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های  لفهؤ که آیا مباشیم میدنبال بررسی این موضوع  های پنل بهدر این پژوهش با استفاده از داده
ه توسعه طی دور یافته و درحال  توسعه منتخبحکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای

های  منظور آزمون فرضیه  بهبنابراینسازند یا خیر؟  داری متأثر میاصورت معن  به)2010-1996(
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بجز (انی های حکمر  شاخصدارامعنلحاظ آماری  بهنتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و . شده است
بر رشد ) توسعه درحال و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای شفافیت و پاسخگوییشاخص 
 داللت مسئله نیا بر هاافتهی ،در واقع. باشددر هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می بیکاری
  رهایکشو را در جهت کاهش بیکاری مثبتی راتیی تغیحکمران یهالفهؤاز م کی هر بهبود که دارند
  .گذارد یم برجای افته و درحال توسعهی  توسعهمطالعه مورد

  
 JEL:  .C33, E24, H11, N3بندی طبقه
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148  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست امه پژوهش            فصلن     

  مقدمه. 1
جاد یزد و باعث ایریهم مرا باست که توازن و تعادل جامعه ر ین معضالتیتر از بزرگیکی یکاریب

 نخستین  استیهیبد .گردد ی میاسی و سی، روانی، اقتصادی اجتماعیها متعدد در عرصهیهابحران
 بلکه کل جامعه را ک خانوادهیک فرد و ی تنها  کاهش درآمد است و کاهش درآمد نهیکاریبر یثأت

 به وجود آمدن خالء در یقتصادشرفت ایاز دست رفتن فرصت پ ،همچنین. دهد ی قرار مریثأت تحت
 در یکاریگر تبعات بید از دی با کاهش تولیدات خارجی به تولید و وابستگیجامعه، حذف چرخه تول

 احساس نشاط و کند ی نمی کاری فردکه زمانی ، دیگرسویاز  .)1390 ،شریفی(  استیابعاد اقتصاد
 روانی فرد ه نیازهای اجتماعی، اقتصادی وهای شغلی پاسخ ب  فعالیت،در واقع. نیز نخواهد داشت یشاداب

  .دهد ثیر قرار میأت  فرد را تحتاست و بیکاری از تمام جهات
امروزه . ره اغتشاش دانستیکاران را لشگر ذخیتوان بی میکاریده بی به پدیتیامن و یاسی سیبا نگاه

ن مقوله ی وجود دارد و ایررقابل انکای ارتباط غیتی و امنیاسیس  یهار مؤلفهی و سایکاریان موضوع بیم
 کشورها یاسی در صحنه سیرات اساسییداشته و موجب تغ  به همراه یتی و امنیاسیانبار سیتواند آثار زیم

 از یاری بس است و حل آنی اجتماعیها ی معضالت و ناهنجاری شاهراه اصلیکاریببنابراین  ،گردد
  .ازدس ی جامعه را برطرف می، اقتصادی، روانیمشکالت اجتماع

 امروز به تا اروپا در یصنعت انقالب آغاز با مقارن و 18 قرن اواسط در شواهد موجود اساس بر

 نظران،صاحب انیم اشتغال کامل به یابیدست  کاهش بیکاری ورامونیپ جهان سراسر در بسیاریهای بحث
و  هاهیظرن دگاه،ید در ییهاتفاوت اگرچه و است گرفته صورت ایمنطقه حاکمان و شمندانیاند
 به دیام شیافزا سرانه، اشتغال، درآمد شیافزا همواره اما دارد، وجود آنها انیم ها استگذارییس

 دیتأک مورد هانابرابری کاهش و فقر کردن کنشهیر شهروندان، برای باالتر یت زندگیفیک و یزندگ
اشتغال کامل را برقراری   کاهش بیکاری و رسیدن بهای تنها راهعده ،در این میان .است بوده همگان
 و گروهی دیگر بر مداخله دولت در ستنددانم بازار و کارکرد دست نامرئی آدام اسمیت میزمکانی

  .کردنداقتصاد جهت ایجاد اشتغال تأکید می
المللی از  های بینهای سازمان و توصیه1990با پیدایش و رواج مکتب نهادگرایی از اواسط دهه 

عنوان یکی از  های حکمرانی به لفهؤالمللی پول م بانک جهانی و صندوق بین دجمله سازمان ملل متح
 سازی له ابعاد دولت یا کوچکأچارچوب مسدر این  .ترین عوامل کنترل رشد بیکاری مطرح گردید مهم

 تایدی و بسیاری از اقتصاددانان از جمله .را به توانمندسازی دولت داده است نقش محوری خود دولت
 ،)2005( ، مئون و ویل)2004( ، رودریک)2007(  محمد و استروبل،)2009( چادری و همکاران ،)2011(هگرد 
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 اساسی وضوع حکمرانی یک مکننداشاره می.. .و) 1997(تنزی و اسچوکنت ، )2004( کافمن و دیگران
  .استدر راهبرد اشتغال کشورهایی است که در کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال عملکرد آنها ضعیف 

شور یا رابطه  یعنی شیوه مدیریت و اداره کله حکمرانیأ مسرت دیگر، این مطالعات نشان دادعبا   به
 در تمام کشورها مورد توجه بایست می موضوع کلیدی توسعه است و کنندگانشهروندان با حکومت

ثیر أد تت دارضرور ای پایدار و بلندمدت استز توسعهسارانی خوب بسترمآنجا که حک از .قرار گیرد
پردازیم که آیا بهبود  در این پژوهش به این موضوع میبنابراین ، بررسی شودیکاریلفه بؤمحکمرانی بر 

طی دوره توسعه  افته و درحالی توسعهمنتخب   رشد بیکاری را در کشورهای،حکمرانی یهالفهؤم
تر از های دقیقگیری نتیجهایبرین منظور و ه اثیر خود قرار داده است یا خیر؟ بأت  تحت)2010-1996(

های حکمرانی بر رشد لفهؤیافته و درحال توسعه برای تطبیق و مقایسه اثر م دو گروه کشورهای توسعه
  .بیکاری استفاده خواهیم نمود

های سیاستی مناسبی را برای سیاستگذاران اقتصادی  توان توصیه  می  فوقپرسشبا پاسخگویی به 
  برداری کامل و مناسبی از منابع انسانی، بهرههای حکمرانیلفهؤهبود هر یک از مطریق ب فراهم آورد تا از

