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چکیده
مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده
است ،اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون
شناسایی کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی ،مطالعات محدودی آن هم بیشتر با
تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی
کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیررانتی به صورت
همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آنها برروی هم است .برای این منظور ،از
دادههای مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بینالمللی ( )ICRGو شاخص
فساد  Graftکافمن و همکاران ( ،)0222در  35کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی،
طی سالهای  0991 – 0205و همچنین بکارگیری روش تخمین معادالت همزمان ()3SLS
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد ،دارای اثر منفی بر
رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانالهای سرمایهگذاری،
هزینههای دولت ،بیثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنیدار است .همچنین در مقایسه
بین کشورهای رانتی و کشورهای غیررانتی ،اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص
فساد متفاوت است ،به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص ،اثر فساد در کشورهای
غیررانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی بوده است.
واژههای کلیدی :فساد ،رشد اقتصادی ،کانالهای تأثیر فساد ،سیستم معادالت همزمان.
طبقهبندی .O40 ،D73 ،C30 :JEL
* نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است و
عمده اقتصاددانان بیشتر به مواردی که مربوط به تصمیمهای عمومی است پرداختهاند.
پدیده فساد در دیدگاه بانک جهانی ،0عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومی برای
کسب منافع خصوصی در رابطه با تصمیمهای عمومی دارد (بانک جهانی .)0991 ،توجه
به مقوله فساد ،از اواسط دهه  0992با انجام بررسیهای متعدد در ارتباط با هزینه اقتصادی
فساد و اثر آن بر روی رشد اقتصادی شدت گرفت و به نتایج مشابه و گاهی متفاوت اشاره
نمودند (رهبر و همکاران .)0580 ،برخی محققان نظیر ،دوال و ایبن ،)0200( 0اگرچه
وجود یک رابطه منفی و معنیدار بین فساد و نرخ رشد اقتصادی را تائید کردند ،اما هنوز
در ارتباط با مکانیسم تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی قادر به کسب توافق آراء در ایجاد
یک مبنای نظری نیستند .به لحاظ تجربی نیز مطالعات محدودی در زمینه فساد و رشد
اقتصادی انجام شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به مطالعات پلگرینی و
گرالف  ،)0222( 5درهر و هرزفلد )0223( 2و پلگرینی )0200( 3اشاره نمود .که در اغلب
این مطالعات ،تنها یک کانال تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی مورد تأکید و بررسی قرار
گرفت .هنگامیکه تنها یک کانال به تنهایی مورد بررسی قرار میگیرد عمالً کانالهای
دیگر دیده نشده و به این صورت ،اثر کانال مزبور بیش از حد نشان داده میشود .همچنین
شناسایی و تفکیک چگونگی اثر فساد بر کانال و همچنین اثر کانال مزبور بر رشد اقصادی،
جهت دستیابی به نتایج قابل اتکا با اهمیت تلقی میگردد و الزم است از یک سیستم
معادالت همزمان استفاده شود ،به این صورت که در معادله رشد ،متغیرهای کانال در نظر
گرفته شده و در معادالت بعدی عوامل تأثیرگذار بر خود این متغیرها وارد شوند.
از طرف دیگر ،واقعیت پدید آمدن نفرین منابع طبیعی در کشورهای دارای ساختار رانتی،
موجب شده که مواهب طبیعی 1و درآمدهای رانتی حاصل از آن راه را برای گسترش
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فساد هموار نماید (گیلفاسن .)0220 ،0واژه نفرین منابع برای اولین بار در سال ،0959
طی بررسی علل ناکامی کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی در توسعه اقتصادی و
بخصوص شکست آنها در پایهگذاری یک رشد مستمر و مناسب اقتصادی ،توسط

