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چکیده
دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی ،اهمیت راهبردی در
برنامههای کالن اقتصادی کشورها داشته باشد .صدور فرمان هشت مادهای مقابله با فساد اقتصادی از سوی
مقام معظم رهبری در سال  6926نشاندهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین
مسئوالن کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی ،عالوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است ،در
گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل میباشد .با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به
اغلب کشورها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته ،الزم است عالوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص
شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود ،شناخت مهمترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد
اقتصادی ،پیششرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل میباشد .لذا ضروری است با شناخت
ابعاد مقوله فساد اقتصادی ،بهعنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی ،رابطه این
شاخص را با متغیرهای کالن اقتصادی بررسی نماییم .این مطالعه با بهرهگیری از روش میدانی و کتابخانهای،
اطالعات  82کشور با وفور منابع طبیعی را برای سالهای  8666تا  8669جمع آوری و از رهیافت دادههای
پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است .نتایج این تحقیق نشان میدهند که در کشورهای دارای
منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق میباشد ،نه تنها فساد از متغیرهای کالن اقتصادی متأثر میشود
بلکه میتواند بر آنها نیز اثرگذار باشد .انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آنها استفاده شده است بدین
ترتیب میباشد :تولید ناخالص داخلی ،تحصیالت ،کارآمدی دولت ،نابرابری درآمد ،اندازه دولت ،توسعه انسانی،
توسعه مالی ،ارزشافزوده صنعت ،آزادی رسانه ،تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .نتیجهای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیلها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیرها به
جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد میباشد.
واژگان کلیدی :فساد ،متغیرهای کالن اقتصادی ،کشورهای دارای منابع طبیعی ،اقتصاد مقاومتی.
 6استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق()Tootian_ir@yahoo.com
8
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شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر فساد اقتصادی

 .1مقدمه
پایان جنگ سرد و حرکت بسیاری از کشورها بهسوی توسعهی اقتصادی ،نشان داده که جایگاه کشورها در
معادالت جهانی بسیار بیشتر از گذشته وابسته به عملکرد اقتصادی و توانمندی اقتصاد این کشورها هست.
همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) فرمودهاند« :همه شواهد نشاندهنده این است که دشمن
امروز بر چند نقطه ،تکیه اساسى دارد .از واضحترینهایش انسان شروع کند ،یکى مسئله اقتصاد است .»6لذا،
بسیار مهم است که بر لزوم بهبود عملکرد اقتصادی تأکید شود و راهکارهایی برای برطرف کردن ضعفها
اندیشیده شود .بااینحال شواهد حاکی از این است که طیف وسیعی از کشورهای درحالتوسعه دارای منابع
طبیعی ،همچون کشور ما ،علیرغم برخورداری از ثروتهای سرشار منابع طبیعی و انسانی ،طی دهههای
گذشته عملکرد قابلقبولی درزمینه اقتصادی و اجتماعی نداشتهاند .رشد اقتصادی پایین و پر نوسان ،کارایی
پایین سرمایهگذاریهای دولتی ،تورمهای باال ،تراز تجاری منفی ،روند نزولی نرخ ارز واقعی ،کسری بودجه
مستمر ،نرخ پسانداز پایین ،فساد گسترده و در کل بیثباتی محیط اقتصاد کالن ،ازجمله ویژگیهای بسیاری
از این کشورهاست.
توضیح چگونگی بروز چنین سوء عملکردهایی و نیز ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها ،از اساسیترین
مباحث موردتوجه محققان و سیاستگذاران طی سالهای متمادی بوده است .در این میان ،در ادبیات
اقتصادی از فساد اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای منفی اثرگذار بر عملکرد اقتصادی یادشده
است که اتخاذ راهبردهای کالن جهت کنترل مؤثر آن ،ازجمله الزامات هر برنامهای جهت بهبود عملکرد
اقتصادی است.
فساد اقتصادی ،توان دولت جهت وضع مقررات کارآمد و اصالح نواقص بازار را کاهش میدهد .درصورتیکه
دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بازارهای مالی ،بازار کار ،مراکز ارائه خدمات عمومی نظیر مراکز آموزشی،
بهداشتی ،دادگستریها و مانند آنها ایفا کند؛ بیتردید این ضعف دولت ،اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی
آحاد جامعه بر جای خواهد گذاشت .فساد اقتصادی موجب میشود رانت جویی و کسب سهم هرچه بیشتر از
ثروت موجود جامعه ،در قیاس با کارآفرینی و خلق ثروت مشروع ،از جذابیت بیشتری برخوردار گردد .درنتیجه
فساد اقتصادی به از بین رفتن انگیزه افراد توانمند و خالق برای کارآفرینی و انحراف استعدادهای جامعه به
سمت فعالیتهای رانت جویانه میانجامد .فساد اقتصادی موجب افزایش نابرابریهای درآمدی و گسترش فقر
میشود .فساد اقتصادی ،بهرهوری مخارج سرمایهگذاری را کاهش میدهد .کاهش بهرهوری مخارج سرمایه-
گذاری ،ناشی از هزینههای سنگین و عدم اطمینانی است که فساد اقتصادی ایجاد میکند .فساد اقتصادی
می تواند موجب از دست رفتن بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت شود؛ اما اثرات منفی معضل فساد
اقتصادی تنها به موارد ذکرشده و پیامدهای اقتصادی محدود نمیگردد .شیوع قانونگریزی تودهای وهن

 - 1بیانات معظم له در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی6936/69/62 ،
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قانون ،کاهش رضایت آحاد جامعه از نظام سیاسی و بروز بحران مشارکت و مقبولیت ،تزلزل در کیان سیاسی
و بحران نفوذ ،بحران مدیریت ،گسترش انواع بزه و آسیبهای اجتماعی ازجمله پیامدهای سیاسی اجتماعی
فساد اقتصادی است که مورد تأکید صاحبنظران میباشد .این اهمیت راهبردی کنترل فساد اقتصادی در
کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز مشهود است« :مسئله مبارزه با فساد اقتصادی خیلی مهم است،
بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماریهای واگیردار بسیار شدید است؛ لذا بایستی حتماً به این مسئله توجه
کرد .»6درنهایت اینکه ،تبیین ابعاد مقوله کنترل فساد اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ازجمله
مطالبات مقام معظم رهبری است.
از این منظر ،فساد اقتصادی میتواند پیامدهای مخربی بر ثبات ساختارهای سیاسی اجتماعی داشته باشد و
تضعیفکننده امنیت ملی کشورها باشد .لذا در پژوهش حاضر در پی آنیم با بررسی فساد اقتصادی ،رابطه آن
را با متغیرهای کالن اقتصادی برای  82کشور منتخب دارای غنای منابع طبیعی را سنجیده و ضمن شناسایی
نقاط ضعف ،راهکارهای کالن الزم برای مقابله با این معضل ارائه نماییم.
 تبیین جایگاه فساد در الگوی اقتصاد مقاومتی:
یکی از مهمترین فرامین مقام معظم رهبری پیش از ایالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،فرمان هشت
ماده ای ایشان در اردیبهشت سال  26در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی می باشد .در واقع گام اول در
مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد ،مهار سوداگری و فساد است.
منظور از سوداگری ،فعالیتهای غیر مولدی است که از تالطمات و نوسانات بازار سوء استقاده نموده و
بهرمندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند .عدم تقارن های اطالعاتی ،رانتهای مختلف اعتباری،
انحصاری و  ...منشاء بروز اینگونه رفتارها هستند .در اقتصاد مبتنی بر داللی و سوداگری ،بخش مولد بیشترین
آسیب را می بیند .چنین اقتصادی در برابر فشار خارجی کمترین مقاومت را داشته و به سرعت فرو می پاشد.
فساد اما مفهوم روشنتری است .مقام معظم رهبری در بیانات خویش بارها به این مسئله و اهمیت مبارزه با
فساد اشاره داشته اند .ایشان در فرمایشات خود با بیان ارتباط فسادگریزی با کاهش امنیت اقتصادی می
افزایند :کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران مطمئن است و
این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی
و جوینده کار و همه قشرها ،از صحت و سالمت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و
اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند .اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات

 - 6بیانات در دیدار فعاالن بخشهای اقتصادی کشور6936/9/81 ،
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حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طالبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند ،همه احساس نا امنی
6
و نا امیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به ایتفاده از راههای نامشروع تشویق خواهند شد.
بند  88 ،63و  89سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به این موضوع می باشند .به این شرح که:
 -63شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینه های فساد زا در حوزه
های پولی ،تجاری ،ارزی
 -88دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه
امکانات کشور اقدامات زیر را معمول دارد:
-