، سپس دگرد  در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه می،رو   از این.کشور صورت پذیرد هر
 تخمین مدل و چهارمدر بخش . شود پرداخته میهادادهمدل، تشریح متغیرها و  به معرفی سومدر بخش 

یاستی گیری و نکات س  نتیجهپنجم در بخش نهایت درشود و میزیه و تحلیل آماری ضرایب انجام تج
  .گرددبیان می
  

  و مطالعات تجربیمبانی نظری. 2
ای تنها برقراری عده. اندکننده بیکاری تأکید و تمرکز نمودهمتعدد کنترل اقتصاددانان همواره بر عوامل

ترین عامل کاهش بیکاری و دستیابی به مهمامرئی آدام اسمیت را م بازار و کارکرد دست نزمکانی
بر جان مینارد کینز دان معروف های اقتصاد با پیروی از اندیشهدانند و گروهی دیگراشتغال کامل می

 1990 دهه اواسط و 1980 دهه اواخر در اما ،کنندمداخله دولت در اقتصاد جهت ایجاد اشتغال تأکید می

، )1989( ، مورفی)1988( ، اسلودل)1987( ، ایحالنفلد و بوهم)1986(  سایننظیرالعات مط از شماری
 نمود روشنجهانی در بسیاری از کشورهای آفریقایی  بانک هایبررسی  همچنینو) 1992( کلیراجان

 کشورها کنترل بیکاری و راهبرد توسعه در اساسی موضوع یک )حکمرانی(نحوه مدیریت کشور  که

 است،یس اقتصادی، تیچون امنهم ییهاحوزه با که است ایگسترده مفهوم  داراییرانحکم .است
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150  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست امه پژوهش            فصلن     

 از  یک که هرشود تعریف می در شش شاخصحکمرانی عناصر .ارتباط مستقیم دارد حقوق و اجتماع
  .ددهنثیر قرار میأت های مختلفی تحتآنها بیکاری را از کانال

 ثرؤم اتیح تداوم احتمال درجه رهبران آن، و حاکم میرژ تثبا زانیم به شاخص نیا:  پایداری سیاسی-

از  .پردازد یم یفعل دولتمردان و رهبران رییتغ ای ریوم صورت مرگ در جاری یهااستیس تداوم و دولت
 حساب بهآنجا که تولید عامل اصلی ایجاد اشتغال است، محدود نمودن آن عامل رشد بیکاری در کشورها 

های مولد  الیتفعثباتی سیاسی بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از  بی ناپایداری و.آید می
 رانت و در واقع ، درگیر خلق و توزیع)تولید( جای بزرگ نمودن کیک اقتصادی و به اقتصادی باز داشته

  در راستایهای تولیدیافزایش فعالیتنتیجه این امر، عدم . نماید تسهیم کیک اقتصادی موجود می
  ).1986، استیگلیتز (باشدمی در جامعهایجاد ثروت و گسترش رفاه ، اشتغال باالدستیابی به نرخ 

 .باشد  مییشخص منافع جهت در یعموم امکانات و قدرت از لفه بیانگر استفادهؤاین م: کنترل فساد -
  سازندهیهانهی کاهش هز بایش فساد اداری افزا.گذارد های مختلفی پیامدهای منفی بر اشتغال می فساد از راه

 شود  دولت سبب افزایش بیکاری در جامعه مییرضروری غیهانهیش هزی بودجه و در عوض افزاییربنایو ز
 سازنده یها تیفعال را به مشاغل کاذب سوق داده و از ی انسانیروینکه نیعالوه ا هب. )1388 ،دباغ و نفری(

ان یجاد شکاف می ا نامشروع،یش درآمدهایهای تولید، افزاهنیش هزی افزااز طریق، همچنین فساد سازد یدور م
 و ی دولتی کاهش درآمدها دالالن وی برایی سودجویهاوجود آمدن فرصت  به،عرضه و تقاضا

دنبال آن  فراوان و بههای شغلی  از بین رفتن فرصتهب  خود منجریر اصلیانحراف این درآمدها از مس
  سبب  گسترش فساد، دیگرسویاز . )1386 ،ثانی و فانی علیزاده( ددگر  در جامعه مییکاهش رشد اقتصاد

 معاف شدن از  وابیص نادرست منابع کمیمال شدن حقوق افراد، تخصیسک در جامعه، پای باال رفتن ر
ت یامن  که در تمام این مواردکند میق به خروجیتشو را یم خارجیگذار مستقهیسرماو شود یممجازات 

  ). 1985 ،کوستا( یابد رشد بیکاری نیز افزایش می  وگیردنیز در معرض خطر قرار می  افراد جامعهیشغل
 کشور کی شهروندان و دولتمردان که یعمل احترام زانیم:  تأمین قضایی و حاکمیت قانون-

 دیتأک .است شده جادیا اختالف حل و قانون اجرای و وضع هدف با که هستند قائل ییبرای نهادها
 حقوق از تیحما با یک سواز  انصاف با و عادل قضات و ها دادگاه تیتقو و حفظ ،ییقضا نیتأم بر

ای ه تیفعال در گذاریهیسرما هایزهیانگ قراردادها اجرای ضمانت و یفکر و یکیزیف های ییدارا
  ذکر است شایان).1996 ،بارو(  دهد  میشی افزا،هستندامل مهمی در ایجاد اشتغال و را که عمبتکرانه و نوآورانه
 زمینه اشتغال بازارسازی عالوه بر اینکه وت آنها یفید، بهبود کیمحصوالت جد جادیا قیطر از لفهؤاین دو م

 ،ی دیگراز سو .دیافزایم آن ثبات و رشد اقتصادی ری،یپذرقابت قدرت  برکندافراد زیادی را فراهم می
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 یگذار هیسبب پاثبات برای کارآفرینان  آرام و با اطمینان، ایجاد محیطی بااز طریقحاکمیت قانون 
  . باشند یش بازده همراه میعات، اتالف منابع و افزایها، ضا نهی کاهش هز باکه گردد  جدید میشغلی یها تیفعال

 ها، متیق کنترل لیقب  ازییهااستیس .دارد تمرکز بازار ناسازگار با های استیس بر: کیفیت مقررات -