اقتصاددان مشهور انگلیسی و صاحبنظر ،آوتی 2به کار گرفته شد .او اعتقاد داشت که

حجم عظیم درآمد ناشی از منابع طبیعی مخصوصاً در ارتباط با حقوق مالکیت غیرکارآمد،
بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و بدون شرط در بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه و اقتصادهای غیربازاری میتواند به یک رانت جویی لجامگسیخته در میان
تولیدکنندگان منجر شود و این امر سبب میشود تا منابع طبیعی راه را برای دریافت
رانت آسان کرده و بجای ایفای نقش مؤثر در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی ،به ایجاد
فضای رانت جویی رقابتی کمک کنند .در بسیاری از موارد نیز رانت منابع طبیعی عامالن
اقتصادی را تحریک میکند تا برای دسترسی به این منابع به دستگاههای دولتی رشوه
دهند (گیلفاسن.)0220 ،
واژه اقتصاد رانتیر برای اولین بار توسط مهدوی )0912( 5مطرح شد .الزم به ذکر است،
ازآنجاکه در اقتصادهای رانتی محصول مورد نظر بیشتر در بخش معدن است ،به کشورهای
مزبور کشورهای با اقتصاد معدنی نیز گفته میشود .بنابر تعریف بانک جهانی که در این
پژوهش نیز از آن استفاده شده ،اقتصادی رانتی است که بخش منابع طبیعی حدود 02
درصد تولید ناخالص داخلی ( )GNPو یا حدود  22درصد صادرات کشور را به خود
اختصاص میدهند (بانک جهانی .)0991 ،2رانت جویی گسترده میتواند موجب ایجاد
فساد در دولت و البته در کسبوکار مردم و نیز موجب انحراف در تخصیص منابع شود
که این امر سبب کاهش کارآیی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابریهای اجتماعی
میشود .مشاهدات تجربی و تئوری اقتصادی نشان میدهند که حمایتهای وارداتی مانند
تعرفه و دیگر حمایتهای مرسوم ،امتیازهای تبعیض آور و فساد ،همه گرایش به تخریب
رشد و کاهش کارآیی اقتصادی دارند (مائورو.)0993 ،3
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به نظر میرسد فساد و رانت جویی یکی از علل اصلی عدم دستیابی به رشد اقتصادی در
کشورهای با منابع فراوان باشد و به همین دلیل انتظار میرود که سازوکارهای تأثیرگذاری
فساد بر رشد اقتصادی در این کشورها متفاوت باشد و الزم است که میزان و اهمیت هر
یک از کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در این کشورها را از یکدیگر تفکیک
و الگوهای فساد این دو گروه از کشورها را مورد بررسی مقایسهای قرارداد؛ بنابراین ،هدف
از انجام این پژوهش در ابتدا ،بررسی رابطه بین مقوله فساد و رشد اقتصادی و سپس
تعیین و شناسایی سازوکارهای مربوط به کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی به
تفکیک کشورهای با اقتصاد رانتی و غیررانتی هست .جهت بررسی مقایسهای کانالهای
تأثیرگذاری فساد بر رشد در اقتصادهای رانتی و غیررانتی تحلیل مبتنی بر اطالعات 35
کشور اعم از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه (پیوست )0برای دوره ،0991 -0205
با استفاده از روش پنل معادالت همزمان به همراه تخمین تمامی الگوها با استفاده از
نرمافزار استتا 0نسخه  ،05انجام شده است .الزم به اشاره اینکه ،شناسایی همزمان
کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی از جمله ویژگیهای منحصربهفرد این
پژوهش است .مقاله حاضر در شش بخش تدوین شده است ،به طوری که پس از مقدمه،
ابتدا مروری بر ادبیات موضوع شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام میگردد .در گام
بعدی ،مدل و روش تحقیق معرفی شده و سپس نتایج حاصل از تخمین مدل و نتیجه-
گیری و پیشنهادها ارائه میشود.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری تحقیق
در ابتدا الزم است کانالهای انتقال بالقوه شامل کانال سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی،
کانال سرمایه انسانی ،کانال اندازه دولت ،کانال آزادسازی تجاری و کانال بیثباتی سیاسی
را شناسایی و تعریف کنیم.
 -1-1-2کانال انتقال سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی
مالحظات نظری و شواهد تجربی هر دو نشان میدهند که فساد از طریق تأثیر آن بر
سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات
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مائورو 0993( 0و )0222؛ آدیس و دیتال)0991( 0؛ کافمن و وی )0222( 5و
( )0220نشان میدهند که فساد با اضافه کردن عدم اطمینان به بازده فعالیتهای
سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد و کارآفرینان مجبور هستند که
بخشی از درآمد حاصل از سرمایهگذاری خود را به منظور به دست آوردن دسترسی به
بازار هدف خود به مقامات فاسد واگذار کنند؛ بنابراین فساد ازیکطرف ،به عنوان مالیات
بر سود گذشته به صورت کاهش انگیزه افراد برای سرمایهگذاری عمل میکند و از طرف
دیگر ،از طریق کارهای غیرقانونی و پنهانکاری در ارتباط با فساد ،عدم اطمینان حاصل
میشود .به طوری که فساد ،عدم قطعیت بازده فعالیتهای سرمایهگذاری را افزایش و
درنهایت انگیزه افراد برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد (شلفر و ویشنی .)0995 ،3البته
باید به این نکته نیز توجه داشت که فساد احتماالً میتواند در صورت بروز شرایط خاص
با مقررات دست و پاگیر و سختگیرانه اداری ،در مواردی از طریق اثر روغنکاری چرخ1
دارای اثرات مثبت بر سرمایهگذاری نیز باشد؛ بنابراین ،ازآنجاکه بسیاری از مطالعات نظیر
مطالعه لوین و رنلت ،)0990( 1نشان دادهاند ،سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی به
عنوان یکی از قویترین عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی است و فساد میتواند از طریق
تأثیرگذاری بر سرمایهگذاری به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی نیز تأثیر گذارد.
 -2-1-2کانال انتقال سرمایه انسانی
عامل فساد ،فرایند سرمایهگذاری در سرمایه انسانی را از طریق چهار سازوکار دچار اختالل
میسازد میکند .اول اینکه ،عامل فساد ،نظام مالیاتی را ضعیف کرده و موجب فرار مالیاتی
و معافیتهای نادرست مالیاتی میشود .به طوری که درآمد مالیاتی پایینتر موجب
میشود تا منابع در دسترس بخش عمومی برای ارائه خدمات ازجمله آموزش و بهداشت
کمتر شود (مائورو ،0222 ،جانسون 8و همکاران0999 ،؛ گوپتا 9و همکاران .)0220 ،دوم
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آنکه عامل فساد ،هزینه عملیاتی دولت را افزایش داده و درنتیجه موجب کاهش منابع
در دسترس برای استفادههای دیگر ازجمله تشکیل سرمایه انسانی میگردد .سوم آنکه
عامل فساد ،ترکیب هزینههای دولت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .به طوری که اگر
مقامات فاسد باشند ،جهت تخصیص منابع دولت ،احتمال گرفتن رشوه افزایش مییابد.
مخارج آموزشوپرورش و بهداشت ،فرصت رانتخواری را کاهش میدهد؛ زیرا
آموزشوپرورش ابتدایی تنها به فنهای پایه نیاز دارد که میتواند توسط تعداد نسبتاً زیادی
از ارائهکنندگان این خدمات تأمین شود (مائورو .)0998 ،این کاهش فرصت برای فساد
ازآنجا ناشی میشود که قیمتها نمیتوانند به آسانی بیش از مقداری که عنوان شده،
مخفی شوند .مائورو ( )0998و گوپتا و همکاران ( )0222در تحقیقات تجربی خود ،نشان
میدهند که عامل فساد اثرات منفی بر روی چگونگی ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی
دارد .درنهایت ،عامل فساد میتواند سهم هزینههای اختصاص داده شده به عملیات تعمیر
و نگهداری را کاهش دهد (تانزی و داودی .)0991 ،0این قبیل هزینهها ،فرصت بیشتری
برای رانتخواری فراهم نکرده و به عنوان یک مانع در جهت به دست آوردن این رانت
عمل میکند .پس عاملین انجام این کارها از روی عمد کار باکیفیت پایین ارائه میدهند
تا نیاز به بازسازی به وجود آید و درنتیجه از طریق مناقصه فرصت رانتخواری مجدد را
به دست میآورند .مائورو ( )0222معتقد است که یک سیستم فاسد ،درازای رشوه ،تمایل
بیشتر به تائید قراردادهای مربوط به تدارکات عمومی باکیفیت پایین دارد و این امر
موجبات کاهش کیفیت آموزشوپرورش و همچنین خدمات بهداشتی را پایین آورده و بر
توانایی دولت برای بهبود و حصول استانداردهای آموزشی و درمانی تأثیر میگذارد.
 -3-1-2کانال انتقال اندازه دولت
تأثیر بالقوه عامل فساد بر اندازه دولت با شاخص اندازهگیری نسبت مصرف بخش عمومی
به تولید ناخالص داخلی ،دوطرفه است .ازیکطرف ،فساد میتواند مشوقی در جهت افزایش
تخصیص ناکارآمد منابع دولتی به سمت مقامات فاسدی که دنبال به حداکثر رساندن
توانمندی رانتخواری خود هستند ،باشد (مونتینوال و جکمن)032 :0220 ،0؛ زیرا درزمینه
سرمایهگذاری عمومی ،برخی از شواهد تجربی تأکیددارند که عامل فساد ،حجم
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سرمایهگذاری عمومی را افزایش میدهد (تانزی و داودی0991 ،؛ هاکو و نلر .)0228 ،0از
طرف دیگر ،مقامات فاسد میتوانند ،در یک مسیر جایگزین و انحرافی با محدود کردن
میزان هزینههای مصرف عمومی ،رانتهای خود را افزایش دهند .الیوت )0991( 0ازجمله
کسانی است که با اشاره به برخی شواهد تجربی در حمایت از این استدالل عنوان میکند
که با افزایش فساد ،اندازه دولت کاهش مییابد .درگذشته همچنین ،مطالعات تجربی تأثیر
فساد بر کاهش درآمد دولت (جانسون و همکاران )0999 ،و همچنین کاهش رشد
اقتصادی را تائید کردهاند (به عنوان مثال ،بارو0990 ،؛ بارو و ساالی مارتین.)0993 ،5
معموالً نتایج به دست آمده ازلحاظ نظری توسط اختالل به وجود آمده در سطح پسانداز
ملی (دولت و بخش خصوصی) ،با دور زدن روند رقابتی ،یا اتالف منابع دولتی در پروژههای
غیرضروری توضیح داده میشود (بارو.)0990 ،
 -4-1-2کانال انتقال آزادسازی تجاری
در ادبیات نظری نشان داده میشود که فساد توانمندی مقابله با حرکت به سمت باز شدن
فضای تجاری را دارد .برای مثال ،کروگر )0912( 2در مطالعات خود بر این نکته تأکید
دارد که فعالیتهای رانت جویی از طریق ایجاد سهمیهها ،بهروشنی دربرگیرنده فساد
است .سوزگیت و همکاران )0222( 3نیز ادعا میکند که اعمال محدودیت بر سهمیهبندی
و یا مجوزهای تجارت که ارائه شده توسط مقامات دولتی است ،منبع قابلتوجهی از رانت
را فراهم میکند .ازآنجاکه حرکت به سمت تجارت آزاد ،موجبات حذف برخی از رشوهها
را فراهم میآورد ،درنتیجه مقامات فاسد انگیزههایی برای ممانعت از چنین فعالیتهایی
را دارند؛ بنابراین عقالیی است که شرکتهای داخلی برای در اختیار داشتن دانش محلی
مورد نیاز خود ،مقادیر حداقلی از پرداخت رشوه را تحمل نمایند .اگرچه بیان این نکته که
اقتصادهای فاسد ،دارای توانمندی کمتر و یا بیشتر درزمینه تجارت بینالمللی آزاد هستند
تا حدودی نامشخص است ،اما در اصل ،شواهدی در خصوص ارتباط مثبت افزایش رقابت
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در بازار ،انتقال فنآوری ،دسترسی به بازارهای بزرگتر و درجه باالی باز بودن اقتصاد با
رشد برای مثال در مطالعه وکزیارگ و ولش ،)0228( 0وجود دارد.
 -5-1-2کانال انتقال بیثباتی سیاسی
معموالً عامل فساد ،مشروعیت مردمی نهادهای سیاسی را به چالش کشیده ،بیثباتی
سیاسی را افزایش داده و موجب ایجاد خشونت میشود (مولوی 0999 ،0و پلگرینی و
گرالف .)0222 ،5در همین رابطه ،گوپتا و همکاران ( ،)0220معتقدند که عامل فساد با
نابرابری و عدم شایستهساالری تقویت شده و ممکن است بیثباتی سیاسی نیز از طریق
نابرابری درآمد تقویت شود (مو .)0220 ،2معموالً وجود نابرابری باالتر درآمد ،برای طبقات
کمدرآمد نسبت به طبقات پردرآمد انگیزه قویتری برای ایجاد روابط غیرقانونی و انجام
رفتارهای خشونتآمیز فراهم میکند ،بخصوص اگر تصور شود که منشاء کسب ثروت
ناعادالنه بوده است؛ بنابراین عامل فساد ،پایههای نظامهای دموکراتیک و یا آنچه فریدمن
از آن تحت عنوان بنیان اجتماعی یاد میکند را مورد تهاجم قرار داده و به طور
اجتنابناپذیری منجر به بیثباتی سیاسی میشود که با خود کاهش رشد اقتصادی را به
همراه میآورد (بارو0990 ،؛ آلسینا 3و وکزیارگ 0998 ،؛ کاسیلی 1و همکاران0991 ،؛
ایسترلی و لوین.)0991 ،1
 -6-1-2فساد در مدلهای رشد اقتصادی
بر اساس کار منکیو ،رومر و ویل ،)0990( 8با گنجاندن سرمایه انسانی در تابع تولید،
قدرت تبیین مدل سنتی رشد سولو به میزان قابلتوجهی بهبود یافته و با وارد کردن فساد
به عنوان یک عامل تعیینکننده هزینههای دولت ،مدل سوله گسترش مییابد .در این
مدل ،تعریف عملیاتی فساد عبارت است از استفاده از قدرت اداری عمومی در جهت کسب
منافع خصوصی .برای سادگی ،اقتصادی که فقط یک کاال را تولید میکند در نظر
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میگیریم .ستاندهها به وسیله یک تابع تولید خوشرفتار نوکالسیک با تولید نهایی سرمایه
فیزیکی مثبت و اکیداً نزولی تولید میشود .شرایط اینادا ،0اطمینان میدهد که تولید
نهایی سرمایه و نیروی کار هردو به سمت صفر میل میکند .فرم تبعی مدل ساختاری
تولید ،به شکل تابع کاب داگالس و به صورت رابطه  1است:
β
()0
Yt = K αt Ht [Gt (ρ)Lt ]1−α−β
که در آن  Ytدرآمد واقعی K t ،سرمایه فیزیکی Ht ،سرمایه انسانی Lt ،مقدار نیروی کار
شاغل Gt ،مخارج دولت و  ρسطح فساد در کشور است؛ و همچنین  Ǵ(ρ) < 0و < 0
 0 < 𝛽 < 1 ،𝛼 < 1و  .α + β < 1بر اساس این شرایط ،اطمینان حاصل میشود
که تابع تولید از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید برخوردار بوده ،در هر نقطه دارای
بازدهی نزولی است و زمان نیز توسط متغیر پیوسته ( )tنمایه میشود .با حذف متغیر
فساد ،مدل به شکل استاندارد نوکالسیک تبدیل میشود .بر این اساس نرخ رشد تولید هر
کارگر با افزایش در سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی افزایش و با رشد نیروی کار،
استهالک سرمایه فیزیکی و سطح اولیه تولید هر کارگر کاهش مییابد .معادالت مسیر
یکنواخت رشد به شرح روابط  0و  5هستند.
dK
()0
= sK Yt − δK K t
= sH Yt − δH K t

