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 چکیده
مقاالت بسیاري  شود.استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستاي اهداف شخصی تعریف میفساد به عنوان سوء

متغیرهاي بسیاري را به عنوان عوامل و اند درآمدهده فساد به نگارش کننهاي اخیر در باب عوامل تعییندر سال
اقتصادي تقسیم توان به دو دسته عوامل اقتصادي و عوامل غیراین عوامل را می ند.اکردهکننده فساد معرفی تعیین
ین منظور براي به هم هاي اقتصادي بر روي فساد هستیم.در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت .کرد

هاي اقتصادي از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و تعریف ترکیب فعالیت
متغیر فساد،  7از در این بررسی  ایم.هکردنسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده 

افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش  ،تورم ،اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه
 روش تخمین در این بررسی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

تا  1995هاي کشور در حال توسعه طی سال 60این مدل شامل اطالعات  .استهاي ترکیبی (پانل دیتا) روش داده
 نتیجه است. مؤثرهاي اقتصادي روي فساد حقیق این است که ترکیب فعالیتفرضیه ما در این ت .است م2010

دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث حاکی از آن است که متغیرهاي تحقیق 
نین، همچ افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. ،همچنین کاهش فساد خواهد شد.

افزایش سهم بخش نیز،  ،افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و
 از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد. خدمات
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 مقدمه .1

اضر گشته است و تحلیل و بررسی فساد تبدیل به یک موضوع پراهمیت در تحقیقات اقتصادي عصر ح
روي  ،2و بانک جهانی 1المللی هاي بین همگام با نهاد ،ها محققان و اساتید دانشگاه هاي اخیر،در سال

اند.  متمرکز شده عوامل و مکانیزم انتقال فساد براي شناسایی اثرات، مطالعه و بررسی موضوع فساد،
طور ت که تعریف فساد و همینهر کسی که به موضوع فساد پرداخته است موافق این اس تقریباً
هاي مهمی از زندگی اقتصادي و فساد جنبهند. وشیحسوب مامور مشکل ماز گیري فساد  اندازه

اي بر این باور بودند که سطح فساد باید به دهد. محققان به طور گستردهثیر قرار میأاجتماعی را تحت ت
-ورد اثربخشی مدیریت دولتی، تصمیمبرآ ریزي براي رشد اقتصادي،عنوان یک عامل مهم در برنامه

ساد ف المللی در نظر گرفته شود.هاي بیندهی سیاستگیري براي سرمایه گذاري استرتژیک و شکل
ه اشکال و درجات مختلف و در تمام مراحل . فساد ببخش عمومی در تمام کشورها فراگیر شده است

تعاریف وسیع از فساد بخش عمومی سوء  رد.سیاسی فساد وجود دا -توسعه و تمام رژیم هاي اقتصادي
مقامات رسمی اداري است که از قدرت راي خودشان،که توسط از جانب استفاده کردن از قدرت 

کنند تا عالیق و اهداف شخصی خودشان را به برداري میدولت به آنها وکالت داده شده است بهره
 پیش ببرند.

مربوط به فساد وجود دارد که ما در اینجا به  هايباکت ا وههفساد در مقال ةتعاریف متعددي دربار
به  ه،کردالمللی از فساد ارائه  سسه شفافیت بینؤکنیم. تعریفی که بانک جهانی و م چند تعریف اشاره می

فرهنگ طبق تعریف  استفاده از قدرت عمومی براي منافع شخصی است. این صورت است که فساد سوء
فساد را به  )1کند: صورت توصیف می 2فساد را به  3)281: 2000( دلغت آموزشی پیشرفته آکسفور

اعمال یا  )2کند. س قدرت، تعریف میأافراد در ر خصوصاً عنوان رفتار غیرصادقانه یا غیر قانونی،
 هاي اخالقی به غیر اخالقی تغییر رفتار دهند. افراد از استانداردکه شود رفتارهایی که باعث می

ارائه دهیم به  ریفی که مورد قبول بسیاري از محققان در این زمینه قرار گرفته است،اگر بخواهیم تع 
استفاده مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی براي منافع شخصی ء فساد سواین صورت است که 

زنی  شوند و به چانه رو میههم روب  دهد که مقامات خصوصی و دولتی با و اغلب زمانی رخ می است
دهد که مقامات بخش دولتی مسئولیت مستقیمی براي  زمانی فساد رخ می به عبارتی دیگر، د.پردازن می

شوند که  شامل موارد متعددي می) و 1997 (رز آکرمن، مین خدمات بخش عمومی دارندأتهیه و ت

1. International Monetary Fund 
2. World Bank 
3. Oxford Advanced Learner,s Dictionary  
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 گرایی و تصرف گرایی به جاي ضابطه  بازي، رابطه گیري، اختالس، پارتی دهی و رشوه عبارتند از: رشوه
شویی و  اغلب این موارد در ارتباط با تقویت دیگر اعمال غیر قانونی از جمله تقلب مزایده و پول .دولتی

 .استمانند اینها 
کشورهاي نیز در دهند در کشور ما و هاي اخیر نشان میطور که گزارشات و آمارها در سالهمان

الحظه می شود. حضور فساد موجب هاي محکمی از حضور فساد در اقتصاد مدر حال توسعه هم نشانه
گیري شدن تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمدهاي مالیاتی آثار متعددي از جمله کمتر از حد اندازه

دولت، صرف کردن بخشی از درآمدهاي دولت براي کشف این فعالیت ها، اثرات اجتماعی سوء و 
به طور  ،دهنده فساد ووامل شکلخواهد شد. پس الزم دانستیم تا در این پژوهش به بررسی عغیره 

 هاي اقتصادي بر روي آن بپردازیم. ترکیب فعالیت ،مشخص
بندي بانک جهانی در مورد کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته استفاده در این بررسی از طبقه

 . اصوالًایمبندي براي استفاده از کشورهاي در حال توسعه استفاده بهره بردهایم و از این دستهدهکر
. کشورهاي در حال توسعه از استیافته متفاوت پدیده فساد در مورد کشورهاي در حال توسعه و توسعه

هاي اقتصادي و... در ایجاد ها، ترکیب فعالیتگیر، آزادي رسانهو پادالیلی خاص نظیر قوانین دست 
ل متفاوتی ـه دالیـب ماالًبرند در حالی که تشکیل فساد در کشورهاي توسعه یافته احتفساد رنج می
 خواهد بود.  

در بخش و ثیر فساد بر عملکرد اقتصاد أبخش تدوین شده است. در بخش دوم به ت 5این مقاله در 
در و ثر بر فساد شرح داده شده است. در بخش چهارم مروري بر ادبیات پیشین تحقیق ؤسوم عوامل م

 آخر هم به تخمین مدل پرداخته شده است. 
 