شناسایی و به کار گیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و
اقدامات مناسب.
رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال و سریع و به هنگام در
برابر مخاطرات و اختالل داخلی و خارجی

 -89شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
مالحظه می شود که سه بند از  82بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صریح یا غیر صریح به اهمیت مسئله
فساد و شفافیت اقتصادی اشاره می کند .اخیراٌ نیز ایشان با بیان دوباره اهمیت توجه به فساد می فرمایند :یک
کار دیگری که در وظایف نظارتی مجلس مهم است ،مسئله مبارزه حقیقی با فیاد است .حقیقتاٌ مبارزه با فساد
مهم است .نگذاریم کانونهای چرکین شکل بگیرندکه عالج آنها مشکل باشد .اگر نظارت درستی باشد ،گاهی
اوقات در قدم های اول می شود جلوی یک حرکت خطا و گناه آلود را گرفت اگر ما در قدم های اول جلوی
آن را نگرفتیم و این بیماری پیشرفته شد و این زخم ناسور شد ،آنوقت عالج آن مشکل می شود ،اگر به آن
عالج هم برسد با سختی و دشواری و تحمل خسارت ها خواهد رسید .از اول جلوی آن را بایدگرفت.
8
خوشبختانه در زمینه های سیاسی و اقتصادی در نظام ،این تجربه را هم داریم.
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تحقق عدالت و ریشه کن شدن مفاسد حوزه اقتصاد است .یکی از نمود های
فساد دسترسی بخش کوچکی از جامعه به منابع بزرگتر از سهمشان است و این عامل باعث می شود که سهم
اکثریت جامعه و به ویژه قشر فرودست از منابع بسیار کم شود و این با برابری فرصتها و در نهایت با عدالت
در منافات است؛ اما شناخت بهتر جایگاه فساد اقتصادی در تحقق یک الگوی مقاوم اقتصادی جز با شناخت
بیانات مقام معظم رهبری 6926/68/66
2بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1030/40/40
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پیامدهای گسترده و مخرب فساد بر مقاومت اقتصادی حاصل نمی شود .بدین منظور ،مهمترین پیامدهای
فساد اقتصادی بر متغیر های کالن اقتصادی بررسی می شود.


ارتباط مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در رابطه با شفافیت و مقررات مالی میفرمایند :ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و
مقررات اقتصادی انجام بشود – مقررات اقتصادیای که امروز یکچیزی بگوییم ،فردا عوضش بکنیم،
فایدهای ندارد – مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن
برنامهریزی کنند ،هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد.
دربند ( )63سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی بر شفافسازی اقتصاد و جلوگیری از زمینههای فسادزا تأکید
شده است ،همانطور که اشاره شد یکی از موارد مهم در بحث شفافیت در برخی مقررات مالی نهفته است ،در
ماده ( )9فصل دوم از قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای مشمول این قانون را
ملزم نموده تا کلیه بخشنامهها ،دستورالعملها و رویههای مربوط به حقوق شهروندی ،مراحل مختلف اخذ
مجوزها ،تسهیالت اعطائی ،مراحل مربوط به صادرات واردات کاالها و ...را با روشهای مناسب و مختلف به
اطالع عموم برساند.
از سویی یکی از مواردی که در شکلگیری فساد مؤثر است عدم اطالع مردم از قوانین و بخشنامههایی
است که یا شرایط و چگونگی ایجاد شغل و دریافت تسهیالت را مشخص نموده و یا روشها و امتیازاتی که
برای واردکنندگان و صادرکنندگان بهصورت قانون و یا آییننامه و بخشنامه صادرشده را تعیین مینماید و
ممکن است به علل مختلف ازجمله ،سهلانگاری و سوءاستفاده در اختیار افراد قرار نگیرد ،از طرفی این تفکر
در بحث حقوق شهروندی و اشاعه آن بین کارگزاران و مسئوالن ممکن است تداعی شود که در صورت
ترویج و آموزش حقوق شهروندی مطالبات مردم از دولت و دستگاههای اجرایی بیشتر خواهد شد و این
موضوع باعث ایجاد مشکالتی برای دستگاهها و نظام بشود که این تفکر با آزادیها و حقوق شهروندی و
حقوق اساسی جامعه مغایرت دارد .این عامل در مطالعه کنونی با در نظر گرفتن نسبت واردات به تولید
ناخالص داخلی تا حدودی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
مقام معظم رهبری از سال  6912عناوین فساد اقتصادی و مفاسد اقتصادی را در بیانات خود مورد تأکید قرار
میدهند و پیشگیری و مقابله با فساد را یکی از مهمترین کارها و عامل سلب امنیت مردم معرفی میکنند
همچنین در سال هشتاد ،فرمان هشت مادهای ،در خصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و
اقتصادی را به سران قوا صادر میکنند:
امروز کشور ما تشنهی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است؛ و
اینهمه به فضائی نیازمند است که در آن ،سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و
جویندهی کار و همهی قشرها ،از صحت و سالمت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی
و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند .اگر دست مفسدان و سوءاستفاده از امکانات
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حکومتی ،قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیادهخواهان پر مدّعا و انحصار جو ،طرد نشوند ،سرمایهگذار و تولید
کننده و اشتغال طلب ،همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای
نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
در اینجا عالوه بر اینکه اهمیت موضوع مبارزه با فساد برای ما بیشتر روشن میشود ،این نظریه بار دیگر
تقویت میشود که بندهای اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه زنجیروار بههمپیوستهاند و از سوی دیگر هرچند (بند)
بهصورت مرتبط به یکدیگر و الزم و ملزوم هم هستند ،رهبری در این فرمان ،مبارزه با مفاسد اقتصادی را
زمینهساز اصلی ،فعالیت اقتصادی سالم ،ایجاد اشتغال ،امنیت روانی و آرامش در جامعه میدانند که مطلب
بهجا و حقهای است .در اینجا ذکر دو مطلب هم الزم میباشد :اول آنکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث ثبات
و امنیت اقتصادی و عدم خروج سرمایهها از کشور میشود و این امر را کارشناسان اقتصادی بدیهی میدانند؛
اما مطلب مهم دیگر آن است که به بهانه مبارزه با فساد نباید با متهم کردن بیگناهان و مورد سوءظن 6و در
معرض اهانت قرار گرفتن مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار موجبات نامیدی و دلسردی گردد که البته
تحقق این کار مستلزم ،انتخاب افراد و متولیانی درستکار ،پاک دست ،امانتدار و دلسوز میباشد .مبارزه با
فساد یک حرکت جهاد گونه و به تعبیر رهبری جهاد اقتصادی را میطلبد؛ از طرفی تا زمانی که در نظام پولی،
مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد ،توزیع امکانات بهصورت عادالنه انجام نمیشود و بر همین اساس
موجب میگردد ،انتخاب افراد عادالنه و منطقی نباشد و افراد شایسته انتخاب نگردند و بهتبع آن امنیت کافی
برای فعالیتهای اقتصادی و توسعهای ایجاد نشود؛ و بهجای آنان کسانی که با استفاده از رابطه ،رانت و فساد
اقتصادی به این عرصه گام میگذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.
از دیدگاه مقام معظم رهبری یکی از ضروریات مقاوم سازی اقتصاد دسترسی آزاد به اطالعات و شفافیت
اطالعات است که این قانون در سال  6922تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال  6932مصوب شد.
رویکرد قدیم و ناکارآمد موجود در این قانون و آیین نامه آن ،عمالً باعث عدم اجرای آن شده است .چنانچه
در فصل ششم مشاهده شد ،در این مطالعه این جنبه از اقتصاد مقاومتی را با وارد نمودن شاخص آزادی
رسانهها بررسی نمودیم.

