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 چکیده 

 مقابل در را دولت که مالیاتي درآمدهای به دولت وابستگي عدم و زيرزمیني درآمدهای به دولت وابستگي

 يک و بداند خود مايملک را زيرزمیني منابع دولت که است شده باعث کند مي پاسخگويي به ملتزم مردم

 که شود مي موجب مردم به دولت نیازی بي احساس اين. کند احساس مردم به نیازی بي احساس نوع

 ايجاد به کمتری نیاز دولت. دهد مانور نفتي درآمدهای روی بر داند مي صالح خود که هرشکلي به دولت

 توسعه به اين و بیندمي منابع خشب به نسبت تولید و مالیات بخشهای به بخشیدن سامان در موسسات

 استفاده با اوپک عضو های کشور در مقوله دو اين میان رابطه حاضر مطالعه در. انجامدمي اقتصاد نیافتن

 نفتي های رانت کنار در. شود مي بررسي 0202 تا 0222 دوره طي يافته تعمیم گشتاورهای های روش از

 داخلي های درگیری نظیر ديگری های متغیر از( طبیعي منابع يفراوان معیارهای عنوان به) معدني مواد و

 های متغیر بین در بدست نتايج اساس بر.  است شده استفاده دموکراسي و دولت اندازه،  انساني توسعه، 

 در فساد بر موثر عوامل مهمترين ترتیب به منابع وفور و دموکراسي،  انساني توسعه شاخص بررسي مورد

 .باشند مي وپکا عضو های ورشک

 

 اوپک عضو کشورهای، دموکراسي، منابع وفور، فسادواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 ارتباا  دولات ثبااتي باي و فسااد باا منابع های رانت که است اين سیاسي و اقتصادی علوم مطالعات در مطرح مباحث از يکي

  .کند مي تشديد را اداری فساد و شود مي ايجاد محصوالت بازار در رقابت نبود از منابع رانت. دارند

 شکسات و فقر هایچرخه آمدن وجود به در مؤثری و مهم نقش فسادها آنکه وجود با ، توسعه حال در کشورهای از بسیاری در

 یهانسال میارا  که خود اساسي قانون از هادولت از بسیاری. شودنمي مبارزه آنها با جدی طور به دارند، اقتصادی هایسیستم

 فاقاد اغلاب و شاوندمي اداره ایقبیله رهبران توسط نوعي به که دارند وجود کشورهايي همچنین. اندگرفته فاصله بوده گذشته

. اسات مؤثر عوامل از سیاسي و اقتصادی ساختارهای فساد، گیری شکل در کلي طور به. هستند نفوذی با مرکزی قدرت ساختار

 را کشورها اين انرژی و نفت صنايع درآمدهای و ها هزينه در شفافیت ايجاد امکان نفت، کننده تولید کشورهای در نفت صادرات

 اسات، باوده نفات کننده تولید کشورهای در اقتصادی فساد کانون همواره نفتي فراوان درآمدهای حالیکه در سازد مي دشوارتر

 افازايش کشاورها ايان در را اخاتالس و فسااد الاحتم گمان بي اخیر  سال چند طي خام نفت جهاني بهای نظیر کم رفتن باال

 .داد خواهد

امروزه قراواني منابع طبیعي و فساد اداری از مقوالت مهم و مورد توجه اقتصادی به ويژه در کشور های در حاال توساعه اسات. 

گار، درآماد هاای رابطه میان فساد و منابع طبیعي به دو صورت است؛ يکي، وجود منابع طبیعي علت فسااد اسات. باه بیاان دي

سرشار حاصل از منابع، باعث ايجاد رقابت میان گروه های اجتماعي مختلف مي شود کاه خاود ساطوح بااالتری از رفتاار رانات 

جويي را به دنبال دارد. ديگريي، فساد ممکن است در خود سیستم مديريت منابع طبیعي رخ دهد و منجر به استفاده غیر بهینه 

 .(0222عیف در بخش رشد اقتصادی و يا کاهش فقر شود)کلستاد و ديگران، از اين منابع و عملکرد ض

  0منتساکیو دياد از. شخصاي جهت منافع در شده اعطا اختیارات از نادرست استفاده از است عبارت آن وسیع معنای در  0فساد

 . و (Kordeloo,2005)ماي نماياد تبديل ناپسند و سیاسي زشت سیستم يک به را صحیح و خوب سیاسي سیستم يک فساد