 از شیب تیمحدود برای مقرراتی نیهمچن و هاموقع سیاست  و بهحیحصاجرای  بر یکاف نظارت عدم

 دچار یاقتصادشود فعاالن یق و تدوین نامناسب مقررات سبب می دقیعدم اجرا .یخارج تجارت اندازه
 که رندی قرار گ کسب و کاری نامناسب از فضایطی حاصل از این مقررات شوند و در محیگم سردرینوع
 .)1998 ،برونتی و همکاران(سازد ش مواجه یش از پی بی را با مشکالتبسیاری و شاغالن انیتواند کارفرمایم

 های  کاهش فعالیت باعثی داخلیها هی عدم تدوین مقررات با کیفیت و شفاف از طریق خروج سرما،همچنین
  . )1386 ،رضایی( شودتولیدی و افزایش بیکاری در جامعه می

 یف محوله که شامل مقوالت ذهنیدی دولت در انجام وظاماکار: بخشی دولتکارایی و اثر -
 یستگیت و شایت نظام اداری، صالحیفیا کی یه و تدارک خدمات عمومیت تهیفیهمچون ک

 همچون شده محول فیوظا انجام .باشدی میاسی از فشارهای سیکارگزاران و استقالل خدمات همگان

 دیتول ندیفرا در ازین مورد یکیزیف هایساختریز و خدمات عمومی و کاالها نمودن فراهم و نیتأم
 انتقال و لیتسه شهروندان، بهداشت نیتأم ،یهمگان آموزش سدها، ،یلیخطوط ر ها،جاده همچون

 و اقتصاد یرقابت توان شیافزا موجب هابرای بنگاه یمبادالت هاینهیهز کاهش قیطر از و ... و فناوری
  .)1996 ،کالگو و همکاران(  رشد اشتغال خواهد شدتنهای درو  دیتول عوامل وریبهره بهبود

 بر آنچه که برابر در را دولت بتوانند مردم که به این معنا :حق اظهارنظر، شفافیت و پاسخگویی -

یی ا از طریق افزایش کارهالفهؤاین م .دهند قرار بازخواست و پرسش مورد گذاردیم ریثأت مردم
 های  انتقال داراییهای اطالعاتی، ای، حذف رانت هینه منابع سرمایهبازارها، کشف قیمت واقعی، تخصیص ب

های تولیدی و کاهش ریسک فعالیتای،   ایجاد بازار مدیران حرفههای تولیدی،نقد به سمت فعالیت
 فعاالن برای هرگونه تهدیدی را طی به دور ازیمح تواند میگذاری خارجی  سرمایه ورودتسهیل

ثیر قرار أت نموده که سطح اشتغال یک کشور را تحت هم اقتصاد ملی فراهمدر سطح خرد و  اقتصادی
  :شوددر ادامه به برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه اشاره می. دهد می

 های حکمرانی بر رشد بیکاری لفهؤد که آیا منپرداز میپرسشبه بررسی این ) 2009 ( و رویسامانتا
 طی دوره زمانی استان کشور هند 120های طالعه با استفاده از دادهثیر داشته است یا خیر؟ این مأت
باشد که تابعی از متغیرهای  متغیر وابسته در این مدل رشد بیکاری می. انجام شده است)2007 -2008(

 دولت، کیفیت قوانین، تأمین اثربخشیپایداری سیاسی، کارایی و ( زا و متغیرهای حکمرانی کنترل برون
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نتایج تحقیق . باشد می) کمیت قانون، حق اظهارنظر، شفافیت و پاسخگویی و کنترل فسادقضایی و حا
 ،اندرشد بیکاری داشتهی بر دارامعن و منفیثیر أ حکمرانی تهای لفهؤبیانگر آن است که هر یک از م

  .دنکن د میییأ را تها این استان وجود شواهدی مبنی بر اهمیت حکمرانی خوب برای توسعه اقتصادیآنهاهمچنین 
پردازد که آیا حکمرانی خوب رشد اشتغال را ای به بررسی این موضوع میدر مقاله) 2007(پورته 

یافته   کشور منتخب توسعه14های  این مطالعه با استفاده از دادهثیر خود قرار داده است یا خیر؟أتحت ت
های دولت برای ن مدل رشد هزینهمتغیر وابسته در ای.  انجام شده است)1999 -2004(طی دوره زمانی 
زا و متغیرهای حکمرانی در نظر گرفته شده  باشد که تابعی از متغیرهای کنترل برونایجاد اشتغال می

نتایج این . شدبا  کیفیت قوانین، ثبات سیاسی و کیفیت مقررات می متغیرهای حکمرانی شامل.است
های حکمرانی در آنها تقویت شده لفهؤهایی که مکشورهای ایجاد اشتغال در هزینه دهدتحقیق نشان می

  . اند دهنموهای حکمرانی ضعیف عمل لفهؤاست به مراتب بیشتر از کشورهایی است که در بهبود م
پردازد که آیا تضمین کیفیت حکمرانی در  میپرسشای به بررسی این در مقاله) 2005( بادون

 بوده است؟ این مطالعه با استفاده از آمار و کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کرواسی حائز اهمیت
) حال گذار اروپای شرقی در کشور11 و 1 کشور اتحادیه اروپا14شامل دو گروه ( کشور 25اطالعات 

 صورت )2001 -2002( و )1999 -2000(، )1997 -1998(، )1995 -1996(و برای چهار دوره زمانی 
ویایی و طبیعت اصالحات در مدیریت عمومی و نتایج تحقیق حاکی از آن است که پ. گرفته است

 زیرا قدرت کرواسی به کسانی واگذار شده است که بیش از ،خدمات مدنی کرواسی ضروری است
 نتایج حاکی از آن است ،همچنین. اندجویی متمرکز شده رانتورهای اتحادیه اروپا برمتوسط دیگر کش

   . کرواسی اثر گذاشته استو اشتغال) سرانه( لص داخلیتولید ناخابر سطح   از جمله فساد نواقص نهادیکه
ثیرگذاری أ و تهاثر بر آنؤ عوامل م،بیکاری ، زمینه حکمرانیگرچه مطالعات داخلی متعددی در

 و یریپذ  حکمرانی رقابتتوان به بر متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است که از آن جمله میها لفهؤاین م
 در  حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی تأثیر)1389 ،آبادی و پورجوان شاه( رشد اقتصادی کشورهای منتخب