 .2پیشینه تحقیق
برخی استدالل کرده اند که فساد باعث آسیب رساندن به فرآیند توسعه اقتصادی خواهد شد و اینیک دیدگاه
رایج در محافل دانشگاهی میباشد .بااینحال ،شناسایی دالیل دقیق برای این تأثیر ساده نیست .ولی
بررسیهای نظری و تجربی شالیفر ویشنی دالیلی را ارائه دادهاند مبنی بر اینکه فساد منابع را به سمت
بخشهای غیر مولد هدایت میکند و باعث ناکارایی در تخصیص منابع خواهد شد و مانعی برای

 - 6اصل سی و هفتم قانون اساسی :اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ،مگر این که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد.
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سرمایهگذاری در بخشهای مولد خواهد بود و سرمایهگذاری را به بخشهای کمتر مولد سوق خواهد داد.
6
(شالیفر ویشنی)6339 ،
آتا و آرواس در مقالهای به بررسی عوامل تعیینکننده فساد اقتصادی پرداختند و عنوان میکنند که چون فساد
در ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،قانونگذاری ،اجتماعی و فرهنگی یک کشور ریشه دارد میتواندد تهدیددی
برای امنیت کشور باشد .در این مقاله برای  89کشور اروپایی در طول سالهای  8662تدا  8662بده بررسدی
تأثیر عوامل اقتصادی نظیر توسعه اقتصادی ،رشد اقتصادی ،تورم ،آزادی اقتصادی و توزیدع درآمدد بدر فسداد
پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که توسدعه اقتصدادی ،تدورم ،آزادی اقتصدادی و توزیدع درآمدد بدهطدور
معنیداری بر فساد تأثیر میگذارند .مثالٌ دورهای که تولید ناخالص داخلی سرانه در حال افزایش اسدت ،فسداد
کاهش می یابد و درزمانی که تورم باالست و توزیع درآمد نامتوازن و ندابرابر اسدت ،فسداد افدزایش مدییابدد.
درحالیکه طبق نتایج رشد اقتصادی اثر معناداری بر فساد ندارد( .آتا و آرواس)8668، 8
در مقالهی دیگری شاو و همکاران ( )8662به بررسی رابطه کمی میان فسداد و عوامدل اقتصدادی پرداختندد.
آنها گزارش میکنند که رابطه کمی میان سطوح فساد و عوامل اقتصادی نظیر ثروت کشور و سرمایهگذاری
سرانه وجود دارد .این رابطه برای کشورهای گوناگون و همچنین در طی دورههای زمانی متفاوت پایدا و ماندا
باقی میماند .نتیجهای دیگر که در تحقیقشان به آن رسیده اند این است که یک رابطه منفی بین فساد و رشد
اقتصادی بلندمدت وجود دارد .همچنین نتایج مشابهی را برای دو شاخص متفاوت فساد یافتهاند و این نتیجده
اشاره به این موضوع دارد که رابطه میان فساد و ثروت مسدتقل از روش انددازهگیدری فسداد اسدت( .شداو 9و
همکاران )8662 ،
افزایش در فساد دو اثر دارد )6 :باعث کاهش درآمدهای عمومی میشود چون شاهد این خواهیم بود که
سرمایه به کشورهای دیگر میرود و این باعث کاهش پایههای مالیاتی و بنابراین کاهش درآمد مالیاتی
میشود )8 .باعث افزایش هزینههای عمومی دولت میشود چون در اقتصادهایی که فساد در آنها شایع
هست ،دولتها هزینههای عمومی زیادی را تأمین مالی خواهند کرد که اغلب بهصورت ناکارا استفاده
میشوند و درنهایت دولتها مجبور به پولی کردن کسری بودجه هستند که همه این موارد در تورم خود را
نشان میدهد و باعث افزایش تورم میشود( .رحمانی و یوسفی .)8662 ،مداخله بیشازحد دولت نیز با فساد در
ارتباط است .سیاستهایی که ناشی از مداخله بیشازحد دولت میباشند عبارتاند از :فراهم کردن وامها با
نرخی کمتر از نرخ بازار ،ایجاد محدودیتها برای تجارت خارجی ،فراهم کردن کاالها و خدمات توسط دولت،

1

.Shlifer &Vishiny
.ATA and Arvas
3 .Shao
2
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کنترلهای قیمتی و مقررات اضافی ،مالکیت دولت بر منابع همگانی (نظیر برق و تلفن) و منابع طبیعی.
6
(مککادی)8666 ،
هایده و همکاران ( )8666به بررسی رابطه میان فساد و توسعه پایدار با استفاده از دادههای  666کشدور بدین
سالهای  6331تا  8662پرداخت .پایداری توسط رشد در سرمایه سرانه واقعی اندازهگیری شده است .تحلیل-
های تجربی نشان میدهند که اندازهگیریهای مقطع عرضی ادراک فساد 8و تجربه فسداد 9رشدد در سدرمایه
سرانه واقعی را خواهد کاست .برخالف شواهد درزمینه رابطه بین فساد و رشد در تولید ناخالص داخلی سدرانه،
همبستگی منفی میان طیف وسیعی از شاخصهای مختلف فساد و رشد در سرمایه سرانه کامالٌ قوی و محکم
است .وی ذکر میکند که این نتایج ،با ادبیات نفرین منابع مرتبط است و این نتایج نشان میدهدد کده فسداد
میتواند اقتصاد را در یک مسیر ناپایداری که همراه با آن ،سرمایههای اقتصاد در حال فرسدایش اسدت ،قدرار
میدهد( .هایدر و همکاران)8666، 2
معیارهددای متفدداوتی بددرای ارزیددابی میددزان توسددعهیددافتگی کشددورها وجددود دارد .در ایددن میددان ،تولیددد
ناخالص داخلی سدرانه عدام تدرین شداخص مورداسدتفاده جهدت مقایسده سدطح توسدعه اقتصدادی کشدورها
میباشد .نتدایج وایددرمن نشدان مدی دهدد تولید ناخالص داخلی سدرانه ،رابطده عکدس بدا فساد مدالی دارد.
(لیته وایدرمن.9)6333 ،
نگاهی به رتبهبندیهای بینالمللی منتشرشدده درزمینده فسداد مدالی نشدان مدیدهدد کده اکثدر کشدورهای
موفق در عرصه کنترل و مبارزه با فساد ،جدزء توسدعهیافتدهتدرین کشدورهای جهدان مدیباشدند .بده عبدارت
بهتر نوعی رابطه عکس بین سدطح توسدعهیدافتگی و فسداد اقتصدادی مشداهده مدیشدود .بدر ایدن اسداس
الپورتددا قائددل بدده ایددن اسددت کدده افددزایش سددطح توسددعهیددافتگی موجددب کدداهش فسدداد مددالی مدیشددود.
1
(الپورتا)6339 ،
از طرف دیگر محققین بدر ارتبداط غیرخطدی درآمدد و فسداد تأکیدد دارندد .ازنظدر آندان ،در مراحدل ابتددایی
توسعه ،همگام با افزایش درآمد سرانه ،فسداد مدالی نیدز افدزایش مدییابدد ،امدا از یدک حدد آسدتانهای 2بده
بعد ،رابطهای منفی بین این دو متغیر برقرار خواهدد شدد ،بدهگوندهای کده افدزایش درآمدد بدا کداهش فسداد
2
همراه خواهد بود( .باردهان6332 ،؛ وی)6333 ،