 گردد مي دولت سیاستهای ناکارآمدی موجب که مي شود محسوب، اقتصادی راه  پیشرفت در موانع ترين مهم از يکي عنوان به

 .شد خواهد اقتصادی رشد کاهش نتیجه در و سرمايه گذاری باعث کاهش و

 در پدياده ايان بیشاتر به شاناخت منجر، هانيج شفافیت سازمان ظهور و کشورها المللي بین ارتبا ، دموکراسي سطح افزايش

 دخالت با همراه فساد زمینه در رسوايي و آسیا شرق بحران اقتصادی يعني،  گذشته دهه در بزرگ رويداد دو.  شد جهاني سطح

 باه وارههما هاا نظرسانجي در چنانچه.  داد افزايش را فساد کننده تباه تأثیرات درباره آگاهي عمومي، دولتي باالی رده مقامات

 محساوب آسیا شرق بحران مالي در دخیل عاملي عنوان به اقتصادی سطوح در و است شده ياد آن از مشکل ترين عنوان بزرگ

 (.Vini koomar & Imil pi,2010)شود مي

 حاال در و يافتاه توساعه درکشاورهای، بایش و کام که ای پديده؛ است فرهنگي و سیاسي، ناهنجاراقتصادی پديده يک فساد

 ماي شامرده درحاال توساعه کشاورهای اقتصادی رشد و پیشرفت موانع ترين مهم از پديده اين که آنجا از. دارد وجود عهتوس

 .  گردد مي احساس جدی به طور آن با برخورد و يابي ريشه، شود

هاايي کاه داری شواهد تجربي زيادی وجود دارد که منابع طبیعي مي توانند به جای موهبت)نعمت( به بال تبديل شوند. کشور 

منابع طبیعي فراوان هستند به طور متوسط در مقايسه با ساير کشور های فاقد، رشد کمتری دارناد. پدياده ای کاه باه نفارين 

                                                           
1 Corruption 
2 Montesquies 
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منابع شهرت يافته است با رفتار رانت جويي ارتبا  دارد. البته شواهد زيادی از کشور های غني از منابع مثال بوتساوانا و ناروژ 

 (.0222غاير با اين پديده است)کلستاد و ديگران، نیز وجود دارد که م

. اسات جامعه در فساد علل بررسي، باشد مؤثر تواند مي پیشگیری عامل يک عنوان به فساد وقوع از ممانعتدر   که امری اولین

 اما؛ باشد اشتهد اخالقي قواعد و فرهنگ در ريشه يا باشد کشورها اقتصاد و سیاست ساختار از ناشي ای مسأله است ممکن فساد

 و قاانوني های سازمان لحاظ از ها تفاوت.  دارد خود به مخصوص شکل کشور هر در مشکل اين از حاصل نتايج و اشکال، داليل

 بارای بناابراين.  دارد پاي در فسااد باا مقابلاه در را متغیاری تاأثیرات اجتمااعي های ارزش و اقتصادیتوسعه  میزان، سیاسي

 تااثیر بررساي ضامن ، رسااله ايان در رو ايان از.  پرداخات اقتصاادی متغیرهاای نقاش به نبايد نهات فساد کنترل و شناسايي

 داده هاای فنون از با استفاده، دموکراسي جمله از سیاسي وفور منابع در کنار متغیرهای   نقش به، فساد بر اقتصادی متغیرهای

 .  مي گردد توجه تابلويي

از جملاه وفاور  سیاسي و اقتصادی متغیرهای از برخي با فساد وابستگي شناسايي و ادفس پديده شناخت، رساله اين هدف اصلي

 اساتفاده با مذکور که تحقیق، است   توسعه اقتصاد در مهم موضوع يک فساد با بین وفور منابع  رابطه. است دموکراسي منابع و

 .دهد مي قرار بررسي مورد اوپکنتخب بر فساد در کشور های م مهم عامل اين تابلويي تأثیر های داده رويکرد از

   نظریمبانی 

( فساد را اين گونه تعريف کرده است: فساد سوءاستفاده از منابع عمومي برای منافع شخصاي اسات. باديهي 0111بانک جهاني)

تاأمین مناافع تواند در راستای است که همیشه سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتي، صرفاً برای منابع شخصي نیست. بلکه مي

يک حزب و تفکر سیاسي خاص، طبقه خاص، دوستان يا آشنايان خود باشاد. فسااد ممکان اسات سوءاساتفاده ياک جانباه در 