()5

dt
dH
dt

که در آنها ،پارامترهای  δH ،sH ،sKو  δKبه ترتیب نشاندهنده ،سهم از درآمد که به
سرمایهگذاریهای انسانی و فیزیکی اختصاص داده شده است و نرخ استهالک سرمایه انسانی و
فیزیکی است .عالوه بر این ،جمعیت به عنوان عامل برونزا ،به صورت  Lt = Lο entو با نرخ
رشد ثابت جمعیت طی زمان ( )(dL)⁄Lt = nتعریف میشود .فرض اشتغال کامل نرخ رشد
dt

نیروی کار را با  nنشان داده و در مسیر یکنواخت رشد ،فرم خالصه شده به صورت رابطه  4ارائه
میگردد.

ln(Yt ⁄Lt ) = ln(Gο ) + gt + [α⁄(1 − α − β)]ln[sK ⁄(n + δK + g)] +
)[β⁄(1 − α − β)]ln[sH ⁄(n + δH + g)] + Gt (ρ

()2
در رابطه  ، 4تولید به ازای هر واحد کارگر در مسیر یکنواخت رشد ،تابعی افزایشی از سطح اولیه
مخارج دولت و نرخ رشد آن ،پسانداز فیزیکی و انسانی و همچنین هزینههای دولت است .به بیانی
دیگر ،رشد تولید به ازای هر واحد کارگر را نیز میتوان توسط تفریق آن طی زمان در اطراف مسیر
یکنواخت به صورت رابطه  5به دست آورد.
 0شرایط اینادا ) (Inadaدر مدلهای رشد نئوکالسیک جهت اطمینان از رشد باثبات استفاده میشود.
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lnyt − lnyο = (1 − e−λt ){ln(Gο ) + gt
)− [(α + β)⁄(1 − α − β)]} ln(n + δ + g
) + [α⁄(1 − α − β)] ln(Sk ) + [β⁄(1 − α − β)] ln(SH
+ Gt (ρ) − (1 − e−λt )lnyο

