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 با ن راستایا در .باشد یمخارج دولت م و یاتیمال بر درآمد یمال  اثر فسادی بررس،هدف مقاله حاضر

کشور  31 یبرا )2000-2007( یها سال ی اطالعات آمارو یی تابلویها  روش دادهاستفاده از
ن ی و همچنیاتی بر درآمد مالیحیتوض یرهایمتغ ری به همراه سایمال اثر فسادعه منتخب درحال توس
 ی سهم نسبیمال ش فسادیاز افی در پ کهدهد یج نشان مینتا . شده استیمخارج دولت بررس

 ی آن بر درآمدهای اثر منفعنایکه به م ابدی یکاهش م یناخالص داخل دیتول در یاتی مالیدرآمدها
کاهش ( ش شاخص فسادی افزای که در پاز آن است یج حاکین نتای، همچنباشد میدولت  یاتیمال

  .یابد میش یفزاا یلص داخلد ناخای از تولی به صورت درصدیمخارج دولت) فسادسطح 
  

  JEL:H2,H5,K42بندی  طبقه

.یی تابلویها داده ، مخارج دولت،یاتی درآمد مال، شاخص کنترل فساد،شاخص درک فساد :یدی کلهای هواژ  
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  مقدمه. 1
 جهـت کـسب   ی دولتـ قـدرت ات و از امکانـ  اسـتفاده  سـوء ف گسترده آن به صورت ی در تعرفساد مالی

 یف بانـک جهـان    یـ تـوان بـه تعر     ی مـ  یالف متفـاوت از فـسادم     یبه تعـار  با توجه   . باشد  می یمنفعت شخص 
نکـه در  یات اعـم از ا از قـدرت و امکانـ   دهاسـتفا  سـوء  ی فساد مال کهباشد میصورت  این پرداخت که به

 .باشد می یا لهیا قبی ی، قومی، گروهشخصی مین منافعأبرای ت، یا بخش خصوصی باشد یبخش دولت

قتصادی است که قدمت آن در جوامع بشری به بیش از دو هزار سال          از جمله معضالت مهم ا     فساد
 اقتـصادی،  گسترده در تخصیص منابع، رشد     صورتآثار مخرب اقتصادی این پدیده که به        . رسد  می پیش

 افـزایش   بـه مـرور   آن  هـا پیرامـون      شود موجب شده است تا نگرانی      توزیع درآمد و موارد دیگر ظاهر می      
  .یابد

هـا و    د شکـست بازارکـه ضـرورت مداخلـه دولـت در اقتـصاد را از طریـق مالیـات                   با توجه به موار   
 از   اسـت کـه    های مالیاتی و مخارج دولت      بررسی اثر فساد مالی بردرآمد     ،دارد مخارج عمومی الزامی می   

هـا و مخـارج دولـت از طریـق گـسترش فـساد                زیرا اختالل در درآمد    ،باشد  می برخوردار    بسزایی اهمیت
ثر ؤهای اقتـصادی خـود بـه طـور مـ           اهد شد تا دولت نتواند در اجرای وظایف و سیاست         مالی موجب خو  

 .عمل نماید

، ید ناخـالص داخلـ    یـ تولات بـه    یـ  نـسبت مال   یرهـا یمتغدرنظر گرفتن    با شود  می تالش مقالهن  یادر  
 و شـاخص کنتـرل فـساد       CPI(1 (درک فساد  شاخص   ،ید ناخالص داخل  یتولدولت به   کل  نسبت مخارج   

)CCI(2 ردی آزمون قرار گر موردیه زیفرض دو:  
 . دولت اثرگذار استیاتی بر درآمد مالیفساد مال -

 .  مخارج دولت اثرگذار است بریفساد مال -

] -2/5و  + 2/5[و شاخص کنترل فـساد متعلـق بـه بـازه            ] 0 و   10[متعلق به بازه     شاخص درک فساد  
  .دهد میرا نشان   کمتر بزرگتر سطح فسادیدر هر دو شاخص فساد، مقدار عدد. باشد می

اطالعات . باشد  می ی هدف کاربرد  لحاظ است و از     ی و اسناد  یلی روش، تحل  لحاظاز  حاضر  مقاله  
ه و  یـ روش تجز . شـده اسـت    ی گـردآور  یا به روش کتابخانـه   ها   هی آزمون فرض  یاز برا ین  مورد یها  دادهو  
 .باشد می 3یی تابلویها داده کیل اطالعات با استفاده از تکنیتحل

                                                            
1. Corruptin Perception Index 
2. Control of Corruption Index  
3. Panel Data 
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.  اختصاص داردقیات تحقیادببخش دوم به ،  از مقدمه   پس .شود  میل  ی از پنج بخش تشک    ن مقاله یا
رد و در یـ گ ی بـرآورد الگـو صـورت مـ    ،چهـارم در بخش . شود می مدل پرداخته یبخش سوم به معرفدر  

