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در منتخبی از  با سطح فساد اندازه دولتو  دموکراسیبین  رابطه تجزیه و تحلیل

 GMMبا روش  کشورهای خاورمیانه

 

  مهدی بصیرت

 ی اهواز، ایراندانشگاه آزاد اسالم ، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان،گروه اقتصاد یاراستاد

(Mehdi.basirat@yahoo.com) 

 

 مریم درویش

 ی اهواز، ایراندانشگاه آزاد اسالم ، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان،اقتصادگروه كارشناسی ارشد 

(Maryamdarvish_65@yahoo.com) 

 

 چکیده

سااد ف  .دهد یمختلف رخ م یت متفاوت، در زمان هاگسترده در تمام جوامع است كه به درجا دهیپد کیفساد 

عواما   كند و از مهمتاری  یم فیرا تضع یجامعه است كه رشد و توسعه اقتصاد یناكارآمد های از جنبه یکی

یار عواما  هاای اخاست. طی سال بویژه در كشورهای رو به توسعه سی،بازدارندة رشد اقتصادی و ناپایداری سیا

، زیارا فسااد خود جلب كرده استگذاران به، توجه زیادی در میان اقتصاددانان و سیاستموثر بر فساد اقتصادی

هاای ثبااتیهاای ییرقاانونی و باییکی از موانع اصلی رشد اقتصادی، كاهش مشروعیت دولت، افااایش فعالیات

نتخبای از م در بر فسااد، یو دموكراس درآمد های  نفتی ریتاثهدف ای  مطالعه  رواز ای ؛ سیاسی كشورها است

كاه  مای دهادباود. نتاایم مطالعاه نشاان  GMMباه رو   2000-2012 یدوره زمانخاورمیانه در  یكشورها

سااد در فدرآمدهای نفتی اثر مثبتی بر فساد داشته است. اما دموكراسی و درآمد سرانه اثار منفای بار شااخ  

 كشورهای مورد مطالعه داشته است.

 .، پن  دیتامیانهخاور اندازه دولت، دموكراسی، فساد،واژگان کلیدی: 

 JEL :H11،C23  ،D73طبقه بندی 
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 مقدمه

،  2و گارق  1ینایدهاد )پلگر یمختلاف رخ ما یگسترده در تمام جوامع است كه به درجاات متفااوت، در زماان هاا دهیپد کیفساد 

كناد و از مهمتاری  عواما   یما فیرا تضاع یجامعه است كاه رشاد و توساعه اقتصااد یناكارآمد های از جنبه یکی(. فساد 2008

كنند كه  یاز اقتصاددانان ادعا م ی. اما گروه كوچکاست بویژه در كشورهای رو به توسعه سی،بازدارندة رشد اقتصادی و ناپایداری سیا

 (.2007،  3است )گل  یجامعه باشد كه به نفع توسعه اقتصاد یكاركرد یفساد ممک  است از جنبه ها

جهاان  یاجتمااع -یو اقتصااد یاسیس ،یدر نظام ادار یاسابقهیرشد ب ،ینامناسب جامعه امروز یها تیز واقعا یکیفساد به عنوان 

از  یتواند اثرات مثبت داشته باشاد، برخاورد باا عواقاب ناشا یاز محققان استدقل كرده اند كه فساد م یاگر برخ یداشته است. حت

نشاان داده  ریااخ یدادهایارو (.2009،  4نوسالنو  فسااد تمركاا دارد )كار یت منفامروزه به طور عمده در مورد اثرا ،یفساد اقتصاد

رو فساد باه   یاز ا .مخرب فساد كامالً مصون است یامدهایادعا كند كه از پ تواندیثروت و قدرت نم اانیبا هر م یكشور چیاست، ه

 یدارا دهیاپد  یامشاهده شده است. از آنجا كاه ا در حال توسعه یو هم در كشورها افتهیتوسعه  یهم در كشورها یطور گسترده ا

و  6و اكاادا 5اسات. )كتارا یو هام در علاوم اقتصااد یاسایهم در علوم س ،یو مركا یک موضوع اصلیبر جامعه است؛  یاثرات گوناگون

. گاروه اول شاودیم میتقسا د،یسف یو فساد ادار یخاكستر یفساد ادار اه،یس یبه سه گروه فساد ادار یفساد ادار. (2010، 7سامرث

كه از نظر اكثر نخبگان منفور  یشود. گروه دوم كار هیتنب دیمنفور است و عام  آن با یاسیها و نخبگان ساست كه از نظر توده یكار

جامعاه  یكه در ظاهر مخالف قاانون اسات اماا اكثار اعضاا یتفاوت هستند و گروه سوم كار یمردم در مورد آن ب یهااست اما توده

 (.1375 ،یبیعام  آن باشند )حب هیكه خواستار تنب دانندینم تیآن را آنقدر مضر و با اهم یو اكثر مردم عاد یاسیسنخبگان 

مختلاف  یرهافسااد در كشاو تیاماه گارید ییگسترده است و از سو قیمصاد یدارد كه هركدام دارا یفساد انواع مختلف كهاز آنجا 

 ورد اتفاا  ازجاامع و ما فیشود. لذا تعر یتلق یقانون ریی گریكشور د و در یقانون كشور کیممک  است در  یامر کی ست؛متفاوت ا

 فسااد باه»ت: اسا فیاتعر  یاا رفتاه،یآن را پذ ایان یهمه مطرح بوده و باناک جهاان از شیكه ب یفیفساد ارائه نشده است. تنها تعر

و  یفارد یمنافع مال كسب یوابسته به دولت برا ایو  یتدول یهاقدرت و توان سازمان یریاز بکارگ یكه ناش شودیاطال  م یاقدامات

