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فسادکشورهایمنطقهمناطیسالهیای2018-2005بیااسیتفادهازروشگشیتاورتعمییمیافتیه )GMM
پرداختهشدهاست.اتایجاشانمیدهدمی انفساددورهقب واقدینگیدورهجاریبیرفسیادتیثثیرم بیتو
معناداریدارد.می انتولیدااخال
اف ایشتولیدااخال

داخهیبیشترینمتغیرتثثیرگذاربرفسادکشورهایمنااست؛یمدرصد

داخهیسرااهمی انفسادرابهمی ان4.5درصدکاهشمیدهد.اتایجایینتققییددر

جهتدهیسیاستهایبااممرک یودولتهایحاکمدرهرکشورمفیدمیباشد .

کلمات کلیدی:فساد،اقدینگی،گشتاورتعمیمیافته،تولیدااخال

داخهی

طبقه بندی  C23,D73, E4 :JEL


مقدمه

بایدتوجهداشتکهفساددرهمهجوامعوجودداردامادرجهشیوعآنازکشیوریبیهکشیور
دیگرمتفاوتاست.فسادمسثلهایفراسیسیتمیاسیتکیهدرتمیا سیسیتمهیایاجتمیاعی،تمیامی
طبقاتجامعههمچنینتمامیوضعیتهاچهدرجنگوصهح؛همهگروههایسینیراتقیتتیثثیر
قرارمیدهد.سنجش همه مفاهیم در عهو اجتماعی با دشواریهایی روبه روست اماسنجش فسیاد
از آن جهت که این پدیده اساساً به صورت مخفیااه و باپنهااکاری عمدی کنشیگران آن صیورت
میگیرد ،دشواریهای بیشتری دارد .کنشگران میکوشند تا سند و مدرکی از فسیاد خیود بیه جیا
اگذاراد ،از همین روبررسیومتمای ساختن اقدامات فاسد و اادازهگیری می ان وقیوع آن بسییار
دشوار است .لذاسنجش فسیاد بیا روشهیای غیرمسیتقیم صیورت مییگییرد.فسیاد بیر رشیدتولید
ااخال

داخهی،اابرابری درآمد و فقر ،توسیعه ااسیاای و بیرآورد سیالمت و بیه طیورکهی کیفییت

حکومت اثرات منفی دارد و از طرید تضعیف زیرساختهای عمیومی و خیدمات اجتمیاعی و ایی 
کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی میشود.درك فساد بر اعتمیاد بیه
اهادهای سیاسی ،اثر منفی دارد؛ درحالی که تجربه فساد ،اعتماد عمومی به اهادهای مهّی راکاهش
میدهد).(Fadaei, et al., 2017
یدهندفسیاد،بنییانهیایمشیروع بیودناایا سیاسییرابیهصیورت
مطالعاتتجربیای اشانم 
مستقیموباتثثیربرکاراییحکومیتتضیعیفمییکنیدوبیرکیفییتحکومیت،اعتمیاد،حماییت
عمومی،رضایتودراهایتثباتبیشیتردموکراسییتیثثیرمییگیذارد.فسیاد،تصیمیمگییریهیاو
فرایندهایاقتصادیراتقریفمیکند،تهدیدیبرایاعتمادبهحسابمیآیدوباورمشروعبودن
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ااا سیاسیرابهخطرمیاادازد) .(Morris & Klesner, 2010
ماهیتاب ارهایپرداختدرامورمالیمعامالتمیتوااندفعالیتغیرقیااوایدرسراسیرکشیور
راتقتتثثیرقراردهند.افرادیکهمشغولفعالیتغیرقااوایهسیتندبیرایجهیوگیریازشناسیایی
توسطراههایمختهفسعیدرمخفیکیردناطالعیاتخیودداراید (Lambsdorff & Teksoz,