هاای خصوصاي و دولتاي مانناد ادارات دولتي از جمله اختالس، پارتي بازی و....يا سوءاستفاده در روابط میان کاارگزاران بخاش

هاا باشاد. فسااد معماوالً در تماام ادارات سیاساي و اعماال نفاوذ باه خصاوص در مناقشاهبرداری و تقلاب، رشوه، اخاذی، کاله

 (.0910تواند وجود داشته باشد)مهرگان و محسني، دهي شده يا نشده ميبوروکراتیک به صورت کوچک با بزرگ، سازمان

هاا ن مشکل خواهد بود. اما برخي از سازمانگیری و مشاهده آای پنهاني و مخفي است، بنابراين اندازهاز آنجايي که فساد مبادله

هاای فسااد را و نهادها از جمله بانک جهاني، سازمان شفافیت بین الملل و بنیاد پرايز واتر هاوس کاوپر در تالشاند تاا شااخص

به دست آماده ها بر اساس نظرخواهي از شهروندان، کاسبان و انديشمندان بوده و نتايج محاسبه کنند و در تمام اين موارد يافته

ها در طول زمان مورد تأيید بسیاری تر بر اساس ادراک است که البته به نوبه خود قابل اطمینان بوده و اعتبار محاسبات آنبیش

(. 0921های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژيک مجماع تشاخیص مصالحت نظاام، از مراجع قرار گرفته است)معاونت پژوهش

( CPIدر عین حال رايج در تحقیقات و مطالعات مربوطه به فساد اقتصادی، شاخص ادراک فسااد)های پیچیده و يکي از شاخص

-آوری مايکه از منابع مختلفي جمع-های مختلف فساداست که از جامعیت بااليي برخوردار است. چرا که در محاسبه آن جنبه

زارشي، کشورهای مختلف را با محاسابه شااخص فسااد ( هر ساله با ارائه گTIOگیرند. سازمان شفافیت )مد نظر قرار مي-شوند

 )حداقل فساد( قرار دارد.02، بین دو عدد صفر)حداکثر فساد( و CPIکند. شاخص ها امتیازبندی ميمربو  به آن
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 فساد بر موثر عوامل -

گردد. از نظار برخاي از جب مييابي عوامل فساد وااند که ريشههای متعددی، تأثیر زيان بار فساد بر توسعه را نشان دادهپژوهش

-متفکااارين، ريشاااه فسااااد را در شااارايط و عوامااال اجتمااااعي نظیااار فرهناااگ، سیاسااات و موقعیااات اجتمااااعي ماااي

. سه متغیر عمده سیاسي از جمله: نحوه تقسیم، قدرت سیاساي، میازان آزادی سیاساي و میازان (Abolhasani,2007)دانند

ار باشد. به عبارتي، ساختار سیاسي جامعه، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران تواند بر میزان فساد تأثیرگذثبات سیاسي مي

های فساد بر هر سیاستمدار موثر خواهد باود. از عوامال فرهنگاي و اجتمااعي کند و از اين طريق بر منافع و هزينهرا تعیین مي

، ناآگاهي يا آگاهي کام ماردم از حادود وظاايف و توان به ضعف وجدان کاری و انضبا  اجتماعيتأثیرگذار بر فساد مالي نیز مي

ها و ناکارآمد بودن نظام تأمین اجتماعي اشاره نماود. در بخاش اداری و ماديريتي نیاز عادم وجاود شافافیت و فعالیت دستگاه

امنیات های نظام اداری، مشکالت اقتصادی کارکنان، توزيع نامناسب درآمدها، عدم ثبات مديريت و عادم پاسخگويي در فعالیت

شغلي کارکنان، اعطای اختیارات زياد و قدرت بیش از حد و سوء استفاده از آن، نارسايي و پیچیادگي قاوانین و مقاررات، عادم 

تاوان علال گساتردگي فسااد ماالي هاا را مايوجود نظام تشويق و تنبیه مناسب اداری، نبود نظام شايسته ساالری و نظااير آن

 شود.ادامه مهمترين عوامل موثر بر فساد آورده مي . در(Sadeghi et al, 2010)برشمرد

 

   فساد بر منابع وفور تاثیر بررسی -0

 باه مهام افاراد از تعادادی به منابع از ایعمده بخش عايدی اختصاص ازطريق قدرت حفظ اغلب منابع از سرشار کشورهای در

 برناماه رقاابتي محیط يک در برشد رو اقتصادی تسیاس خدمت در منابع اين انداختن کار به تا است موثرتر بسیار رشوه عنوان