 نشان داد: ریفرمول به صورت ز کیدر قالب  توانیرا م فساد «.است یگروه ای

 تیو شفاف ییفساد = انحصار+ قدرت پنهان كار ا پاسخگو

. به عنوان مثال؛ فسااد شوندیم گریکدی دیداشته و باعث تشد یگرید متقاب  بر ریدهد هركدام از انواع فساد، تاث یرابطه فو  نشان م

 ی. وقتاشاودیم یاسیفساد س دیسبب تشد یفساد انتخابات یعنی. گرددیافراد فاسد م دنیدر انتخابات و اخذ آراء، باعث به قدرت رس

امار باعاث   یاا .گمارنادیو ... را باه كاار م هایاقوام، دوستان، هم حاب یمختلف دولت یهادر سمت نددیرس درتكه افراد فاسد به ق

 قیاطر  یبرود. از ا  یاز ب یساقر ستهیو شا ندیكار آ یهستند، رو یو مردم یكه افراد معامله گر كه كمتر به فکر منافع مل شودیم

                                                           
1 Pellegrini 
2 Gerlagh 
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افاراد   یافساادگونه ا یهااتیفعال گارید ی. از ساوزنادیداما  م یبه فسااد ادار یاسیفساد س یعنیگردد،  یم دیتشد یفساد ادار

و  یاسی. فساد سگرددیم یفساد انتخابات دیباعث تشد یفساد ادار قیطر  یو از ا دهدیقرار م ریرا تحت تاث یابات بعدسرنوشت انتخ

اناواع فسااد  بیاترت  ی. به همشودیم یو انتخابات یادار ،یالم یانجام فسادها یبرا یمساعد اریبس نهیكارآمدن افراد فاسد، زم یرو

د و نشاده باشا کیاكه انواع فساد از هم تفک ستیفساد، قزم ن یها نهیزم ی. لذا در بررسكنندیم تیرا تقو گریهمد رهیدا کیمانند 

 یدیشاد یوساتگیپ کیاآن  اناواع  یاست كه با دهیچیپ ندیفرا کیفساد  رایز ،در كشور توجه شود یفساد ادار یها نهیتنها به زم

 اریانسبت به اخت یافتد كه كارگااران دولت یاتفا  م یفساد زمان ،یقاخال کردیرو یبر مبنا (.1389 ،یوجود دارد )صالح الدی  هرسن

هساتند و  کاردیرو  یااز آنها سرباند. افراد محور ا یامانت دار و درستکار نباشند و در واقع كم منش یالمال، افراد تیب ایو ن یعموم

 (.1384 ،یعده و قانون )خضربر قا یو نه مبتن استبر افراد  یشود، نظام مبتن یكه براساس آن برپا م ینظام

منابع طبیعی ایلب با سطوح باقیی از فساد هم بسته است. در گذشته اقتصاددانان ای  مقوله را به صورت تجربای و تواوری مطالعاه 

یتی در فعاال اتخراج مناابع اساساسا. كرده اند. درآمد ناشی از منابع و درآمد ناشی از عدم وجود رقابت، فساد اداری را تغذیه می كند

نهادهاای دموكراتیاک قاوی  .جوی درآمد است كه بخش های دیگر اقتصاد را كمرنگ می كند و رشد را محدود مای ساازدو  جست

به سمت فاسد شدن دارند، زیرا ثروت های  كشورهای ینی از منابع تمای كنند. اثرات فسادانگیا منابع طبیعی را محدود و تعدی  می

تشویق می كند كه سر در پی رانت گذارند. به هر حال تاریخ نشان داده اسات كاه سارزمی  هاای دارای  بادآورده منابع، دولت ها را

 كننادمنابع طبیعی پس از برقراری نهادهای دموكراتیک با عملکرد خوب، ای  كشورها در برابر باالی فسااد بسایار بهتار عما  مای

بیعی منابع فسیلی یا منابع نفتای و درآماد هاای ناشای از آن اسات كاه (. بی شک از ینی تری  منابع ط2010 ،9رو هودل 8تاچاریاابه)

و  ، انادازه دولاتدرآماد نفتایفسااد،   یرابطاه با یمطالعاه بررسا  یهدف ا رو یاز ابه حساب می آید.   تحقیقموضوع اصلی ای  

 .است  2000-2012 یدوره زمان یط  میانهخاور یاز كشورها یدر منتخب یدموكراس

 

 مبانی نظری

 نابع طبیعی و فسادم

تواند به پیامدهای سیاسی ویاژه منجار شاود. بار اسااس مطالعاه های مختلفی وجود دارد كه از طریق آنها منابع طبیعی میمکانیام

تواناد باه رانات خاواری )اثار رانات (، اگر دولت درآمدهای مستقیم و قاب  توجهی از استخراج منابع به دست آورد، می2001) 10راس

-كاه مایاسات خواری بر كیفیت نهادها و حکمرانی؛ اوقً كاهش نیاز دولت به درآمد مالیاتی ر شود. از جمله اثرات رانتمنج( خواری

كنناد، ممکا  اسات تمایا  تواند مانع از توسعه نظام سیاسی مطلوب شود )اثر مالیاتی(. شهروندانی كه مالیات كمتری پرداخت مای

، درآمادهایی كاه باه ثانیاًشود. ه ای  امر باعث كاهش فشار برای بهبود كیفیت نهادی میكمتری به پاسخگویی دولت داشته باشند ك

های مردمی را )مثالً از طریق مخارج حمایتی( كاهش دهد )اثار دهد مخالفتسادگی از بخش منابع به دست آمده به دولت اجازه می

هاای در عی  حاالی كاه افااایش حمایات ،( كه به احتمال زیاد منجر به تعدی  فشار نهفته برای ایجاد دموكراسی خواهد شدمخارج