  .گردد یشنهادات ارائه می و پیریگ جهی نتنهایت،
  
  قیات تحقی ادب.2
  ی نظریمبان. 2-1
 از  یاری فساد بر عملکرد اقتصاد توجه بـس       یامدهای به بعد آثار و پ     1990از دهه   ر به ویژه    ی اخ یها  سال یط

 در  ی و آزاد  ی گـسترش دموکراسـ    ،نهین زم یل در ا  ین دال یتر عمده. ان را به خود جلب نموده است      یجهان
ــ پویهــا  از رســانهیکــشورها، برخــوردار  هــا و یرســان شــدن و متعاقــب آن گــسترش اطــالع یا، جهــانی

 الملـل  نیت بـ ی ماننـد سـازمان شـفاف   یدولت ری غیها نه فساد، پررنگتر شدن نقش سازمان  یها در زم   یافشاگر
)TI(1پولیالملل نی مانند صندوق بیالملل نی بی مالیها  و مؤسسه ) IMF(2  در شناسـاندن   یو بانک جهـان

 یهـا  می بـازار در تـصم     شتر بـه  یـ ه ب یـ فـساد، اعتمـاد و تک      جاد اقدامات ضـد   ی ا یمشکالت فساد و تالش برا    
 از جنبـه دامنـه      یفساد مال  .باشد  می ی اقتصاد ییل به کارا  ی و سالم جهت ن    یط رقابت یاز به مح  ی و ن  یاقتصاد

 رتبـه  یبه طور عمده مقامات عال) کالن( در فساد بزرگ  .ا کوچک باشد  ید بزرگ   توان  می آن   یگستردگ
 ی مبـارزه بـا فـساد مـال    یبـرا . ـر معمول استت نیی پایــن سطـوح ادار  یدر ب ) خرد(یرند و فساد جزئ   یدرگ

 .ق بتوان مانع گسترش آن شدین طری شود تا از ایی شناساید علل و عوامل آن به خوبیابتدا با

داند و معتقد است کـه تنهـا بـا     ی فساد میشه اصلیزه نوبل اقتصاد، دولت را ر   ی برنده جا  3کری ب یگر
 کانـادا، دانمـارک،   یت کـشورها ی بـه وضـع  یا نگـاه  امـا بـ  ،کن کرد  شهی فساد را ر   توان  میحذف دولت   

  برخـوردار اسـت  ی کـه دولـت از انـدازه بزرگتـر    شـود  مـی ت باال مالحظه   یفندالند، سوئد و هلند با شفاف     
 نـه  باشـد  میت یار حائز اهمی است که بسی دولتیها تی فعالیلذا نحوه عملکرد و چگونگ ).1998،یتنز(

 . صرفاً حضور دولت

کــه ســازمان برنامــه توســعه ملــل  یطــوره  وجــود دارد بــی از فــساد مــالیلفــ مختیهــا یبنــد طبقــه
، رشـوه اسـتخدام، نفـوذ       ی، اخـاذ  یی را رشوه، تقلب، پولشو    ی فساد مال  یها ن گونه یتر عیشا) 2008(متحد

 سوءاسـتفاده از امـوال       و ع، اخـتالس  ی، حـق التـسر    ی، تجـارت شخـص    یبـاز  ی، پارت یباز لینامشخص، فام 
  .داند ی میعموم

                                                            
1. Transparency International (TI) 
2. International Monetary Fund (IMF) 
3. Becker, Gary 
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ات یـ  مال ی بر سهم نسب   ی و معنادار  ی اثر منف  ی آمده است فساد مال    یات اقتصاد یکه در ادب   یورطه  ب
 یرسـم  ریـ ها، گـسترش بخـش غ      یگذار هی موجب کاهش سرما   یفساد مال .  دارد ید ناخالص داخل  یدر تول 

ش سهم   کاه ،جه آن ی که نت  شود  میان  ی مؤد یاتیرفتن اخالق مال   نی و از ب   یاتیستم مال یاقتصاد، برهم زدن س   
 فـساد،  قـات ضـد   یمرکـز تحق  ( باشـد   مـی مـدت     در بلند  ید ناخالص داخل  ی در تول  یاتی مال ی درآمدها ینسب

2010.(  
  
  ی تجربت مطالعا.2-2

رفته است به اختصار یکشور صورت پذرامون موضوع مقاله که در خارج ازی پیمطالعات تجرب از یبرخ
  :باشد میر یبه شرح ز