 تأثیر حکمرانی خوب بر جذب ،)1387 ،کمیجانی و سالتین (OECD و OPECگروه کشورهای منتخب 
 حکمرانی، )1387 ،عادلی و همکاران مهدوی(گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط  سرمایه

 اقتصادی رابطه میان حکمرانی خوب و رشد بررسی، )1383 ،خواهانیدری و خیرم( خوب بنیان توسعه
 )1387 ،ریمقدا ()1383-1363 (های سال یط رانیا اقتصادی رشد بر یحکمران تیفیک اثر یبررس ،)1387 ،خادم(

  .  بر رشد بیکاری انجام نشده استثیر حکمرانیأتدر خصوص  ی تاکنون مطالعه جامعنمود، امااشاره 

                                                            
  .ال، اسپانیا، سوئد و انگلستانغ، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، هلند، ایرلند، ایتالیا، پرتدانمارک ،بلژیک، ریشتا. 1
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  ها  داده متغیرها،مدل. 3
 تشریح مدل و متغیرها. 3-1

   :باشد صورت زیر می به وهش مورد استفاده قرار گرفته است که در این پژپویاییمدل پنل 
  

∆logUit = C + α1VAit + α2PSit + α3GEit + α4RQit + α5RFit + α6CCit + β1∆logPit + 
β2∆loglit + β3∆logWit + β4∆logGit + ∆logUit-1 + uit                )1                                            (  
i= 16, t = 15 
 

 ز نام متغیرها گواه این مطلبپیش ا log∆ محاسبه شده است و عبارتصورت نرخ رشد  معادله فوق به
 اشاره به t اندیس .استدهنده رشد بیکاری   که نشانمتغیر وابسته استlogUit∆ در این معادله . است

 دهنده نشانuit . استدهنده تعداد کشورهای مورد بررسی   نیز نشانiدوره زمانی مورد بررسی دارد و اندیس 
  .نمایش داده شده است) 1(نها در جدول آمتغیرهای مورد استفاده و نماد اختصاری  .باشدجزء خطا می

  
   متغیرهای مورد استفاده در پژوهشماریآنام، نماد و منابع  .1جدول 

  

  نام  نماد  نوع متغیر
  نرخ رشد بیکاری logU∆  متغیر وابسته

VA گویی شفافیت و پاسخ 
PS ثبات سیاسی 
GE اثربخشی دولت 
RQ کیفیت مقررات 
RF حاکمیت قانون 

  متغیرهای اصلی
  )های حکمرانیلفهؤم(

CC کنترل فساد 
∆logI  نرخ رشد جمعیت 
∆logP نرخ رشد تورم 
∆logW نرخ رشد دستمزد 

  متغیرهای کنترلی

∆logG  سرانه(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( 

  قبلنرخ رشد بیکاری دوره logUit-1∆  متغیر وابسته باوقفه

 Source: www.govindicators.org, www.worldbank.org, www.worldbank.org. 
  

عنوان   با پیروی از مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این حوزه چهار متغیر بهمطالعهدر این 
 ،)سرانه(  نرخ رشد تولید ناخالص داخلیندکه این متغیرها شاملاهدر مدل لحاظ شدزا  برونمتغیرهای کنترلی 
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 قادر خواهیم با استفاده از این متغیرها. باشندنرخ رشد دستمزد، نرخ رشد تورم و نرخ رشد جمعیت می
  شش متغیر، همچنین.بود وضعیت اقتصاد، وضعیت بازار کار و تحوالت جمعیتی را مورد بررسی قرار دهیم

  . اندعنوان متغیرهای حکمرانی در مدل لحاظ شده  به
 ی جهان از محققان بانک1ساله توسط سه تن  هر1996 پس از سال ی حکمرانیهای جهان شاخص

 بندی رتبه هایآژانس یابیارز افراد، و ها شرکت از ینظرسنج اساس بر یاطالعات منابع نیاشود  یم دیتول
 و چندجانبه هایکمک هایآژانس از تعدادی زین و یردولتیغ هایسازمان تجاری، هایسکیر

 یجزئ ریمتغ صدها اساس بر اشاره مورد یکل شاخص شش .دیآیم وجود به یدولت شبخ هایسازمان
 سازمان نیا محققان .کند یم رییگاندازه را یحکمران متنوع ابعاد و اندشده زییرهیپا خاص و
 سازمان 33 لهیوس به که یاطالعات منبع 35 از را یحکمران هایهپرسشنام و خام های داده یالملل نیب

 نیا از استفاده با محققان نیا آن، از پس .کنندیم افتیدر شود،یم فراهم ایدن رتاسرس در مختلف
 هایشاخص اینقطه برآورد به اقدام یاقتصادسنج معادالت سری کی اساس بر گسترده اطالعات
، واقع در .ندینمایم یحکمران از جنبه هر یونیرگرس خط استاندارد انحراف محاسبه و یحکمران
 ییکارا و ها تخصص ،یخصوص ،یعموم بخش عملکرد و اداره گوناگون هایجنبه یحکمران های شاخص

 - 5/2 تا 5/2ین  بیحکمران  شاخص6 اعداد دامنه ،اساس نیا بر .کندیم منعکس را کشور هر در
   .هستند یحکمران نهادهای بهتر امدهاییپ هدهند نشان بزرگتر اعداد که یطور به شوند،یم رییگ اندازه

  
  ها داده. 3-2

 کشورهای مورد بررسی به دو ،همچنین. باشد  می)1996-2010(  سالطیدر این مطالعه دوره مشاهدات 
 کشور 16 و دسته دوم 2)حکمرانان خوب ( کشور توسعه یافته16دسته اول شامل . شوند دسته تقسیم می

های  عه بر اساس میانگین شاخصکشورهای مورد مطال. گیردرا در بر می 3)حکمرانان ضعیف(توسعه  درحال
 اجتماعی و  اطالعات سیاسی،اساس سایر اطالعات موجود از قبیل  و بر)1996-2010(دوره  طی حکمرانی

) 2( در جدول بندی طبقهنتایج حاصل از این  .انداقتصادی از بین سایر کشورهای جهان انتخاب شده
  . نمایش داده شده است

  
  