()3
در رابطه  ،5عامل فساد ،اثر هزینههای دولت را تغییر داده و حرکت افزایشی فساد ،رابطه معکوس
با رشد تولید سرانه هر کارگر دارد .بااینحال ،با حذف متغیر فساد در رابطه  ،5مدل استاندارد
نوکالسیک را نتیجه میدهد .به این معنا که نرخ رشد تولید به ازای هر کارگر با افزایش
سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی و کاهش رشد جمعیت ،نرخ استهالک سرمایه و سطح
اولیه تولید به ازای هر کارگر افزایش مییابد.
 -2-2پیشینه پژوهش
 -1-2-2مطالعات داخلی
در میان مطالعات داخلی ،حسامی )0202( 0به بررسی رابطه فساد و مخارج دولت با
استفاده از یک مدل رانت جویی برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
( ) OECDپرداخته و نتیجه پژوهش وی حاکی از آن است که ترکیب مخارج دولت با
افزایش شاخص فساد به سمت کاالهای با فنّاوری باال که توسط بنگاههای غیررقابتی تهیه
میشوند گرایش مییابد .صباحی و ملک الساداتی ( ،)0588در مطالعه خود ،به بررسی
تأثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونهای وسیع از کشورهای جهان ،در دوره
زمانی  0991تا  0221پرداخت .نتایج برآورد مدل تحقیق ،گویای این است که اگرچه در
کشورهای پردرآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط کنترل فساد با رشد اقتصادی ارتباط
مثبت معناداری دارد ،در کشورهای کمدرآمد این ارتباط منفی و معنادار است .صادقی و
همکاران ( ،)0589سعی نمودند به اندازهگیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق
فازی بپردازند و نتیجهگیری نمایند که عامل فساد پدیدهای پیچیده ،چندبعدی و دارای
علل و آثار چندگانه است و د امنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل
فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد ،گسترده است .آنها
همچنین نشان دادند ،با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد
مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند ،روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله
سالهای  25تا  28با شاخص عددی حدود  2/1بیشترین مقدار را داشته و طی دوره
Hessami
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( )0528 -35کاهشیافته است .همچنین در فاصله سالهای ( )0535-38و از سال 0515
به بعد روند صعودی داشته است .بعد از انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص
عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین  2/5تا  2/3نوسان داشته است .بعد از جنگ
تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده شده است .همچنین ،صیادزاده و
علمی ( )0592در پژوهش خود به بررسی رابطه فساد ،اندازه دولت و درجه باز بودن
اقتصاد در مدلهای رشد پرداختهاند ،نتایج به دست آمده بیانگر اثر مثبت درجه بازی
اقتصاد بر کاهش فساد اقتصادی و رابطه معکوس اندازه دولت با شاخص فساد اقتصادی
است ،یعنی هرچه اندازه دولت کوچکتر باشد ،فساد اقتصادی کمتر خواهد بود.
 -2-2-2مطالعات خارجی
در میان مطالعات خارجی ،راجیو و نلسون )0200( 0به بررسی رابطه اندازه دولت و میزان
فساد پرداخته و نشان دادند که رابطه مثبتی بین این دو وجود دارد .ریجکهم و ودر0
( )0991در پژوهش خود رابطه بین سطح دستمزد کارکنان دولت و شاخص فساد مالی
را بررسی کرده و به رابطه منفی معنیداری بین این دو دست یافتهاند .المبزدرف5
( ،) 0999رابطه فساد مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و مطرح میکند که رشد
اقتصادی و فساد مالی رابطهای منفی دارند .کافمن و همکاران )0999( 2به بررسی رابطه
رفاه جامعه و فساد پرداخته و به این نتیجه رسیدند که کاهش فساد باعث ارتقاء رفاه
جامعه میگردد .تانزی و داوودی )0991( 3در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که
ازیکطرف ،بین افزایش سطح فساد مالی و افزایش سطح سرمایهگذاری عمومی و از طرف
دیگر ،بین کاهش سطح درآمد دولت و کاهش سطح کیفیت زیرساختهای عمومی رابطه
معنیداری وجود دارد .در بررسی عابد و داوودی ،)0222( 1رابطه معنادار بین فساد و رشد
اقتصادی به دست آمد اما او تأکید دارد که با وارد نمودن سایر متغیرهای تأثیرگذار در
مدل تخمین ،این رابطه از بین میرود .استاورس ،)0221( 1رابطه حجم فعالیتهای
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زیرزمینی با فساد مالی را مورد بررسی قرارداد و به همراهی مثبت این دو متغیر پی برده
است .به لحاظ تجربی نیز مطالعات محدودی درزمینه فساد و رشد اقتصادی انجام شده
است .پلگرینی )0200( 0در پژوهش خود به رابطه بین فساد و رشد اقتصادی دستیافت،
اما با وارد شدن متغیر کنترلی سرمایهگذاری ،سرمایه انسانی ،درجه باز بودن اقتصاد و
عدم ثبات سیاسی ،این رابطه معنیداری خود را از دست داد .مندز و سپالودا)0221( 0
در بررسی خود ،به شواهدی دست یافتند که نشاندهنده یک رابطه غیریکنواخت بین
فساد و رشد اقتصادی است ،به این صورت که در کشورهایی که سطح باالیی از آزادی
سیاسی دارند ،فساد میتواند اثرات سودمندی بر رشد اقتصادی داشته باشد اما در سایر
کشورها این رابطه قوی نیست .ایدت و همکاران )0228( 5نیز به بررسی چگونگی رابطه
بین فساد و رشد اقتصادی پرداخته و نشان دادند که این رابطه متأثر از کیفیت نهادهای
سیاسی است .به عقیده آنها ،در کشورهایی که نهادها کیفیت باالیی دارند ،فساد تأثیر
منفی و بزرگ بر رشد دارد ولیکن در کشورهایی که نهادها کیفیت پائینی دارند فساد
تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد .روزاشتاین و اوسالنر )0223( 2به بررسی رابطه بین سه
موضوع نابرابری و فساد و سرمایه اجتماعی در  82کشور پرداخته و علت اختالف کشورها
در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی را در وجود پدیده نابرابری اقتصادی و فرصتها
یافتند .از طرف دیگر مشاهده نمودند که در کشورهای مورد بررسی ،رابطه منفی بین
میزان فساد و سطح اعتماد برقرار بوده و با کاهش میزان فساد ،سطح اعتماد افزایش یافته
است .البته آنها تأکیددارند که تنها راه افزایش سرمایه اجتماعی ،صرفاً کاهش نابرابری
نیست ،به طوری که کشورهای آسیای جنوب شرقی توانستند از طریق صرف مخارج روی
آموزش ،اصالحات اراضی ،افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی ،افزایش دسترسی افراد
به بهداشت و درمان و آزادی بازارها و در دسترس بودن خدمات عمومی ،به سرمایه
اجتماعی بیشتر و درنتیجه رشد اقتصادی بهتر دستیافتهاند .ایبن و وال )0229( 3در
مطالعه خود به بررسی تأثیر عوامل نهادی در ایجاد رابطه بین مقوله فساد به عنوان جزئی
از ساختار نهادی و رشد اقتصادی کشورها پرداخته و با حداکثر سازی تابع مطلوبیت و
0
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واردکردن شاخص فساد به صورت متغیر تأثیرگذار بر رشد نیروی کار و تولید کاالهای
عمومی نتیجه گرفتند که عامل فساد ممکن است در کشورهایی با نهادهای توسعهنیافته،
باعث رشد اقتصادی شود ،اما در بلند مدت با بهبود کارکرد نهادی کشورها ،اثر مثبت
فساد بر رشد ،به اثر منفی تبدیل میشود .مئون و ویل )0202( 0در آخرین بررسی خود
به شواهدی دست یافتند که نشان میدهد در کشورهایی که چهارچوب نهادی آنها
کارایی کمتری دارد ،فساد اثر زیانبار کمتری دارد .هکل من و پاول )0202( 0نیز به نتایج
مشابهی در تائید فساد کارا جهت فائق آمدن بر ناکارآمدی نهادها رسیدهاند .نتایج حاصل
از مشاهدات آنها حاکی از این واقعیت است که در کشورهایی که آزادی اقتصادی محدود
است ،فساد رابطهای مثبت با رشد اقتصادی دارد ،البته این رابطه با افزایش آزادی اقتصادی
کاهش مییابد .سوالهین ،)0200( 5ضمن بررسی رابطه فساد و رشد بر این موضوع تأکید
میکند که تنها در صورتی تداوم سیاست کنترل فساد ،میتوان شاهد افزایش رشد
اقتصادی بود ،در غیر این صورت نتیجه مناسب حاصل نخواهد شد .آیسن و ویگا)0205( 2
به بررسی اثر عدم ثبات سیاسی بر روی رشد اقتصادی به عنوان یک کانال تأثیر فساد ،با
استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرای مدلهای خطی پویای پنل دیتا
و برای  019کشور ،طی بازه زمانی  0912-0222پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عدم
ثبات سیاسی به شدت باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه میگردد.
االنشاسی و کتسایتی ،)0205( 3با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی -0982
 ، 0228به بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و عملکرد مالی اقتصادهای رانتی پرداخته
و تأکید داشتند که کنترل فساد از طریق اعمال حمکرانی اثرات مثبت بر رشد اقتصادی
دارد .تسانی )0205( 1به بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی و رابطه آن باکیفیت نهادها و
کنترل فساد پرداخت و پیشنهاد نمود که جهت کنترل پدیده نفرین منابع طبیعی از
صندوقهای ذخیره درآمدهای حاصل از منابع استفاده شود .دزهاماشو )0202( 1به بررسی
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رابطه بین فساد و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش حکمرانی ،مخارج عمومی و توسعه
اقتصادی پرداخته و به این نتیجه رسید که کارایی مخارج دولت حاصل تعامل بین فساد
و حکمرانی دولت است و مخارج دولت عامل تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی هست،
به طوری که با ارتقاء سطح توسعهیافتگی اقتصاد ،فساد کاهش مییابد.

 -3روش تحقیق
درگذشته برای بررسی رابطه فساد و رشد اقتصادی ،اغلب مطالعات انجام شده بر روش
تجزیه اثرها متکی بودند و از ویژگیهای مشترک آنها ،تمرکز بر یک یا چند کانال معین
تأثیرگذار ی فساد بر رشد اقتصادی بود که ممکن است رابطه بین فساد و رشد اقتصادی
را توضیح دهند .الزم به اشاره اینکه در روشهای مزبور ،تخمین بیشازحد میزان تأثیر هر
کانال در تأثیرگذاری کل فساد بر رشد اقتصادی امکانپذیر است و طبق ادبیات تجربی
موجود ،ازآنجاییکه بیشتر متغیرهای متداول تعیینکننده رشد اقتصادی ،خود بشدت
متأثر از فساد هستند ،درواقع استفاده از این روش مشکلزا است .با توجه به هدف از
پژوهش و جهت بررسی و تحلیل وابستگیهای درونی و تشخیص کانالهایی که از طریق
آنها ممکن است فساد بر رشد اقتصادی اثر بگذارد ،از روشی متفاوت بر مبنای تخمین
یک سیستم معادالت همزمان برای کشورهای منتخب استفاده میشود تا در ابتدا اثر فساد
بر متغیرهای متفاوت تعیینکننده رشد اقتصادی را بررسی کرده و سپس مشارکت نسبی
هر کانال در اثر کل فساد بر رشد اقتصادی را مشخص کنیم .به نوعی میتوان گفت که
این پژوهش با الهام از روششناسی توارس و وکزیارگ )0220( 0که بر مبنای دستگاهی
از معادالت بنانهاده شده است ،به بررسی نحوه تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی از
کانالهای مختلف به صورت همزمان میپردازد .در طراحی سیستم معادالت همزمانی این
پژوهش ،ابتدا یک معادله رشد بر مبنای متغیرهای استاندارد مدلهای رشد و متغیرهای
کانال تأثیرگذاری شامل سرمایهگذاری ،سرمایه انسانی ،مخارج دولت و عدم ثبات سیاسی
تدوین میشود و سپس برای هریک از کانالهای تأثیرگذار نیز معادلهای جداگانه شامل
عوامل تعیینکننده آن کانال تصریح میگردد .ازآنجاکه روابط بین کانالهای تأثیرگذار از
اهمیت زیادی برخوردار است ،بنابراین پارامترهای مورد توجه همان ضرایبی هستند که
نشاندهنده تأثیر تغییرات نهایی در شاخص فساد بر روی متغیر وابسته میباشند .نتیجه
حاصل از ضریب فساد در معادله کانال ضربدر ضریب متغیر کانال در معادله رشد،
Tavares and Wacziarg
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نشاندهنده آن است که فساد تا چه حد از طریق این کانال مشخص رشد را متأثر میکند.
بدیهی است که هر معادله کانال عالوه بر شاخص فساد شامل چند متغیر کنترل نیز هست
که برخی از آنها در سیستم معادالت ،درونزا خواهند شد .با توجه به موارد ذکر شده در
مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی پیشین ،کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد
اقتصادی در این پژوهش شامل  )0سرمایهگذاری )0 ،سرمایه انسانی )5 ،مخارج دولت و
 )2عدم ثبات سیاسی هستند که البته متغیرهای نهایی و نحوه تأثیرگذاری آنها با برآورد
مدل ها مشخص خواهند شد .مدل اقتصاد سنجی این پژوهش مبتنی بر شش معادله و
معادله اول به صورت رابطه  6است.
) 𝐺𝑅it = f(IG𝐷Pit , HCit , GOVit , , PIit , INVit
() 1
که در آن  ،GRنرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت  ،IGDP ،0223تولید
ناخالص سرانه پایه 1که از لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 0998
به دست میآید .چهار متغیر بعدی متغیرهای انتقال هستند ،یعنی  ،HCسرمایه انسانی،
ثبتنام متوسط مدارس ،GOV ،هزینههای دولت ،نسبت هزینه مصرفی نهائی دولت به
 ،PI ،)GDP%( GDPبیثباتی سیاسی ،INV ،سرمایهگذاری ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