عیت را بدتر كند. اثر سوم مرتبط با دولت است كه از درآمدهای هنگفت مناابع جویی و فساد بی  جمهای رانتتواند فعالیتدولت می
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توانناد های مستق  مایكه گروه ( چرا)اثر تشکی  گروه كندهای ذینفع اجتماعی یا خاص استفاده میبرای جلوگیری از تشکی  گروه

طرفداران قدرتمند حقو  سیاسی باشند كه با ممانعت دولت از تشکی  آنها، فشار كمتری به منظاور ارتقاای ایا  حقاو  یاا بهباود 

 شود.پاسخگویی دولت ایجاد می

وجود دارد؛ یکای  طه منابع طبیعی و پیامدهای سیاسیکانیام دیگر در ادبیات علوم سیاسی پیرامون رابخواری، دو معالوه بر اثر رانت

مربوط به ثروت منابع است. با منابع طبیعی فراوان، دولت مناابع ماالی قزم جهات ساركوب تقاضاا  «اثر سركوبی»ها، از ای  مکانیام

هاای ینای از برای تغییرات در سیستم سیاسی یا عملکردی دولت را در اختیار دارد. با صرف مخارج بیشتر در امنیت داخلی، دولات

 ،12و كاالر  1995 ،11دم برای دموكراسی بیشتر یا نهادهای بهتار و خادمات دولتای شاوند )گااوستوانند مانع از دم زدن مرمنابع می

تواند مناابع كه یک بخش تولیدی بارگ می سازی ساختار اقتصادی است، چرابه تعویق انداخت  فرآیند مدرن مکانیام دیگر (.1997

 (.2001اس، ر  و قدرت سیاسی را ایجاد كند )اقتصادی جایگای

 فاراوان یطبیعا منابع دارای كشورهای در است ممک  حکمرانی و نهادی محیط كیفیت مختلف، هایمکانیام نتیجه در موع،مج در

واناد تدموكراسای مای تر باشد اما شواهد تجربی در ای  زمینه حکایت از آن دارد كهكشورهای فاقد منابع طبیعی پایی  با مقایسه در

 در. دهادمای توضیح را ریاثرگذا ای  نحوه كه شده ارائه( 2011تاچاریا و هودلر )هاو الگویی توسط بااثر منابع را تعدی  كند. از ای  ر

سیاستمداران »نها كنند كه اصطالحاً به آكی از سیاستمداران در راستای بهبود منافع مردم عم  میاند بخش شودمی فرض الگو ای 

د های فاسافعالیت تواند از طریقرانی اصلیشان درباره درآمدهایی است كه میتر باقی مانده كه نگشود و بخش بارگگفته می« خوب

ای قعیات انگیااهجمهور باشد. ای  وادهند یک سیاستمدار خوب، رئیسگویند. مردم ترجیح میمی« سیاستمداران بد»ایجاد شود را 

 ای خاود فاراهمبیشتری برای ماندن در قدرت بر جمهور وقت بد فراهم می كند تا با تقلید از رئیس جمهور خوب، شانسبرای رئیس

لم و اان كاافی، سااكند اگر و فقط اگر نهادهای دموكراتیک به میاجمهور بد از خوب تقلید میكند. البته در حالت تعادل، یک رئیس

گر ای  ایش دهد(. اافا های عمومی به میاان زیادی احتمال ماندن او را در پستشقوی باشند )به عنوان مثال، اگر و فقط اگر حمایت

بیعای افااایش شود. سطح فساد در ای  حالت باا مناابع طهای فاسد میجمهور وقت بد وارد فعالیتنهادها ضعیف باشند، یک رئیس

 ادهاایورهایی باا نهدهاد اماا در كشایابد، بنابرای  فراوانی منابع فساد را در كشورهای با نهادهای دموكراتیک ضعیف افاایش میمی

 .(2011و هودلر ) یاباهاتاچار راتیک قوی كمتر مصدا  ندارددموك

توان به دو دسته تقسیم كرد؛ دسته اول، اثر منابع طبیعی را بر دموكراسی و نهادهای مطالعات تجربی انجام شده در ای  زمینه را می

و بار اسااس رو  حاداق   1997-1971كشور طی دوره  113( برای 2001اند. در مطالعه راس )دموكراتیک مورد بررسی قرار داده

هاای دموكراسای ارتبااط منفای دارد و باه با شااخ نشان داده شده منابع طبیعی از قبی  نفت و مواد معدنی  مربعات تعمیم یافته

 یابد، اگرچه شواهد آماری آن همیشه قوی نیست.شواهد قوی از ارتباط بی  نفت و دولت اقتدارگرا دست می

 اندازه دولت و فساد

 13ری كاه بکارطاوهای دولتی در ایجااد فسااد متمركاا شاده اسات. باهبیشتر مطالعات نظری و تجربی پیرامون فساد بر نقش فعالیت

بکر بیشاتر ناشای از اهمیات و نقاش بخاش كند كه در صورت حذف دولت فساد نیا از بی  خواهد رفت. ای  بیان ( بیان می1974)

                                                           
1 1 Gauss 
1 2 Clark 
1 3 Becker 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

695 

 

گاذارن اسات جویانه سیاساتهای دولتی بیانگر فعالیت ها و سیاست های نامطلوب و رانتدولتی در ایجاد فساد است. افاایش هاینه

های ییرضروری خارج از كشور، مجوزهاای های مسافرتآید، برنامهشمار میها بههای شخصی آنده خواستهكنننوعی منعکس كه به

های متعادد، اساتفاده ای در برگااری كنفرانسهای حاشیههای متعدد و نامربوط با كارایی، هاینهمختلف صنعتی، رانت زمی ، پادا 

نفع ای  عملیات هستند، هایی از ای  قبی ، فقط برای گروه خاصی از افراد كه ذیهای دولتی و هاینهاز خودروهای لوكس در دستگاه