1 .Mccuddy
2 .Perceived Corruption
3 .Experienced Corruption
4 .Haider
5 .Leite & Weidmann
6 .La Porta
7 .Threshold
8 .Bardhan-Wei
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استیونز نقش مثبت منابع طبیعدی بدر توسدعهی اقتصدادی اشداره کدرده اسدت .بدر اسداس نظریدات موافدق
با نقش مثبت منابع طبیعی ،درآمددهای حاصدل از مندابع طبیعدی مدیتوانندد بدا کمدک بده فرآیندد انباشدت
6
سرمایه ،زمینهساز تولید ثدروت در اقتصداد کشدورها باشدند .بدهعندوانمثدال صداحبنظراندی مانندد لدوئیس
9
و روستو 8ازجمله طرفداران این استدالل میباشند( .استیونز)8669 ،
از طرف دیگر عدهای بر این عقیدده اندد کده وفدور مندابع طبیعدی ممکدن اسدت موجدب تقویدت و گسدترش
فساد اقتصادی شود .در این صدورت ،فسداد مدالی مدیتواندد یکدی از کاندالهدای بدالقوه منفدی تأثیرگدذاری
وفور منابع طبیعی بدر عملکدرد اقتصدادی کشدورها باشدد .ایدن کاندال مدورد تأکیدد محققدانی مانندد لدین و
تورنددل ،2باالنددد و فرانسددویز ،9مهلددوم و همکدداران 1و رابینسددون و همکدداران 2مددیباشددد( .باردهددان6332 ،؛
2
وی)6333 ،
آکا ،آتا و کاراکا ( )8668در مقالهای به بررسی ارتباط میان تورم و فساد پرداختند .در این چارچوبِ یک رابطه
علت و معلولیِ قوی بین تورم و فساد وجود دارد .در این بررسی ،رابطه یکطرفه بین تورم و فساد بررسیشده
است .در این مقاله ،اثرات متغیرهای تورم ،رشد اقتصادی ،شکاف تجاری ،3کیفیت قانونگذاری ،کارایی دولت،
ثبات و مسئولیتپذیری سیاسی روی فساد بررسیشده اسدت .آنهدا بدا مطالعده  32کشدور طدی دوره زمدانی
 8668-8666از سه گروه متفاوت درآمدی به این نتیجه رسیدند که تورم اثر معنیدار مهم و مثبتی روی فساد
در هر  9گروه متفاوت درآمدی در  32کشور مورد مطالعه دارد( .آکا ،آتا و کاراکا)8668 ، 66
 مروری بر تجربیات سایر کشورها
بررسی عملکرد و نتایج حاصل شده سایر کشورها راهنمایی خوبی در انتخاب مسیر صحیح ریشکن سازی
فساد خواهد داشت لذا در ذیل به بررسی اجمالی عملکرد دو کشور موفق در مهار فساد گرجستان و مالزی
خواهیم پرداخت.
تجربه مالزی :مالزی به عنوان الگویی خوب برای کشورهای درحال توسعه به شمار میرود .براسداس
آخدرین آمدار رتبهبندی «شاخص ادراک فساد در  »8662مالزی با کسب نمره  22در رتبه  18جهان از میان
 626کشور قرار دارد .از جمله راهبردها و اقدامات اساسی دولت مالزی در کنترل فساد می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
1 .Lewis
2 .Rosto
3 .Stevens
4 .Lane &Tornell
5.Baland& Francois
6. Mehlum et al
7 .Robinson et al
8 .Bardhan-Wei
9 .Trade Gap
10 .Akça and Ata and karaca
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 -6تشکیل کمیته نضارت بر سالمت اداری :هدف این کمیته حل ضعفهای مدیریتی و خدمات عمومی و
برخورد با سوءاستفاده از موقعیتهای سازمانی بود .به منظور هدایت و کنترل بهتر فعالیتهای یکپارچه
سازی مدیریت برای کمیتههای تعریف شده در سطوح مختلف ،مسئولیت آنها بهصورت دستور کار
مشترکی بیان شده است و هرکدام در سطح خود به موضوعات زیر میپردازند:
 بررسی و اصالح قوانین و مقررات :شناسایی ،بررسی و پیشنهاد بازنگری و اصالح قوانین و مقررات
سازمان و تجدیدنظر در موارد کهنه شده و مشکلساز ،بهمنظور غلبه بر ضعفهای مدیریتی و بهبود
کنترل فساد ،سوءاستفاده از موقعیت و سوء رفتار کارمندان به ویژه در مدیریت امور مالی.
 بررسی و اصالح سیستمها و رویههای کاری :شناسایی و بررسی وظایف عمده سازمانی و ارزیابی
سیستمها ،رویهها و کنترلهای سازمانی .وجود و پیشنهاد تغییر و اصالح آنها به مسئوالن ذیربط
باهدف افزایش کارایی ،سودمندی ،شفافیت و پاسخگویی در خدمات و پیشگیری از فساد ،سوءاستفاده از
موقعیت و سوءرفتار کارمندان.
 تعیین ارزشهای متعالی و اصول رفتاری :همه سازمانها برای افزایش همبستگی بین کارکنان و کسب
احترام بیشتر ،خود باید نسبت به تعیین ارزشهای اخالقی مطلوب محیط ،آمدوزش و تلقدین آنهدا بده
کارمندان اقدام نمایند .اصول رفتاری که بیانگر استانداردهای رفتاری مورد انتظار از کارکنان باشد ،نظم
و همبستگی آنها را افزایش میدهد .البته همسویی بیشتر این ارزشها و اصول بدا قدوانین ،احتمدال
موفقیت را باال میبرد.
 تشویق کارکنان :الزم است تا ضوابط تشخیص و تشویف افراد دارای بهرهوری باال و کسانی که با تکیه
بر اعتقادات دینی و با انجام فعالیتهای داوطلبانه ،ارزشهای مطلوبی را به نمایش میگذارند و سرانجام
افرادی که سوءمدیریت و اعمال خالف را در سازمان خود به نهاد مبارزه بدا فسداد گدزارش مدی دهندد،
تدوین و اعالم شود.
 اقدامات تنبیهی و اصالحی :بی تفاوتی در مقابل اعمال خالف قوانین و مقررات ،موجب از دسدت رفدتن
سازوکار کنترل داخلی میشود .کمیته نظارت بر سالمت اداری باید مطمئن شود کده رویدههدایی بدرای
برخورد با این موارد وجود دارد .باید به کارکنان تفهیم شود اقدامات آلوده بده فسداد و سدوءرفتار عواقدب
بدی دارد .رؤسای سازمانها باید سبک زندگی کارکنان خود را تحتنظر داشته و قبدل از بدروز اشدکال،
اقدام مقتضی به عمل آورند.
 تعریف نقش مدیران :اطمینان یافتن از اجرای دستور کار کمیتهها و رسیدن به اهداف مورد نظر مسدتلزم
ایفای نقش رؤسای سازمان ها در ترویج عملدی فرهندگ کداری مدؤثر ،انضدباط و فرهندگ همبسدتگی
سازمانی است .آنان باید همانند پدر خانواده احساس وظیفه کرده و مطمئن شوند در سازمان آنها همده
چیز به درستی و طبق مقررات انجام میگیرد .رؤسای سازمانها و کمیتهها باید هر سه ماه یکبار جلسده
تشکیل داده و عالوه بر بررسی وضعیت پیشرفت کارهداای حدوزه خدود ،نتیجده را بده صدورت گدزارش
پیشرفت کار به کمیته باالتر ارائه کنند.
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 اجرای کنترلهای داخلی :همه سازمانها باید دارای سازوکار مؤثر برای کنتدرلهدای داخلدی باشدند بده
طوریکه کارکنان را به رفع اشکال تشویق کنند؛ امری که مستلزم نظارت مستمر است .وجدود کنتدرل-
های مؤثر داخلی الزمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگی و اطمینان بده مددیریت خدوب هدر
واحد سازمانی است.
 -8تبیین مفهوم فساد در قوانین (قانون ضد فساد  :)6332تعریف و تبیین مفهدوم فسداد در قدوانین اساسدی
کشور مالزی در راستای مبارزه عملی با فساد اداری بوده است .در این زمینه قوانین و مقرراتی بده شدرح
زیر تهیه و تدوین شده است:
 قانون مقایله با فساد 6316
 تصویبنامه شماره  88سال  6326دولت
 قانون اداره ملی بازرسی 6329
 قانون مبارزه با فساد 6328
 قانون مبارزه با فساد 6332
این تغییرات و اصالحات در قوانین را می توان نشانه جدی بودن حکومت مالزی در مبارزه با فسداد و نیداز بده
رفع نقض و شفافیت بیشتر قوانین دانست.
 -9تاسیس نهاد مبارزه با فساد :این نهاد هماکنون طبق قانون مبارزه با فسداد  6332و ذیدل دفتدر نخسدت
وزیر مالزی ،مبارزه مستمر با فساد اداری را انجام میدهد .وظایف اصلی آن عبارتند از:
 ایجاد دفتر شکایت مردمی:
این دفتر با تهیه و ارائه گزارشهای تحلیلی از تعداد و تنوع شکایات رسیده از سازمانهای دولتدی و خددمات
عمومی و چگونگی اقدامات انجام یافته و برخوردهای آن با شدکایات مدردم ،بدازخوردهدای الزم را در اختیدار
کمیته شکایات مردمی دولت قرار میدهد .به این ترتیب اعضای دولت و نخستوزیر میتوانند بدا اسدتفاده از
این اطالعات ،نسبت به انجام اصالحات موردنیاز در سازمانهای تابعه دولت تصمیمگیری کنند .ضمن اینکده
گزارشهای این دفتر منتشر شده و از طزیق مطبوعات به اطالع عموم رسد و مسئوالن سازمانها نیز نمدی-
توانند نسبت به شکایات بیتفاوت بمانند.
 ایجاد مرکز برنامهریزی مدیریت و نوسازی اداری مالزی:
هدف این مرکز خدمات رسانی به واحدها و مؤسسات تولیدی و هماهنگی و برنامهریدزی پدرو ههدای توسدعه
سیستمها است .اینکه چرا مالزی به عنوان یک نمونه مطالعاتی در زمینه اقدامات مبارزه با فسداد مدوردتوجده
قرار میگیرد ،اشتراکات فرهنگی-اقتصادی بین ایران و مالزی همانند برخورداری از اقتصداد درحدالتوسدعه و
پیگیری توسعه اقتصادی بر مبنای ارزشهای اسالمی میباشد.
تجربه گرجستان :مطالعه و بررسی این کشور از آن جهت حائز اهمیت است که کمتر از  69سدال پدیش،
این کشور به واسطه فساد گسترده سیستماتیک ،لقب فاسدترین کشور اوراسیا را یدک مدیکشدید؛ امدا پدس از
تغییرات سیاسی در سال  ،8669مبارزه با فساد بهعنوان محور اصلی برنامدههدای دولدت در دسدتور کدار قدرار
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گرفت ،از آنجایی که دستیابی به این هدف نیازمند بازطراحی مکانیزمهدای مولدد فسداد بدود ،دولدت اصدالح
ساختار اقتصادی ،نظام اداری و هماهنگی نهادهای عمومی را به عنوان محورهای اصلی برنامه جدید مبارزه با
فساد معرفی کرد؛ بنابراین در نخستین گام استراتژی و برنامه ضدفساد در این کشور تدوین شد .همچنین بده
منظور جلوگیری از موازیکاری و ایجاد ابهام در این روند «شورای بین نهادی مبارزه بدا فسداد »و «سیسدتم
ارزیابی یکپارچه ملی» در این کشور تاسیس شد .به مدوازات ایدن اقددامات ایجدابی دولدت جدیدد اقددام بده
شناسایی ،برکناری و بازداشت مسووالن دولتی ،انتظامی و قضایی فاسد کرد .و به این ترتیب پدس از تددوین
برنامه و استراتژی مبارزه با فساد ،مجموعهای از اقدامات ضد فساد در این کشور به موازات یکدیگر آغداز شدد
که در سه بخش دسته بندی میشوند:
 -6اقدامات برای اصالح ساختاری از طریق اقداماتی همچدون تصدفیه بخدش عمدومی از مقامدات فاسدد،
متناسب سازی اندازه دولت ،اصالح حکمرانی در نظام اجرایی ،شفافسازی عملکرد مالی احزاب و ایجداد
آ انس بیننهادی مبارزه با فساد
 -8کاهش تعرفههای مالیاتی ،مجوزهای صنعتی و شفافسازی قراردادهای دولتی که احتمال وقوع فساد در
مارپیچ بوروکراتیک را افزایش میداد.
 -9و در نهایت افزایش نظارت قانونی و عمومی از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معامالت و عملکرد دولت،
جلب مشارکت عمومی و تقویت نقش نظارتی رسانهها بود.
البته قابل ذکر است که رسانهها و سازمانهای مردم نهاد و گروههای اجتماعی طی دهه گذشته نقدش قابدل
توجهی در رصد و شناسایی موارد فساد در این کشور بر عهده داشتهاند .بر مبنای تغییرات قانونی پس از سدال
 8669تشکیل گروههای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد در این کشور به میزان قابل توجهی تسهیل شد.