).2004درایناقطهاثرسیستمپرداختهابررویشیوعفسادمقسوساست.حضیورفسیادمیالی
موجباف ایشفرارمالیاتیوه ینههایجمعآوریمالیاتمیشود.ازطر دیگیرکنتیرلجرییان
سرمایه،ازطریدکاهشبازدهیسرمایهگذاریخصوصی،مالیاتهایضمنیبیرایدولیتایجیاد
میکند ) . (Bai & Wei, 2000
فساد و وجود راات باعث افت رقابت در تولید و کسب و کار میشود که به دابیال آن میی ان
صادرات و درآمدهای ارزی کاهش میییابید و در اهاییت افی ایش قیمیت ارز را در پیی خواهید
داشت .این امر باعث میشود قیمت کا هیای مصیرفی و واسیطهای وارداتیی افی ایش پییدا کنید،
بنابراین ه ینههای تولید اف ایش یافته و تور ایجاد میشود ،در چنین حالتی در جهیت حماییت از
تولید کننده و مرد سطح دستم دها اف ایش خواهد یافت کیه ممکین اسیت بطیور دسیتوری ایین
اف ایش در دستم د صورت گیرد که مسته چاپ پول و تغییرات حجم پولتوسط باام مرک ی
باشد) .(Martinez & Iyer, 2011
فسادازآنجهتحائ اهمیتاستکهبررویتمیامیارکیانجامعیهچیهاقتصیادی،سیاسیی،
فرهنگیاثرگذاراست.فسادهمچنینباعثافتسرمایهااسیاایوازبیینرفیتناسیتعدادهای اتیی
افراددرجامعهمیشودوجامعهرابهسمتتوزیعرااتمییکشیااد.فسیاددرهمیهجوامیعقیدرت
سا ریومرد سا ریوجودداردامامبارزهباآندرجوامعمرد سا رپرراگتراسیت.ماهییت
کشورهایتولیدکنندهافتحوزهمنااقتصادمتکیبهدرآمدافتیاستکیهاغهیبتوسیطدولیت-
هایبهاسبتب رگوااکاراادارهمیی شیود.درایینجوامیعتوزییعراایتوقیدرتجهیتحفی 
حکومتتقریبثمرسو است،هرجاصقبتازقدرتواختیاراسیتپدییدهفسیادایی وجیوددارد.
تثثیرگذارترینومقبوبترینمتغیرجهتااجا معامالتفسادپولاقیداسیت.ازطرفییکشیورهای
درحالتوسعهازجمههکشورهایحیوزهمنیادارایحجیماقیدینگیوتیور بیا اسیتکیههیردو
موجبتقویتیگدیگرمیشود.بنابرااریهمقداریپولبهبیاایسادهبایدحجیمپیولموجیوددر
جامعهبرابرحجمکا وخدماتباشدزماایکهایناتقادبرقرارامیباشدبیشترینفشیاربیردوش
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یشیود.
مرد است؛کهدرقالبتور با ،اف ایشبیکیاری،افی ایشفقیروکیاهشرفیاهاماییانمی 
اقدینگیبا وتور اگرواردکااالتولیدااخاصداخهیاشود،موجیبکیاهشرفیاهواارضیایتی
افرادجامعهمی شود.باتوجهبهاهمیتایندومتغییرجهیترسییدنبیهثبیاتاقتصیادی،سیاسییو
همچنینرسیدنبههد توسعهپایداراست.اینپژوهشبدابالیافتنپاسخاینپرسشاسیت آییا
حجماقدینگیموجوددرجامعهبررویفسادکشورهایمنتخبحوزهمناشام الج اییر،بقیرین،
مصر،ایران،عراق،اردن،کویت،لبنان،مراکش،عمان،قطیر،عربسیتانسیعودی،تیوا ،امیارات
متقدهعربی،ترکیهطیدورهزماای2018-2005اثیرمییگیذارد درادامیهمبیاایاایری،پیهشیینه
پژوهش،روشتققید،برآوردمدلواتایجبهترتیببیانمیشود .