( %از  )GDPهستند .معادالت دیگر نیز بر اساس مطالعات تجربی نظیر مطالعه سرا)0221( 2

و یونسکو )0220( 5که متغیر فساد را وابسته به پنج متغیر میداند ،استخراج شدهاند که
در آنها متغیر وابسته همان متغیرهای انتقال معادله اول در رابطه  6میباشند (روابط 1
الی  .)00در رابطه  ،1عوامل مؤثر بر شاخص فساد نشان داده شده است که خود این
شاخص به عنوان عامل مورد بررسی بروی کانالها معرفی شده است:
) 𝐶𝑅𝑃it = f(GDPit , 𝐺𝐼𝑁𝐼it , 𝑉𝑂𝐴it , 𝐸𝐹it , PIit
()1
که در آن عالوه بر متغیرتعریف شده  PIدر معادله قبلی ،متغیرهای  ،CRPشاخص فساد،
 ،GDPتولید ناخالص داخلی سرانه ،GINI ،شاخص نابرابر (ضریب جینی) ،VOA ،حق
اظهارنظر مردم و قابل حسابرسی بودن دولتمردان و  ،EFآزادی اقتصادی هستند .برای
تشکیل معادله سرمایه انسانی ،از مطالعات گوپتا ،داوودی و تانگسون ،)0220( 2گوپتا،
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وراون و تانگسون ،)0220( 0السامارای ،)0221( 0راجکمار و اسوروپ )0228( 5و باالدسی
و همکاران )0228( 2استفاده شد و به صورت رابطه  ،8تعریف گردید.
) 𝐻𝐶it = f(GDPit , 𝐶𝑅𝑃it , PSEit , URBANit , 𝑅Lit
()8
که در آن عالوه بر متغیرهای تعریف شده در معادالت قبلی ،PSE ،هزینههای آموزشی
دولت ،URBAN ،نرخ شهرسازی و  ،RLحاکمیت قانون 3هستند .برای تشکیل معادله
سرمایهگذاری نیز از مطالعات مائورو )0222( 1و توارس و وکزیارگ  )0220( 1استفاده شد
و به صورت رابطه  9تعریف گردید.
) 𝐼𝑁𝑉it = f(IGDPit , 𝐶𝑅𝑃it , 𝐻𝐶it , GOVit , 𝑅Lit , POP15it , POP65it , OPENit
()9
که در آن عالوه بر متغیرهای تعریف شده در معادالت قبلی POP15 ،سهم جمعیت زیر
 03سال POP65 ،سهم جمعیت باالی  13سال و  OPENدرجه باز بودن تجاری تعریف
میشوند .برای تشکیل معادله هزینههای دولت بر اساس مطالعات السینا 8و وکزیارگ
( ،)0998رابطه  11معرفی شد.
) GOVit = f(IGDPit , 𝐶𝑅𝑃it , 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁it , RLit , POP15it , POP65it , POPit
()02
که در آن عالوه بر متغیرهای تعریف شده در معادالت قبلی ،POP ،جمعیت کشور را نشان
میدهد .همچنین برای تشکیل معادله آخر یعنی بیثبانی سیاسی ،از مطالعات توارز و
وازیرگ ( )0220و ماروبی )0222( 9به صورت رابطه  00استفاده شده است.
) 𝑃𝐼it = f(IGDPit , 𝐶𝑅𝑃it , 𝐺𝑂𝑉it , RLit , POPit
()00
در راستای اهداف پژوهش ،برای شاخص فساد ،از دو شاخص  ICRGو  Graftاستفاده شد.
اولی ،شاخص فساد بر مبنای راهنمای ریسک کشورهای بینالمللی )ICRG( 02است و
بین صفر و  022قرار دارد .این شاخص به بررسی فساد در سیستم سیاسی پرداخته و
0
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عالوه بر فساد مالی در سیستم دولتی ،به فساد بالقوه و یا بالفعل در شکلهای حمایت
بیشازحد ،قوموخویش گرایی ،پیشنهاد شغل ،بده و بستان لطف در مقابل لطف ،بنا نهادن
گروههای مخفیانه و به طور اخص ارتباط خیلی نزدیکبین سیاستمدار و کسبوکارها نیز
توجه دارد .شاخص بعدی ،شاخص سیاسی کنترل فساد ( )Graftاست که توسط کافمن
و همکاران ( )0222معرفی شده و بین صفر و یک قرار دارد .این شاخص به بررسی ادراک
از میزان استفاده از قدرت عمومی جهت برخورداری از منافع خصوصی میپردازد که شامل
هردو شکل فساد خرد و فساد کالن میگردد ،همچنین ادراک از میزان تسخیر دولت
توسط منافع خصوصی و نخبگان در نظر گرفته میشود .در هر دو شاخص ،اعداد بزرگتر
نشانگر پایینتر بودن سطح فساد کشور در یک کشور هستند ،اما در این پژوهش با تغییر
مقیاس برای هر دو شاخص ،اعداد بزرگتر نشاندهنده فساد بیشتر و اعداد کوچکتر
نشاندهنده فساد کمتر در کشورها است .البته در این پژوهش ،با توجه به آنکه این موضوع
در هنگام تفسیر عالمت ضرایب ایجاد ابهام مینمود با تغییر مقیاس برای هر دو شاخص،
اعداد بزرگتر نشاندهنده فساد بیشتر و اعداد کوچکتر نشاندهنده فساد کمتر در
کشورها است ،بدین شکل که برای شاخص  ICRGمقدار شاخص از عدد  111کسر گردید و
برای شاخص  Graftمقدار شاخص از عدد  1کسر گردید ،بدین طریق مقدار بزرگتر شاخص
نشاندهنده فساد بیشتر است .توضیح متغیرها و محل اخذ در پیوست  ،0ذکر گردیده است.