 .3فرضیات پژوهش
با توجه به مطالب بیانشده ،ما در پژوهش حاضر ،در پی یافتن رد یا تایید فرضیات زیر هستیم.
 .1-3فرضیه اصلی
با توجه به نتایج ارزیابی در کشورهای منتخب ،متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص فساد اثرگذارند.
 .2-3فرضیات فرعی
 .6فساد بر متغیرهای کالن اقتصادی موثر است.
 .8فساد اقتصادی برحوزه کالن اقتصاد تاثیر منفی دارد.
 .9افزایش تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد اقتصادی می شود.
 .2اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی باعث کاهش فساد خواهد شد
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 .4روش شناسی تحقیق
از میان تأثیر شاخص فساد اقتصادی بر حوزههای مختلف ،قصد داریم تأثیر آن را بر عملکرد متغیرهای کالن
اقتصادی بررسی کنیم .از طرف دیگر متغیرهای کالن روی شاخصهای متفاوتی تأثیر میگذارد که در این
میان تنها اثرگذاری متغیرهای کالن بر شاخص فساد اقتصادی مدنظر این پژوهش است.
 .1-4قلمرو مکانی
ازآنجاکه کشور ما دارای منابع سرشار طبیعی است ،ما جهت مدلسازی اقتصادسنجی ،توجه خود را به
کشورهایی معطوف نمودهایم که از حیث وفور منابع طبیعی ،شرایطی مشابه کشور ما دارند .بدین منظور با مبنا
قرار دادن تعریف محققانی مانند آتی 6و کالیژنوا ،8کشورهایی که بیش از  %26صادرات آنها از محل صادرات
منابع طبیعی (نفت ،گاز ،معادن و جنگلها) باشد را بهعنوان کشورهای سرشار از منابع طبیعی لحاظ نمودهایم.
کشورهای منتخب به شرح ذیل میباشند:
 .6الجزایر  .8آذربایجان  .9بحرین  .2بولیوی  .9کامرون  .1شیلی  .2اکوادور  .2موزامبیک  .3گابون  .66ایران
 .66قزاقستان  .68کویت  .69مغولستان  .62مصر  .69نیجریه  .61نرو  .62عمان  .62پرو  .63روسیه .86
عربستان  .86سودان  .88سوریه  .89ترینیداد و توباگو  .82امارات متحده عربی  .89ونزوئال  .81یمن .82
زامبیا
 .2-4قلمرو زمانی
مطالعه حاضر طی بازه زمانی  8666 -8662اجرا میشود.
ما در تحقیق حاضر توجه خود را معطوف به وضعیت کشورهای سرشار از منابع طبیعی مینماییم و در پی
شناسایی متغیرهای اصلی اثرگذار بر شاخص «کنترل فساد اقتصادی» در قالب مدل میانگینگیری بیزینی
میباشیم.
 .3-4روش تحقیق
در این تحقیق ،روش جمعآوری دادهها و گردآوری اطالعات روش کتابخانهای و اسنادی است .به این منظور
از منابع معتبر مکتوب و الکترونیکی فارسی و انگلیسی استفاده شده است .همچنین ازآنجاکه مدل
اقتصادسنجی برای مجموعهای از کشورهای سرشار از منابع طبیعی اجرا میشود ،بهمنظور جمعآوری
اطالعات مربوط به متغیرهای مورداستفاده در پژوهش ،از منابع معتبر بینالمللی همچون بانک جهانی و
مؤسسات پژوهشی شناختهشده جهانی استفاده خواهد شد .همچنین در این تحقیق ،جهت انجام تحلیلهای
تکنیکی و اقتصادسنجی از نرمافزار  stataاستفاده میشود.

1 . Auty
2 . Kalyuzhnova
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جامعه آماری و نمونه آماری :جامعه آماری این تحقیق همانگونه که پیشتر رفت شامل کشورهایی میشود
که بیش از  %26صادراتشان را منابع طبیعی تشکیل میدهد .کشورهای منتخب شامل  82کشور میباشند که
ازلحاظ منابع دارای شباهتهای زیادی با ایران هستند .در همین راستا دادههای مربوط به متغیرهای کالن
اقتصادی برای این  82کشور گرداوری شده است.
 .4-4ابزار گرداوری دادهها و نمونهبرداری
در این تحقیق ،روش جمعآوری دادهها و گردآوری اطالعات روش کتابخانهای و اسنادی است .به این منظور
از منابع معتبر مکتوب و الکترونیکی فارسی و انگلیسی استفاده خواهد شد .همچنین ازآنجاکه مدل
اقتصادسنجی برای مجموعهای از کشورهای سرشار از منابع طبیعی اجرا میشود ،بهمنظور جمعآوری
اطالعات مربوط به متغیرهای مورداستفاده در پژوهش ،از منابع معتبر بینالمللی همچون بانک جهانی و
مؤسسات پژوهشی شناختهشده جهانی استفاده خواهد شد.