 ی نظريمبان. 2
مقام  هرگاه یک شوند. هاي عمومی و خصوصی با هم مواجه می دهد که بخش فساد زمانی رخ می

 هایی برايمشوق داشته باشد، به بخش خصوصی 2هاو هزینه 1منافع بر توزیع و اختیار قدرت دولتی
  مقامات دولتی تحت کنترل هايو هزینه بزرگی منافع فساد به ،بنابراین کند.را ایجاد می خواريرشوه

و  این منافع براي به دست آوردنرشوه  حاضر به پرداخت هاي خصوصیشرکت افراد و بستگی دارد.
 ها هستند.هزینه جلوگیري از

1. Benefits 
2. Costs 
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هاي دور به عنوان یک مسئله اجتماعی و اقتصادي وجود داشته و امروزه به یکی از  فساد از گذشته

در ، هاي هماهنگ براي مبارزه با این موضوع د، تالشهاي اقتصادي تبدیل شده است. با این وجو چالش
اند. پیشرفت  ها در این زمینه کمتر تالش کرده هاي اخیر جامه عمل به خود پوشیده است. اما دولت سال

 م1996ارزشمندي که در این زمینه حاصل شده است توسط تذکراتی است که بانک جهانی در سال 
اي  تحقیقات گستردهموجب پدید آمدن . این تذکرات ه استد کردداده و از  فساد به عنوان سرطان یا

 اند،دهآمردجویی به نگارش کننده فساد و رانتمقاالتی که در باب عوامل تعیین در این زمینه شد.
 اند.دهکراقتصادي تقسیم دسته عوامل اقتصادي و عوامل غیر 2کننده فساد را به عوامل تعیین

 
 عوامل اقتصادي. 2-1

اند که ثیر عوامل اقتصادي بر روي فساد، متغیرهاي اقتصادي زیادي پیشنهاد شدهأمقاالت مربوط به تدر 
کننده فساد مورد متغیرهایی که در مقاالت به عنوان متغیرهاي تعییناز میان ثیرگذارند. أبر روي فساد ت

آزادي  ،1خالص داخلیسهم واردات از تولید نا توان به درآمد سرانه،اند میاستفاده قرار گرفته
 و ثیرات درآمد سرانه، اندازه دولتأد. در اینجا به توضیح و تبیین تکر، تورم و مالیات اشاره 2اقتصادي

 خواهیم پرداخت.هاي اقتصادي بر فساد و در پایان به اثر ترکیب فعالیت تورم پرداخته خواهد شد
 

 درآمد سرانه. 2-1-1
درآمد  شود،کننده فساد در نظر گرفته میعنوان یکی از عوامل تعیینکه به  ترین متغیرهایییکی از رایج

زمانی که درآمد سرانه  ).2004 ؛ دامانیا و همکاران،2003 و درآمد سرانه است (پرسون و همکاران،
منابع و امکانات بیشتري  با افزایش درآمد، یابد رانت جویی کاهش خواهد یافت و همچنین،افزایش می

اند که درآمد سرانه اثر اکثر مقاالت به این نتیجه رسیده ا فساد اختصاص داده خواهد شد.براي مبارزه ب
منفی و معناداري بر روي فساد دارد. واقعیت قابل توجه در مورد فساد این است که در کشورهاي 

 10 ثال،براي م کنید.گیري میفقیرتر، فساد باالتر است فارغ از این موضوع که چگونه فساد را اندازه
در میان سایر کشورها  م،2014المللی در سال سسه شفافیت بینؤکشوري که حداقل فساد را از نظر م

 10دالر داشتند؛ و  37144به طور متوسط درآمد سرانه حقیقی معادل  هلند وکانادا، دارند نظیر نیوزلند،
حقیقی معادل  متوسط درآمد سرانهبه طور  کشوري که بیشترین فساد را داشتند نظیر هائیتی و افغانستان،

که اجماع عمومی مبنی بر اینکه در کشورهاي ثروتمندتر فساد کمتر است دالر داشتند. در حالی 455

1. Share of Import in GDP 
2. Economic Openness 
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 وجود دارد ولی راجع به اینکه چرا در این کشورها فساد کمتر است اطالعات کمی موجود است.
فساد یک عامل بازدارنده در  گذارد:یثیر منفی بر رشد اقتصادي مأست که فساد تا فرضیه اول این

است  این فرضیه این مفهوم گذاري است که در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادي خواهد شد.سرمایه
 حیاتی باشد. کشورهاي در حال توسعه رشد باالتر در در دستیابی به تواندمی کن کردن فسادریشه که

سرانه ممکن است به این دلیل باشد که رشد اقتصادي این رابطه منفی بین فساد و درآمد  با این وجود،
 یابد.کنند فساد به طور طبیعی کاهش میوقتی اقتصادها رشد می شود.باعث کاهش فساد می

 
 تورم. 2-1-2

رابطه مثبت و  تورم و فساد انجام شده است،ارتباط طبق نتایج مقاالت و تحقیقات علمی که در زمینه 
ها اثر افزایشی این بدان معنی است که افزایش مداوم قیمت فساد وجود دارد.معناداري بین نرخ تورم و 

تواند منجر به د میکنهرگونه مشکل اطالعاتی که تورم ایجاد می بر فساد خواهد داشت. عالوه بر این،
دهد باعث ها را افزایش مینااطمینانی در مورد قیمت چون تورم باال و با تغییرات مکرر، فساد شود.

عوامل بسیار زیادي وجود دارند که باعث کنش  ها نیز خواهد شد.ها از قیمتااطمینانی در تصور بنگاهن
این  توانند به این صورت توضیح داده شوند:این دالیل می و واکنش بین تورم و فساد خواهند شد.

باعث  ود،شها تعریف میکه به عنوان افزایش در سطح عمومی قیمت دیدگاه رایج است که تورم،
اخالقی قانونی و غیرشود و فرصت هاي بیشتري را براي رفتارهاي غیرمی 1هاي اخالقیتخریب ارزش

قدرت  دهد،تورم چون سطح دستمزد واقعی را کاهش می ایجاد خواهد کرد. 3و تقلب 2بازينظیر حقه
یابد نیازهاي یاگرچه قدرت خرید کاهش م دهد.ثیر قرار میأخرید مردم را به طور معکوس تحت ت

هاي غیرقانونی ممکن است مردم به انواع روش اگر این نیازها برطرف نشوند، اساسی باید برطرف شوند.
 -این مشکل اقتصادي  بنابراین، براي رفع نیازهایشان روي بیاورند. 4رشوه و اختالس نظیر تقلب،

ز مردم معتقدند که تورم موجب بسیاري ا تواند منجر به افزایش فساد در یک کشور شود.اجتماعی می
هایی را براي رفتارهاي غیرقانونی و تواند فرصتپس تورم می خواهد شد. 5مخاطرات اخالقی

افزایش در تورم و تغییرات سریع قیمت باعث  بنابراین، غیراخالقی نظیر رشوه و تقلب فراهم و ارائه کند.

1. Moral Erosion 
2. Jugglery 
3. Cheating 
4. Embezzlement 
5. Moral Hazards 
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رخ تورم کمتري دارند باید آن کشورهایی طبق این دیدگاه،کشورهایی که ن ایجاد فساد خواهند شد.

 باشند که فساد کمتري نیز دارند.
 

