشورهای غيررانتي طي سال 

های مورد مطالعه بوده است. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 182

عنوان: بررس��ي مقایسه اي كانال هاي تأثيرگذاري فساد بر رشد اقتصادي در 
اقتصادهاي رانتي و غيررانتي

نگارنده: حميد سپهر دوست و محمدحسن فطرس و عادل برجيسيان
سال انتشار: 1395

شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي

محل چاپ: نظریه هاي كاربردي اقتصاد 
نتيجه گيري

 این پژوهش به بررس��ي چگونگي آثار فساد بر رشد اقتصادی از طریق كانال 
ه��ای مختلف تأثيرگذاری برای 53 كش��ور با اقتصاده��ای رانتي و غيررانتي 
و ب��رای دوره 1996-2013 پرداخته اس��ت. این پژوه��ش از روش معادالت 
همزم��ان )و همچنين به كارگي��ری روش تخمين 
3SLS( و در نظر گرفتن متغيرهای انتقال س��رمایه 
گذاری، سرمایه انس��اني، بي ثباتي سياسي، تورم و 
هزین��ه های دولت اس��تفاده كرده تا به بررس��ي اثر 
فساد بر رش��د اقتصادی كشورهای منتخب بپردازد. 
برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد 
راهنمای ریسك كشورهای بين المللي )ICRG( و 
شاخص فس��اد Graft كافمن و همکاران( 2000( 
استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان مي دهد 
 )Graft( كه برای شاخص فساد كافمن و همکاران
متغيره��ای انتق��ال س��رمایه گ��ذاری، هزینه های 
دول��ت و بي ثباتي سياس��ي نقش مهمي در كاهش 
رش��د اقتصادی به خاطر بروز فس��اد ایفا مي كنند. 
به عبارت دیگر اثر كل فس��اد با تعریف این شاخص 
 ICRG بر رشد اقتصادی منفي است. برای شاخص
نيز نتایج برای این س��ه متغير عالمت های مشابهي 
دارند. همچنين برای تأیيد انتخاب درس��ت متغيرهای انتقال در الگو از مدل 
جامعيت استفاده شده و نتایج نشان مي دهند كه اثر غيرشرطي فساد بر رشد 
اقتصادی برای هر دو ش��اخص فساد منفي است. همچنين به منظور مقایسه 
بين كش��ورهای رانتي و كشورهای غيررانتي، اثر فساد بر رشد اقتصادی برای 
دو ش��اخص متفاوت به دست آمد، به طوری كه در هر دو شاخص ICRG و

Graft، اثر فساد در كشورهای غيررانتي بيشتر از كشورهای رانتي بوده است. 
با توجه به نتایج به دست آمده از كانال های انتقال، حركت به سمت محدود 
كردن هزینه های دولت و افزایش ثبات سياس��ي مي تواند باعث كاهش آثار 
مخرب فس��اد بر رشد اقتصادی شود، همچنين جهت افزایش سرمایه گذاری 

برای رشد اقتصادی، كنترل فساد ضروری است. 

چالش قانونwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz یک شنبه  18 آبان 1399  شماره 5444 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

ای  واس���طه  عوام���ل  بیش���ترين 
اثرگذاری فس���اد بر رش���د اقتصادی 
ب���رای كش���ورهای رانت���ي از طري���ق 
متغیرهای س���رمايه گ���ذاری، ثبات 
سیاسي و هزينه های دولت است. 
ل���ذا ب���ه منظ���ور جلوگی���ری از آث���ار 
نامطلوب فس���اد، ع���اوه بر كنترل 
خ���ود فس���اد، درصورتي ك���ه بتوان 
تمرك���ز ويژهای ب���ر مقوله س���رمايه 
گذاری، كنترل هزينه های دولت و 
ثبات سیاسي به منظور ممانعت از 
ورود فس���اد به اين حوزه ها نمود، 
امکان كم كردن اثر فس���اد بر رشد 

اقتصادی وجود دارد

فس���اد  ادراک  ش���اخص  افزاي���ش 
)كاهش فس���اد اداری( ب���ه افزايش 
و بهب���ود جري���ان س���رمايه گ���ذاری 
مس���تقیم خارجي به اين كش���ورها 
منج���ر م���ي ش���ود. همچنی���ن تأثیر 
متغیرهای درآمد س���رانه، نرخ بهره 
حقیق���ي و درجه باز ب���ودن اقتصاد 
بر سرمايه گذاری مستقیم خارجي 

مثبت و معنادار بوده است