 .5تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
در اینجا به بررسی و تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده از تخمین رگرسیونی با روش دادههای پنلی پرداخته
می شود .هدف اصلی از مطالعه تخمین ضرایب رگرسیونی و بررسی میزان اثرگذاری فساد بر انواع متغیرهای
کالن اقتصادی و غیراقتصادی است.
 .1-5مانایی متغیرها
جدول ( )6نتایج حاصل از آزمونهای مانایی پانلی را نشان میدهد .چنانچه جدول  6نشان میدهد بر اساس
آزمونهای فیشر ،ایم ،شین پسران و لوین ،لین چو هیچ یک از متغیرها در سطح مانا نیستند اما با یک بار
تفاضل گیری همگی مانا میشوند .با توجه به اینکه درجه هم انباشتگی تمامی متغیرها یکسان است نیازی به
آزمونهای هم انباشتگی نیست.
جدول شماره ( )1نتایج آزمونهای مانایی متغیرها در تفاضل اول
متغیر

Prob
)(LLC

Prob
)(IPS

Prob (Fisher)ADF

Prob
(Fisher)PP

مانا
با  6بار
تفاضل گیری

مانا
در سطح

تولید ناخالص داخلی
تحصیالت
کارآمدی دولت
نابرابری درآمد
اندازه دولت
توسعه انسانی

676622
676113
676666
676699
676666
676666

676222
676623
676666
676666
676666
676636

676998
676636
676666
676666
676666
676822

676696
676212
676666
676666
676666
676899








-

توسعه مالی
GDPنسبت واردات به

676666
676666

676666
676666

676662
676666

676666
676666




-
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ادامه جدول شماره ( )1نتایج آزمونهای مانایی متغیرها در تفاضل اول
درآمد سرانه
نسبت جمعیت شهری
به کل جمعیت
آزادی رسانه
مالیات
آزادی تجاری
فساد

676666

676666

676666

676666



-

676666

676626

676612

676666



-

676829
676666
676666
676666

676621
676666
676666
676696

676691
676666
676666
676622

676662
676666
676666
676666






-

 .2-5آزمون لیمر و هاسمن
هنگامیکه دادههای مورداستفاده جهت تخمین روابط بهصورت تابلویی هستند ،الزم است قبل از برآورد الگو،
مشخص کنیم که از دو مدل  Pooledیا  Fixed effectکدامیک برای برآورد و استنتاجات آماری
مناسبتر میباشند .در حالت  Pooledفرض میشود که اثرات انفرادی مقاطع مهم نیستند و همه مقاطع
دارای عرض از مبدأ یکسان هستند .در حالت  ،Fixedفرض بر مهم بودن اثرات هر مقطع است و لذا برای
هر مقطع ،عرض از مبدأ متفاوت در نظر گرفته میشود .جهت انتخاب روش مناسب میتوان با تلفیق کلیه
دادهها بهصورت  ،Pooledالگو را برآورد نماییم و مجموع مجذورات باقیماندهها را به دست آوریم .در مرحله
بعد الگو را بهصورت پانل با عرض از مبدأهای متفاوت برای هر مقطع )(Fixed Effectبرآورد نماییم و
مجموع مجذورات باقیماندههای این روش را نیز به دست آوریم .سپس با استفاده از آماره آزمون  Fکه
بهصورت زیر محاسبه میشود و به  Fلیمر معروف است ،روش مناسب را انتخاب نماییم.
(یکسان بودن عرض از مبدأها)

=

I

( SSR pooled  SSRlsdv ) / q

H0:

F

آماره آزمون لیمر ،جهت انتخاب نوع مدل:
) SSRlsdv /( N  K
در رابطه فوق F ،آماره آزمون لیمر SSRpooled ،مجموع مجذورات باقیماندههای مدل  q ،pooledتعداد
محدودیتها SSRlsdv ،مجموع مجذورات باقیماندههای مدل  N ،lsdvتعداد دادهها و  kدرجه آزادی می-
باشد .اگر آماره آزمون بهدستآمده ،از مقدار بحرانی  Fجدول در سطح معنیداری آزمون بیشتر باشد ،در این
صورت مدل  Fixed effectمناسبتر خواهد بود.
سپس آزمون اثرات ثابت 6را با استفاده از متد  LRانجام میدهیم .چنانچه احتمال بهدستآمده ،کمتر از سطح
معنیداری (در اینجا  )676666بود ،آنگاه استفاده از مدل  v lsdنتایج مناسبتری به دست میدهد.
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درصورتیکه احتمال بهدستآمده ،بیشتر از سطح معنیداری (در اینجا  )6769باشد ،آنگاه استفاده از مدل
 ،pooledمناسبتر خواهد بود .جدول ( )8نتایج حاصل از آزمون لیمر بهصورت خالصه گزارش میکند.
جدول شماره ( )8نتایج آزمون لیمر
آماره آزمون
22723

احتمال
676666

نتیجه
استفاده از روش پنل

چنانچه مشاهده میشود آماره این آزمون در سطح معنیداری  6درصد نیز معنیدار است .این یعنی آماره F
بهدستآمده از آزمون لیمر بزرگتر از  Fجدول است و در نقاط بحرانی قرار میگیرد؛ یعنی فرضیه صفر یعنی
عدم وجود رابطه پنلی رد میشود و فرضیه مقابل مبنی بر وجود اثرات پنلی مورد تائید قرار میگیرد .حال
پسازاینکه وجود اثرات پنلی تائید شد برای اینکه ببینیم آیا از پنل با اثرات ثابت استفاده کنیم یا اثرات
تصادفی بایستی از آزمونهاسمن استفاده کرد.
دو الگوی مختلف جهت برآورد مدل به روش پنل وجود دارد یکی پنل باوجود اثرات ثابت و دیگری پنل
باوجود اثرات تصادفی .در الگوی دادهای پانل به روش اثرات ثابت ،عرض از مبدأ برای هر یک از واحدها
متفاوت است اما ضرایب شیب میان واحدهای مختلف ثابت است .این مدل ،رگرسیون تأثیرات ثابت نامیده
می شود .اصطالح تأثیرات ثابت بدین دلیل است که باوجود تفاوت عرض از مبدأ میان واحدهای مختلف،
عرض از مبدأ طی زمان تغییر نمیکند.
در عمل ،برای انتخاب بین این دو الگو ،در نرمافزار ایویوز ،مدل را به روش اثرات تصادفی برآورد مینماییم و
سپس در قسمت آزمون اثرات ثابت و تصادفی ،6آزمونهاسمن را اجرا میکنیم .درصورتیکه احتمال
بهدستآمده کمتر از سطح معنیداری باشد ،باید از روش اثرات ثابت استفاده نمود و اگر احتمال بهدستآمده
بیشتر از سطح معنیداری (در اینجا  )6769باشد ،روش اثرات تصادفی مالک عمل خواهد بود.
جدول ( )9نتایج حاصل از آزمونهاسمن را نشان میدهد .این آزمون دارای آماره کایدو است که در این
مطالعه درجه آزادی آن  62است .آماره کایدو برای آزمونهاسمن  2726بهدستآمده است که از آماره کای
دو جدول مربوطه کمتر است .بدین ترتیب فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات ثابت را نمیتوان رد کرد.
جدول ( )9نتایج آزمونهاسمن
آماره آزمون
2726

احتمال
6736

نتیجه
استفاده از روش پنل با اثرات ثابت
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پس از بررسی مانایی متغیرها و آزمونهای لیمر و هاسمن به تجزیهوتحلیل نتایج حاصل از تخمین مدل با
روش دادههای پنلی با اثرات ثابت میپردازیم .نتایج حاصل از این تخمین در جدول ( )2گزارش شده است.
چنانچه مشاهده میشود اکثر متغیرهای به کار گرفتهشده در سطح معنیداری  9درصد معنیدار هستند .تنها
متغیرهای نابرابری درآمد ،توسعه مالی ،آزادی تجاری و عرض از مبدأ در سطح معنیداری  9درصد معنیدار
نیستند .از میان این متغیرها ،متغیرهای مربوط به نابرابری درآمد و توسعه مالی در سطح معنیداری  66درصد
معنیدار هستند اما دو متغیر دیگر یعنی آزادی تجاری و عرض از مبدأ کالً معنیدار نیستند .ضریب تعیین
بهدستآمده از رگرسیون فساد روی متغیرهای مذکور در جدول ( 6732 ،)2است که نشان میدهد که در
رگرسیون تخمین زده شده متغیرهای توضیحی که برای این مطالعه در نظر گرفتهشده اند میتوانند  32درصد
از تغییرات فساد اقتصادی را توضیح دهند که این مقدار ،مقدار قابلقبولی است .همچنین آماره  Fمربوط به
معنیداری کلی رگرسیون نیز در سطح معنیداری  6درصد معنیدار است که نشان میدهد تمامی ضرایب
بهدستآمده برای انواع متغیرها باهم صفر نیستند؛ چراکه فرضیه صفر آزمون معنیداری  Fصفر بود تمامی
این ضرایب است که مشاهده میشود این آماره در سطح معنیداری  6درصد معنیدار است و فرضیه صفر
مبنی بر صفر بودن تمامی ضرایب (بی معنی بودن رگرسیون) را نمیتوان پذیرفت ،درنتیجه رگرسیون حاصل
معنیدار است .آماره دیگری که در جدول ( )2گزارش شده است آماره دوربین واتسون است که وجود یا عدم
وجود خود همبستگی میان اجزاء اخالل را مورد بررسی قرار میدهد .چنانچه مشاهده میشود آماره
بهدستآمده برای دوربین –واتسون نزدیک  8است که نشان میدهد میان اجزاء اخالل خود همبستگی وجود
ندارد؛ اما در مورد واریانس ناهمسانی تنها آزمونی که برای ناهمسانی واریانس برای رگرسیون پنلی وجود دارد
آماره وایت است که به دلیل قابل اتکا نبودن این آماره ،در هیچ یک از نرمافزارهای آماری نظیر استاتا یا آر و
یا نرمافزار اقتصادی نظیر ایویوز تعریف نشده است.
جدول ( )2نتایج حاصل از تخمین پنل با اثرات ثابت
متغیرها