 باه کمتری نیاز دولت. شودمي هزينه سیاسي مفاسد اينگونه سر بر سرمايه از هنگفتي ه بسیار مبالغ کشورها اين در. شده ريزی

 اقتصااد تننیااف توساعه باه اين و بیندمي منابع بخش به نسبت تولید و مالیات بخشهای به بخشیدن سامان در موسسات ايجاد

 را نامشروعشاان درامادهای تاا کنادمي ايجااد فاسد سیاسیون برای امني بهشت مالیاتي آزاد مناطق وجود طرفي از. انجامدمي

 .کنند پنهان

 فساد بر دولت اندازه تأثیر بررسی -0

ن فسااد و نحاوه دخالات های دولت، بويژه قدرت انحصاری و نفوذ اختیارات آن دارد؛ از اين رو باین میازافساد ريشه در فعالیت

. سطح دستمزدها در بخاش (Habibi,1996)دولت در امور اقتصادی و شدت گسترش فساد اداری رابطه مستقیمي وجود دارد

( معتقد است که کم بودن میزان فسااد 0112دولتي به عنوان مهمترين عامل اثرگذار بر فساد اداری است. چنانچه اسراليندبک)

.بنابراين (Sadeghi et al,2010)توان به دلیل باال بودن میزان حقوق مديران باال مرتبه دانستی ميمالي در سوئد را تا حدود

هاای دولتاي و باه فساد را بايد نوعي عارضه از ضعف بنیادين دولت به شمار آورد، اگر چه از تعريف باال، فساد با فعالیت دستگاه

د دارد، ولي حذف کامل دولت، واقع بینانه نیست و عالوه بار ايان، فسااد در ويژه انحصارات دولتي و بويژه انحصارات دولتي پیون

تواند عامل اثرگذاری در فسااد باشاد، شود. نکته مهم اين است که صرف اندازه و مداخله دولت نميبخش خصوصي هم ديده مي
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يجااد کناد ياا باازار سایاه رواا پیادا شود که دولت در سازوکار بازار اخاتالل ابلکه مداخله دولت زماني سبب افزايش فساد مي

 (.  Sameti et al, 2006)نمايد

 دموکراسی بر فساد  تأثیر بررسی -3

های حقوق سیاسي و آزادی مدني است، به عنوان يک عامل سیاسي که بر فسااد تاأثیر دارد، در دموکراسي که میانگین شاخص

ه قاانون گاذاری، احازاب مخاالف و آزادی مادني، شاامل نظر گرفته شده است. حقوق سیاسي، شامل انتخابات دموکراتیک، قاو

های گروهي آزاد ومستقل، آزادی بیان و تشکل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند. اگر چه هیچ نظامي مبارا از فسااد رسانه

ي که هر چه ساطح توان يافت، اما بین میزان فساد، مردم ساالری و سطح توسعه يافتگي يک رابطه وجود دارد. بدين معنرا نمي

توسعه يافتگي باالتر و میزان دخالت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و نحوه مديريت جامعه بیشتر باشد، به هماان نسابت 

کند که کنترل بیش از حد شاهروندان ( نیز تأکید مي0222جانستون)(. Treisman, 2000)يابدفساد قابلیت بروز کمتری مي

شود. اگر چه فساد در جامعه دارای آزادی مطبوعات نیز وجود دارد، اما باياد گفات افزايش فساد ميها و باعث کاهش اعتماد آن

-ها ميماند؛ از اين رو اين افشاگریدهد که در صورت وقوع، فساد پنهان نميساالری اين تضمین را ميآزادی مطبوعات و مردم

باه ماردم و احازاب « پاساخگو»راتیک سیاساتمداران هماواره تواند از رشد و گسترش فساد جوگیری کند. در کشورهای دموک

باشند و به منظور کسب آرا در انتخابات برای مردم ارزش بسیار قائلند. زيارا رقابات احازاب شاديد و کوشاش بارای مخالف مي

-مه هساتند گاروهها نسبتاً زياد است. اما در کشورهايي که دارای دولت خودکاآشکار کردن رسوايي حزب مقابل از طريق رسانه

رساانند. بناابراين از های فشار با دادن رشوه به سیاستمدارانبه راحتي قوانین و لوايح تأمین کننده منافع خود را به تصويب ماي