                                                            
1. Kaufmann, D. Kraay, A. & P. Zoido-Lobatón 

  .اندبندی شده خوب طبقهکمرانان در گروه ح استباالتر از صفر  آنها حکمرانی کلمیانگین شاخصکشورهایی که . 2
  .اندبندی شده ضعیف طبقهکمرانان در گروه ح است از صفرترپایین  آنها حکمرانی کلمیانگین شاخصکه کشورهایی . 3
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  )1996-2010( طی دوره رانیهای حکم متوسط شاخص.2جدول 
  

متوسط 
های  شاخص

  حکمرانی
  کشورهای   رتبه جهانی

  درحال توسعه

متوسط 
های  شاخص

  حکمرانی

رتبه 
  جهانی

کشورهای 
  یافته توسعه

  الندنف  1  )1 (74/1  ترکیه  56  )1( -056/0
  لوکزامبورگ  2  )2 (71/1  پرو  58  )2 (-16/0

  دانمارک  3  )3 (64/1  ارمنستان  60  )3 (-189/0
  یسیسو  4  )4 (58/1  مصر  64  )4( -28/0
  نیوزیلند  5  )5 (57/1  مبیاکل  67  )5 (-35/0
  ریشتا  6  )6 (54/1  نپال  68   )6 (-37/0
  نروژ  7  )7 (53/1  آلبانی  70  )7 (-39/0
  ایرلند  8  )8 (52/1  رواکواد  71  )8 (-51/0
  استرالیا  9  )9 (45/1  کوبا  72  )9( -66/0
  آلمان  10  )10 (42/1  اکراین  73  )10( -68/0

  کانادا  11  )11 (40/1  نیجریه  76  )11( -782/0
  هلند  12  )12 (34/1  ایران  77  )12 (-02/1
  انگلیس  13  )13 (31/1  آذربایجان  80  )13( -08/1
  مریکاآ  14  )14 (28/1  پاراگوئه  81  )14( -09/1
  بلژیک  15  )15 (24/1  گرجستان  82  )15 (-12/1
  فرانسه  16  )16( 17/1  الجزایر  84  )16 (-15/1

میانگین کشورهای   -  -617/0
  درحال توسعه

میانگین کشورهای   -  46/1
  یافته توسعه

  .باشد  میان هر دسته از کشورهای مورد مطالعه میهای حکمرانیشاخصمتوسط دهنده رتبه کشورها در  اعداد داخل پرانتز نشان    
  .www.worldbank.org: خذأم    
  
  تخمین و تفسیر نتایج. 4
و  1یافته فولر تعمیم -منظور بررسی ایستا بودن متغیرها در طول زمان از آزمون فیشر با استفاده از روش دیکی به

مطابق . نمایش داده شده است) 3(استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول  2ایم، پسران و شین
 های کشورهای درحال توسعهفرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد یا ناایستایی متغیر) 3(ل  جدو اینبا نتایج
  . شودیافته نیز رد می  فرضیه صفر برای تمام متغیرهای کشورهای توسعه،همچنین. شودرد می

                                                            
1. Fisher Test with Using an Augmented Dickey-Fuller Test 
2. Im, Pesaran and Shin 
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  یافته  هتوسعه و توسع  نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغیرهای مورد بررسی کشورهای منتخب درحال.3 جدول
  یافته کشورهای توسعه  کشورهای درحال توسعه

 فولر -آزمون دیکی
  یافته تعمیم

  آزمون ایم،
  پسران و شین

فولر  -آزمون دیکی 
  یافته تعمیم

  آزمون ایم،
  پسران و شین

  2X آماره  احتمال  2X آماره  احتمال  2X آماره  احتمال  2X آماره  احتمال

  متغیرها

  رشد بیکاری  -1/11  000/0  291  000/0  -10  000/0  262  000/0
  مبارزه با فساد  -8/7  000/0  96  000/0  -4/7  000/0  136  000/0
  ثبات سیاسی  -8/4  000/0  109  000/0  -2/4  000/0  146  000/0
  حاکمیت قانون  -17/5  000/0  95  000/0  -3/7  000/0  226  000/0
  شفافیت و پاسخگویی  -55/2  005/0  91  000/0  -6/4  000/0  185  000/0
  کیفیت مقررات  -6/4  000/0  131  000/0  -3/5  000/0  154  000/0
  اثربخشی دولت  -9/3  000/0  82  000/0  -3/6  000/0  126  000/0
  رشد تورم  -8/5  000/0  153  000/0  -9/11  000/0  337  000/0

رشد تولید   -9/4  000/0  163  000/0  -1/3  000/0  130  000/0
  )سرانه( داخلی ناخالص

  رشد دستمزد  -6/6  000/0  184  000/0  -7/10  000/0  362  000/0
  رشد جمعیت  -9/2  001/0  64  000/0  -6/5  000/0  168  000/0

  . تحقیقنتایج: خذأم
  

لیمر F از آماره) OLSروش ترکیبی  (1های تلفیقیو داده های پنلداده هایروش بین انتخاب برای
های توضیحی لحاظ شده در مدل، ر تعداد متغیK که شودمی  استفاده(N-1, NT-K-N)با درجه آزادی 

N تعداد مقاطع و Tفرضیه .باشد  دوره زمانی می H0  این آزمون آن است که هر یک از مقاطع عرض از
اشاره به ناهمسانی  H1 و فرضیه مقابل) های تلفیقی لزوم استفاده از داده(های یکسانی داشته باشند  أمبد

 لحاظ از ،دیگر عبارت به). های پنل لزوم استفاده از داده( طع داردهای هر یک از مقاأ عرض از مبد

  : داشت خواهیم آماری آزمون
  

    H0 : α1 = α2 = … = αN = α 
 

          H1= αi ≠ αj : i ≠ j 
 
 

  

                                                            
1. Pooling Data 

)2(
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  :  عبارت خواهد بودFبا توجه به اطالعات مدل آماره آزمون 
  

  پنل های داده صورت به مدل تخمین قابلیت آزمون  نتایج.4 جدول
  

  نوع کشورها  Fمقدار آماره   ناحیه بحرانی  احتمال
  یافته کشورهای توسعه  02/7  000/0

0311/0  
72/1  

  توسعه کشورهای درحال  84/1
  .قی تحقنتایج: خذأم     
  

 بر مبنی صفر فرضیه بنابراین است، بحرانی مقادیر از بیشتر شده  برآوردFآماره شود می مالحظه