ضریب

معنیداری

تولید ناخالص داخلی
تحصیالت
کارآمدی دولت
نابرابری درآمد
اندازه دولت
توسعه انسانی
توسعه مالی
ارزشافزوده صنعت
آزادی رسانه
تورم
نرخ ارز
آزادی تجاری

979
672
6769
-6762
-679
6792
6769
678
6766
-6768
-6782
6769

6766
6766
6766
6761
6766
6766
6762
6768
6769
6766
6766
6726
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ادامه جدول ( )2نتایج حاصل از تخمین پنل با اثرات ثابت
نرخ بهره

-679

6762

عرض از مبدأ

62788

6762

تعدیل شده
آماره دوربین-واتسون
کلی رگرسیونFآماره

626728

6732
6732
8762
6766

اما پیش از تحلیل ضرایب بهدستآمده از رگرسیون پنل با اثرات ثابت بایستی به نکته مهمی در مورد شاخص
فساد اشارهای دوباره داشته باشیم .این شاخص فساد در تعاریف بینالمللی بین صفر و یک در نظر گرفته
میشود که صفر نشاندهنده فساد بیشتر و یک نشاندهنده فساد کمتر است .درنتیجه اگر ضریبی منفی باشد
به این معنی است که منجر به افزایش فساد شده است و اگر ضریبی مثبت باشد به این معنی است که منجر
به کاهش فساد شده است.
درزمینه اثر تولید ناخالص داخلی بررسیها به این نتیجه رسیدیم که رابطه مثبتی با فساد دارد و افزایش تولید
ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد .ضریب حاصل برای این متغیر چنانچه در جدول  2مشاهده
میشود  979است و در سطح معنیداری  6درصد معنیدار است .نتایج این مطالعه نشان میدهد افزایش تولید
ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه این تحقیق منجر به بهبود وضعیت شاخص فساد میشود.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد تورم اثر معکوسی روی فساد اقتصادی دارد .بدین مفهوم که
افزایش تورم منجر به کاهش شاخص فساد اقتصادی میشود و میتوان گفت که افزایش تورم منجر به
افزایش فساد در جامعه میشود .ضریب بهدستآمده از تخمین پنل با اثرات ثابت برای کشورهای مورد مطالعه
 -6768است که در سطح معنیداری  6درصد معنیدار است .این ضریب نشان میدهد با افزایش یک واحد
تورم ،شاخص فساد  6768کاهش مییابد یا به عبارتی دیگر وضعیت فساد اقتصادی بدتر میشود .بدین ترتیب
مشاهده میشود تورم نیز جزء عواملی است که منجر به افزایش فساد اقتصادی میشود.
نتایج حاصل از این مطالعه نیز نشان میدهد توزیع نابرابر درآمد در کشورهای مورد مطالعه نیز تأثیر نامطلوبی
بر فساد اقتصادی دارد .بهطوریکه افزایش نابرابری درآمد منجر به افزایش فساد اقتصادی شده است .ضریب
بهدستآمده در رگرسیون پنل با اثرات ثابت برای متغیر نابرابری درآمد در جدول  2گزارش شده است .مقدار
عددی این ضریب  -6762گزارش شده است که در سطح معنیداری  66درصد معنیدار است .میتوان گفت
افزایش نابرابری درآمد منجر به افزایش فساد اقتصادی میشود.
ضریب بهدستآمده برای اندازه دولت در این مطالعه  – 679است که در سطح معنیداری یک درصد معنیدار
است .بدین ترتیب مشاهده میشود افزایش اندازه دولت منجر به کاهش شاخص فساد شده است که با توجه
به تعریفی که از شاخص فساد ارائه دادیم ،افزایش اندازه دولت منجر به افزایش فساد اقتصادی میشود.
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در این مطالعه ضریب متغیر ارزشافزوده بخش صنعت  678بهدستآمده است و در سطح  9درصد معنیدار
است .این ضریب نشان میدهد که افزایش ارزشافزوده بخش صنعت منجر به افزایش شاخص فساد
اقتصادی میشود و همانطور قبالً ذکر شد ،افزایش این شاخص به معنی کاهش فساد است .بدین ترتیب
میتوان نتیجه گرفت ترکیب فعالیتهای اقتصادی و افزایش ارزشافزوده بخش صنعت منجر به بهبود
وضعیت شاخص فساد در کشورهای با وفور منابع طبیعی میشود.
در این مطالعه از شاخص تحصیالت برای اندازهگیری میزان سرمایه انسانی استفادهشده است .نتایج حاصل از
این مطالعه نشان میدهد که تحصیالت اثر مثبتی بر شاخص فساد میگذارد و با توجه به اینکه افزایش
شاخص فساد اقتصادی به مفهوم کاهش فساد است ،پس بهبود وضعیت آموزش و درنتیجه بهبود سرمایه
انسانی درنهایت منجر به بهبود وضعیت شاخص فساد در کشورهای سرشار از منابع طبیعی میگردد .ضریب
بهدستآمده از تحلیل رگرسیونی این مطالعه  672است که در سطح  6درصد معنیدار است.
در این مطالعه از اندازه دولت و کارآمدی دولت بهعنوان شاخصی برای فساد در سطح کالن و فساد سیاسی
استفادهشده است .ضریب بهدستآمده برای کارآمدی دولت  6769است و در سطح معنیداری  6درصد
معنیدار است .ضریب بهدستآمده برای اندازه دولت  -679است که در سطح معنیداری  6درصد معنیدار
است .متغیر کارآمدی دولت نشان میدهد که با افزایش کارایی دولت شاخص فساد اقتصادی افزایش مییابد
و طبق تعریف ،افزایش این شاخص به معنی کاهش فساد است .پس افزایش کارآمدی دولت منجر به کاهش
فساد در کشورهای مورد مطالعه میشود .ضریب منفی بهدستآمده برای اندازه دولت نیز نشان میدهد
افزایش اندازه دولت منجر به کاهش شاخص فساد میشود که بر اساس تعریف شاخص فساد ،کاهش آن
معنی افزایش فساد است .بدین ترتیب مشاهده میشود افزایش اندازه دولت منجر به بدتر شدن وضعیت
شاخص فساد در کشورهای غنی از منابع طبیعی میشود.
ضریب بهدستآمده برای تورم  -6768است که در سطح معنیداری  6درصد معنیدار است .این ضریب نشان
میدهد افزایش تورم منجر به بدتر شدن وضعیت شاخص فساد در کشورهای غنی از منابع طبیعی میشود.
برای توسعه اقتصادی در این تحقیق از سه شاخص توسعه مالی و توسعه انسانی استفادهشده است .ضریب
بهدستآمده برای توسعه انسانی  6792است که در سطح معنیداری  6درصد معنیدار است .این ضریب نشان
میدهد که با افزایش و بهبود شاخص توسعه انسانی وضعیت شاخص فساد بهبود مییابدو درواقع توسعه
انسانی منجر به کاهش فساد خواهد شد چراکه طبق تعریف این شاخص بین صفر و یک قرار دارد و هرچقدر
افزایش یابد به کاهش شدت فساد است .ضریب بهدستآمده برای توسعه مالی  6769است که تنهادر سطح
معنیداری  66درصد معنیدار است .اگر این ضریب بهدستآمده را معنیدار بدانیم ،مفهوم ان این است که
افزایش توسعه مالی منجر به بهبود وضعیت فساد اقتصادی میشود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد ضریب بهدستآمده برای این شاخص  6769است اما حتی در سطح  66درصد
نیز معنیدار نیست به همین دلیل نمیتوان تأکیدی روی این شاخص و عملکرد آن داشت .تنها میتوان گفت
جهت این شاخص مطابق با مطالعات مشابه است .مثبت بودن این شاخص نشان میدهد باز بودن تجاری و
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افزایش آزادی تجاری درنهایت منجر به بهبود وضعیت شاخص فساد اقتصادی میشود اما از آنجایی که
ضریب بهدستآمده معنیدار نیست ،نمیتوان تأکیدی روی نتایج داشت.
در این مطالعه ضریب بهدستآمده برای تأثیر آزادی رسانه بر فساد اقتصادی  6766است که در سطح
معنیداری  9درصد معنیدار است .این ضریب نشان میدهد که افزایش آزادی رسانهها منجر به افزایش
شاخص فساد اقتصادی میشود؛ بدین مفهوم که افزایش آزادی رسانهها در کشورهای دارای منابع طبیعی
فراوان منجر به بهبود وضعیت شاخص فساد میشود چراکه بر اساس تعریف این شاخص ،مقادیر باالتر آن
نشاندهنده فساد کمتر است؛ درنتیجه ضریب مثبت به معنی تأثیر منفی بر فساد است که در جایجای این
مطالعه به آن اشارهشده است.