مبانی نظری

تالشجهترسیدنبهتوسعهپایداردرقالبشاخ

هیایحکمرااییخیوبواهیدا توسیعه

توسطباامجهاایوسازمانمه ازوظایفکشورهایدرحیالتوسیعهدرسیالهیایاخییراسیت.
یکیازمتغیرهایمهمایناهیدا شیاخ

کنتیرلفسیاداسیت.فسیادموجیبپیامیدهایمنفییدر

سطوحاقتصادی،سیاسیوسرمایهااساایواجتماعیجوامعمیشودوازطریدمضراتیکیهایجیاد
میکندبهیکیازموااعاصهیسدراهتوسعهتبدی شدهاست .
ازمباحثمشخ

درحوزهاقتصادکالنپیامدهایفسادبرمقوریتدودییدگاهمتضیادفسیاد
1

است،کهدردیدگاهاولفسادبهم ابهروغنکاریچرخدادهها بودهوتسهی گرفرآینیدرشیدو
توسعهاستودردیدگاهدو فسادبهم ابهشنوسنگدربرابرچرخهایاقتصیادی2بیودهومیااع
رشدوتوسعهتهقیمیشود.اقدینگییکیازمتغیرهایاقتصادکالناستکیهبیرسیایرمتغیرهیای
اقتصادیتثثیربس اییدارد.وروداقدینگیبهسمتسرمایهگیذاریمولید،میی انتولییدااخیال



داخهیورشداقتصادیاف ایشمییابد .
رشداقدینگیبستهبهمی انکنترلفساددرجامعهمیتوااددواثرمتضادبراقتصادداشیتهباشید.
________________________________________________________________
1. Greases the Wheels
2. Sand the Wheels
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ازیمطر دریماقتصادبادرجهفسادپایین،می اناقیدینگیبیهعنیوانیکییازشیاخ هیای
توسعهمالیتهقیشدهورشداقتصادیرااف ایشمیدهدولییازطیر دیگیردرییماقتصیادبیا
درجهفسادبا ماادههایوجوهسوداگرااهرااف ایشدادهوموجیبکیاهشرشیداقتصیادیمیی-
شود).(Sozanroz, 2006باتوجهبهتثثیرفسادواقدینگیبریکدیگروتثثیرگیذاریبیررویسیایر
متغیرهایاقتصادیدرادامهبهتعریفاقدینگیوفسادبصورتمج اپرداختهشدهاست .

پول رایج یا پول در جریان

اسکناسهاوسکههای«جاری»مبادلهدریمکشورراپولدرگردشیاپولرایجمییاامنید.
بهمفهو گستردهتر،ارزهایخارجیمااندموجودید ر،یورو،پوادوغیرهراای میتواندرک 
حجمپولرایج مناورداشت.طالوتاحدکمتیریپیولدیگیرکشیورها،کیهماانیدد ربیهم ابیه
خایرارزیعم میکنند،پولراییجبیینالمههییخواایدهمییشیوادزییرابیهعنیوانعامی تسیویه
حسابهایبینالمههیپذیرفتهشدهااد .
عهت کسریبودجه دولت در کشورهای با فساد با را میتوان از کاایالهیای مختهفیی میورد
بررسی قرارداد.کشورهایی که از اار وضعیت اهادی ضعیف هستند ،وجود قوااین دست و پاگیر،
درآمد کم کارمندان دولتیو ...باعث شیوع بیشتر فساد اداری میشود ،در چنین حالتیتمای بیه
دور زدن سیستم مالیاتی کشور ورااتجویی اف ایش مییابد به عبارتی دیگر اینفساد اداری و مالی
باعث میشود ،درآمد مالیاتی دولت کاهش یابد و به تبع آن بودجهدولیت دچیار کسیری گیردد.
بنابراین با اشر و چاپ پول ،دولت در پی جبران این درآمدخواهد بود که اف ایش در حجم پول،
اف ایش تور را بدابال دارد).)Cukierman, et al., 1999
فساد

درلغتاامهدهخدافسادبهمعنیتباهشدن،ضدصالح،بهستمگرفتنمالکسییراو...اسیت.
منشث کهمه فسیاد از کهمیه تیینcorruptusبیه معنیای تبیاهی)1و corrumpereایابودی ،قطعیه
________________________________________________________________
1. spoiled
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کردن )است.از اار سازمان مه تعریف فساد پذیرش جامع و عمیومی ایدارد United Nations,

).)2004
درحقیقتباتققدفساد،چی یمیشیکندییااقییمییشیود؛یعنییقاعیدهایازقواعیداایا 

حکومتیاقییمییشیودوباعیثمییشیودسیسیتمسیاسیی،آسییبوزییانببینید .( Hamdami
)Khotbehsara, 2008