 الملـل  نیسک بـ یـ  ر یص فـساد اسـتخراج شـده از مؤسـسه راهنمـا           با استفاده ازشاخ   )1998(مائورو
)ICRG(1  ن صفر   ی که ب)ب یـ  اثـر فـساد بـر ترک       ی بـه بررسـ    باشـد   مـی ) ن فـساد  یکمتر (6و  ) ن فساد یشتریب

ب یـ کند کـه فـساد ترک      ین مطالعه منعکس م   یج ا ینتا.  پرداخت )1982-1995 (یها  سالمخارج دولت در  
  اسـت در یکه اثر فساد بر مخارج آموزش و بهداشـت منفـ    یورطه  ب. کند یمخارج دولت را دگرگون م    

 بـا   ید داردکـه فـساد مـال      یـ در پـژوهش خـود تأک      یو. شـود   می یش مخارج دفاع  یکه موجب افزا   یحال
 بودجـه دولـت     یش کـسر  ی و افـزا   ی عمـوم  یهـا  نهی دولت منجر به کاهش هز     یاتی مال یکاهش درآمدها 

  .هدد می که هر دو مورد نرخ رشد را کاهش شود می
 ی ط ییقای کشور آفر  39 ی و اطالعات آمار   یی تابلو یها  داده با استفاده از     یقیدر تحق ) 1998(گورا

د ناخـالص   یـ ات در تول  یسهم مال  و فساد بر   ی اقتصاد یها استیآثار س  ی به بررس  )1985 -1996( یها  سال
هش سـهم   کـاهش فـساد، کـا      و یاسیساختار س  اصالح   یکند که در پ    یج منعکس م  ینتا.  پرداخت یداخل
 ی درآمـدها  یبودن اقتصاد، سـهم نـسب      ش درجه باز  یکاهش تورم و افزا    د،ی در تول  ی بخش کشاورز  ینسب
 .یابد میش ی افزایدار به طور معناید ناخالص داخلی تول دولت دریاتیمال

 کـشور بـا دو      90 ی و اطالعات آمار   یی تابلو یها  دادهک  یبا استفاده از تکن   ) 2000( ی و داود  یتنز
 ی بـه بررسـ    )1980-1997( یهـا   سال ی درحال توسعه ط   یافته و کشورها  ی  توسعه یه کشورها مجموع ریز

استفاده آنها شاخص درک فـساد بـوده    شاخص مورد.  پرداختند یه عموم ی و مال  یاثر فساد بر رشد اقتصاد    
د گـذار  ی به جـا مـ  یاتی مالی بر کل درآمدهایدارا و معنیر منفیکند که فساد تأث    یج منعکس م  ینتا. است
م ی مـستق  یهـا  اتیـ  فساد بـر مال    ی اثر منف  عالوه بر این  . شود  می ن یاتیمال ری غ یجه شامل درآمدها  ین نت یاما ا 

                                                            
1. International Country Risk Guide 
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ات بـر  یـ ل بـه پرداخـت مال  یـ  کـه تما یی کـشورها ،یسـو از . باشـد  مـی م یمـستق  ری غیها اتیدتر از مال یشد
  . برخوردارندیافزوده دارند از سطح فساد کمتر ارزش

 منطقـه در    20 یبـرا ) 1963-1991( ی دوره زمـان   یها  دادهبا استفاده از    ) 2001( یمونته و پاپاجن   دل
 کـه اثـر     دست یافتند ج  ین نتا ی به ا  1یا  به روش حداقل مربعات دومرحله     یی تابلو یها  دادهک  یا و تکن  یتالیا

 ش نـرخ ید بودجـه و افـزا  یر بر قیفساد با تأث. باشد می یف منی عمومیگذار هی مخارج سرمایفساد بر بازده  
ن ی همچن .شود  می ین باعث کاهش رشد اقتصاد     و به دنبال آ    دهد  می دولت را کاهش     یات درآمدها یمال
 ی مخارج دولت  یی موجب کاهش کارا   ی خصوص یها یگذار هی فساد بر سرما   یر منف یکنندکه تأث  ید م یتأک
  .شود می

ر ســاختار  اثــر فــساد بــیتوســعه  بــه بررســ حــال  کــشور در64 شــامل یا در مطالعــه )2006(دالوالد
 بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات سـه             یو. پـردازد  یم) 1996-2001 (یها  سال ی دولت ط  یها نهیهز

 ی اجتمـاع  یها نهیق کاهش سهم هز   ی را از طر   ی دولت یها نهی مشخص نمود که فساد ساختار هز      2یا مرحله
شـده بـه     دادهش بخش اختصاص    یو افزا ) ی اجتماع یها تیآموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حما       (

 یهـا  نـه ین هز یهمچنـ . سـازد  ی و دفـاع دگرگـون مـ       یت، سـوخت و انـرژ     یـ ، نظـم و امن    یخدمات عمـوم  
  .باشند ی فساد میتر برا ی قوی عاملی دفاعیها نهی نسبت به هزیدفاع ریغ