 -4نتایج تحقیق
 -1-4بررسی متغیرها و تصریح مدل
جهت بررسی مقایسهای کانالهای تأثیرگذاری فساد بر رشد در اقتصادهای رانتی 0و
غیررانتی تحلیل مبتنی بر اطالعات  35کشور اعم از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
برای دوره  ،0991 -0205به همراه تخمین تمامی الگوها با استفاده از نرمافزار STATA13
صورت پذیرفت .جدول  ،0ضرایب همبستگی بین متغیرهای اصلی الگو یعنی نرخ رشد،
فساد و  2متغیر انتقال شامل سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری فیزیکی ،اندازه دولت و بیثبات
سیاسی را نشان میدهد .ستون اول در جدول  ،0نشاندهنده آن است که متغیر رشد
همبستگی مثبتی با سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری و اندازه دولت دارد ،درحالیکه رشد
اقتصادی با هردو شاخص فساد ( ICRGو  )Graftو بیثبات سیاسی همبستگی منفی دارد.
 0در این تحقیق همانطور که در قسمت های قبل اشاره شد به منظور مشابهت بیشتر در شرایط کشورهای رانتی
مورد مطالعه ،صرفا کشورهایی که رانت آنها از منبع نفت بوده به عنوان کشورهای رانتی وارد مطالعه شده است.
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ستون دوم جدول  ،0نشاندهنده آن است که همبستگی منفی بین هر دو شاخص فساد
با سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری و اندازه دولت وجود دارد و همینطور همبستگی مثبت
بیت هر دو شاخص فساد با بیثباتی سیاسی نمایش داده میشود .همبستگیهای باال بین
شاخصهای فساد و متغیرهای انتقال میتواند اینگونه تفسیر شود که کدام کانالها اثر
فساد بر متغیر رشد اقتصادی را منتقل میکنند و میتوان از یک سیستم معادالت
همزمان 0برای بررسی این تأثیرگذاری استفاده نمود .همانطور که جدول  0نشان میدهد،
همبستگی هرکدام از شاخصها با متغیرهای انتقال و یا رشد اقتصادی اعداد نزدیک به
هم هستند و نشان میدهد که میتوان به نتایج اتکا نمود .برای دو شاخص فساد ضریب
همبستگی محاسبه نشده است.
جدول ( :)1ماتریس همبستگی بین متغیرهای اصلی
INV

HC

PI

GOV

0

0
2/501
0
2/309 2/022
0
-2/500 -2/228 -2/525

ICRG
0
-2/303
-2/015
-2/319
2/102

GRAFT
0
-2/295
-2/005
-2/125
2/230

GR
-2/501
-2/288
2/239
2/811
2/511
-2/023

GRAFT
ICRG
HC
INV
GOV
PI

منبع :یافتههای پژوهش

در ابتدا ،ایستائی متغیرهای مورد استفاده در الگوی این پژوهش که از نوع دادههای تابلوئی
است ،مورد بررس ی قرار گرفت و نتایج آزمون ریشه واحد با آزمون نوع فیشر 0در جدول
 ،0گزارش شده است .این آزمون هنگامیکه مقطعها زیاد و نامتقارن و دوره زمانی نسبتاً
زیاد باشد ،از سایر آزمونهای دیگر برای کنترل مانایی و پایایی دادههای پانلی برتری
نسبی دارد .بر اساس این نتایج ،فرضیه صفر مبتنی بر ریشه واحد متغیرها یا ناایستائی
آنها در سطح  %3معنیداری رد میشود .اعداد داخل پرانتز در جدول  ،0مقدار معنیداری
بودن در سطح خطای  %3را برای  35کشور نشان میدهد.
 0قبل از بکار گیری روش تخمین همزمان برای برآورد ایـن معادالت ،باید شرط رتبه ای و درجه ای جهت شناسایی
مـدل مورد بررسی قرار گیـرد  .اگـر در معادلـه ای تعـداد متغیرهـای درونزا  g2و تعداد متغیرهای ابزاری k2
باشد ،شرط رتبه ای وقتی برقرار است کهK2 ≥ g2باشد .در این معادالت  ،هفت متغیر دورن زا وجود دارد .تعـداد
متغیرهـای ابـزاری هـم  02است که در اینجا  02<1معــادالت بیش از حد مشــخص هســتند ،لذا از روشهای
مذکور قابل برآورد است.
Fishertype

0
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جدول ( :)2نتایج ریشه واحد متغیرهای الگو
متغیر
GR
ICRG
Graft
GOV
HC
RL

آزمون
-9/53
()2/222
-1/12
()2/222
-02/32
()2/222
-02/28
()2/222
-3/23
()2/222
-5/15
()2/2220

متغیر
INV
INFL
PV
gini
igdp
VOA

آزمون
-02/18
()2/222
-51/33
()2/222
-8/09
()2/222
-1/52
()2/222
-1/91
()2/222
-9/00
()2/222

متغیر
POP14
POP65
POP
URBAN
EF
GDP

آزمون
-5/12
()2/2220
-0/80
()2/252
-3/92
()2/222
-02/22
()2/222
-8/80
()2/222
-1/99
()2/222

منبع :یافتههای پژوهش
نکته :اعداد داخل پرانتز مقدار معنیداری در سطح  %3را نشان میدهد.

در ادامه ،برای بررسی اثر متغیرهای انتقال بر رشد اقتصادی ،اثر شاخص فساد بر روی هر
یک از متغیرهای انتقال و سهم نسبی هر یک از متغیرهای انتقال برای تأثیرگذاری فساد
بر روی رشد ،از معادالت همزمان با روشهای  ،3SLS ،2SLSبرای بررسی همبستگی
اخاللها در معادالت مقطعی 1از آزمون بروش -پاگان و برای انتخاب درست روشهای
برآورد ،از آزمون هاسمن 2استفاده شد .نتایج آزمون بروش -پاگان برای باقیماندههای
معادالت مقطعی (پانلی) نشان میدهد که مستقل نیستند ،یعنی با به دست آوردن مقدار
آزمون برابر  ،)2/220( 8/1فرض صفر مبنی بر استقالل باقیماندهها رد میشود ،درنتیجه
معادالت را باید به صورت همزمان تخمین زد .همچنین مقدار آماره آزمون هاسمن
( ،)58/81فرض صفر را تائید نمیکند و نشان میدهد که روش  3SLSسازگارتر از روش
 2SLSاست .لذا از رویکرد حداقل مربعات سه مرحلهای برای این الگوها استفاده میگردد.
نتایج برآورد در ستون دوم از جدول  ،5مربوط به شاخص  Graftاست و اثر چهار متغیر
انتقال بر رشد را نشان میدهد که تقریباً همگی معنیدار به دست آمدهاند .متغیر
 0همان طور که در ادبیات اقتصادسنجی دستگاه معادالت همزمان بیان شده است ،میتوان این معادالت را به دو
صورت برآورد نمود .اگر فرض نماییم ،جمالت خطا در معادالت مستقل از هم هستند ،آنگاه میتوان با استفاده از
تخمینزن حداقل مربعات چند مرحلهای هر یک از معادالت سیستم را به صورت تک معادلهای برآورد نمود .اما اگر
نتوان این فرض را برآورده ساختن آنگاه باید از دستگاه معادالت همزمان برای تخمین معادالت استفاده نمود.
0
Hausman

بررسی مقایسهای کانالهای تأثیرگذاری فساد بر...

سرمایهگذاری و هزینههای دولت اثر مثبت و سرمایه انسانی و بیثبات سیاسی اثر منفی
دارند .همچنین اثر فساد بر متغیر بیثباتی سیاسی اثر مثبت و با سرمایه انسانی ،هزینههای
دولت و سرمایهگذاری اثر منفی دارد .در ستون سوم جدول  ،5برای شاخص  ،Graftنتایج
نشان میدهد که اثر فساد بر رشد اقتصادی از طریق کانالهای مختلف ،برای متغیرهای
سرمایهگذاری ،هزینههای دولت و بیثباتی سیاسی با عالمت منفی و برای متغیرهای
سرمایه انسانی با عالمت مثبت ظاهر شده است ،لذا اثر کل برای تأثیر فساد بر رشد
اقتصادی از طریق این  2کانال -2/89 ،بوده که معنیدار نیز هست.
برای شاخص  ،ICRGاثر چهار متغیر انتقال بر رشد در بخش چپ جدول  ،5با رویکرد
حداقل مربعات سه مرحلهای نشان داده شده است .مالحظه میگردد که متغیرهای
سرمایهگذاری و هزینههای دولت اثر مثبت و سرمایه انسانی و بیثباتی سیاسی اثر منفی
دارند که برای همه متغیرها ضریب معنیدار است .همچنین متغیر فساد بر متغیرهای
سرمایه انسانی ،هزینههای دولت و سرمایهگذاری اثر منفی و بر متغیر بیثباتی سیاسی اثر
مثبت دارد .همچنین در ستون سوم جدول  ،5برای شاخص  ،ICRGاثر فساد بر رشد از
طریق کانالهای مختلف یعنی هزینههای دولت ،سرمایهگذاری و بیثباتی سیاسی اثر
منفی و سرمایه انسانی مثبت است که درنهایت اثر کل برابر  -2/25که به لحاظ آماری
معنیدار است .بیشترین کانال تأثیرگذار ی فساد بر رشد اقتصادی به ترتیب از طریق
متغیرهای سرمایهگذاری ،هزینههای دولت و متغیر بیثباتی سیاسی بوده است .در مورد
بیمعنی بودن یا عالمت خالف انتظار برخی از ضرایب مانند سرمایه انسانی باید این نکته
را خاطرنشان کرد که در بیشتر مطالعات به صورت معادالت تکی این ضرایب نشان داده
شده که عالمت مورد انتظار ،معنیدار بوده است؛ همانطور که در مقدمه نیز اشاره گردید،
واردکردن تنها یک کانال در تخمینها باعث میگردد که اثر سایر کانالهای انتقال نیز بر
دوش آن متغیر قرار گیرد .شاید بتوان اینگونه بیان نمود که اثر برآورد مشترک و همزمان
ممکن است موجب بیاثری و یا عالمت خالف انتظار نشاندهنده این متغیرها بر روی
متغیر فساد باشد .به طور مثال درهر و هزفلد )0223( 0در پژوهش خود بیان نمودهاند که
در تخمینهای مشترک برای بررسی اثر فساد بر متغیر رشد اقتصادی ،مشخص شده است
که اثر فساد بر سرمایه انسانی به لحاظ آماری بیمعنی و حتی مثبت نیز بوده است.