   (.Rafipoor,2009)يابنداين طريق فساد افزايش مي

 فساد انواع -

ای رسي خواهاد شاد. باي تردياد فسااد پديادهدر اين مبحث، پديده فساد در سطح جهان بر اساس شرايط حاکم بر کشورها بر

تواند از فساد و پیامدهای آن ايمن باشد. اگر دربااره علات ايان فراگیاری و ای، تحت هیچ نظامي نميجهاني است و هیچ جامعه

جواماع های فساد زا در های فساد و زمینهتوان به اين پرسش به اين صورت پاسخ داد: از آنجا که ريشهعمومیت سوال شود، مي

های مشترک، به طور طبیعي در همه جا رشد خواهد کرد. اماا مختلف يکسان است، فساد نیز به منزله محصول واحد اين ريشه

هاای جواماع در سااختارهای سیاساي، اقتصاادی، انواع مختلف ظهور فساد و همچنین شدت و فراگیری آن به مناسبت تفااوت

 (.Kaufman, 1997)اجتماعي و فرهنگي متفاوت خواهد بود

های های اعتقادی و فرهنگ اجتماعي، طرز تلقي و تعريف مفاهیم و پديدهدر بعد ارزش های فوق و بويژهتفاوت جوامع در زمینه

فساد اداری در غرب باه وجاود نارساايي در »دهد. برای نمونه اجتماعي را نیز در نزد جوامع به طور مستقیم تحت تأثیر قرار مي

های ها با ارزششود، اما در برخي کشورهای در حال توسعه به سادگي ممکن است اين نارساييولت تعريف ميعملکرد و بازده د

(. مثالً استخدام نیروی مازاد بر نیاز که کارآيي را 0932محمدراده، «)ای و خانوادگي توجیه شودمثبت فرهنگي يا وفاداری قبیله

هاای کند يا رعايت نکردن اصل شايساتگي در اساتخدامکارآيي را توجیه ميدهد به دلیل مشکالت اجتماعي، فقدان کاهش مي
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شود. در خصوص پراکندگي فساد در هر يک از دو گروه جامعه مورد مبتني بر روابط نیز از سوی جوامع سنتي مثبت ارزيابي مي

ای صنعتي و ثروتمند، بیشتر در توان گفت که فساد در کشورهبررسي )کشورهای در مسیر توسعه و کشورهای توسعه يافته( مي

رسد در کشورهای در حال توسعه، فساد تمامي سطوح زندگي اقتصاادی و های باالی قدرت تمرکز است در حالي به نظر ميرده

 (.0931گیرد)مبلومیادانا، اجتماعي را در بر مي

بارتر پذير دارند به مراتب زيانو آسیبهر چند فساد در همه جا وجود دارد در کشورهای در حال توسعه که ساختارهايي سست 

توان گفات فسااد گذارد. به عبارتي ميگذاری بر جای ميهای سرمايهاست، زيرا اثرات مخربي در حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه

ياد شود( اصالحات سیاسي و اقتصادی ايان کشاورها را تهدنهادی شده که)آنگونه که در کشورهای در حال توسعه مشاهده مي

هاای موجاود در (. در سطور زير نگرش تطبیقي ما به فساد به تحلیل اين پديده با توجه به تفاوت91: 0931کند)کلینتگارد، مي

 & Joshaa)ساختارهای سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي هار ياک از کشاورهای ماورد بحاث، متمايال خواهاد باود.  

Chiristian,1999) 

 

 روش تحقیق 
از منظر اقتصاد سیاسي   اوپکفساد در کشور های منتخب از  یبر رووفور منابع    ریتاث به ديجد کرديبا رو قیتحق نيدر ا

 یبا استفاده از نرم افزار ها استاندارد اقتصاد سنجيروش  از   يخروج جياستحکام نتا یبرادر تحقیق حاضر  شود . يم پرداخته

1 Eveiws اهداف  شبردیدر جهت پ کاهش فساد  یدر راستا ييها استیت آمده سبدس جيو براساس نتا .استفاده مي شود

ي م ( 0209)    2ودورالدورگیلفاسون 9مطالعات رابح ارزکي مدل برگرفته از ني. اي گرددم شنهادی، پ یاقتصادو توسعه رشد 

 .باشد

 مدل مفهومي رياضي تحقیق : ( 0فرمول )

Corruptionit   it  1 conflictit   2 Govit +  3Resit   4DEMt + 5HDIit +  it  

 نکته : منابع آماری برای ايران و کشورهای عضو اوپک از يک سامانه استخراا شده است.