افتـه  ی میستم گـشتاور تعمـ  یـ  بر اساس سیی تابلو یها  دادهبا استفاده از روش     ) 2007(کوبزیمام و ج  یا
)GMM(3   الملل  بینسک  ی ر یمؤسسه راهنما با استفاده از شاخص فساد      و ICRG  اثر فـساد بـر      ی به بررس 

انگر یج مطالعه بینتا. پرداختند) 1990-2003( دورهیانه طیم  کشور خاور12دولت در  یاتی مالیدرآمدها
 آثارتحت  شتر  یها ب  اتیر مال یات بر مشاغل آزاد نسبت به سا      یات بر درآمد اشخاص و مال     یآن است که مال   

شتر بـه فـساد   یـ م بی مـستق یهـا  اتیـ م نـسبت بـه مال  یر مستقی غیها اتیمالدر ضمن، .  فساد قرار دارند  یمنف
  . دهند میواکنش نشان 
 تحـت  )1389( ییرضـا نـه موضـوع مقالـه در کـشور پـژوهش            یآمده در زم   عمله   ب یها یدر بررس 

د که در   ی مشاهده گرد  " در حال توسعه    منتخب یها  در کشور  یاتی مال ی بر درآمدها  یاثرفساد مال "عنوان  
 دوره  یتوسـعه طـ    حال  کشور در  27 دولت در    یاتی مال ی بر درآمدها  ی اثر فساد مال   یبه بررس  ن پژوهش یا

 دهـد  مین مطالعه نشان یج اینتا.  پرداخته شدییتابلو یها دادهک ی با استفاده از تکن)2002-2006( یزمان
 مثبـت و    یا  رابطـه  ید ناخالص داخلـ   ی به تول  یاتی مال یمدها و نسبت درآ   CCI و   CPI یها ن شاخص یکه ب 

                                                            
1. Two Stage Least Squar (2SLS) 
2. Three Stage Least Square (3SLS) 
3. Generalized-Method-of-Moments 
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د یـ  بـه تول   یافـزوده بخـش کـشاورز       اثـر دو شـاخص بـر نـسبت ارزش          عالوه بر این،  . دار وجود دارد  امعن
 اسـت و    ی منفـ  یدناخالص داخلـ  یـ افزوده بخش صنعت و خـدمات بـه تول          و نسبت ارزش   یناخالص داخل 

  .باشد میمثبت ن فساد و درجه بازبودن اقتصاد یرابطه ب
 ی همزمان اثر فـسادمال ین بررسی و همچنی مورد بررسی کشورهایمقاله حاضر از لحاظ دوره زمان   

  . فوق متفاوت استاتمطالعبا  بر ارکان بودجه دولت
  
 1 الگویمعرف. 3

ر در نظـر گرفتـه      یـ  ز ی دولـت دو الگـو     یاتیـ  بر درآمـد مال    ی اثر فساد مال   ی بررس یبرادر پژوهش حاضر    
  الگـو هیـ بـر پا  یاتیـ ن شاخص درک فساد و نسبت درآمد مالی ارتباط بی اول جهت بررس یالگو. شود  می
   .باشد می )2000( ی و داودیتنز

 

RTAXit =β1it+ β3it AGR3it +β4it GDPPC4it +β5it OPEN5it +β6it CPI6it  +εit )1(                     
  

 ،یناخالص داخلـ  دی از تولیدرصدبه صورت  یاتی مالی درآمدهایسهم نسب:  RTAXit، که درآن
AGR :  ید ناخـالص داخلـ    یـ  از تول  ی به صورت درصـد    یوده بخش کشاورز  زسهم ارزش اف، GDPPC : 

مجموع صادرات و واردات    (اقتصاد  بودن   درجه باز  : OPEN ،2000ثابت دالر سال    مت  ید سرانه به ق   یتول
  .باشد می جمله پسماند:  itε  و  فساددرکشاخص :  CPI ،)ید ناخالص داخلی از تولیبه صورت درصد

 کـه بـه صـورت       یاتین شـاخص کنتـرل فـساد و درآمـدمال         ی ارتبـاط بـ    یبه منظور بررس   دوم   یالگو
  :شود میح یر تصریورت ز به صباشد می ید ناخالص داخلی از تولیدرصد

 

RTAXit  =β1it+ β3it AGR3it+β4it GDPPC4it +β5it OPEN5it +β6it CCI6it +εit                        )2(  
 

CCI :     1 (یشـده در الگـو     یفـ  معر یرهـا یرهـا همـان متغ    یر متغ ی و سا  باشد  میشاخص کنترل فساد (
  .باشند یم