   .شود برآورده پانل هایداده روش به مدل است الزم و شودنمی  تلفیقی پذیرفتههشیو به هاداده تخمین قابلیت
. گزارش شده است) 5(یافته در جدول   توسعه وتوسعه درحال نتایج تخمین مدل برای کشورهای

ده دهن  جدول نشانسوم و ستون باشد  میتوسعه درحالن کشورهای ی ضرایب تخمدهنده  نشاندومستون 
  .یافته است ضرایب تخمین کشورهای توسعه

ثیر منفی و أثبات سیاسی در هر دو دسته از کشورها ت  شاخصدهد نشان می)5(نتایج جدول 
بیکاری شد که یک درصد افزایش در ثبات سیاسی ر  ای گونه   به،داری بر رشد بیکاری داشته استامعن
 درصد 202/0توسعه حدود   کشورهای درحال درصد و در195/0حدود یافته   کشورهای توسعه دررا

ی بر رشد بیکاری در هر دو گروه دارامعنثیر منفی و أ دولت تاثربخشیشاخص . دهدکاهش می
شتر از ی بتوسعه درحال در کشورهای  این شاخص اما ضریب،کشورهای مورد مطالعه داشته است

د در یند تولی فرایهای خالتیاز ظرف مطلوب هرسد عدم استفادینظر م به. افته استی کشورهای توسعه
 را در بیکاری رشد  دولتیدر شاخص اثربخش) شیافزا(رات یی تغشدموجب  توسعه درحالکشورهای 
  .دهد) کاهش(ر یی تغیافته مورد بررسی ش از کشورهای توسعهی بتوسعه درحالکشورهای 
 مورد یگروه کشورهاداری بر رشد بیکاری در هر دو اثیر منفی و معنأص حاکمیت قانون تشاخ

 درصد 23/0  در حاکمیت قانون رشد بیکاری را حدودبهبودکه یک درصد   ای گونه   به، داشته استمطالعه
. دهدکاهش می) یافته در کشورهای توسعه( درصد 09/0و حدود ) توسعه درحالدر کشورهای (

ی بر رشد بیکاری دارامعنفی و ثیر منأ ت مورد مطالعهیشاخص مبارزه با فساد در هر دو دسته از کشورها
 توسعه درحالافته بیشتر از کشورهای ی ب این شاخص در کشورهای توسعهی اما اندازه ضر،داشته است

یافته نسبت به کشورهای  دلیل مهیا بودن پتانسیل تولید و اشتغال در کشورهای توسعه هزیرا ب ،است
یافته نسبت  تری بر سطح اشتغال کشورهای توسعه ندهکن ثیر تعیینأتواند تفساد میتوسعه مبارزه با  درحال

  . توسعه داشته باشد حالای دربه کشوره
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158  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست امه پژوهش            فصلن     

 نظراظهارحق  و مقررات تیفیک هایشاخصان داشت یتوان بین میج تخمیاساس نتا  بر،نیچنهم
رشد ها بر  این شاخصکه حالی در ،دندار داراثیر منفی و معنأتیافته  در کشورهای توسعه بر رشد بیکاری

 هایاستیس و دولت که آنجا از ،همچنین. دار نداردا معنثیرأ تتوسعه درحالبیکاری در کشورهای 
 آنکه منظور به رسدیم نظر به، دباش یم دارا توسعه ی درحالکشورها اقتصاد در ییبسزا ریثأت آن یاقتصاد

 شهروندان آنها باشد، داشته را هادولت انتظار مورد اثرگذاری این کشورها اقتصادی در هایاستیس
 آن به منجر ییپاسخگو و تیشفاف ارتقاء رای ز،دارند یم نگه توهم  یک عدم اصمینان یادر خود را
 های واکنش اجرا حال در اقتصادی هایاستیس به نسبت اقتصادی های و بنگاه شهروندان که شد خواهد

 دولت در این ، از این رو.کنند یخنث را اقتصادی هایاستیس اثرگذاری اساس نیبر ا و دهند نشان متناسب
 منفیثیر أشاهد ت بنابراین ،کندسخگویی را فراهم نمیهای افزایش شفافیت و گسترش پاکشورها زمینه

 سهم یخصوص یافته بخش که در کشورهای توسعه  در حالی، این شاخص بر بیکاری هستیمیمعنااما بی
 قدرت نیا هاسانه و  مختلفاصناف ها،انجمن بنابراین ،اشدبیم دارا کشورها نیا اقتصاد در یتوجه قابل

 اقتصادی هایاستیس به و نسبت شوند وارد کشورشان هایرییگمیتصم و سازیمیتصم در که دارند را

 و تیشفاف شاخص اثر ن کشورهایا در ، بنابرایندهند نشان مناسب واکنش هادولت توسط شده اتخاذ
   .است معنادار درصد 90نان یاطم با و فیمن بیکاری رشد بر ییپاسخگو

ثیر بوده است، أتتوسعه کیفیت مقررات تنظیمی بر رشد بیکاری بی  در کشورهای درحال،همچنین
موقع قوانین در این کشورها وجود  های نظارتی مناسبی جهت کنترل و اجرای به سیستمسوزیرا از یک 

های علمی شوند کمتر متکی به پشتوانه تهیه و تنظیم میقوانینی کهرسد ینظر م هب ، دیگرسویاز . ندارد
قوانین و  توسعه درحال چون در کشورهای ،از این رو. باشندو منطبق با واقعیات موجود در جامعه می

  ،ندارند یکاری بر رشد بیدارار معنیثأ تبنابراینشوند، سختی اجرا می به گرددمقرراتی که تنظیم می
ها اتخاذ دولت توسط که تیمقررا و هااستیس ها،میتصم یافته ای توسعهکه در کشوره حالی در 

 یبه پشتوانه مبانبنابراین . باشنداساس واقعیات جوامع می های علمی و بر متکی به پشتوانهشوند عمدتاً می
 یمتیق و بازاری های مزی این مقررات مکان،همچنین. یابدیش میآن افزا یاجرا و اعمال امکان یعلم

 قرار تیحما شتر موردیب ایهای توسعهداساس راهبر  بررا دیتول عوامل ینسب هایمتیق همچون
 و وکار کسب فضای بهبود به منجر  افزایش کیفیت در مقررات،از این رو. کنندل مییتکم دهند و می
ثیر أاهد ت ش استیعیدر این شرایط طب. دنگردمی یافته  در کشورهای توسعهکار رویین وریبهره شیافزا