 شود.های اضافی تلقی میمفید است و برای مجموعه دولت هاینه

جویاناه بای  هاای راناتها بیشتر باشد، سطح فساد یا فعالیتچه هاینه ای  قبی  فعالیت بنابرای ، ای  پیش فرض وجود دارد كه هر

دهد. اگر كشورها مقیاس جویی و فساد را افاایش میهای رانتیرندگان بیشتر خواهد شد. بارگ شدن مستمر دولت، فرصتگتصمیم

آیاد و ممکا  اسات افاراد خواهاان گاه نسبت سرانه خدمات عمومی پاایی  مایكار ببرند، آناقتصادی را در ارائه خدمات عمومی به

نیا فرصتی برای فساد ایجاد كند كاه از انادازه    حال، ممک  است یک بخش دولتی بارگدادن رشوه شوند. با ای مجبور به ،خدمات

دهد اجماعی بای  نویساندگان تر باشد و احتمال فساد بیشتر گردد. ادبیات تجربی در ای  زمینه نشان مینسبی بخش عمومی بارگ

( 2007و دیگاران،  14ه مثبت ای  دو متغیر تاكید دارناد )گارق درباره رابطه نظری بی  اندازه دولت و فساد وجود ندارد. برخی بر رابط

 (.2002 ،15و گاتی برخی دیگر بر رابطه منفی ای  دو متغیر تاكید دارند )فیسم و 

كنند كه افااایش در بی  فساد و اندازه دولت دو نظر متفاوت وجود دارد: یک گروه بیان می طور كه گفته شد در خصوص رابطههمان

عباارت شاوند. باهها فاسادتر مایمداران و بوروكراتكند و سیاستجویی سیاسی فراهم میلت فرصت بیشتری را برای رانتاندازه دو

هاای ای بارای انجاام فعالیاتشوند و منجر باه انگیااههای ییرقانونی میتر سبب افاایش بازده مورد انتظار فعالیتدیگر، دولت بارگ

هاای باارگ، در ساایه ناكاارایی برآماده از بوروكراسای باه (، دولت1999) 16آكرم -ود. از نظر روزهشییرقانونی بیشتر مانند فساد می

دهند یک دولت باارگ ساعی دارد سیساتم كنتارل و تاوازن و شوند. برخی نیا در مطالعات خود نشان میفساد بیشتری كشیده می

باید فساد را كاهش دهد. از ای  منظر، ایا  واقعیات اساتنباط مای رو افاایش در اندازه دولت گویی را ترویم دهد، از ای تقویت پاسخ

هاا تری نسبت باه آنتری نسبت به كشورهای درحال توسعه دارند و نیا فساد كمشود كه كشورهای توسعه یافته عموماً دولت بارگ

 (.2010، 17ترادارند )كو

طح فساد و حجم دولت، با بااق رفات  ساطح فسااد، شاد ت ( نشان داده است كه گذشته از مثبت بودن رابطه بی  س1991) 18اسکالی

و  1987تاا  1983هاای ( با بررسی اثر اندازه دولت بر فساد مقامات دولتی، طای ساال1998) 19نلسون و یابد. گوئ آن نیا افاایش می

ال و مركای با فساد و هدف استفاده از مدل جرم و جنایت بکر دو هدف را تعقیب كردند. هدف اول كشف رابطه بی  اندازه دولت فدر

ها و اقداماتی از سوی دولت، كه سبب كاهش سوء استفاده از بخش عمومی و كاهش فساد می شود. نتایم تحقیق دوم، كشف فعالیت

 های محلی با فساد وجود دارد.های دولتخصوص هاینهها نشان داد كه رابطه مثبت و قوی بی  اندازه دولت و بهآن
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( نیاا نشاان 1999و دیگاران ) 20( گویای منفی بودن اثر اندازة دولت بر فسااد باوده اسات. قپورتاا2002) وگاتی های فیسم بررسی

( نشان دادند رابطاه معنااداری بای  2006) 21برند. از سوی دیگر گالسر و ساكستر، از فساد كمتری رنم میهای بارگدادند كه دولت

ای نشاان دادناد، اگار چاه باا افااایش انادازه دولات، فسااد ( در مطالعه2009) 22و گوئ اندازة دولت و سطح فساد وجود ندارد. بیلگر 

تار هاای باارگدار نیست. بیشتر كارشناسان بر ای  باورند كه دولتیابد، ولی ای  اثر دركشورهای با سطح فساد باق، معنیكاهش می

گیرندگان بیشتر است و های اداری، كارمندان و تصمیمدستگاه معنای وجود شوند، زیرا دولت بارگ بهتر میگرفتار فسادهای سنگی 

 یابد.گیری افاایش میاز ای  طریق احتمال فساد و رشوه

 

 پیشینه تحقیق

 مطالعات خارجی

باا اساتفاده  كشاور جهاان و 51میان  "كراسی و فساد سیاسی: یک مقایسه ملی متقاب  ودم»عنوان  باای در مطالعه(، 2010) 23هانگ

ها های اقتصادی دیگر بر متغیر فساد در ایا  كشاوركراسی  به همراه شاخ وبه بررسی اثر متغیر توضیحی دم ،مدل سه گانه یکاز 

، سه بار عملیات تخمی  انجاام داده و ، دوم و سوموی در ای  تحقیق با سه پارامتر مرتبه اولپرداخت.  1995-2000برای سال های 

موسساه بای  "بر اساس داده های بدست آمده از CPIدر ای  مطالعه از شاخ  فساد  .نموده استتخمی  را با هم مقایسه نتایم سه 

استفاده شده است. در نتیجه او پس از مطالعه هر سه تخمای   "زادیخانه آ"  دموكراسی بدست آمده از ، و شاخ "المللی شفافیت

كراسای میااان فسااد سیاسای و واماا باا افااایش مقادار دمنشان می دهد كه اگر چه رفتار فساد در كشورهای نمونه متفاوت است 

كراسی و فساد منفی بوده است و افاایش سطح دموكراسای در كشاورهای ورابطه بی  دم؛ به تعبیر دیگر اقتصادی كاهش یافته است

کای از راههاای سپس با ارائه راهکارهای سیاسی اقتصادی به خصوصای ساازی باه عناوان ی مورد مطالعه، فساد را كاهش داده است.