 اندازه دولت. 2-1-3

اما علیت و جهت این  ثري دارد،ؤاندازه دولت یکی دیگر از عواملی است که در ایجاد  فساد نقش م
 ها خدمات عمومی سرانه پایینی را ارائه کنند،اگر دولت ممکن است دوسویه باشد.ارتباط 

ن بخش عمومی رشوه دهند تا سهمیه تقاضاکنندگان خدمات عمومی وسوسه خواهند شد که به مسئوال
تر ممکن است بخش دولتی بزرگ به عبارت دیگر، بیشتري از خدمات عمومی را تصاحب کنند.

توانیم می تر این موضوع را شرح دهیم،هایی براي فساد ایجاد کند. اگر بخواهیم به طور دقیقفرصت
 افزایش در اندازه دولت،. 1دولت و فساد وجود دارد. فرضیه  هزگوییم که دو فرضیه در مورد انداب

ها را به فساد بیشتري کند که سیاستمداران و بروکراتجویی فراهم میهاي بیشتري براي رانتفرصت
ت پیشنهاد بعضی از مقاال برخالف فرضیه باال،. 2). فرضیه 1999و  1978(رز آکرمن،  کندهدایت می

در  ،کند کهو پاسخگویی را تقویت می 1توازنسیستم نظارت و  تر دولت،دهند که اندازه بزرگمی
این دیدگاه از این حقیقت برداشت  افزایش در اندازه دولت باعث کاهش در فساد خواهد شد. ،نتیجه

ت به کشورهاي در تر و فساد کمتري نسبهاي بزرگدولت یافته عموماًشود که کشورهاي توسعهمی
در کشورهاي حوزه اسکاندیناوي اندازه دولت  بیشتر از سایر کشورهاي  مخصوصاً حال توسعه دارند.
 اما کمترین فساد را دارند. توسعه یافته است،

 
 هاي اقتصاديترکیب فعالیت. 2-1-4

این بررسی به  . ما دراستثر بر ایجاد و تقویت فساد ؤترکیب فعالیت هاي اقتصادي از جمله عوامل م
از دو  براي بررسی این فرضیه در این مقاله، یم.هستها در اقتصاد بر فساد  دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت

متغیر نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به 
هاي اقتصادي این است که وقتی سهم منظور از ترکیب فعالیت ایم. تولید ناخالص داخلی استفاده کرده

ثیري بر فساد خواهد گذارد و أیابد چه تارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش می
ثیري بر فساد أیابد چه توقتی سهم ارزش افزوده بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی افزایش می

هاي اقتصادي بر روي تحلیل اثر ترکیب فعالیت از آنجا که هدف اصلی در این بررسی، خواهد گذارد.

1. System of Checks and Balances 
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 ،همچنین ،فساد است به ترسیم نمودار نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و
 نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی در برابر شاخص فساد خواهیم پرداخت.

از تقسیم ارزش افزوده بخش صنعت به  نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی
هاي وقتی سهم بخش صنعت در فعالیت دست آمده است.هتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ب

دهنده این است که اقتصاد در حال رشد است و رشد بخش صنعت باعث رشد نشان اقتصادي باال باشد،
ها را به حرکت وا اشد که سایر بخشتواند بخش پیشرو در کل اقتصاد باقتصادي خواهد شد چون می

این بخش در رقابت با بخش واردات و در تکاپو براي نوآوري و تولید بیشتر  ،همچنین دارد.
ثیري منفی بر رشد اقتصادي بگذارد و وقتی أتواند تها رشد اقتصادي میطبق تئوري کاالهاست.

بخش صنعت  ).2014 باي و همکاران،( کنند فساد به طور طبیعی کاهش خواهد یافتاقتصادها رشد می
تواند بخشی پیشرو باشد و از وابستگی این کشورها به درآمدهاي حاصل از هاي اقتصادي میدر فعالیت

خوري از منابع طبیعی را خواهد کاست. این امر رانت و رانت ،در نتیجه کاهد.صادرات منابع طبیعی می
 ه تولید ناخالص داخلی و فساد آورده شده است.در نمودار زیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت ب

شود با افزایش نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید  طور که در نمودار زیر مشاهده میهمان
 ناخالص داخلی فساد کاهش خواهد یافت.

 
 
 
 
 
 
 

 
 . ارزش افزوده بخش صنعت و فساد1نمودار 

 تحقیقمحاسبات خذ: أم  

ات به تولید ناخالص داخلی از تقسیم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت ارزش افزوده بخش خدم
ها به سهم بیشتر این  وقتی ترکیب فعالیت دست آمده است.هبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ب
در کشورهاي در حال توسعه  فساد نیز بیشتر خواهد شد. شود، بخش از تولید ناخالص داخلی هدایت می

بخش خدمات در  و جامعه نیاز به مصرف بیشتر کاالها دارد. استاز نیاز به خدمات نیاز به کاالها بیشتر 
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اي و پیمانکاري و ارائه یابد که از طریق انجام خدمات مشاورهاین کشورها به این دلیل گسترش می

ست ا انتظار بر این هاي دولتی را تصاحب کند.کاالها و خدمات به بخش دولتی بتواند سهمی از رانت
افزایش نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی همراه با فساد بیشتر باشد. در  که

نمودار زیر نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی در مقابل فساد براي کشورهاي 
شود با افزایش سهم بخش  طور که مشاهده میهمان مورد بررسی روي نمودار آورده شده است.

 فساد نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مات از تولید ناخالص داخلی،خد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ارزش افزوده بخش خدمات و فساد2نمودار 

 تحقیق محاسباتخذ: أم 

 
 عوامل غیراقتصادي. 2-2

-اند عوامل متعددي را ذکر کردهدر مقاالتی که به بررسی اثر عوامل غیراقتصادي بر روي فساد پرداخته

و آموزش نام برد. در این تحقیق تنها  2هاآزادي رسانه ،1توان از عواملی همچون دموکراسیاند که می
به تببین اثرات دموکراسی بر  سببمتغیر غیراقتصادي که وارد مدل شده است، دموکراسی است. بدین 

 فساد پرداخته خواهد شد.

1. Democracy 
2. Press Freedom 
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دهد یکی از بدیهیات میثیر قرار أاینکه دموکراتیک شدن فساد را به صورت خیلی عمیق تحت ت
بر وقوع فساد به شدت مورد بحث باقی   1ثیرات اصالحات دموکراتیکأبا این حال جهت ت. مسلم است
کند تئوري اول بیان می ثیر دموکراسی بر فساد مطرح کرد.أتوان در زمینه تدو تئوري را می مانده است.

بیان  ،وارون است Uکه موسوم به تئوري  یابد و تئوري دومکه با افزایش دموکراسی، فساد کاهش می
 یابد و در ادامه با تثبیت فرآیند دموکراسی،کند که در مراحل ابتدایی دموکراسی فساد افزایش میمی

 فساد کاهش خواهد یافت.
 