   .میباشبیکاری   رشدبر مقرراتدار کیفیت امنفی و معن
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159  ...ثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخبأت                                                                                

که اقتصاد یک کشور رشد داشته  دهد زمانینشان می) سرانه(ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی
ک درصد افزایش یابد ی اگر تولید ناخالص داخلی ،گری د عبارتبه. یابد کاهش مینیزباشد بیکاری 
کشورهای  در(  درصد309/0و ) توسعه درحالدر کشورهای (د  درص167/0  حدودرشد بیکاری

. ته است داشبیکاری بر رشد یدارا معن مثبت وثیرأز تینرخ رشد جمعیت ن. یابدکاهش می) یافته توسعه
  است،یافته توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه  درحالضریب این شاخص برای کشورهای

  در رشدی درصد163/0ش یشاهد افزاتوسعه  درحال کشورهای ر جمعیتک درصد افزایش دی  باکه طوری به
 هابیکاری را تنیافته  توسعهک درصد افزایش در جمعیت کشورهای یکه   در حالی،م بودیخواهبیکاری 

توسعه  علت این موضوع ناشی از ساختار اقتصادی کشورهای درحال. دهد درصد افزایش می 124/0
 یت با روند کند رشد اقتصادیسرعت رشد جمع  است کهآن ن کشورها در ایینکته اساس. باشد می

 تمام مغریعل توسعه کشورهای درحال موجود در ی اقتصادیها ضعف بادیتردی ندارد و بیهمخوان
 تی جمعیازهای به نییگوت پاسخیقابلدر حال حاضر  اقتصاد این کشورها ، صورت گرفتهیهاتالش
 که یطیرفت در شراید پذی البته با. را نداردین روند نسل بعدیمه هم کار و در صورت ادای متقاضیفعل

 رشد ی برایار ارزشمندی بسعاملت یش جمعی برخوردار باشد، افزایک کشور از اوضاع مطلوبیاقتصاد 
توسعه نسبت به  شده در کشورهای درحال جمعیت افزودهاما از آنجا که  ،دیآیحساب م به یاقتصاد

بر جمعیت رشد  ثیر بیشترأت شاهد  بنابرایند وارد بازار کار شود،ننتواسختی می ه بهیافت کشورهای توسعه
رشد دستمزدها در هر دو  .میباشیمیافته  توسعه نسبت به کشورهای توسعه درحالدر کشورهای  یکاریب

 ثیرأورها ترشد تورم در هر دو گروه کش. ی بر رشد بیکاری داشته استدارامعنثیر مثبت و أدسته از کشورها ت
کننده رابطه تورم و بیکاری منحنی یدأی که این موضوع تی داشته استی بر رشد بیکاردارامعنمنفی و 
 رشد بیکاری را) تورم(ها  که یک درصد افزایش در سطح قیمت   ای گونه   به،استمدت  کوتاه 1فلیپس
) یافته ورهای توسعهدر کش( درصد 105/0و حدود ) درحال توسعهدر کشورهای ( درصد 175/0حدود 

میزان این کشش برای . باشد دهنده کشش بیکاری می ضریب متغیر وابسته باوقفه نشان. دهدکاهش می
  . استدرصد 09/0توسعه معادل   کشورهای درحالبرایدرصد و  068/0یافته معادل  کشورهای توسعه

  
  
  
  
  

                                                            
1. Phillips Curve 
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160  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست امه پژوهش            فصلن     

  )بیکاریرشد  :متغیر وابسته ()1996 -2010(ره یافته طی دو  توسعهتوسعه و  درحال نتایج تخمین کشورهای.5جدول 
  

  کشورهای درحال توسعه  کشورهای توسعه یافته
P>|z|  z Std.err ضریب P>|z|  z Std.err  ضریب  

 متغیرها

  ثبات سیاسی  -202/0  098/0  -9/2  004/0 *  -195/0  077/0  -53/2  01/0 *
  اثربخشی دولت  -194/0  093/0  -08/2  038/0**  -105/0  052/0  -03/2  043/0 **

  خگوییشفافیت و پاس  -05/0  079/0  -66/0  511/0  -069/0  04/0  -72/1  086/0 ***
  کیفیت مقررات  -04/0  045/0  -09/1  275/0  -083/0  048/0  -7/1  087/0 ***

  حاکمیت قانون  -23/0  123/0  -76/1  073/0 ***  -09/0  054/0  -81/1  07/0 ***
* 000/0   مبارزه با فساد  -20/0  077/0  -63/2  009/0 *  -22/0  056/0  -67/3 

** 043/0 رشد تولید   -167/0  085/0  -96/1  050/0 **  -309/0  153/0  -02/2 
  )سرانه( داخلی ناخالص

  رشد جمعیت  163/0  059/0  74/2  006/0 *  124/0  04/0  85/2  004/0 *
  رشد تورم  175/0  098/0  -78/1  075/0 ***  -105/0  049/0  -14/2  033/0 **

  رشد دستمزد  035/0  017/0  03/2  043/0 **  064/0  031/0  97/1  049/0 **
  متغیر وابسته با وقفه  09/0  054/0  67/1  095/0***  068/0  04/0  66/1  096/0 ***

* 000/0   أعرض از مبد  -02/0  071/0  -37/0  70/0  92/0  122/0  58/7 
  مشاهدات  240  240

08/7  
000/1  

04/5  
000/1  J-Statistic Proob 

   کشورهاتعداد  16  16
  . درصد10 و 5 ،1داری در سطح امعنب یترت به*** و  ** ،*

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

عنوان یک  های حکمرانی بهکه میانگین شاخص نتایج تخمین مدل پنل پویا را زمانی) 6(جدول 
شود میانگین که در جدول زیر مشاهده می همانطور. دهداند نشان میلفه در مدل لحاظ شدهؤم
. اند ای حکمرانی در هر دو دسته از کشورهای مورد تاثیر منفی و معناداری بر رشد بیکاری داشتهه لفهؤم

تولید رشد متغیر . یافته است این متغیر برای کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعهضریب 
  ،ندیکاری داشتهثیر منفی و معناداری بر رشد بأتورم در هر دو دسته از کشورها ترشد  و داخلی ناخالص