 tدر زمان  iبرای کشور    1(CPI)متغیر وابسته( : متغیر فساد )شاخص ادراک فساد 

 (   022و ريسک پايین  2)ريسک باال  امتیاز 1شاخص ادراک فساد برگرفته از سازمان شفافیت بین المللي

: Conflict  شاخص درگیری های( از سری شاخص های قوميICRG)  برای کشورi  در زمانt 

بر حکمراني تاثیر دارد. امتیاز باال برای بالقوه  اي يواقع که به صورتاست   iدر کشور ياسیاز خشونت س يابيارز کشاخص ي نيا

ع مخالف مدني و مسلح  در برابر دولت وجود نداشته باشد و دولت به صورت مستقیم يا غیار کشور هايي است که در آن هیچ نو

                                                           
3 Rabah Arezki 
4 Thorvaldur Gylfason 
5 Corruption 
6 www.transparency.org/ 
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نشانگر ريسک پاايین اسات. شااخص  2مستقیم با ابزار خشونت در برابر مردم قرار نگیرد. امتیاز صفر نشانگر ريسک باال و امتیاز 

 است. 3فوق برگرفته از راهنمای بین المللي ريسک کشورها 

Gov2:  کشور مخارا دولت  برای i زمان در t   کلیه مخارا دولت را شامل مي شاود. شااخص ماذکور برگرفتاه از گزارشاات ،

 مي باشد. 1بانک جهاني

Res02کشور : وفور منابع   برای i زمان در t . 

 .باشد يم  يشاخص مذکور برگرفته از گزارشات بانک جهان

dem 00 :+ کشور برای کشور های ديکتاتوری برای 02-دموکراتیک و  برای کشور های 02شاخص دموکراسي  که i زمان در t   

 .مي باشد 00شاخص مذکور برگرفته از گزارشات بانک جهاني

Hdi09 : کشور توسعه انساني برای i زمان در t . 

 .مي باشد 02شاخص مذکور برگرفته از گزارشات سازمان توسعه بین المللي 

 

 شرح کامل روش گردآوری داده ها: -

 ر به شکلضدارد . روش مطالعه در تحقیق حا یاستفاده شده است که اهداف کاربرد استنباطي یدر اين تحقیق از روش آمار

(   و سامانه راهنمای ريسک WDI، بانک جهاني )اين تحقیق از طريق منابع رسمي  یمي باشد و داده ها یا کتابخانه

 شده است. یجمع آور(  ICRGجهاني)

 آماری جامعه -

بانک جهاني مربو  به آن از طريق منابع رسمي  یو داده ها مي باشد. OPECعه آماری اين رساله کشور های منتخب جام

(WDI(و سامانه راهنمای ريسک جهاني   )ICRG  )شده است. یجمع آور 

 

 

                                                           
7 International Country Risk Guide (ICRG) 
8  government expenditure 
9 www.worldbank.org 
10 Resource rents 
11 http://www.systemicpeace.org/polity/PTfig01.htm 
12 www.worldbank.org 
13  human development 
14 www.undp.org 
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  یافته ها

 مدل برآورد نتایج -

کاي فاولر و ايام پساران شاین و انجاام آزماون هام متغیر های تحقیق با آزمون هاای دي  "وجود ريشه واحد "پس از بررسي  

و اطمینان از پايا بودن سری زماني و عدم  هم بستگي)هم خطي(  بین متغیر های مستقل  نتاايج   KAOانباشتگي با رهیافت 

 به شرح ذيل مي باشد: ( GMMآزمون گشتاور های تعمیم يافته )

 ( : نتایج آزمون گشتاور های تعمیم یافته0جدول ) 

 

 

 

 

 

 

( برای تعیین هر نوع همبستگي بین ابزارها و خطاها به کار برده مي شود. بارای 0112الزم به توضیح است که، آزمون سارگان )

اين که ابزارها معتبر باشند، بايد بین ابزارها و جمالت خطا همبستگي وجود نداشته باشد. فرضیه صافر بارای ايان آزماون ايان 

آن جا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلي مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیه صفر مي تواند  است که ابزارها تا

شواهدی دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد.به عالوه فرضیه صافر آزماون ساارگان ) متغیرهاای ابازاری اساتفاده شاده باا 

اين رو مي توان گفت که متغیرهاای ابازاری اساتفاده شاده در ايان مادل پسماندها همبسته نیستند( را نمي توان رد کرد و از 

( نشان مي دهد که خود همبستگي در وقفه اول در مدل فوق رفع ARمناسب هستند. همچنین نتايج آزمون خود همبستگي )

 مي شود.