 ی مخـارج دولـت جهـت بررسـ        ین الگـو  یاولـ ) 1998( ات موضوع و مطالعه مائورو    یبا توجه به ادب   
 بـه   ید ناخـالص داخلـ    یـ  از تول  ین شاخص درک فساد و مخارج کل دولت به صـورت درصـد            یارتباط ب 

 :باشد میر یصورت ز
  

                                                            
دهنده زمان  نشان tس یدهنده مقطع و اند  نشانiس یبررسی در مقاله حاضر اند الزم به ذکر است در تمام الگوهای مورد .1

  .باشد می
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TOTEXPENSit= β1it+β2i(t-1) TOTEXPENS2i(t-1)+β3it GDPPC3it+β4itCPI4it +εit            (3) 
  

د ناخالص ی از تولیمخارج کل دولت به صورت درصد یسهم نسب  TOTEXPENSit ، که درآن
  ).ید ناخالص داخلی از تولیبه صورت درصد یا هی و سرمایمجموع مخارج جار( باشد می یداخل

ر مورد استفاده ی زیو نسبت مخارج کل دولت الگو  ارتباط شاخص کنترل فسادیجهت بررس
 .ردیگ یقرار م

  

 TOTEXPENSit=β1it+β2i(t-1) TOTEXPENS2i(t-1)+β3it GDPPC3it+β4it CCI4it +εit         (4) 
  

 و  یت مـال  یشـفاف  یالمللـ   بـین ب از سـازمان     یـ بـه ترت   و شاخص کنترل فساد    اددو شاخص درک فس   
 یجهـان   توسعه یها  شاخص یرسان گاه اطالع ی از پا  رهای متغ  تمام  مربوط به  یاطالعات آمار  و   یبانک جهان 

)WDI(1   ی پـول از کـشورها     یالمللـ   بـین  صـندوق    یبند انتخاب کشورها طبق دسته   .  استخراج شده است 
ــال در ــعه و  ح ــ توس ــاس دسترس ــه یبراس ــا داده ب ــه اســت ه ــام.  صــورت گرفت ــداز یاس ــشورها عبارتن   ک
ن، اوروگوئه، بنگالدش، بالروس، بلغارستان، پاکستان،      ی، اکرا یران، السالوادور، استون  ی، ا یجنوب یقایآفر

، یتـوان یا، ل یـ ا، التو یـ ا، کن یـ ن، قزاقـستان، کلمب   یپـ یلی، ف یه، رومـان  یا، روسـ  یکا، جورج یپوالند، تونس، جامائ  
  .، هندیکاراگوئه، هانگریا، نی، مائوروتوس، مصر، نامبی، ملدوویماداگاسکار، مال

 را در   یاتیـ  مال یهـا  هیـ  حجـم پا   ی مقامات دولتـ   یدر مجموع فساد با کاهش منابع قابل دسترس برا        
ز یـ ات ن ی مال ینرخ باال .  خواهد شد  یجه منجر به کاهش رشد بالقوه اقتصاد      ی و در نت   دهد  مینده کاهش   یآ

ن یـ جـاد کنـد در ا     ی را در اقتـصاد ا     یشتریـ  فـساد ب   یاتیـ  فرار مال  یها زهیجاد انگ ید به طور بالقوه با ا     توان  می
  دارنـد  یاتیـ رش و پرداخت رشوه به منظور کاهش بار مال        ی پذ ی برا یتر ی قو یها زهیصورت اشخاص انگ  

  ). 2010قات ضد فساد،یمرکز تحق(
 ی سـودآورتر بـرا    یهـا   فاسد به سـمت فرصـت      استمدارانیب مخارج دولت را توسط س     یفساد ترک 

 ی اقتصادلحاظکه از  2دیل سفی فیها  به پروژهتوان مینه ین زمیدر ا .دهد میر یی تغین اهداف شخصیتأم
.  اشاره کرد  باشند ی م یادی منفعت ز  ی قدرتمند دارا  یاسی س یها تی شخص یستند اما برا  یچندان سودمند ن  

ن معضل بـا سـاختار      یا. شود  می و خدمات توسط دولت ظاهر       فساد به صورت رشوه در تدارکات کاالها      
  ).1998مائورو، (باشد میتر   گستردهی کمتر رقابتیبازار ارتباط دارد و در بازارها

 

                                                            
1. World Development Indicator 
2. White Elephant  
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 برآورد الگو. 4
 باشند یم یمقطع یها داده  ویزمان یسر یها داده از یبیترک که یی تابلویها دادهروش   از مقالهنیدر ا

 ادیز اری بسیسنج اقتصاد در کاذب ای یون جعلیرگرس که احتمال بروز ییآنجا از .استفاده شده است
  . شود می پرداخته رهایمتغ ییمانا یابتدا به بررس  مقاله ایندر لذا .باشد میرها یمتغ یی آن نامانادلیل و است