 های مردمی و انجم  های نظارتی را برای كاهش ای  پدیده شوم پیشنهاد می كند.ه و توسعه نهادكاهش فساد اشاره كرد

ابطاه بای  انادازه رباه بررسای « رابطه بی  فساد و اندازه دولت با توجه به نقش دموكراسای»عنوان  باای در مطالعه(،  2010كوترا )

  دیتا پرداختاه اسات. نتاایم پانبه رو   1995-2008 درحال توسعه طی دوره زمانیكشور  82فساد در  دموكراسی و سطح ،دولت

ار درابطاه معنای  دار بی  اندازه دولت و سطح فساد در كشورهای مورد مطالعه بوده اسات و از طرفایبیانگر رابطه معنی مطالعه وی

. خواهد یافات كاهش مقدار فساد ،كراسی افاایش یابدو. هرچه میاان دمها دیده شده استوكراسی و فساد در ای  كشورمنفی بی  دم

ر كشاورهای ددموكراسای  ار فساد را كاهش دهد باه شارط آنکاهبر اساس سایر نتایم ای  تحقیق افاایش اندازه دولت می تواند مقد

 هند.های نظارتی به درستی كار خود را انجام دو نهادمورد مطالعه به اندازه كافی نفوذ كرده 

باه بررسای رابطاه بای  مناابع  "و فسااد كراسایودم مناابع طبیعای،" عناوان باای در مطالعه (،2010) و همکار 24اتاچاریاهسامبیت ب

نتیجاه  پان  دیتا پرداختاه اسات. ویبه رو   1980-2004كشور جهان طی دوره زمانی  128دموكراسی و سطح فساد در  طبیعی،
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از طرفای فسااد باا  ها داشته وبت معنی داری با فساد در آن كشورر كشورهای جهان ارتباط مثگرفته است كه رانت منابع طبیعی د

 یافته است.ها كاهش ایش یافته مقدار فساد در ای  كشوركراسی افاوچه دم هرهمچنی  كراسی رابطه عکس دارد. ومقدار دم

از درآمد حاص  از مالیات توسط نهادهای عماومی منجار كنند كه بر اساس آن اختالس مدلی را ارائه می (،2011) 25بلک بورن و پول

یافتاه و رشاد و شود كه تورم افاایشهایش داشته باشد. ای  امر موجب میی بیشتری بر حق الضرب و هاینهشود كه دولت تکیهمی

ا از دیادگاه اداری بررسای گذاری به واسطه فشار نقدینگی كاهش یابد. ای  مقاله اثرات فساد بوروكراسی بر رشاد اقتصاادی رسرمایه

ناچاراً دولت در ایا  حالات . شودبردار است مدل بندی میكند. فساد به عنوان اختالس بر نهادهای عمومی كه برای دولت هاینهمی

و كننده تکیه كند. ای  امر موجب افاایش تورم شده كه به عنوان مالیات به مصرف شود كه به منابع دیگر مث  حق الضربمجبور می

 .شودكاهش در تجمع سرمایه و رشد می ،ای  حالت كند. نتیجهشار نقدینگی عم  میگذار با خاصیت فسرمایه

بینی كه آزادی اقتصادی در كاهش فساد مفیاد اسات باه صاورت قاوی و ی  پیشكنند كه ابیان می(، 2013) 26ونی و آگوستینگیرپ

هاای شاركت در یاک شمولی در مطالعات تجربی یافت نشده است. به همی  دلی  باه بررسای ایا  رابطاه باا اساتفاده از دادهجهان

اند قاادر باه هاای كاالن جماع شادهههایی كه با استفاده از دادكنند كه رو پردازند و استدقل میمقطعی می -نظرسنجی كشوری

حاد اثارات كاالن در اقادامات )خارد( آزادی اقتصاادی بارای فسااد،  چاه تاا كاه دهادمی نشاان نتایم. نیستندتوضیح مناسب آن 

های رقابات و مقاررات دولتای تواند توضیح دهد كه چارا فقادان سیاساتشده توسط درجه توسعه اقتصادی یک كشور، میمشخ 

 .كندها را تأیید میآفریقا و نمونه اقتصاد گذار حدس آن برای هاتخمی . باشد بیشتر فساد بازدهممک  است 

 مطالعات داخلی

ناماه اطالعاات ماه كه در ،"وابستگی فساد و اندازه دولت در كشورهای اسالمی"عنوان در مطالعه ای با (، 1390سجودی )و صادقی 

 كشاور 32 در فسااد ساطح دولت و اندازه به بررسی دو طرفه رابطه علی بی  ،به چاپ رسیده است 285شماره  ،یاقتصاد -یاسیس

م مطالعاه نشاان پرداختند. در ای  مطالعه از رو  آزمون علیت گرنجر استفاده شده بود. نتاای، 2008تا  2003 سالهای طی اسالمی

ک رابطه علی یاک طرفاه عبارتی یاست. به  شده تأیید دولت اندازه بر فساد ولی تاثیر ،فساد تاثیر نداشته است بر دولت اندازه داد كه

 د بر اندازه دولت وجود داشته است.فسااز 

باه  "MENAطقاه وكراسای در منبررسی اثر اندازه دولت بر فساد با تاكید بر نقاش دم"ان(، در مقاله ای با عنو1391) هنظر دهمرد

هدف اصالی ایا  مقالاه، شاناخت پدیاده فسااد و پرداخت.  MENA كشور منتخب منطقه 16وكراسی در بررسی رابطه فساد و دم