Dreher and Herzfeld

0
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جدول ( :)3بررسی اثرات متغیرهای انتقال و فساد بر رشد اقتصادی با روش 3SLS
متغیر کانال

اثر کانال
بر رشد

اثر فساد بر
متغیر کانال

اثر فساد
بر رشد*

اثر کانال
بر رشد

شاخص Graft
سرمایه انسانی
سرمایهگذاری
هزینههای
دولت
بیثبات
سیاسی

-2/229
()2/220
0/00
()2/22
2/250
()2/22
-2/82
()2/02

-50/82
()2/20
-2/29
()2/223
-00/58
()2/22
2/529
()2/22

اثر کل

اثر فساد بر
متغیر کانال

اثر فساد
بر رشد

شاخص ICRG
2/088
()2/22
-2/330
()2/22
-2/510
()2/222
-2/012
()2/00

-2/221
()2/20
0/02
()2/22
2/202
()2/22
-0/25
()2/20

-2/89
()2/223

-0/22
()2/22
-2/20
()2/22
-2/20
()2/22
2/221
()2/22

2/229
()2/22
-2/202
()2/22
-2/229
()2/23
-2/221
()2/21
-2/25
()2/221

منبع :یافتههای پژوهش
*اعداد ستون سوم توسط دستور  nlcomبه دست آمده است

 -2-4آزمون جامعیت مدل
برای بررسی جامعیت مدل و مشاهده اینکه آیا  2کانال انتخاب شده در این پژوهش ،به
طور کامل می توانند اثرات شاخص فساد بر رشد اقتصادی را نشان دهند ،از روش معرفی
شده توسط وکزیارگ  )0220( 0بر روی باقیماندههای معادله رشد استفاده شد .این آزمون
از رگرسیون بردار باقیماندههای حاصل شده از معادله رشد بر روی شاخص فساد به دست
میآید .در صورت معنیدار بودن این رگرسیون ،نشاندهنده آن است که برخی متغیرهای
انتقال مهم و تأثیرگذار از معادله رشد حذف شده و در معادله رشد ارتباط بین فساد و
رشد اقتصادی را به خوبی بیان نمیکنند .نتایج حاصل از تخمینهای رگرسیون 3SLS
برای دو شاخص مورد نظر در جدول  ،2خالصه شده است .مالحظه میگردد که اثر
باقیماندهها بر روی فساد منفی است اما به لحاظ آماری معنیدار نیست ،صرفنظر از اینکه
روش تخمین و شاخص فساد چه باشد ،این نتیجه تائید میکند که متغیرهای انتقال
حذف شده معنیدار نیستند و بنابراین  2متغیر انتقال انتخاب شده از جامعیت برای
بررسی رابطه بین دو متغیر رشد اقتصادی و فساد برخوردار هستند.
Wacziarg

0

بررسی مقایسهای کانالهای تأثیرگذاری فساد بر...
جدول ( :)4آزمون باقیماندههای به دست آمده از معادله رشد
Graft
3SLS
-2/232
()2/218
53
2/220

ICRG
3SLS
-2/220
()2/300
53
2/2229

شاخص فساد
N
R2

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه ،برای بررسی اثر غیرشرطی 0فساد بر رشد اقتصادی ،باید تمام کانالهای انتقال
که نشاندهنده انتقال اثر فساد بر رشد بوده را از مدل حذف نمود و فقط اثر کلی شاخص
فساد را بر رشد مورد بررسی قرارداد .جدول  ،3خالصهای از اثر غیرشرطی فساد بر رشد
اقتصادی را با استفاده از دو رویکرد حداقل مربعات سه مرحلهای را نشان میدهد .توضیح
اینکه نتایج به دست آمده سازگاری با یافتههای قسمت قبل نیز دارد.
جدول ( :)5اثر غیرشرطی فساد بر رشد اقتصادی
Graft
3SLS
-0/31
()2/22
02/11
()2/222
35
2/01

ICRG
3SLS
-2/23
()2/22
05/23
()2/22
35
2/58

شاخص فساد
عرض از مبدأ
N
R2

منبع :یافتههای پژوهش

برای بررسی مقایسه ای اثر فساد بر متغیر رشد اقتصادی به تفکیک در کشورهای رانتی
صادرکننده نفت و سایر کشورها ،مجدداً از دو شاخص فساد یعنی  ICRGو  Graftاستفاده
شد و نتایج آن در جدول  1آورده شده است .مالحظه میگردد که شاخص فساد ،Graft
اثر معکوس بیشتری بر رشد اقتصادی در کشورهای غیررانتی واردکننده نفت ()-0/28
نسبت به سایر کشورهای منتخب رانتی دارای نفت ( )-2/03در این الگو داشته است که
البته برای کشورهای رانتی به لحاظ آماری معنیدار نیست .همچنین ،شاخص فساد
 ،ICRGاثر معکوس بیشتری بر رشد اقتصادی در کشورهای غیررانتی ( )-2/23نسبت به
 0منظور از غیر شرطی این است که در این مقاله بدنبال اثرات فساد بر رشد از طریق کانالهای بیان شده بوده است
،اما در این قسمت میخواهیم نشان دهیم خود فساد آیا به تنهای اثر معنیداری بر رشد اقتصادی دارد یا خیر .لذا در
این قسمت متغیرهای کانال حذف شده و تنها به بررسی اثر شاخص فساد بر رشد پرداخته شده است.

80
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سایر کشورهای منتخب دارای نفت ( )-2/20در این الگو داشته است که به لحاظ آماری
همه ضرایب معنیدار هستند .لذا این نتیجه را میتوان گرفت که با اتکا به هر دو شاخص
فساد ،در کشورهای غیررانتی نسبت به کشورهای رانتی رابطه قویتری بین فساد و رشد
اقتصادی وجود دارد .شاید بتوان گفت که عوامل تأثیرگذار مانند درآمدهای رانتی بر رشد
اقتصادی کشورهای رانتی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی ،توان تأثیرگذاری
بیشتر نسبت به متغیرهای دیگر مانند فساد داشته باشند .در کشورهای غیررانتی به دلیل
سازوکارهای منطقیتر اقتصادی و تخصیص صحیحتر منابع در اقتصاد در مقایسه با
کشورهای رانتی ،بروز عامل فساد نقش بیشتری در کاهش رشد اقتصادی از خود نشان
میدهد .به دلیل اینکه اقتصاد کشورهای رانتی دارای انعطافپذیری کمتری نسبت به
کشورهای غیر رانتی است ،نقش فساد در عامل رشد کمتر خواهد بود .این موضوع را به
همان اثر "روغنکاری چرخ" که در مبانی نظری مطرح گردید میتوان نسبت داد.
جدول( :)6اثر غیرشرطی فساد بر رشد اقتصادی به تفکیک کشورهای
کشورهای واردکننده نفت

کشورهای صادرکننده نفت

Graft

ICRG

Graft

ICRG

(-0/28 )2/22

(-2/23 )2/22

(-2/03 )2/52

(-2/20 )2/22

شاخص فساد

(02/2 )2/22

(05/03 )2/22

(00/15 )2/221

(00/30 )2/222

عرض از مبدأ

22
2/00

22
2/22

9
2/02

9
2/02

N
R2

منبع :یافتههای پژوهش

 -3-4آزمون حساسیت
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون  3SLSبرای سیستم معادالت به همراه معادله درجه باز
بودن ،در جدول  1خالصه شده است .ازآنجاییکه این سؤال ممکن است وجود داشته
باشد که آیا اثرات غیرمستقیم اضافی فساد بر رشد وجود دارد؟ برای این منظور یک متغیر
انتقال دیگر به الگوی مورد نظر اضافه میشود .مطابق پژوهش پلگرینی و گرالف ()0222
و پلگرینی ( ،)0200این کانال می تواند قسمتی از اثر فساد بر رشد اقتصادی را توضیح
دهد .برای این منظور یک معادله دیگر به معادالت پژوهش اضافه شد تا اثر فساد بر روی
رشد اقتصادی از طریق کانال درجه باز بودن اقتصاد را نشان دهد .معادله مورد استفاده
برگرفته از پژوهش ویزارگ ( )0220است.