 مروري بر ادبیات تجربی. 3
فساد و رانت ثر بر ؤجویی پرداختیم و عوامل مثر بر فساد و رانتؤبه توضیح عوامل م پیشیندر بخش 

به مرور  ،در این بخش دسته عوامل اقتصادي و عوامل غیر اقتصادي تقسیم کردیم. 2جویی را به 
بندي فصل قبلی هاي انجام گرفته در این زمینه خواهیم پرداخت و در این راستا از همان بخشپژوهش

در بخش بعدي  د.کرم اقتصادي تقسیم خواهیدسته اقتصادي و غیر 2استفاده کرده و مطالعات را به 
اند بررسی خواهیم ثیر فساد بر عملکرد متغیرهاي اقتصادي به نگارش رسیدهأمطالعاتی را که در زمینه ت

آزادي  درآمد سرانه، توان از عواملی چون تورم،ثیرگذارند که میأعوامل بسیاري بر فساد ت د.کر
رد و تحقیقات بسیاري در این زمینه نام ب آموزش و... دموکراسی، فرهنگ، توزیع درآمد، اقتصادي،

 انجام شده است.
 

 جوییکننده فساد و رانتعوامل تعیین. 3-1
شوند که عوامل تعیین کننده فساد و رانت جویی به دو دسته عوامل اقتصادي و غیراقتصادي تقسیم می

 یم.پردازمی اند،در ادامه این بخش به شرح مطالعاتی که در این زمینه به نگارش رسیده
 

 عوامل اقتصادي . 3-1-1
ررسی ـن بـدر ای رداخت.ـاد پـبر فس 2یـري ملـذیـپر رقابتـررسی اثـه بـاي بهـ) در مقال2014ن (ـاولم

ري ـپذیابتـزارش رقـط گـوسـت م2012ال ـه در سـري ملی کـپذیتـاي رقابـهل دادهـه تحلیـب
و مثبت  ارتباطیه این نتیجه رسیدند که پرداختند و ب 2012جهانی منتشر شد و شاخص فساد سال 

داري شاخص ادراك پذیري ملی به طور معنیمحکم بین این دو شاخص وجود دارد و سطح رقابت

1. Democratic Reforms 
2. National Competitiveness 
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پذیري ملی این نتیجه از مطالعه کشورهایی حاصل شد که رقابت دهد.ثیر قرار میأفساد را تحت ت

پذیري بیشتري به کشورهایی که رقابتفساد بیشتري در آنها نسبت  ،کمتري داشتند که در نتیجه
هاي جذابیت ،1تعادل تجاري وري،بهره نرخ اشتغال، استاندارد زندگی، در نتیجه، داشتند، حاکم بود.

پذیري ملی پذیري و توانایی رشد پایدار که به عنوان رقابتانعطاف ،3توانایی اجراي هدف ،2ملی
 .استدراك فساد کننده اصلی براي شاخص اتعیین شود،تعریف می

کننده فساد اقتصادي پرداختند و عنوان اي به بررسی عوامل تعییندر مقاله  )2011( آتا و آرواس
اجتماعی و فرهنگی یک کشور  گذاري،قانون سیاسی، کنند که چون فساد در ساختارهاي اقتصادي،می

در سیستمی که بر زندگی تواند تهدیدي براي امنیت کشور باشد و اعتماد عمومی را ریشه دارد می
-کشور اروپایی در طول سال 25تخریب خواهد کرد. در این مقاله براي  گذارد،ثیر میأروزمره مردم ت

رشد اقتصادي، تورم، آزادي  ثیر عوامل اقتصادي نظیر توسعه اقتصادي،أبه بررسی ت م2007تا  2004هاي 
نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادي، تورم، آزادي آنها به این  اقتصادي و توزیع درآمد بر فساد پرداختند.

اي که تولید ناخالص دوره گذارند. مثالًثیر میأداري بر فساد تاقتصادي و توزیع درآمد به طور معنی
یابد و در زمانی که تورم باالست و توزیع درآمد داخلی سرانه در حال افزایش است فساد کاهش می

که طبق نتایج رشد اقتصادي اثر معناداري بر فساد در حالی یابد.ایش مینامتوازن و نابرابر است فساد افز
 ندارد.

بین  ،کشور 110هاي میان فساد و توسعه پایدار با استفاده از داده ارتباط ) به بررسی2010آیدت (
گیري شده رشد در سرمایه سرانه واقعی اندازهبه وسیله پایداري  پرداخت. م2007تا  1996هاي سال

  5و تجربه فساد 4دهند که اندازه گیري هاي مقطع عرضی ادراك فسادهاي تجربی نشان میتحلیل .است
فساد و رشد در ارتباط  خصوصخالف شواهد دربر رشد در سرمایه سرانه واقعی را خواهد کاست.

هاي مختلف فساد و رشد در تولید ناخالص داخلی سرانه،همبستگی منفی میان طیف وسیعی از شاخص
کند که این نتایج، با ادبیات نفرین منابع مرتبط رمایه سرانه کامال قوي و محکم است.وي ذکر میس

تواند اقتصاد را در یک مسیر ناپایداري که همراه با آن، دهد که فساد میاست و این نتایج نشان می
 دهد.قرار می هاي اقتصاد در حال فرسایش است،سرمایه 

1. The Commercial Equilibrium  
2. The National Attractiveness  
3. The Ability of Objective Implementation  
4. Perceived Corruption 
5. Experienced Corruption 
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این  کننده فساد پرداخت.ي به بررسی عوامل اقتصادي و نهادي تعیینادر مقاله )2010اورنسل (
کند و در کند که در آن از فساد به عنوان فرآیندي تکاملی یاد میمقاله تحلیلی تجربی از فساد فراهم می

تر تر آموزش، رشد اقتصادي پایینبررسی خود به این نتیجه رسیده است که کشورهایی که سطوح پایین
 اي تورم باالتر دارند، سطوح باالتري از فساد را نیز تجربه خواهند کرد.هو نرخ

ثر در ؤکشور براي بررسی عوامل م 100هاي مقطع عرضی حدود از داده )2010گوئل ونلسون (
هاي مهمی که در این بررسی وجود دارد، عبارت است از توجه به نوآوريایجاد فساد پرداختند. 

 عوامل تاریخی، جغرافیایی و دولت در تعیین فساد و برخی از عوامل که قبالًاي گسترده اي از مجموعه
اثرات اندازه و قلمرو دولت . 1 ال اساسی در این بررسی وجود دارد:ؤس 2 هم در نظر گرفته شده بودند.