رابطه بی  انادازه دولات باا فسااد یاک . شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموكراسی است

 )2010-2003) موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، كه تحقیق مذكور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال های

 دهد كاه گساتر  انادازه دولات، یاا پاایی  باودن ساطح مورد بررسی قرار می دهد. نتایم نشان می ،با توجه به نقش دموكراسی را

دموكراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افاایش دهد. همچنی  اثر تعاملی اندازه دولت و دموكراسی بر فساد، گویای ای  مطلاب 

است كه با كاهش یافت  میاان دموكراسی، اندازه بارگ تر دولت، میاان فساد را كاهش می دهد؛ ایا  نتیجاه باازخورد ایا  مطلاب 

لاامااً  ، سیستم نظارت و كنترل نیا كمتر است، در نتیجه وقوع فساد كمتر نشان داده می شودكه ااست كه در سطح دموكراسی پایی

 به معنای كاهش فساد نیست.
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 یگروه د یشورهااز ك ی: مشاهداتیو رشد اقتصاد یفساد ادار ی رابطه ب یبررس"(، در مقاله ای با عنوان 1393حیدری و همکاران )

ظ متغیرهاای ای بالقوه در رابطه بی  شاخ  كنترل فساد و رشد تولیاد ناخاال  داخلای باا لحاانهبه بررسی تأثیرهای آستا "هشت

عضاو گاروه  اقتصاد بارای كشاورهایمخارج تحصی ، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام كشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن 

كاه  (PSTR) از مدل رگرسیونی انتقال مالیم تاابلویی پردازد. برای ای  منظورمی 1996-2011طی دوره زمانی  (D-8) هشت-دی

می با ک مدل دو رژیهای تابلویی ناهمگ  بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایم فرضیه خطی بودن را رد و یبرای بررسی داده

تحصای ، صاادرات ماواد خاام رل فساد، مخارج كند. در رژیم اول، متغیرهای كنتا پیشنهاد میر -862/0ای كنترل فساد حد آستانه

ری بار دافای و معناادار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منكشاورزی و شاخ  باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا

د، ای كنتارل فسااتار آن، متغیرهارشد تولید ناخال  داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح باقی فساد به سطوح پاایی 

خاارج مصارفی مدار و متغیرهای مخارج تحصی ، صادرات مواد خام كشاورزی و شاخ  باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا

لات و ارج مصارفی دوداری بر رشد تولید ناخال  داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخادولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا

ودن شاخ  باز ب ان تأثیرگذاری متغیرهای كنترل فساد، مخارج تحصی ، صادرات مواد خام كشاورزی ونرخ تورم كاسته شده، اما میا

 .اقتصاد با گذار به سطوح كمتر فساد افاایش داشته است

 

  هاتجزیه و تحلیل دادهو  روش شناسی

 کیا. به عناوان شده استستفاده ا یو ناهمگن یح  مشکالت مربوط به خودهمبستگ ی( براGMM) ایاز رو  پن  پودر ای  مقاله 

شاده اسات اماا مساائ   شانهادی( پ1999) 27هانسا  لهیكه باه وسا میاستفاده كن یاز مدل اثرات تصادف متوانستییم  یگایرو  جا

و  (2000 و1998، 28)بالنادل و بوناد)خواهاد ماناد  یهنوز هم ح  نشاده بااق یحیتوض یرهایمتغ زا یبعض یبرا زاییمربوط به درون

 استفاده شده است. GMM رو مقاله از   یعلت در ابه همی  . ((2005، جریندمیو)

 یمشاکالت یدارا یحیتوضا یرهاایاز متغ یبعضا یبرا زاییدرون و انسیوار ی، ناهمسانیالیسر یهمبستگ نهیدر زم ستایرو  پان  ا

 ینند مشاکالت مرباوط باه همبساتگكه بتوا كند یم جادیپژوهشگران ا یامکان را برا  ی، ا(SYS-GMM) ستمیاست. برآوردگر س

(، آرقناو و 1991) 29مشکالت توساط آرقناو و بوناد  یرفع كنند. ا رهایاز متغ یبعض یرا برا زایی و درون انسیوار یناهمسان ،یالیسر

 ساتمیو برآوردگار س )DIF-GMM(( ح  شادند كاه تفاضا  مرتباه اول برآوردگار 1998و  2000و بوند )( و بالندل 1995) 30باور

(GMM-SYS)  برآوردگر كردند. هئارارا (GMM-SYS) برآوردگر تفاض  مرتبه اول  یبرا  یگایجا کی قتیدر حقGMM  .اسات

شده اسات  ( استفاده2005) جریندمی( و و1998و  2000ندل و بوند )استفاده شده توسط بال یاز رو  شناس ا،یبرآورد مدل پو یبرا

 .میبه كار ببر( 1998و  2000و بوند ) ندلاستاندارد بال یخطاها حیتصح یرا برا ینمونه كوچک حیتصح میتا بتوان

اثرات ییر قاب  مشاهده خاص هر كشور و وجود وقفه متغی ر وابسته در متغی رهای توضیحی مشاک   ها در معادقتی كه در تخمی  آن

 ،31لای و باارو) شاود ست اساتفاده مایپویای پانلی ا یها( كه مبتنی بر مدلGMMاساسی است از تخمی  زن گشتاور تعمیم یافته )

                                                           
2 7 Hansen 
2 8 Blundell and Bond 
2 9 Arrelano and Bond 
3 0 Arrelano and Bover 
3 1 Barro and lee 
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 ساازگاری. شاوند مشاخ  مادل در رفتاه كاار له  ای  رو  قزم است ابتدا متغی رهای ابااری بهیبه وس ،تخمی  مدل برای(. 1996

 لهوسای تواند بهاعتبار می  ای. دارد بستگی اباارها و خطا جمالت سریالی همبستگی عدم فرض بودن معتبر به  GMMزنندهتخمی 

از پایش  یهاتیاز محدود ( آزمون شود. اولی آزمون سارگان1995) ورا(، آرقنو و ب1991ند )وون تصریح شده توسط آرقنو و بدو آزم

است كه وجود همبستگی سریالی مرتباه دوم در جماالت  2Mكند. دومی آماره تعیی  شده است كه معتبر بودن اباارها را آزمون می

در هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض عادم همبساتگی ساریالی و  كند. عدم رد فرضیه صفرآزمون میا خطای تفاضلی مرتبه اول ر

همبساتگی ساریالی مرتباه دوم در  كاه سازگار اسات یدر صورت GMMتخمی  زننده  عبارتی كند. بهبودن اباارها فراهم می معتبر

 جمالت خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد.