یر وابستهمتغ  Rgdp 

 احتمال ضرايب متغیر های مستقل

CPI(-1) 0.595962 0.0000 

CONFLICT -0.098900 0.0923 

GOVEXP 0.006252 0.5650 

RES -0.004302 0.0026 

HDI 3.994090 0.0000 

DEM 0.028115 0.0451 

Sargan test 41.82307 0.139513 

AR(1) -4.951491 0.0000 

AR(2) 1.401696 0.1610 
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  شاخصCPI  تغییر پیدا  022-2 مابین 0209و از سال  02تا  2بر گرفته از سازمان شفافیت مي باشد که مقداری بین

تغییر داديم. که  02( را با نسبت به مقیاس 0202-0209کرد که ما در رساله حاضر برای حل اين مشکل دو سال اخیر )

 نزديک مي شويم فساد کمتری مشاهده مي گردد. 02هر چه به 

 و مثبت ، (itCPI-1وقفه ) يک با   فساد اداری رودمي انتظار که طور همان اساس جدول فوق و طبق مدل های تحقیق  بر

 بعد دوره به جاری دوره در کاهش فساد  که طوری به است، زمان طي در  الگوی يک پويايي از نشان نتیجه اين. است معنادار

 .يابدمي کاهش يافته است نیز

فساد اداری ی درصد بر رو 12شاخص درگیری های داخلي در کشور های عضو اپبک تاثیر   منفي  و معني داری در سطح 

را توسعه مي دهد.افزايش درگیری های داخلي )قومیتي، قبیله ای و حزبي( ثبات  اوپکدارد. يعني فساد را در کشور های عضو 

سیاسي را تضعیف مي کند و باعث مي شود در اين میان برخي مسئولین و افراد سودجو از آب گل آلود ماهي بگیرند و از قدرت 

شرايطي که همه توجه های رسانه و اجتماعي ، نظارتي ، ...  به درگیری ها داخلي معطوف شده ،   خود استفاده کرده و در

 زمینه برای سوء استفاده فراهم و با رانت هايي که بدست مي آورند باعث گسترش فساد مي گردن د.

اری بر روی فساد اداری ندارد. تاثیر  معني د  اوپکشاخص مخارا دولت که نماد اندازه دولت مي باشد  در کشور های عضو 

 دخالت نحوة و فساد میزان رو بین اين از؛  دارد آن اختیارات نفوذ و انحصاری قدرت يژه بو، دولت فعالیتهای در ريشه فساد

 مهم عنوان به دولتي بخش در دستمزدها رابطة مثبت وجود دارد. سطح اداری فساد گسترش شدت و اموراقتصادی در دولت

 از اگرچه، آورد به  شمار دولت بنیادين ضعف از عارضه نوعي بايد را فساد است. بنابراين اداری فساد بر اثرگذار ترين عامل

 بینانه واقع، دولت کامل حذف ولي، دارد دولتي پیوند انحصارات ويژه ه ب و دولتي دستگاههای فعالیت با فساد، باال تعريف

 نمي دولت مداخله و اندازه صرف که است اين مهم نکته. شود مي م ديدهه خصوصي بخش در فساد، اين بر عالوه و نیست

 بازار اختالل سازوکار در دولت که شود مي فساد افزايش سبب زماني دولت مداخله بلکه، باشد در فساد اثرگذاری عامل تواند

 نمايد. پیدا رواا سیاه بازار يا کند ايجاد

فساد ادرای درصد بر روی  11تاثیر  منفي  و معني داری در سطح  اوپکی عضو شاخص وفور منابع  در کشور های در کشور ها

 دارد  يعني فساد ادرای را افزايش مي دهد.

 دارد.  کاهش فساد دارد درصد بر روی  11شاخص توسعه انساني تاثیر  مثبت  و معني داری در سطح 
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درصد بر روی کاهش  11یر معني دار و مثبتي در سطح دموکراسي تاث  اوپکهمانطور که مشاهده مي شود در کشور های عضو 

 فساد  دارد . 