گرچه مباحث ااری درباره فساد در دهه  1950شک جیدی بیهخیود گرفیت ،لییکن از دهیه
 1970اولین آثار ااری و بررسیهای تجربیدرباره فساد ارائه شداد و از آن زمان به بعد یکیی از
اصهیترینمباحث در زمینه دولت ،حکمراای و توسعه بوده است .عمده تققیقاتدرباره فساد بیر
چند مسثله متمرک شده است تعریف ،عه بروز،پیامدها و سنجش فساد) .(Homayouni, 2009
براساسدیدگاههااتیگتونوقتیفرصت هیایسیاسییکمییابباشیدوافیرادازثیروتبیرای
دستیابیبهقدرتاستفادهکنند،فسادبهوجودمییآییدوآاجیاکیهفرصیتهیایاقتصیادیاایدك
است،اگرقدرتسیاسیبرایدستیابیبهثروتبکاررود،فسادمالیاتفیاقمییافتید (Hamdami

) .Khotbehsara, 2008
مؤسسهگالوپفسادرااقداماتغیرقااوایکیهازطرییدآنهیاشیهرووادانبیهمقامیاتدولتیی
رشوهمیدهندتامجوزبگیراد،قراردادببندادیاازمجازاتبگری اد؛وبهطورعمدهخالصهرشوه
ت (Gallup Institute,
دادنبرایفائدآمدنبیرقیااونییاقواعیدبوروکراسییتعرییفکیردهاسی 

) .1999
لیوتعریف مفیدی از تقسیم فساد به سیه ایوع مشیاغ  دولتیی مقیور،منیافع عمیومی مقیور و
بازارمقور ارائه داده است.سازمان شفافیت بینالمههی فساد را به سوءاستفاده از قیدرت در جهیت
منافع خصوصی)تعریف کرده است .شبکه عدالتمالیاتی فساد را به فعالیتی که اعتماد عمومی به
سالمتقوااین ،دستگاهها و اهادهای حاکم بر جامعه را تضیعیف مییکنید)تعرییف کیرده اسیت .

تعریفی که باام جهاای برای فساد به کار میبرد سوءاستفاده موقعیت دولتی بیرای کسیب منیافع
خصوصیاست)) .(Jalili, 2018
به اار سازمان مه شک های راییج فسیاد شیام  رشیوه ،اخیتالس ،سیرقت و تقهیب ،اخیا ی،
________________________________________________________________
1. to ruin; to break into pieces
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سوءاستفاده ازاختیار ،پارتی بازی،قو و خویش پرستی و حامیپروری و مشارکتهای اامناسب
سیاسی است.سازمان شفافیت بیینالمههیی ایی  در ارزییابی سیال  2011خیود ،شیاخ هیای رشیوه
خواری مقامات دولتی ،رشوه در تدارکات عامه،اختالس از بودجه عمومی و اثر بخش عمیومی را
به عنوان فساد اادازهگیری کرده است .
سطوح فساد

در طبقهبندی ااواع فسیاد رویکردهیای متفیاوتی ارائیه مییشیود.فسیاد فیردی در مقابی  فسیاد
سازمانیافته ،فساد اداری در مقاب فسادسیاسی ،فساد در درون دولت و فسیاد در رابطیه دولیت بیا
شهرواداناست).(Rafipour, 2001فساد فعال و منفع ).(Fazeli, 1999فساد خرد و کالن،فساد
تصادفی و ااا مند از دیگر دستهبندیهایی هستند که ارائه شده است(Jalili, 2018).

فسادازدیدمرد واخبگانسیاسیدارایتفاوتاست.برهمیناسیاسهاییدنهیایمرسیهایوع
فسادراازهممتمای میسازد) .(Fazeli, 1999
فسادسیاه کاریاستکهازاارتودههاواخبگانمنفوراست م ألرشوهگرفتنمهندسایاظر
واادیدهگرفتنمعیارهایساختوساز) .
فسادخاکستری کاریراکهاک راخبگانمنفورمیدااندولیمرد اسبتبهآنبییتفیاوتااید
کوتاهیکارمنداندراجرایقوااینیکهمرد دوستادارادواخبگانمفیدمیدااند) .
فسادسفید کاریکهظاهرأخال قااوناستولیاخبگانومرد مهمومضیرامییداانید (.