 بارده كار به هاخطا و اباارها بی  همبستگی نوع هر تعیی  برای و است شده تعیی  پیش از های( از محدویت1958سارگان  ) مونآز

 آزماون ای  برای صفر ضیهفر. باشد نداشته وجود همبستگی خطا جمالت و اباارها بی  باید باشند، معتبر اباارها اینکه برای. شودمی

تواناد فرضیه صفر می ن جا معتبر هستند كه با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. عدم ردآ تا اباارها كه است ای 

 یمبساتگه گوناه چیسازگار است كه ه یدر صورت GMM ستمیمدل س یتودن اباارها فراهم آورد. به عبارشواهدی دال بر مناسب ب

عتبار باشاند، مادل مآن  یسازگار بوده و اباارهاا GMMاشته باشد. اگر برآوردگر ند دوجو ماندهیباق ریاز مرتبه دوم در مقاد یالیسر

 معتبر خواهد بود. این ایپان  پو هایداده

 است: ریبه شک  ز  و( اقتباس شده است 2010ر )اتاچاریا و هودل، از مطالعه بهردگییمطالعه مورد استفاده قرار م  یكه در ا یمدل

     )1( 

درآماد : tiY: شاخ  دموكراسای؛ itDنفتی،  درآمد: itRRای؛ متغیر مجازی اثرات ثابت منطقه: شاخ  فساد؛  :itCIعادله باق، در م

 برداری از سایر متغیرهای كنترل موثر بر فساد است. سرانه؛ و 

 i = 1,2,…,N  and t = 1,2,…,T 

( منتشار CPIبندی كشورها را از شااخ  ادرا  فسااد )، ساقنه رتبه1995(، از سال TI) 32المللیشاخ  فساد: سازمان شفافیت بی 

ست. میاان ای  شاخ  بی  صفر تا ده متغیر است. نماره ا كند. هدف از ای  شاخ ، اندازه گیری میاان ادرا  فساد، در كشورهامی

ر كشوری با بیشتری  حد فساد را نشان می دهد )سازمان شفافیت ده مربوط به كشوری است كه در آن فساد وجود ندارد و نمره صف

های رایم در تحقیقات و مطالعات ای است و در عی  حال، یکی از شاخ (. شاخ  ادرا  فساد، شاخصی پیچیده2010بی  المللی، 

های موجود برای به سایر شاخ مربوط به فساد اقتصادی بوده كه از جامعیت باقیی برخوردار است؛ زیرا شاخ  ادرا  فساد نسبت 

تری با تولید ناخال  داخلی حقیقی سرانه دارد و همچنی  در محاسبه آن، جنبه های مختلاف اندازه گیری فساد، ارتباط بسیار قوی

 المللی قاب  دسترسی است.های قزم برای ای  مطالعه از سایت شفافیت بی فساد مدنظر قرار می گیرند. داده

 در مطالعات گذشته، دموكراسی در دو رو  اندازه گیری شده است: :یشاخ  دموكراس

درت قاکارگیری آزادی های مدنی و در نظر گرفت  عواملی مانند: آزادی بیان و تشک ، وجود قوه قضااییه مساتق  و محاسبه با ب -1 

 ون.برابری در برابر قانحاكمیت قانون، امنیت و حقو  مالکیت، استقالل شخصی و اجتماعی )جنسیتی، قومی، و ییره( 

                                                           
3 2 Transparency International 
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ن هاای ستق ، حقو  ساازماقوه مقننه م دموكراسی با در نظر گرفت  آزادی های سیاسی مانند: انتخابات آزاد و عادقنه، محاسبه -2

ت ستقالل، صاورسیاسی، حضور مخالفان و پتانسی  برای گروه های مجاا در داخ  هر كشور، به منظور دستیابی به خود مختاری و ا

  ه است.گرفت

بندی ساقنه كشورها را با توجه به هار دو مفهاوم دموكراسای ماورد و درجه بندی دموكراسی رتبه 33آزادی ، خانه1972در اوای  سال 

دست آمده را منتشر كرده است. در واقع از آن پس به بعد ای  ساازمان باا در نظار گارفت  محاسبه و ارزیابی قرار داده و اطالعات به

 یاسای، آزادی هاای مادنی باه محاسابهروند انتخابات و كثرت گرایی، عملکرد دولت، مشااركت سیاسای، فرهناگ س مواردی مانند:

دموكراسی برای كشورها پرداخته است. مقدار محاسباتی مقداری بی  یک تا صد می باشد؛ كه هر چقدر ای  مقادار بااقتر باشاد باه 

ی در ای  تحقیق نیا از ای  شاخ  بارای بررسا(. 2008)خانه آزادی،  باشد دموكراسی كشور مورد نظر می نای باقتر بودن درجهمع

 ها و مطالعات استفاده خواهد شد.