 .6بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج بهدستآمده از فصل قبل ،میتوان گفت فساد بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تولید
ناخالص داخلی ،توسعه مالی ،نابرابری درآمد ،اندازه دولت ،نرخ از و مالیات اثر معنیداری داشته است اما بر
متغیرهایی نظیر نرخ بهره ،ارزشافزوده صنعت و تورم اثر معنیداری نداشته است .بدین ترتیب به فرضیه
اصلی این تحقیق مبنی بر اثرگذاری فساد بر متغیرهای کالن اقتصادی میتوان پاسخ مثبت داد و این فرضیه
را پذیرفت؛ چراکه مشاهده شد فساد بر اکثر این متغیرهای اثر معنیداری داشته است؛ اما در پاسخ به فرضیه
دوم در مورد اثر عکس ،یعنی اثر متغیرهای کالن بر فساد میتوان گفت که تمامی متغیرهای به کار برده شده
در این مطالعه به جز تحصیالت و نابرابری درآمد اثر معنیداری از فساد گرفتهاند .درنتیجه میتوان گفت
فرضیه دیگر این مطالعه مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر فساد را نیز میتوان پذیرفت.
مقام معظم رهبری در رابطه با شفافیت و مقررات مالی میفرمایند :ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و
مقررات اقتصادی انجام بشود – مقررات اقتصادیای که امروز یکچیزی بگوییم ،فردا عوضش بکنیم،
فایدهای ندارد – مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن
برنامهریزی کنند ،هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد.
در اینجا عالوه بر اینکه اهمیت موضوع مبارزه با فساد برای ما بیشتر روشن میشود ،این نظریه بار دیگر
تقویت میشود که بندهای اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه زنجیروار بههمپیوستهاند و از سوی دیگر هرچند (بند)
به صورت مرتبط به یکدیگر و الزم و ملزوم هم هستند ،رهبری در این فرمان ،مبارزه با مفاسد اقتصادی را
زمینهساز اصلی ،فعالیت اقتصادی سالم ،ایجاد اشتغال ،امنیت روانی و آرامش در جامعه میدانند که مطلب
بهجا و حقهای است .در اینجا ذکر دو مطلب هم الزم میباشد :اول آنکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث ثبات
و امنیت اقتصادی و عدم خروج سرمایهها از کشور میشود و این امر را کارشناسان اقتصادی بدیهی میدانند؛
که نتایج تحقیق آن را تایید می کند؛ اما مطلب مهم دیگر آن است که به بهانه مبارزه با فساد نباید با متهم
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کردن بیگناهان و مورد سوءظن 6و در معرض اهانت قرار گرفتن مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار
موجبات نامیدی و دلسردی گردد که البته تحقق این کار مستلزم ،انتخاب افراد و متولیانی درستکار ،پاک
دست ،امانتدار و دلسوز میباشد .مبارزه با فساد یک حرکت جهاد گونه و به تعبیر رهبری جهاد اقتصادی را
می طلبد؛ از طرفی تا زمانی که در نظام پولی ،مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد ،توزیع امکانات بهصورت
عادالنه انجام نمیشود و بر همین اساس موجب میگردد ،انتخاب افراد عادالنه و منطقی نباشد و افراد
شایسته انتخاب نگردند و بهتبع آن امنیت کافی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعهای ایجاد نشود؛ و بهجای
آنان کسانی که با استفاده از رابطه ،رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام میگذارند که توانایی تحقق
جهاد اقتصادی را ندارند .از این رو مشاهده می کنیم که بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد
مقاومتی و ترمیم حوزه اقتصاد کالن نقش بسزایی در کاهش فساد خواهد داشت و به عکس کاهش فساد می
تواند موجب توسعه اقتصاد کالن شود.

 .7پیشنهادات
با توجه به نتایج بهدستآمده از فصل قبل ،میتوان گفت فساد بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تولید
ناخالص داخلی ،توسعه مالی ،نابرابری درآمد ،اندازه دولت ،نرخ از و مالیات اثر معنیداری داشته است اما بر
متغیرهایی نظیر نرخ بهره ،ارزشافزوده صنعت و تورم اثر معنیداری نداشته است .بدین ترتیب به فرضیه
اصلی این تحقیق مبنی بر اثرگذاری فساد بر متغیرهای کالن اقتصادی میتوان پاسخ مثبت داد و این فرضیه
را پذیرفت؛ چراکه مشاهده شد فساد بر اکثر این متغیرهای اثر معنیداری داشته است؛ اما در پاسخ به فرضیه
دوم در مورد اثر عکس ،یعنی اثر متغیرهای کالن بر فساد میتوان گفت که تمامی متغیرهای به کار برده شده
در این مطالعه به جز تحصیالت و نابرابری درآمد اثر معنیداری از فساد گرفتهاند .درنتیجه میتوان گفت
فرضیه دیگر این مطالعه مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر فساد را نیز میتوان پذیرفت .لذا
پیشنهادات زیر برای کاهش فساد قابل ارائه است:
 .6کاهش زمان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی
 .8لغو مقررات غیر منطقی
 .9ساده سازی رویه ها ،قوانین سازمانی و بروکراسی اداری
 .2بستر سازی مناسب برای کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد
 .9ارتقاء شفافیت در انجام امور و فعالیت ها
 .1ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد ،کنترل و نظارت بر دستگاها و کارکنان
 .2افزایش دسترسی عمومی به اطالعات به منظور جلوگیری از بروز رانت
 .2سازماندهی حرکت ملی مبارزه با فساد
 -1اصل سی و هفتم قانون اساسی :اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ،مگر این که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد

شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر فساد اقتصادی

26

.3
.66
.66
.68
.69
.62
.69
.61
.62
.62

استفاده از فناوری اطالعات برای ایجاد جریان کاری مکانیزه برای جلوگیری از تعامل مستقیم
خدمت دهنده و خدمت گیرنده
اصالح محرکها از طریق کاهش انحصارات و شفافیت در آزادی عمل مقامات دولتی
اصالح در ساختار درآمدی دولت از طریق کاهش سهم نفت و افزایش درآمد مالیاتی به منظور:
وابستگی و اتکا بیشتر دولت به مردم و در نتیجه پاسخگویی بیشتر
افزایش تالش دولت در مبارزه با فساد به منظور افزایش منابع درآمدی
ارتقاء سطح برخورداری کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان برای کاهش انگیزه فساد در آنها
کاهش ورود دولت در قیمتگذاری محصوالت
افزایش هزینه اتکاب جرم از طریق اعمال جریمه ها و مجازاتهای سنگین
شرکت در کنفراسهای ضد فساد برای آگاهی از آخرین رویکرد و تجربیات سایر کشورها
تقویت نهادهای اجتماعی و ایجاد محیطی فرهنگی و اجتماعی ضد فساد از طریق آموزشهای
شهروندی
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