) Habibi, 1996
سنجش فساد

فسادمتغیریاستکهبطورمستقیماادازهگیریامیشود،بااینحالدربارهمی انفساددریم
کشورشاخ

هاییوجودداردکهدرادامهبیانمیشود.پدیدهایاایرفسادبخیاطرماهییتپنهیان

اادازهگیریوشناختعوام مؤثربرآنرادشوارمیکند؛درمبارزهباآنایازمندشناختدقییدو
درکیجامعودقیدازمی انشییوعآندرجامعیهاسیت.فسیادسیببتوزییعااعاد ایهواامناسیب
درآمدهاومنافعدرجامعهمیشود .(Jalili, 2018).
)Kaufmann, et al., (2006اینتصویرکهیشهایکهفسادقاب سنجشایست،افسیااهایبییش
ایست؛واقعیتایناستکهسنجشفسادحداق باسهشیوهکهیااجا میگیریید الیف)پیمیایش
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دیدگاههاوااریاتشرکتها،مقاماتدولتی،شهروادان،متخصصیانوایاظرانخیارجیوبخیش
خصوصی.ب)روشهایخردکهفسادرادرسطحسازمانهاوباتوجهبهویژگیهایاهادیآنهیا
بررسیمیکند.ج)حسابرسیدقیدپروژهها .

شاخص کنترل فساد )CC(1

اینشاخ

بعنوانیکیازششمؤلفهارزیابیحکمراایخوباستکههرسیالتوسیطباایم

جهییاایمنتشییرم ییشییود.یییممقیییاساز -2/5بیشییترینفسییاد)تییا 2/5کمتییرینفسییاد)م یی-
باشد.اطالعاتاینشاخ

کهبیشتردرزمینهتوسعهوتجارتمیباشد،اسیبتبیهبقییهشیاخ هیا

دامنهوسیعتریدارد.شاخ

کنترلفسادای هماانیدشیاخ

بودهومنابعوسازمانهایبکاررفتهدرمقاسبهآنشبیهشاخ
می باشد.اینشاخ

دركفسیادییمشیاخ

ترکیبیی

دركفسادبرپایهتصورات هین

دارایتوزیعارمالبامیااگینصفروااقرا معییارییمدرهیردورهاسیت.

رتبهبندیکشورهابراساسشاخ

کنترلفسادازیمتاصدمیباشیدکیههرچیهبیهمقیدارصید

ا دیمشویمازسطحفساددرکشورهاکاستهمیشود.اینشاخ
متنوعطراحیشدهومنابعبهکاررفتهدرآنشاخ
کهازاقاطضعفاینشاخ

براساسییمسیریسیؤا ت

بیشتردرزمینهمنافعحاص ازتجیارتاسیت

میباشد.واریاا شاخ

مذکورای اشااگرچگیواگیپراکنیدگی

ااراتافرادومقاماتدولتیاست.بایدتوجهداشتاینشاخ

همااندسیایرشیاخ هیایفسیاد

مالیبرداشتمرد ومقاماتدولتیکشورهاراازفسادمیالیواقعییمینعک

مییکنید (Karimi

) .Petanlar, et al., 2010
اینشاخ

مفهو هاییمااندفساددرمیانمقاماترسمی،اثربخشیتدبیرهایضدفساد،تیثثیر

آنبرجذبسرمایههایخارجی،پرداختاضافییارشوهبرایگرفتنمجوزهایاقتصادیومااند
آنهارااادازهگیریمیکند) .(Lockwood, 2010
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پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی

)Seldadyo & De Haan (2006اثرهفتادمتغیرراکهدر193تققیدتثثیرآنهابربروزفسیاد
بررسیشدهاست ،ارزیابیودراهایتمتغیرهاییکهبیشترینتثثیرراداشتهاادمشیخ

کیردهااید.