ثیرگذاري بر فساد تا چه أعوامل تاریخی و جغرافیایی در ت. 2 در شیوع فساد در میان کشورها چیست؟
هم  توان گفت که دولت نقش مهمی در ایجاد و شیوع فساد دارد.در مجموع می ازه مهم هستند؟اند

ال دوم ؤدر مورد س گذارند.ثیر میأهایی مهم بر فساد تاز طریق مکانیزم 1اندازه دولت و هم قلمرو دولت
جویی باعث هایی براي رانتکه با فراهم کردن فرصت 2ستاین جبر تاریخی نهادهاکه توان گفت می

درجه شهرنشینی، منابع و  برخی عوامل جغرافیایی نظیر وسعت کشور، ،همچنین. شودمیوجود فساد 
 توانند فساد را کاهش دهند.مواهب طبیعی و دسترسی به اینترنت نیز می

 کمی میان فساد و عوامل اقتصادي پرداختند. ارتباطاي به بررسی مقاله در )2007شاو و همکاران (
-کنند که رابطه کمی میان سطوح فساد و عوامل اقتصادي نظیر ثروت کشور و سرمایهزارش میآنها گ

هاي زمانی در طی دوره ،این رابطه براي کشورهاي گوناگون و همچنین گذاري سرانه وجود دارد.
ک رابطه اند این است که یاي دیگر که در تحقیقشان به آن رسیدهنتیجه ماند.متفاوت پایا و مانا باقی می

شاخص متفاوت  2نتایج مشابهی را براي  ،همچنین منفی بین فساد و رشد اقتصادي بلندمدت وجود دارد.
-اند و این نتیجه اشاره به این موضوع دارد که رابطه میان فساد و ثروت مستقل از روش اندازهفساد یافته

 گیري فساد است.
 

 عوامل غیراقتصادي. 3-1-2
-مبهم میان دموکراسی و فساد ارائه میارتباط براي  ) توضیحی2014حسن (آگودلو و رامیرز  جتر،

که در طول را تا براي هر کشور عواملی  م2012تا  1980کنند.با استفاده از مدل پانل طی دوره زمانی 
دهد اما تنها در اقتصادهایی که از سطح زمان ثابت هستند، کنترل کنند. دموکراسی فساد را کاهش می

1. Scope of Government 
2. Historical Inertia of Institutions 
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براي کشورهاي فقیرتر افزایش دموکراسی به افزایش فساد  هزار دالر آمریکا باالتر هستند.20درآمد 

زایی این متغیرها را کنترل کردند، آزادي مطبوعات و دموکراسی از نظر شود. وقتی که درونمنجر می
 آماري معنادار نیست.

تواند بر که دین مید است و معتقد. اکراثر دین بر فساد را بررسی اش در مقاله )2013شادابی (
کند که در مطالعاتی که بر روي اثر دین بر بیان میوي  گذار باشد.ثیرأرفتارها و اعمال افراد در جامعه ت

دهند که دین به عنوان یک برخی مقاالت نشان می هایی وجود دارد.اند پارادوکسفساد کار کرده
دهند که دین اثري منفی بر فساد شاخص فرهنگی اثري مثبت بر فساد دارد و برخی مقاالت نشان می

متغیرهاي کنترل اقتصادي و و تمامی  م2010کشور در سال  174هاي این مطالعه از داده دارد.
دهد که اسالم و ان میاین مطالعه نشغیراقتصادي در تخمین مقطع عرضی خویش استفاده کرد. 

نتایج، به شدت از نتایج این مطالعه  1آزمون استحکام همچنین، داري بر فساد ندارند.مسیحیت اثر معنی
 دهند.دهند که دین فساد را افزایش نمیهمه نتایج نشان می بنابراین، کنند.حمایت می

هاي سطح سیله استفاده از دادهبه و ثیر مشارکت بر فساد پرداختند.أ) به بررسی ت2013لی و گوون (
اعتماد و  نقش جنسیت، تجارب فساد، هاي فردي،ویژگی کشور اروپایی که مستقیماً 20خرد براي 

ئل اصلی این امس ی ازیک کننده فساد پرداختند.کند به بررسی عوامل تعیینگیري میها را اندازهارزش
ثیر أجنسیت و ترجیحات ریسک بر روي فساد تمقاله این است که چگونه هنجارهاي فرهنگی نظیر نقش 

این مقاله به دنبال  عالوه،هب. وجود دارد فساد کنندهعوامل تعیین جنسیتی در تفاوت هاي آیاگذارند و می
با استفاده از روش  است که آیا اثرات انتشار در فساد در سطح خرد وجود دارد.موضوع این  اثبات

اله برآوردهاي تجربی را از اینکه چگونه تجارب گذشته فساد هر دو این مق پروبیت به ظاهر نامرتبط،
 کند.فراهم می دهد،ثیر قرار میأخواري عمل واقعی پیشنهاد رشوه را تحت تمورد رشوه

آنها  اثر دموکراسی و آزادي رسانه بر فساد پرداختند. ) به بررسی2013کالن بورن ولسمن (
موکراسی، جانشین یکدیگر در کنترل فساد نیستند بلکه دو عامل کنند که آزادي رسانه و داستدالل می

طی دوره  ،کشور 170هاي در مدل رگرسیونی خودشان از داده نهادي مکمل درکنترل فساد هستند.
 م2010تا  1996هاي دوره زمانی سال درکشور  175از پانلی شامل  ،همچنین ،و م،2010تا  2005زمانی 

دست آوردند به این صورت است که اگر درجه معینی از آزادي رسانه در ه ب نتایجی که استفاده کردند.
اشاره سیاسی آنها این  کشور وجود داشته باشد انتخابات دموکراتیک تنها در کنترل فساد مفید است.

1. Robustness 
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نظارت بر  ثر است که همراه با این اصالحات نهادي،ؤاست که اصالحات دموکراتیک در صورتی م
 تقویت شود.سیاستمداران نیز 

فساد  فساد و توزیع درآمد پرداختند. آموزش،ارتباط میان بررسی  ) به2009پنالوسا و یپرسله ( ایچر،
ثیر أهاي فساد تآموزش هم در عوض بر انگیزه کاهد.دستیابی به آموزش را میو به تبع سطوح درآمد 

اما آموزش احتمال  .دهدافزایش میرانت را و، در نتیجه، به نوبه خود ستانده  ،آموزش بیشتر گذارد.می
جمهور یسئبرکناري ردهد و ممکن است مثالً به افزایش میرفتار فاسد را از دهندگان يأرشناخت 
هایی طلب انگیزهشود که تحت آن یک سیاستمدار فرصتشرایطی معرفی می در این متن، .بینجامد

ها در این مطالعه بررسی د تا از دام فقر فرار کند.دارد تا اقداماتی را انجام دهد که به اقتصاد اجازه ده
 آموزش و سطوح ستانده و سطوح فساد یکنواخت نیست.ارتباط دهد که نشان می

 
 هایافتهن مدل و یتخم. 4

 بعد از توضیحاتی در مورد فساد در این بخش به تخمین مدل و بررسی نتایج تجربی خواهیم پرداخت.
هاي سري زمانی مدل پانل ترکیبی از داده .استمدل پانل  شود،استفاده می مدلی که در این بررسی از آن

از جمله این  باشد.ها میهاي پانل نیاز به انجام برخی آزمونبراي تخمین مدل .استو مقطع عرضی 
 هاي سري زمانی وجود دارد،داده هاي پانل،و به این دلیل که در داده استها،آزمون ریشه واحد آزمون

 دیگر آزمونی که مورد استفاده خواهد بود، گیرد تا از روابط کاذب میان متغیرها جلوگیري نماید.ام میانج
فرضیه ما در این تحقیق این  بلندمدت میان متغیرها بپردازد.مناسبات تا به تبیین  استآزمون هم انباشتگی 