عرض از با   حالتدررها ی متغییمانا 1می ا- پسران-نیآزمون ش  با استفاده از)1(  جدولبر اساس
 سطح احتمال بدست آمده ن آزمون با توجه بهیطبق ا.  قرار گرفته استی مورد بررس و بدون روندأمبد
 اما ،باشند یا م در سطح مانی و دو شاخص فساد مالشود میشه واحد رد ی بر وجود ری مبنه صفریفرض
ن یبا تکرار ا. باشد میدر سطح رها ی متغیی نامانایا به معن کهشود مید ییه صفر تأیرها فرضیر متغی سایبرا

ار ب کیرها پس از یتمام متغطور که در جدول منعکس شده است   همانها دادهآزمون در مورد تفاضل 
 رد شده و یی و ناماناها دادهشه واحد تفاضل ی بر داشتن ریه صفر مبنی مانا شده و فرضیریگ تفاضل
  .باشند ی مI(1)ک یرها انباشته از درجه ی متغنیالذا  ،شود مید ییرها تأی متغیی بر مانایه مقابل مبنیفرض

  
  رهای متغیی مانای بررسیبرام یا -پسران- نیشج آزمون ینتا. 1 جدول

  

  ییدرجه مانا w آماره  ریمتغ
CPI  74/1-         )04/0(*  I(0) 

CCI  04/7-         )00/0(  I(0)  

RTAX  63/9-         )00/0(  I(1)  

AGR  31/8           )00/0(  I(1)  

OPEN  54/4-        )00/0(  I(1)  

GDPPC  25/6-        )00/0(  I(1)  

TOTEXPENS  24/4-        )00/0(  I(1)  

TOTEXPENS (-1)  52/4-        )00/0(  I(1)  
  .دنباش یم )prob(  سطح احتمالانگری پرانتز بر داخلیادمق *
  . Eviews6افزار  با استفاده از نرم تحقیقنتایج : أخذم

  
 رفع یبرا. ستندیک درجه نیمطالعه جمع بسته از   مورد یرهایمتغ شود میطورکه مالحظه  همان

ن روش ی اما اباشد می مزبور یرهای متغیا باالتر برایتفاضل مرتبه اول حل استفاده از  ک راهین مشکل یا
  نباشدینظر یابق مبانمطر ی خود متغیر به جایاستفاده از تفاضل متغممکن است با دو مشکل مواجه است 

                                                            
1. Individual Root - Im, Pesaran, Shin 
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رها که بر اساس سطح و یان متغیمدت م رفتن اطالعات با ارزش بلند نی موجب از بیریگ  تفاضلنکهی او
 هستند استفاده نمود و آنها را بر هم  که ناماناییرهای از سطح متغتوان می اذل.  گرددستنه تفاضل آنها

ن یمدت ب  و وجود رابطه بلندون کاذبیجود رگرسنان از عدم وی به منظور اطمطین شرایدر ا. ن زدیتخم
  . گردد یم انجام 1ی آزمون هم انباشتگرهایمتغ

 مورد استفاده در الگوها از یرهاین متغیمدت ب  رابطه بلندی بررسی از مطالعه برابخشن یدر ا
  .شود یم استفاده ،استافته ی می فولر تعم-یکی فولر و د-یکیکه بر اساس دو آزمون د 2او -آزمون کا

  
    یانباشتگ ج آزمون همی نتا.2 جدول

  

DF  DF*  آماره  الگو t آماره t  
)1(  40/3-        )00/0(*  21/2-          )01/0(  
)2(  62/2-        )00/0(  65/1-         )03/0(  
)3(  58/9-      )00/0(  64/9-         )00/0(  
)4(  77/10-     )00/0(  83/10-      )00/0(  

  .باشند ی م)prob( انگر سطح احتمالیر داخل پرانتز بیمقاد *

  .Eviews6افزار  با استفاده از نرم نتایج تحقیق: مأخذ
  

فولر  -یکی د هر چهار الگو با استفاده از آزمونی، براشود میمشاهده ) 2( که در جدول طور همان
 بر عدم وجود رابطه یه صفر مبنیافته و با توجه به سطح احتمال بدست آمده فرضی می فولر تعم-یکیو د
د یی تأ در هر الگورهاین متغیمدت ب وجود رابطه بلند بر یه مقابل مبنیرها رد شده و فرضین متغیمدت ب بلند

 ،Fطبق آزمون  .میپرداز ین به برآورد الگو می بنابرا،ندارد وجود یون جعلیمشکل رگرس لذا. شده است
 و آماره شود می رد PLS(3 (یقی تلفیها دادهرآورد به روش  هر دو الگو بیدر الگو اول و دوم برا