یاا از ی ای  متغیر نهای قزم براآید. دادهاز تقسیم درآمد ملی بر جمعیت كشور به دست می ؛سرانه ملی شاخ  درآمد :درآمد سرانه

 .بانک جهانی قاب  دسترسی است

دی در جادول یاک شود. نتایم تخمی  مدل بارآوربرآورد می GMMنظر با استفاده از رویکرد د نچه بیان شد الگوی موربا توجه به آ

 است. نشان داده شده

 

 فساد( :: نتایج تخمین مدل ) متغیر وابسته1جدول 

Z  متغیر ضریب 
734/7   485/0  CIt-1 

413/2   324/0-  D 

08/2   271/0  RR 

87/1   152/0-  RR*D 

12/3   286/0-  Y 

43/4   239/2  Constant 

های آماریآزمون  Z                               احتمال  
36/0  ( 32/12 ) Sargan Test 

037/.  ( 41/0 ) Arellano-Bond Test for AR(1) 

17/0  ( 78/0 ) Arellano-Bond Test for AR(2) 

000/0  ( 36/23 ) Wald Test 

  منبع: نتایم تحقیق

 

                                                           
3 3 Freedom house 
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ا رسته نیساتند( دهد فرضیه صفر آزمون سارگان )متغی رهای ابااری استفاده شده با پسماندها همبور كه جدول یک نشان میطهمان

توان گفت كه متغی رهای ابااری استفاده شده در ای  مدل مناساب هساتند. همچنای  فرضایه صافر توان رد كرد و از ای  رو مینمی

 توان رد كرد.دهند را نمیدوم را نشان نمی الت خطا در رگرسیون تفاضلی مرتبهآزمون همبستگی سریالی كه در آن جم

 دموكراسی بر شاخ  فساد منفی و معنادار است. دموكراسی كاه میاانگی  شااخ اثر متغیر شاخ  با توجه به سایر نتایم تحقیق، 

ثیر دارد، در نظر گرفته شده است. حقو  سیاسی، عنوان یک عام  سیاسی كه بر فساد تا بههای حقو  سیاسی و آزادی مدنی است، 

های گروهای آزاد و مساتق ، آزادی بیاان و گذاری، احااب مخالف و آزادی مدنی، شام  رسانهشام  انتخابات دموكراتیک، قوه قانون

ا بی  میااان فسااد، ماردم ام توان یافت،تشک  اجتماع، با فساد همبستگی منفی دارند. اگرچه هیچ نظام سیاسی مبرا از فساد را نمی

یافتگی باقتر و میاان دخالت و مشااركت چه سطح توسعه  ساقری و سطح توسعه یافتگی یک رابطه وجود دارد. به ای  معنی كه هر

 .(2010 ،34)تریسم  یابدكمتری می اد قابلیتبه همان نسبت فس مردم در تعیی  سرنوشت و نحوه مدیریت جامعه بیشتر باشد،

خلای، یاد ناخاال  داپاایی  باودن تولاساس سایر نتایم مطالعه نیا، اثر درآمد سرانه بر فساد منفی و معنادار شده است.  همچنی  بر

سایس و افی بارای تأتأثیر قاب  توجهی بر فساد دارد؛ زیرا كشورهایی با تولید ناخال  داخلی پایی ، قادر به تخصی  منابع ماالی كا

 ثارا یش یاباد.تواناد افاااهاای نظاارتی، فسااد ماییستند. بنابرای  به دلی  عدم تأسیس سیساتمتنفیذ نظام حقوقی و قضایی مؤثر ن

هاا و ی دولاتدر كشورهای نفت خیا به دلی  عدم پاساخگویمثبت و معنادار به دست آمده است.  درآمدهای نفتی بر دموكراسی نیا

ت باه ته نباودن دولاوابساهمچنای ،  تواند افاایش یابد.فساد می نیا انحصارات دولتی، حتی با وجود باق بودن تولید ناخال  داخلی،

اثار شااخ   دهاد.شود و فرآیند سیاست را در معرض فسااد قارار میدرآمدهای مالیاتی، به پاسخگو نبودن دولت به مردم منجر می

رو خواهاد ی روبهدارد، با مردمدولتی كه به مردم پاسخگویی ندار است. درآمدهای نفتی در دموكراسی نیا مثبت و معنی ضربحاص 

 هد كرد.و زمینه گستر  بیش از پیس فساد را فراهم خوا توجهی خواهند كردشد كه نسبت به قوانینش بی

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه

یاده در ساطح افاایش سطح دموكراسی، ارتباط بی  المللی كشورها و ظهور سازمان شفافیت جهانی، منجر به شناخت بیشتر ای  پد

ت رده گذشته، یعنی بحران اقتصادی شر  آسیا و رسوایی در زمینه فساد همراه با دخالت مقاماا جهانی شد. دو رویداد بارگ در دهه

 كننده فساد را افاایش داد.باقی دولتی، آگاهی عمومی درباره تأثیرات تباه

باه  خاورمیاناه یكشاورهامنتخبی از  فساد، در بر یو دموكراس نفتی هایدرآمد ریتاثبررسی  رو هدف ای  مطالعه نیااز ای 

شااخ  تركیبای دموكراسای و اناد اماا كراسی و درآمد سرانه اثر منفی بار فسااد داشاتهوبود. نتایم نشان داد كه دم GMMرو  

 كشورهای مورد مطالعه داشته است. درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر سطح فساد در

هرگوناه ارتشاا و  یها، راه را بارامطبوعاات و رساانه یو مخصوصااً آزاد یراسابا گستر  دموك ی شودم یشنهادپ ی بنابرا

 یگای جاا یمناابع درآماد یردولات باه ساا یباا اتکاا ی . همچنیدبخش یترا تقو گویی نظارت و پاسخ یستماختالس كم كرده و س

 دهد. یشافاا یاخود در برابر مردم را ن گویی پاسخ د،خو یبه درآمدها یدنضم  ثبات بخش ینفت یدرآمدها
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