کشور در حال  60هاي از دادهدر این بررسی  ثر است.ؤر فساد مبهاي اقتصادي است که ترکیب فعالیت
پردازیم و در ابتدا به بررسی ایستایی متغیرها می استفاده شده است. م2010تا  1995هاي توسعه طی سال

 در ادامه به تخمین مدل خواهیم پرداخت. انباشتگی را انجام خواهیم داد.سپس آزمون هم
 
 متغیرهاي مورد بررسی. 4-1

متغیرهاي زیر در این بررسی مورد استفاده  این مقاله ذکر شده است،براساس مطالبی که در بخش دوم 
 اند:قرار گرفته

این شاخص برگرفته از شاخص آزادي  .استمتغیر وابسته در این تحقیق فساد  ،(CORR) فساد. 1
این شاخص از صفر شروع و به  کند.به صورت ساالنه محاسبه و منتشر می 1که بنیاد هریتیج استاقتصادي 

 .استحاکی از پاك بودن کامل از فساد  100عدد صفر حاکی از فساد کامل و عدد  شود.ختم می 100

1. HERITAGE.ORG 
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. که به صورت مکرر در تحقیقات اقتصادي استفاده شده استاست یکی از متغیرهایی ، دموکراسی. 2

+ 10شود و به شروع می -10این شاخص از  باشد.یم  systemicpeace.orgاین شاخص برگرفته از 
 .استنشانگر دموکراسی کامل  +10نشانگر دیکتاتوري کامل و عدد  -10عدد  شود.ختم می

ر این بررسی از تقسیم . این متغیر دمتغیر دیگري که در این بررسی وارد شده است، 1درآمد سرانه. 3
براي  دست آمده است.ه ، به جمعیت هر کشور بم2005به قیمت ثابت دالر سال  تولید ناخالص داخلی،

 استفاده شده است. این متغیر از اطالعات بانک جهانی
 هاي بنیاد هریتیج تحت عنوان مخارج دولت،براي این شاخص از یکی از شاخص، 2اندازه دولت. 4

ختم  100به  این شاخص نشانگر میزان دخالت دولت در اقتصاد و از صفر شروع و ایم.دهکراستفاده 
باشد و عدد صد نشانگر دخالت کامل عدد صفر نشانگر عدم دخالت کامل دولت در اقتصاد می شود.می

 باشد.دولت در اقتصاد می
فاده ـاست یـک جهانـبراي این متغیر از اطالعات بان .است تورم بررسی،مورد  متغیر دیگر، تورم. 5

 ایم.کرده
شاخص  2از  هاي اقتصادي بر فساد،ي بررسی اثر ترکیب فعالیتبرا، هاي اقتصاديترکیب فعالیت. 6

نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید 
 ایم.  ناخالص داخلی استفاده کرده

بانک  این شاخص با استفاده از اطالعات، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی. 7
 محاسبه شده است.  جهانی

این شاخص نیز با استفاده از آمار و ارقام ، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی. 8
 محاسبه  شده است. اطالعات بانک جهانی

 
 مانایی. 4-2
سري  هايسنجی در برآورد ضریب الگو با استفاده از دادهل اقتصادهاي سنتی و معموکارگیري روشبه

غییر تابع توزیع متغیرها در طول ت احتمال هستند. 3زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهاي الگو مانا
به این  یتوجهبیسازد. چه بسا هاي مختلف ضروري میزمان، لزوم بررسی سکون این تابع را در تحلیل

غییر تابع توزیع و هم اثر تغییر در واقع، هم اثر ت ،امر در الگوهاي مختلف ضرایبی را به دست دهد که

1. GDPP 
2. GSIZE 
3. Stationary 
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هاي اخیر در سال .روابط کاذبی منجر گرددبه  ،به عبارت دیگر ،مقدار متغیر را در بر داشته باشد و
در حقیقت از آنجا  .اي یافته استپانل هم جایگاه ویژههاي دادهبررسی سکون و همجمعی در الگوهاي 

ضروري است که پیش از برآورد ضرایب الگوها سکون که یکی از ابعاد الگوهاي تلفیقی، زمان است، 
در زیر  هامتغیر مهنتایج حاصل از آزمون ریشه واحد براي ه شود. متغیرهاي لحاظ شده در مدل بررسی

 .آورده شده است
 

 آزمون ریشه واحد ایم،پسران و شین. 1جدول 
 

INF GSIZE SG IG GDPP DEMOC Cor متغیر 

 آماره -2755/1 -5608/7 8202/9 -8180/779 -3338/6 -9550/11 -3290/54

 احتمال 1000/0 0000/0 0000/1 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0

 
 تحقیق محاسباتخذ: أم

 
طور که از نتایج همان فرضیه صفر این آزمون این است که متغیر داراي ریشه واحد و ناماناست.

% مانا می باشند و 5عناداري در سطح م INFو  DEMOC، IG، SG، GSIZEپیداست متغیرهاي 
 حال براي مانا کردن متغیرهاي نامانا، .هستند% نامانا 5در سطح معناداري  GDPPو  CORمتغیرهاي 

با یک دوره  GDPPو  CORدهیم. متغیرهاي آزمون ریشه واحد را با یک دوره تفاضل انجام می
رسند و مسئله ایستایی با یک دوره یشوند  و به ایستایی م% مانا می5گیري در سطح معناداري تفاضل
 گیري حل خواهد شد.تفاضل
 

 انباشتگیآزمون هم. 4-3
انباشتگی به وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهاي اقتصادي اشاره دارد. چنانچه متغیرها هم انباشته هم

الت کوتاه اي که اختالگونههباشند، بدین مفهوم است که در طول زمان با همدیگر حرکت می کنند؛ ب
پردازد که آیا بین متغیرها انباشتگی به این مسئله میآزمون هم .شوندمدت در بلندمدت تصحیح می

اگر متغیرها هم انباشته باشند، به این معنی است که در  رابطه بلندمدت و تعادلی وجود دارد یا خیر؟
در  شوند.بلندمدت تصحیح می مدت دراي که خطاهاي کوتاهبه گونه کنند؛طول زمان با هم حرکت می

فرضیه صفر این آزمون این است که هیچگونه هم انباشتگی بین متغیرهاي  .آمده استنتایج  )2(جدول 
 )3(طور که از نتایج جدول همان مدل وجود ندارد و رابطه بلندمدتی بین این متغیرها وجود ندارد.