د یی در آزمون هاسمن استفاده از روش اثرات ثابت در برآورد هر دو الگو را تأی دو محاسبات-یکا
  .دینما یم

 98/0 بیـ به ترت ) 2(و  ) 1(یهاکارگرفته شده در الگو    ب یرهایل الگوها، متغ  یب تعد یبا توجه به ضر   
  . اند ح دادهی مورد مطالعه را توضی دولت درکشورهایاتیرات درآمد مالیی درصد از تغ92/0و

                                                            
1. Cointegration Test 
2. Kao (Engle-Granger Based) 
3. Pooled Least Squares  
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 و درآمـد    یافـزوده بخـش کـشاورز      ، ارتبـاط ارزش   شـود   مـی مـشاهده   ) 3(که درجدول    یطوره  ب
ج بدسـت آمـده از      یجـه کـامالً سـازگار بـا نتـا         ین نت یـ ا.  و معنادار برآورد شـده اسـت       ی دولت منف  یاتیمال

ثبـت   بـودن و عـدم      یرسـم  ری از جمله غ   یلیتوسعه به دال    درحال ی در کشورها  رای ز باشد  میمطالعات قبل   
بـودن    درجـه بـاز  یهـا  ریـ اثر متغ. باشد میات ی معاف از پرداخت مالیشده، بخش کشاورز معامالت انجام 

ن یـ ا. باشد  می مثبت و معنادار     ید ناخالص داخل  ی در تول  یاتی درآمد مال  ید سرانه بر سهم نسب    یاقتصاد و تول  
ش درآمـد   ی افـزا  یرا در هر دو مورد در پ      ی، ز باشد  میج بدست آمده از مطالعات قبل       یجه سازگار با نتا   ینت
 هـر   یهـا  افتهی. شود  می یاتیش درآمد مال  ی که منجر به افزا    یابد  میش  یافزا) ات بر درآمد  یمال (یاتیه مال یپا

 مثبـت   یاتی نسبت درآمد مال    و ی فساد مال  یها ن شاخص یکه ارتباط ب  دهد  مینشان  ) 3(دو الگو در جدول     
ش در شاخص درک فساد و شاخص       یک واحد افزا  ی که با    امعن نی به ا  باشد  می معنادار   ی آمار لحاظو از   

 درصـد  83/2و 89/0زان یـ ب بـه م یـ  بـه ترت  ید ناخالص داخل  ی به تول  یاتی مال یکنترل فساد نسبت درآمدها   
  .افتیش خواهد یافزا

  
  به روش اثرات ثابت) 2(و ) 1 (یج برآورد الگوهای نتا.3جدول 

  

 )2(الگو )1(الگو
 یحی توضیرهایمتغ

  tآماره   بیضرا  tآماره   بیضرا
 11/205 17/171 14/425 16/944  عرض از مبدأ

AGR 451/0-  792/7-  360/0-  829/5-  
GDPP  05-E68/6  2/014 04-E66/1  2/362 
OPEN  0/015 2/035 0/039 3/010 

CPI  0/886 6/653 …  …  
CCI  ...  …  2/829 3/632 

FTEST  53/09 57/27 
HTEST  19/37 11/43 

F- Statistic 325/18 75/49 
2

R  0/98 0/92 
D.W  1/92 1/36 

  .باشند ی درصد معنادار م95 نانیرها در سطح اطمیتمام متغ* 
  .Eviews6افزار  با استفاده از نرم نتایج تحقیق: مأخذ
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 هر دو الگو برآورد به روش یبرا شود میمشاهده ) 4( طور که در جدول همان F طبق آزمون
 دو -ی در هر دو الگو بزرگتر از آماره کای دو محاسبات-یآماره کا و شود می رد یقی تلفیها داده

 هر دو مدل رد ی برای بر برآورد مدل به روش اثرات تصادفیه صفر مبنین فرضیبنابرا. باشد میجدول 
 هر ی معناداریایز گوی برآورد شده نFشده و آماره   الگو به روش اثرات ثابت برآورد و هر دوشود می

ر یرات متغیی تغ97/0 و 98/0ب یبه ترت) 4(و ) 3 (ی در الگوهایحی توضیرهایمتغ. باشد میدو الگو 
  . دهند میح یوابسته را توض

 مخارج ی و سهم نسبیالن دو شاخص فساد میب یکند که ارتباط مثبت و معنادار یمنعکس مج ینتا
ش در شاخص درک فساد و شاخص کنترل یک واحد افزای با ،گریبه عبارت د. وجود داردکل دولت 

ش خواهد ی درصد افزا71/1 و 51/0زان یب به می به ترتید ناخالص داخلیفساد نسبت مخارج کل به تول
ه دولت سال قبل بر اندازه دولت سال م اندازیابی یر وابسته در می وقفه متغی برایج برآوردیطبق نتا. افتی