، دارد تاثیر فساد بر که عامل سیاسي يک به عنوان، است 01مدني آزادی و 01 سیاسي حقوق شاخصهای میانگین که  دموکراسي

 شامل، مدني آزادی و مخالف احزاب، قانونگذاری قوه، انتخابات دموکراتیک شامل، سیاسي حقوق.  است شده گرفته نظر در

از  مبرا سیاسي نظام هیچ اگرچه. دارند منفي همبستگي فساد با، اجتماع تشکل و بیان آزادی، و مستقل آزاد گروهي های رسانه

 هرچه که معني اين به. وجود دارد رابطه يک يافتگي توسعه سطح و ساالری مردم، فساد میزان بین اما، يافت توان نمي را فساد

 همان به، باشد بیشتر جامعه مديريت نحوه و تعیین سرنوشت در مردم مشارکت و دخالت میزان و باالتر يافتگي توسعه سطح

. شود مي فساد افزايش و آنها اعتماد کاهش باعث حد  شهروندان از بیش يابد. کنترل کمتری مي بروز قابلیت فساد نسبت

 مي را تضمین اين ساالری مردم و مطبوعات آزادی گفت بايد اما، رددا وجود نیز آزادی مطبوعات دارای جوامع در فساد اگرچه

 .کند جلوگیری گسترش فساد و رشد از تواند مي افشاگريها اين رو ازاين؛ نمي ماند پنهان فساد،  وقوع صورت در دهد که
 

  گیریبحث و نتیجه
در طاول دوره  اوپاکفته  برای کشور های  عضو بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون فرضیه ها به روش گشتاور های تعمیم يا

مشاهده مي شود که کشور هايي که در آنها منابع فراوان وجاود دارد و دارای فضاای بساته سیاساي ماي باشاد  0202- 0222

ات مساعد برای رانت خواری و فساد مي باشد. در اين مطالعه اثر فراواني منابع طبیعي بر روی فساد بررسي شد.بر خالف مطاالع

پیشین که در آن از سهم صادرات محصوالت اولبه به کل صادرات به عنوان معیاری برای فراواني مناابع طبیعاي اساتفاده شاده 

است به طور  مستقیم از رانت منابع )به صخوص رانت نقت و مواد معدني( استفاده شده است و اثار متغیار هاای دموکراساي ، 

کشاور عضاو  00ه انساني نیز لحاظ شده است. سپس با بکارگیری داده های تابلويي مخارا دولت ، درگیری های داخلي ، توسع

 و روش گشتاورهای تعمیم الگوی مورد نظر برآورد شده است. 0202-0222برای دوره زماني  اوپک

ر نفات سارانه و نتايج نشان میدهد که رانت نفت و مواد معدني با فساد بیشتر در ارتبا  است. ضمن اينکه اين رابطه برای ذخاي

 تولید نفت سرانه نیز برقرار است. با بهبود دموکراسي اثر رانت نفت بر فساد نیز تعديل میشود. 

 توصیه های  های سیاستي :

با توجه به نتايج حاصله به نظر مي رسد آنچه سیاستگذاران بايد مد نظر قرار دهند اين است که فراواني مناابع طبیعاي و رانات 

، دولت ها را برای ورود به فعالیت های رانت جويي تشويق کرده و بهطور قابل توجهي زمینه های ايجاد فساد های حاصل از آن 

را افزايش مي دهد. از سوی ديگر شواهد آماری نشان دهنده آن است که بهبود دموکراسي مي تواند آثار منفي منابع را تاا حاد 

کشور هايي که فرآيند اکتشاف و استخراا منابع طبیعي را به بعد از ايجاد  زيادی تعديل کند. شواهد تجربي بیانگر اين است که

نهاد های  دموکراتیک کارا، موکول کرده اند، بهتر توانسته اند فساد را کنترل کنند.)استرالیا، نروژ و کاناادا(. باه نظار ماي رساد 
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منیه موثر باشد. اين تغییرات نهادی مي تواناد شاامل ايجاد تغییرات نهادی و تالش برای ايجاد دولتهای پاسخگو، بتواند دراين ز

اصالحات قضائي، قانوني و انتخاباتي باشد. بهبود حقوق شهروندی و دسترسي به اطالعات از طريق قانون گذاری و وجاود ثباات 

ای در جهات  سیاسي و عدم درگیريهای قومي و قبیله و يا دخالت دولت های استعمار گر جهت ايجاد اختالفات قاومي و قبیلاه

 منافع خويش و نظارت اجتماعیبر بروکرات ها، مي تواند به عنوان ابزار مناسب در راستای ايجاد يک دولت پاسخگو تر باشد.
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