 78هاي اقتصادي شماره   ها و سیاست فصلنامه پژوهش    222

 
گونه رابطه بلندمدتی بین متغیرها در سطح هیچ هیگرو ρو  پانلی ρ  پانل،v  آماره 3براساس آید، برمی

در  گروهی ADFو  روهیگ PP  پانلی، ADF پانل، PPآماره  4ما براساس ا % برقرار نیست.5معناداري 
ها براساس این آماره رابطه بلندمدت و هم انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. % قویا5ًسطح معناداري 

 در ادامه به تخمین مدل اصلی خواهیم پرداخت. طح در مدل وارد کرد.توان متغیرها را به صورت سمی
 

 آزمون هم انباشتگی. 2جدول 
 

 IGمدل بدون  SG  مدل بدون مدل

 بدون روند زمانی با روند زمانی روند زمانیبدون  با روند زمانی آماره آزمون

 000/1 999/0 000/1 000/1 پانلv  -آماره

 000/1 000/1 000/1 000/1 پانلی ρ -آماره

 000/0 000/0 000/0 000/0 پانل PP-آماره

 000/0 000/0 000/0 000/0 آماره-ADF پانلی

 000/1 000/1 000/1 000/1 گروهی ρ -آماره

 000/0 000/0 000/0 000/0 روهیگ PP-آماره

 000/0 000/0 000/0 000/0 گروهی ADF-آماره

 تحقیق محاسباتخذ: أم      
 

 دلتخمین م. 4-4
بعد از بررسی مانایی متغیرها و بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها به دنبال تخمین روابط بین 

هاي ترکیبی لیمر را براي تشخیص بین مدل اثرات ثابت و مدل داده Fدر ابتدا آزمون  متغیرها هستیم.
هاي رات ثابت در برابر مدل دادهبه این نتیجه رسیدیم که مدل اث 1بعد از انجام این آزمون دهیم.انجام می

که براي تشخیص مدل اثرات تصادفی و مدل  استآزمون هاسمن  تلفیقی پذیرفته شد.آزمون بعدي،
رسیم که مدل اثرات تصادفی در به این نتیجه می 2بعد از انجام این آزمون شود.اثرات ثابت انجام می

به تخمین مدل با اثرات  هاي الزم،آزمونیافتن  بعد از انجام شود.برابر مدل اثرات ثابت پذیرفته می
 شود.پردازیم که در جدول زیر نتایج مشاهده میتصادفی می

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آماره این آزمون ارائه شده است. 1 در بخش ضمیمه .1
 .فایل حاوي آماره این آزمون ارائه شده است 2 در ضمیمه. 2
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 تخمین مدل با اثرات تصادفی. 3جدول 
 

 IGمدل به همراه 
 متغیر

 SGمدل به همراه 
 متغیر

 ضریب احتمال ضریب احتمال
0001/0 5559/4 CONSTANT 0000/0 9781/7 CONSTANT 

0000/0 8079/0 COR(-1) 0000/0 7984/0 COR(-1) 

0005/0 0867/3 IG 0003/0 7984/5- SG 

0003/0 0005/0- INF 0008/0 0042/0- INF 

0895/0 0171/0- GSIZE 0253/0 0228/0- GSIZE 

0001/0 0004/0 GDPP 0000/0 0006/0 GDPP 

1474/0 0759/0 DEMOC 1923/0 0671/0 DEMOC 

7945/0 R2 7965/0 R2 

7931/0 R2 7952/0 تعدیل شده R2 تعدیل شده 

 Fآماره  F 9332/572آماره  6893/565

 )FاحتمالF( 0000/0 )احتمال( 0000/0
 
 تحقیق محاسباتخذ: أم

 
و  DEMOCبجز متغیر که کنیم تخیمن زده شده است مشاهده می IGدر مدلی که به همراه 

GSIZE  توان گفت که با اندکی اغماض البته می اند.معنادار شده %،5سایر متغیرها در سطح معناداري
کنیم که طور که مشاهده میهمان ده است.% معنادار ش10در سطح معناداري  GSIZEضریب متغیر 
دهد که فساد دوره قبل روي فساد دوره مثبت شده است و این ضریب نشان می COR(-1)ضریب متغیر 

جاري به طور مثبت اثرگذار خواهد بود و افزایش فساد در هر دوره باعث افزایش فساد دوره بعد خواهد 
دهد که نتایج نشان می دوره به دوره بعد تسري پیدا کند.طبیعی است که فساد در یک  شد و این کامالً

عالمت مورد انتظار را داراست و با افزایش سهم بخش صنعت، فساد کاهش خواهد  IGضریب متغیر 
افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به کاهش  طور که در مقاله اشاره شد،همان یافت.

تواند بخش پیشرو باعث رشد اقتصادي خواهد شد چون می رشد بخش صنعت فساد منجر خواهد شد.
این بخش در رقابت با بخش  ،همچنین دارد.ها را به حرکت وادر کل اقتصاد باشد که سایر بخش

تواند ها رشد اقتصادي میطبق تئوري واردات و در تکاپو براي نوآوري و تولید بیشتر کاالهاست.
 کنند فساد به طور طبیعی کاهش خواهد یافتاقتصادها رشد میثیري منفی بر فساد بگذارد و وقتی أت

 ).2014 (باي و همکاران،
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ست که با افزایش اندازه دولت در این کشورها، فساد رو ا نشان دهنده این GSIZEضریب متغیر 

لت که افزایش اندازه دو. بدین معنا گیردید قرار میأیدر اینجا فرضیه اول مورد ت به افزایش خواهد بود.
کراسی حاکم بر سیستم اداري فراهم خواهد وروخواري از طریق بهاي بیشتري را براي رانتفرصت

هایی را هاي قابل توجهی را تدوین و وضع کنند که فرصتتوانند قوانین و محدودیتها میدولت .کرد
عمومی  که حداقل خدماتدر حالی فراهم خواهد کرد. 1روکراتوجویی توسط مسئولین ببراي رانت

در یک کشور ضروري و مهم  2ها و تثبیت نظام حقوقیفراهم کردن زیرساخت ارائه شده نظیر امنیت،
 ،اگر به اندازه دولت کند.هاي فراوانی را ایجاد میمشهود است که دولت بزرگ ناکارایی کامالً هستند،

از حد دولت ممکن دخالت بیش  نگاه کنیم، 3به عنوان شاخص دخالت دولت در اصالح شکست بازار
تر ممکن است از هاي بزرگ. دولتاست 4است مانع رقابت در بازار شود که به معنی شکست دولت

هاي فاسدانه در هاي بیشتر براي شرکت در فعالیتفرصت ،همچنین ،و 5روکراسی بیشتر و مجوزوطریق ب
افزایش درآمد سرانه  ست که باا دهنده اینهم نشان GDPP ضریب متغیر فساد شرکت داشته باشند.

سطح  با افزایش درآمد، یابد و رابطه معکوسی بین فساد و درآمد سرانه وجود دارد.فساد کاهش می
 با افزایش نظارت دولت، زندگی مردم بهبود و توقعات آنها براي نظارت بیشتر افزایش خواهد یافت.

اند که درآمد سرانه اثر منفی و رسیدهطور که اکثر مقاالت به این نتیجه همان فساد کاهش خواهد یافت.
 باشد.معناداري بر روي فساد دارد، در اینجا نیز ضریب برآوردي مطابق انتظار این بررسی می

توان این ضریب را % نیست و می5داراي ضریبی معنادار در سطح معناداري  DEMOCمتغیر 
ثیري مستقیم بر فساد است و با أاي تنیز دار INFمتغیر  مطابق انتظار، مساوي با صفر در نظر گرفت.