 معنادار ی آمارلحاظز مثبت و از ید سرانه و مخارج کل دولت نین تولیارتباط ب. باشد میثر ؤ میجار
ش درآمد سرانه بر ی با افزا" بری مبن1 در برآورد دو الگو قانون واگنری به عبارت.برآورد شده است

  .د شده استییتأ "شود می افزوده ی بخش عمومیت سهم نسبیاهم
  

  ثابت به روش اثرات )4( و)3 (یج برآورد الگوهای نتا.4جدول
  

)4(الگو )3(الگو   

بیضرا tآماره  بیضرا tآماره    
یحیر توضیمتغ  

 عرض از مبدأ 9/623 6/167 11/089 4/259
10/283 0/710 15/380 0/708 TOTEXPENS (-1) 

3/519 1/424E 03-  3/594 1/181E 03-  GDPPC 

- - 2/380 0/515 CPI  
2/274 1/712 - - CCI  

2/129 2/176 FTEST  

24/25 33/53 HTEST  

201/50 300/46 F- Statistic 

0/97 0/98 2
R  

2/06 2 D.W 

  .باشند ی درصد معنادار م95نانیرها در سطح اطمی تمام متغ*
  .Eviews6افزار  با استفاده از نرم قیحقنتایج ت: أخذم

                                                            
1. Wagner’s Law 
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  شنهاداتی و پیریگ جهینت. 5
 بـر   ی اثـر فـسادمال    یمقاله حاضر با استفاده از دو شاخص درک فـساد و شـاخص کنتـرل فـساد بـه بررسـ                    

کـرد  ی بـا رو )2000-2007( دوره ی کشور منتخب درحال توسعه ط    31  و مخارج دولت در    یاتیدرآمدمال
  :ر منعکس نمودیر به صورت ز به اختصاتوان میج حاصل را ینتا . پرداخته استیی تابلویها داده

 درک فـساد و کنتـرل       یهـا  ن شـاخص  ی ارتباط ب  ،شود  میمشاهده  ) 3(همان گونه که در جدول       -
ن یـ  به ا  باشد  میه اول مقاله حاضر سازگار      ی مثبت و معنادار است که با فرض       یاتیفساد با شاخص نسبت مال    

د یـ  بـه تول   یاتیـ  مال ی درآمـدها  یسهم نـسب  ) کاهش سطح فساد  (ی فساد مال  یها ش شاخص ی که با افزا   امعن
 .یابد میش ی افزایناخالص داخل

اثر .  مثبت و معنادار است    یاتید سرانه بر شاخص نسبت مال     یر تول یبودن اقتصاد و متغ    اثر درجه باز   -
 .باشد می و معنادار ی منفیاتی بر شاخص نسبت مالیافزوده بخش کشاورز ارزش

 درک  یهـا  ن شـاخص  یکند که ارتباط بـ     یس م منعک) 4( جدول   یج بدست آمده از الگوها    ینتا -
 مخارج دولـت در سـال       .باشد  میفساد و کنترل فساد با شاخص نسبت مخارج کل دولت مثبت و معنادار              

د سـرانه و نـسبت مخـارج کـل          یـ  ارتبـاط تول    دارد و  یر مثبت و معنادار   ی تأث یگذشته بر مخارج سال جار    
 .باشد میمقاله حاضر ه دوم ی فرضدیی تأیا که به معناستز مثبت و معنادار یدولت ن

ج پـژوهش بـه انتخـاب شـاخص فـساد      ی وجود دارد و نتای همبستگCCI و CPI ن دو شاخص یب -
 .باشد میحساس ن

 
  :شود میشنهاد یج حاصل از پژوهش پیبر اساس نتا

 یب بـه اقتـصاد    یـ  و ترغ  یسـاز  یل دستمزدها، رفـع موانـع خـصوص       ی، تعد یاصالح ساختار ادار   -
ن و مقـررات    یژه قـوان  ین و مقررات به و    ی قوان یساز ق ساده ی از طر  ی دولت یها تی فعال یزسا شفاف،  یرقابت
 .ردی صورت گ افرادی به جاینترنتی ایها ستمیکردن س نیگزی و جایاتیمال

ب مخـارج دولـت بـه    ی و ترکیاتی مالی اثر فساد بر انواع درآمدها    خصوص در   یشتریمطالعات ب  -
 .رندیگ ی قرار میر فساد مالی تأثشتر تحتیها و مخارج ب اتی مالد تا مشخص گردد کدام نوع ازیعمل آ

هـا اسـتفاده     ج به شاخص  یت نتا ی حساس ی بررس ی فساد برا  یها ر شاخص ی از سا  یدر مطالعات آت   -
  .شود
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