بررسی مقایسهای کانالهای تأثیرگذاری فساد بر...
جدول( :)7اثر متغیر انتقال اضافه شده درجه باز بودن تجاری (شاخص )Graft
متغیر کانال
سرمایه انسانی
سرمایهگذاری
هزینههای دولت
بیثبات سیاسی
درجه باز بودن
اثر کل

اثر فساد بر
اثر کانال
متغیر کانال
بر رشد
شاخص Graft
-58/58
-2/20
()2/22
()2/22
-2/30
0/51
()2/22
()2/22
-05/51
2/25
()2/22
()2/220
2/09
2/13
()2/22
()2/05
-2/30
0/23
()2/22
()2/22
(-2/80)2/25

اثر فساد
بر رشد

اثر کانال
بر رشد

2/12
()2/20
-2/12
()2/222
-2/53
()2/20
2/02
()2/02
-2/32
()2/22

-2/20
()2/22
0/09
()2/22
2/20
()2/20
2/23
()2/21
2/89
()2/22

اثر فساد بر
متغیر کانال
شاخص ICRG
-0/05
()2/22
-2/20
()2/22
-2/59
()2/20
2/221
()2/22
-2/20
()2/22
(-2/25 )2/220

اثر فساد
بر رشد
2/20
()2/20
-2/25
()2/22
-2/228
()2/29
2/225
()2/21
-2/20
()2/22

منبع :یافتههای پژوهش

مالحظه می گردد که متغیر درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که
مطابق نتیجه مطالعات پلگرینی و گرالف ( )0222و پلگرینی ( )0200نیز هست .همچنین
ستون سوم (جدول  )1نشان میدهد که برای هر دو شاخص فساد ،بعد از ورود متغیر
جدید به الگو ،اثر فساد بر رشد اقتصادی از طریق همه کانالها به جز کانالهای سرمایه
انسانی و بیثباتی سیاسی منفی بوده است .درمجموع این اثر برای هر دو شاخص فساد به
ترتیب برابر  -2/80و  -2/25و معنیدار بوده است .الزم به اشاره است که نتایج به دست
آمده در جدول  1با نتایج به دست آمده در جدول  0مطابقت دارد.

 -5نتیجهگیری
به طور کلی ،مطالعات متعددی بر روی پیامدهای فساد متمرکز شده و عمده محققان بر
این عقیدهاند که فساد به چندین دلیل اثرات منفی بر روی عملکرد و رشد اقتصادی دارد،
درحالیکه برای درک بهتر اثر فساد بر روی رشد اقتصادی ،انتخاب کانالهای تأثیرگذاری
اهمیت دارد .لذا این پژوهش به بررسی چگونگی اثرات فساد بر رشد اقتصادی از طریق
کانالهای مختلف تأثیرگذاری برای  35کشور با اقتصادهای رانتی و غیررانتی و برای دوره
 0991-0205پرداخت .برخالف بیشتر مطالعات گذشته مانند مو ( )0220که از روش
تجزیه استفاده شده است ،این پژوهش از روش معادالت همزمان و در نظر گرفتن
متغیرهای انتقال سرمایهگذاری ،سرمایه انسانی ،بیثبات سیاسی ،تورم و هزینههای دولت
استفاده نمود تا به بررسی اثر فساد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب بپردازد .نتایج این
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پژوهش نشان داد که برای شاخص فساد کافمن و همکاران ( ،)Graftمتغیرهای انتقال
سرمایهگذاری ،هزینههای دولت و بیثباتی سیاسی نقش مهمی در کاهش رشد اقتصادی
به خاطر بروز فساد ایفاء میکنند .به عبارت دیگر اثر کل فساد با تعریف این شاخص بر
رشد اقتصادی منفی است .برای متغیر سرمایهگذاری به عنوان یکی از کانالهای انتقال
ضریب به دست آمده  -2/33است که خود به دو جزء تقسیم میشود ،جزء اول اثر فساد
بر سرمایهگذاری است که  -2/29است و جزء دوم اثر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی
است که  0/00میباشد ،برای متغیر هزینههای دولت به عنوان کانال دیگر ضریب به دست
آمده  -2/51است که خود به دو جزء تقسیم میشود ،جزء اول اثر فساد بر هزینههای
دولت که  -00858است و جزء دوم اثر هزینههای دولت بر رشد اقتصادی است که 2/250
میباشد .برای متغیر بیثباتی سیاسی به عنوان یکی از کانالهای انتقال ضریب به دست
آمده  -2/01است که خود به دو جزء تقسیم میشود ،جزء اول اثر فساد بر بیثباتی سیاسی
است که  2/52است و جزء دوم اثر بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی است که -2/82
میباشد ،مشاهده میشود که عالمت اثر کل هر سه متغیر منفی ظاهر شده است .اثر کل
برای تأثیر فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار کانال نیز  -2/89بوده که معنیدار نیز
است .برای شاخص  ICRGنیز نتایج برای این سه متغیر عالمتهای مشابهی دارند و
ضرایب بدین شکل است که برای متغیر سرمایهگذاری به عنوان یکی از کانالهای انتقال،
ضریب به دست آمده  -2/202است که خود به دو جزء تقسیم میشود ،جزء اول اثر فساد
بر سرمایهگذاری است که  -2/20است و جزء دوم اثر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی
است که  0/02میباشد ،برای متغیر هزینههای دولت به عنوان کانال دیگر ،ضریب به
دست آمده  -2/229است که خود به دو جزء تقسیم میشود ،جزء اول اثر فساد بر
هزینههای دولت که  -2820است و جزء دوم اثر هزینههای دولت بر رشد اقتصادی است
که  2/202میباشد .برای متغیر بیثباتی سیاسی به عنوان یکی از کانالهای انتقال ،ضریب
به دست آمده  -2/221است که خود به دو جزء تقسیم میشود ،جزء اول اثر فساد بر
بیثباتی سیاسی است که  2/221است و جزء دوم اثر بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی
است که  -0/25میباشد ،مشاهده میشود که عالمت اثر کل هر سه متغیر منفی ظاهر
شده است .اثر کل برای تأثیر فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر  2کانال نیز  -2/25بوده
که معنیدار نیز است .نتایج برای شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بینالمللی
( ،)ICRGنشان میدهد که متغیرهای سرمایهگذاری ،هزینههای دولت و بیثباتی سیاسی

بررسی مقایسهای کانالهای تأثیرگذاری فساد بر...

نقش مهمی در تأثیرگذاری فساد برافزایش رشد اقتصادی خواهد گذاشت که درمجموع
اثر فساد با تعریف این شاخصها منفی خواهد بود .همچنین برای تایید در انتخاب درست
متغیرهای انتقال در الگو از مدل جامعیت استفاده شد و نتایج نشان داد که اثر غیرشرطی
فساد بر رشد اقتصادی برای هر دو شاخص فساد منفی است .همچنین در مقایسه بین
کشورهای رانتی و کشورهای غیررانتی ،اثر فساد بر رشد اقتصادی برای دو شاخص متفاوت
به دست آمد ،به طوری که در هر دو شاخص  ICRGو  ،Graftاثر فساد در کشورهای
غیررانتی بیشتر از کشورهای رانتی بوده است.
با توجه به نتایج به دست آمده از کانالهای انتقال ،حرکت به سمت محدود کردن
هزینههای دولت و افزایش ثبات سیاسی میتواند باعث کاهش اثرات مخرب فساد بر رشد
اقتصادی گردد ،همچنین جهت افزایش سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی ،کنترل فساد
ضروری است.
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 0شاخص آزادی اقتصادی از شاخص هایی است که توسط انیستیتو فراسر که شامل  18انستیتو در  18کشور است،
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شاخصهایی همچون ساختار قانون ،تجارت بین الملل ،پول قوی ،سهم دولتها و مقررات آن کشور استخراج میشود
که شامل استقالل و بی طرفی نظام قضایی ،حقوق مالکیت ،نرخ رشد پول ،آزادی شهروندان ،درآمدهای مالیاتی
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کنترل نرخ بهره ،بیمههای بیکاری ،مقررات تجاری ،کنترل قیمتها ،مقررات بازار کار و ...میباشد.