گیري و تشدید فساد دارد. فساد افزایش خواهد یافت و تورم اثر معناداري بر شکل افزایش تورم،
چون تورم باال و با  تواند منجر به فساد شود.شود میتورم ایجاد میدر اثر هرگونه مشکل اطالعاتی که 

ها از دهد باعث نااطمینانی در تصور بنگاهرا افزایش می هانااطمینانی در مورد قیمت تغییرات مکرر،
باعث  شود،ها تعریف میکه به عنوان افزایش در سطح عمومی قیمت تورم، ها نیز خواهد شد.قیمت

اخالقی نظیر قانونی و غیرهاي بیشتري را براي رفتارهاي غیرشود و فرصتهاي اخالقی میتخریب ارزش
قدرت خرید  دهد،تورم چون سطح دستمزد واقعی را کاهش می د.کرخواهد ایجاد بازي و تقلب حقه

اگر  نیازهاي اساسی باید برطرف شوند.در حالی که  دهد.ثیر قرار میأمردم را به طور معکوس تحت ت

1. Bureaucrats 
2. consolidation of the legal system 
3. Remedying Market Failure 
4. Government Failure 
5. Red Type 
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 رشوه و اختالس هاي غیرقانونی نظیر تقلب،ممکن است مردم به انواع روش این نیازها برطرف نشوند،
 هایشان روي بیاورند.براي رفع نیاز

ضرایب تمامی متغیرها که کنیم مشاهده می تخمین زده شده است،SG در مدلی که به همراه متغیر 
اند و از نظر عالمت ضرایب نیز مشابه % معنادار شده5در سطح معناداري  DEMOCبجز متغیرهاي 

البته عالمت ضرایب این  شند.بامی تخمین زده شده بود، IGعالمت ضرایب در مدلی که به همراه متغیر 
دهد نیز نشان می SGضریب متغیر  .استدهنده مستحکم بودن نتایج دو متغیر همانند مدل اول و نشان

که با افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، فساد افزایش خواهد یافت. این نتیجه نیز 
شوند  ها به سمت بخش خدمات هدایت میوقتی فعالیت د.گیرمیقرار ید مبانی نظري مدل أیمورد ت

شود. بخش خدمات در کشورهاي در حال توسعه به این دلیل  امکان ایجاد و تقویت فساد بیشتر می
اي و پیمانکاري و ارائه کاالها و خدمات به بخش یابد که از طریق انجام خدمات مشاورهگسترش می

هاي این اگر بخواهیم در مورد آماره ،همچنین د.هاي دولتی را تصاحب کندولتی بتواند سهمی از رانت
دهندگی باالیی از قدرت توضیح توانیم بیان کنیم که هر دو مدل تقریباًمی دو مدل اظهارنظر کنیم،

 توانند توضیح دهند.برخوردارند و تا حدود زیادي متغیرهاي لحاظ شده در مدل تغییرات در فساد را می
 .استدهنده معناداري کل مدل وط به آن نشانو احتمال مرب Fهمچنین آماره 

 
 گیرينتیجه . 5

هاي دور وجود داشته است و امروزه به یکی از فساد به عنوان یک مسئله اجتماعی و اقتصادي از گذشته
 ها و معضالت اقتصاد تبدیل شده است. چالش

ساد است. با افزایش هاي اقتصادي بر روي فثیر ترکیب فعالیتأدر این بررسی هدف اصلی بررسی ت
ها به که فعالیتزمانی شاخص فساد کاهش خواهد یافت. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی،

تواند شوند امکان وقوع فساد کاهش خواهد یافت زیرا بخش صنعت، میسمت بخش صنعت هدایت می
اند به حرکت وادارد. توها را میبخشی پیشرو در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه باشد و سایر بخش

شاخص فساد افزایش خواهد یافت و  همچنین با افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی،
فساد افزایش خواهد یافت. این نتیجه نیز  ها به سمت بخش خدمات گرایش پیدا کنند،زمانی که فعالیت

ي در حال توسعه به این دلیل . بخش خدمات در کشورهاقرار گرفته استید مبانی نظري مدل أیمورد ت
اي و پیمانکاري و ارائه کاالها و خدمات به بخش یابد که از طریق انجام خدمات مشاورهگسترش می

 بخش خدمات در کشورهاي در حال توسعه، هاي دولتی را تصاحب کند.دولتی بتواند سهمی از رانت
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توسعه  در کشورهاي در حال توسعه، شوند.به منظور کسب منافع بیشتر از دولت تشکیل می اصوالً

لویت قرار دارد و بخش خدمات باید براي تسهیل امور بخش صنعت تشکیل وهاي صنعتی در افعالیت
 شود تا بتواند به توسعه این بخش کمک نماید. 

در کشورهاي در حال که با توجه به نتایج و ادبیاتی که در این مقاله شرح داده شده، باید گفت 
د. متغیر دموکراسی طبق نتایج ندانی در کاهش و کنترل فساد نداردموکراسی نقش چ توسعه عامل

ترین عاملی که در هاي مورد استفاده در این کشورها، توانایی مقابله با فساد را ندارد. مهمتحقیق و داده
و  IGرهاي کنترل فساد در این کشورها وجود دارد، با توجه به نتایج تحقیق و ضریب این متغیرها، متغی

SG د. کندر کنترل فساد بازي مینقش مهمی این کشورها در هاي اقتصادي باشند. ترکیب فعالیتمی
هاي خدماتی هاي صنعتی را در مقابل فعالیتروي فعالیتکشورهاي در حال توسعه باید موانع پیش

 راهم آورند. ن اقتصادي به این بخش را فبراي ورود فعاال ي الزمهاتسهیل نمایند و انگیزه
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 ضمایم
 لیمر Fآزمون . 1ضمیمه 

شود و با ی در برابر مدل اثرات ثابت رد نمیهاي تلفیقفرضیه صفر این آزمون این است که مدل داده
-هاي تلفیقی در برابر مدل اثرات ثابت رد میکنیم که مدل دادهمشاهده می نتوجه به آماره این آزمو

 شود و باید مدل را به صورت اثرات ثابت تخمین بزنیم.
 

MODEL WITH SG MODEL WITH IG 

PROB STATISTICS EFFECTS TEST PROB STASTICS EFFECTS TEST 

000/0 027461/21 Cross Section -F 000/0 892551/22 Cross Section -F 

000/0 880470/820 Cross Section χ2 000/0 305748/868 Cross Section χ2 
 
 تحقیقمحاسبات خذ: أم
 

 آزمون هاسمن. 2ضمیمه 
-شود و همانثرات ثابت رد نمیفرضیه صفر این آزمون این است که مدل اثرات تصادفی در برابر مدل ا

مدل اثرات تصادفی در برابر مدل اثرات ثابت رد  طور که از آماره آزمون هاسمن قابل مشاهده است،
 شود و مدل باید به صورت اثرات تصادفی تخمین زده شود.نمی

 

MODEL WITH SG MODEL WITH IG 

Prob 2Statisticsχ TEST SUMMARY Prob 2Statisticsχ TEST SUMMARY 

1128/0  908161/8  Cross Section 
Random 

2509/0  614732/6  Cross section 
Random 

 
 خذ: محاسبات تحقیقأم
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