. انداری بر رشد بیکاری داشتهثیر مثبت و معنادأ و رشد دستمزد ت رشد جمعیتکه متغیرهای  حالی در
توسعه معادل   درصد و برای کشورهای درحال106/0یافته معادل  کشورهای توسعه بیکاری برای تیحساس

  .باشد  درصد می115/0
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  )رشد بیکاری: متغیر وابسته ()1996 -2010(یافته طی دوره  و توسعه نتایج تخمین کشورهای درحال توسعه .6جدول 
  

  توسعه کشورهای درحال  یافته کشورهای توسعه
P>|z|  z Std.err ضریب  P>|z| z Std.err  ضریب  

 متغیرها

  های حکمرانی میانگین مؤلفه  -33/0  073/0  -61/4  000/0 *  -0,26  063/0  -11/4  000/0 *
 داخلی رشد تولید ناخالص  -222/0  083/0  -68/2  007/0*  -0,337  15/0  -11/2  035/0**

  )سرانه(
  رشد جمعیت  189/0  074/0  54/2  011/0**  0,102  038/0  69/2  007/0*
  رشد تورم  -4/0  087/0  -68/4  000/0 *  -0,132  043/0  -05/3  002/0*

  رشد دستمزد  052/0  0184/0  83/2  005/0*  0,058  034/0  72/1  086/0***
  متغیر وابسته با وقفه  115/0  055/0  07/2  039/0**  0,106  044/0  42/2  016/0**
  أعرض از مبد  -072/0  078/0  -93/0  354/0  0,404  088/0  58/4  000/0 *

  مشاهدات  240  240
01/11  

000/1  
7/7  

000/1  J-Statistic Proob 

  تعداد کشورها  16  16
  . درصد10 و 5 ،1ر سطح داری دامعنب یترت به*** و  ** ،*

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  
  یاستی سیها هی و توصیبند جمع. 5

 ها یافته توسعههای حکمرانی بر رشد بیکاری دو گروه از کشورها  ثیر شاخصأهدف پژوهش حاضر بررسی ت
 با استفاده از )1996 -2010( طی دوره زمانی )حکمرانان ضعیف(ها درحال توسعه و )حکمرانان خوب(

لفه اساسی ؤهای حکمرانی یک می از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصبسیار. روش پانل دیتا است
های دار شاخصا و معنمنفیهای مطالعه نیز بیانگر اثر  یافته. مستمر و باثبات استاشتغال برای رشد 

های  لفهؤحکمرانان در کشورهای موفق از طریق بهبود م.  هر دو گروه استبیکاریحکمرانی بر رشد 
سازی، ثبات سیاسی و  ها در نقد و تصمیم ت و پاسخگویی، مشارکت مردم و رسانهشفافی(حکمرانی 

 های گری مقررات و اتخاذ سیاست امنیت داخلی، اثربخشی دولت در تأمین کاالی عمومی، کیفیت تنظیم
گذاری در های سرمایهانگیزه) و کنترل قدرت سیاستمداران در چارچوب قانون مناسب اقتصادی
 ،همچنین. شودکه موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری میکنند  را تحریک میلیدیهای توفعالیت

 مثبتی راتییتغ  که کاهش رشد دستمزدها، تورم و جمعیتدارند داللت مسئله نیا بر های تحقیقافتهی

 به توجه با. گذاردیم برجای مطالعه مورد کشورهای گروه دو هر  بیکاری رشدرا در جهت کاهش
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162  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست امه پژوهش            فصلن     

ت بهبود شرایط اشتغال است یاقتصادی، تولید ثروت و در نها مرانی خوب عامل محرکه رشداینکه حک
ت ی اهمیاتی و حیلفه جدؤن میتوسعه به ا ویژه کشورهای درحال  مورد مطالعه بهیکشورها بایست می
توسعه مناسب نبوده  های حکمرانی در کشورهای درحال با توجه به اینکه وضعیت شاخص. دهند یا ژهیو

  :گردد یتوسعه ارائه م  درحالی در کشورهاها لفهؤاین موضعیت منظور بهبود   بهیشنهاداتیدر ادامه پ ،است
 هایتیاقل نظرات و آراء به شتریب توجه و جامعه در باثبات یاسیس فضای جادیا بر دیتأک -

 یو حت تسیترور کودتا، اغتشاش، اعتراض، آشوب، هرگونه بروز نهیزم که یمذهب و یقوم ،یاسیس
 ن موضوعیا. سازد برطرف دهد،یم شیافزا را دولت نابودی و سقوط سکیر که یداخل جنگ

 گذاری هیسرما ،یه انسانیسرما لیتشک و مولد گذاری هیسرما جهت شترییب زهیانگ و نانیاطم خاطر، آرامش

 های تیظرف از ادهاستف سازد، بنابراین فراهم را دیجد کسب وکار شروع و توسعه و قیتحق های تیفعال در

  .کندیم جادیا را اشتغال رشد بهبود نهیزم جامعه در بالقوه و موجود
 و کاالها نمودن  فراهم و نیتأم ننیهمچ شده محول فیوظا انجام در دولت یاثربخش بر تمرکز -
 ها، برای بنگاه یمبادالت های نهیهز کاهشمنظور   بهازین مورد یکیزیف های رساختیز و یعموم خدمات

 .صورت گیرد شرایط اشتغال بهبود و اقتصاد یرقابت توان شیافزا

 استگذارییس و گری میتنظ نیا که یطور  به شفاف، و تیفیک با مقررات و نیقوان جادیا -

 .باشد بازار مزیمکان هاییکاست و صینقا رفع جهت در اقتصادی

 قراردادها اجرای نتضما و معنوی و یکیزیف هایییدارا حقوق از تیحما ،ییقضا نیتأم -

 های تیدر فعال گذاری هیسرما به گذاران هیسرما و اقتصادی فعاالن زهیانگ کیتحر و جادیا منظور به

 .توجه است قابل آن یاجتماع و یخصوص هاییبازده که مبتکرانه و نوآورانه مولد،

 ییپاسخگو  و افزایشت در جامعهیمنظور گسترش شفاف ها بهانجمن و هاگسترده رسانه تیاجازه فعال -
   .باشدهایی که اجرا شده یا در حال اجرا میمسئولین در مورد سیاست
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