دراهایتبهکممتقهی اکتشافیبهپنجمتغیرکهییتقهیی دادهکیهعبارتنیداز ظرفییتمداخهیه،
فدرالیسم،اابرابری،تجارت،آزادیسیاسی .
)Goel & Mehrotra (2012بااستفادهازدادههایتعدادیازکشورهایتوسعهیافتهبهبررسی
ترکیبپرداختبهعنوانیکیازاب ارشیوعفساددریمکشورپرداختهاست.اتایجاشانمیدهد
کهااتخاباب اراهمیتدارد .معامالتاعتباریکاغذیبهطورمیداو بیهفعالییتهیایفاسیدمیی-
اف اید،درحالیکه  معامالتکارتاعتبیاریچنیینایسیتوامکیانبررسییآنمعیامالتوجیود
دارد .همچنینبدهیهایمستقیماتوااستهتثثیراتقاب توجهیرویفساداشاندهد .
)González, et al., (2014درمقالهایاز طریید مدلسیازیهیای پیی در پیی شیبکه عصیبی و
الگوریتم ژاتیم ،به دابال ساختنمدلی جدید ،به مناور برآورد حجم پولهای ک ییف و تخمیین
آن به کمم مدلهای اقتصادسنجیدر اقتصاد اسهاایابرآمداد.این مقققان برای دستیابی به بهترین
مدل از متغیرهای مختهفی م

مالیات بر سود سیرمایه،مالییات بیر درآمید شیرکتهیا ،مالییات بیر

حسابهای اعتباری در باامها و جمعیت شهراشینی وقومیتگرایی بهره گرفتند .
)Ebeke, et al., (2015در پژوهشی تجربی با استفاده از دادههای 69کشوردر حال توسعه در
بازهی زماای 2008-2000و با استفاده از روش حداق مربعات معمولی به این اتیجیه رسییداد کیه
در این کشورها هرچه راات افتی بیشتر و هرچهضعف حکمراای بیشتر بوده است ،درصد شکا
ثبتاا میان رشتههای دااشگاهی حقوق،بازرگیاای و عهیو  اجتمیاعی و ثبیتایا  در رشیتههیای
دااشگاهی مهندسی ،عمران و صنایع بهک ثبتاا در رشتههیای دااشیگاهی بیشیتر بیوده اسیت و
همچنین ضعف حکمراای اثر رااتافتی در این شکا
جااشینسازی شاخ

را بیشتر اموده است .این مقققان سه

ادراك فساد مالی مرک بینالمههی شفافیت با شاخ

با

حکمراای ،یافتههیای

پیشین خود رااستقکا بخشیداد .
)Trabelsi & Trabelsi (2019بااستفادهازدادههای88کشورطییدورهزمیاای2014-1984
باروشپاا دیتابهبررسیایناکتهمی پیردازدکیهچیهسیطقیازفسیادسیطحرشیداقتصیادیرا
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کاهشمیدهد.اتایجاشانمیدهدکهفراترازحدآستااهایهردوسطحبیا وپیایینفسیادمیی-
تواادرشداقتصادیراکاهشدهید.زییرسیطحآسیتااهایییمسیطحمتوسیطازفسیادمییتوااید
م ایاییبرایرشداقتصادیداشتهباشد.اینسطحآستااهمیتواادییمسیطحفسیادبیین2/5تیا3
باشد.اینآستااهاقطهایرااشانمیدهدکهسودحاشیهفسادبرابرباه ینههایحاشیهایاسیتکیه
ااشیازفساداست.فقدانفسادممکناستمکاایسمیباشدکهرشدراکندمیکند .
)Song, et al., (2020بااستفادهازالگویتهفیدپاا ومدلهایتصقیحخطابهبررسیرابطیه
بینفساد،رشداقتصادیوتوسعهمیالیدر142کشیوربیاتقسییمبنیدیکشیورهایتوسیعهیافتیهو
درحالتوسعهطیسالهای2016-2002پرداختهاست.اتایجاشانمیدهدکهبینتولییدااخیال



داخهی،فسادوحجماقدینگییمرابطهبهندمدتوجوددارد.درکشورهایدرحالتوسعهرشید
اقتصادیتثثیرم بتوفسادتثثیرمنفیبرتوسعهمالیداردهمچنینVECMاشاندهندهرابطهعهیی
بینرشداقتصادیوتوسعهمالی،همچنینفسادوتوسعهمالیدربهندمدتاسیت؛امیاچنیینرابطیه
عهیدرکشورهایتوسعهیافتهوجوداداشت.پیرواتیایجحاصی پیشینهادسیاسیتیاییناسیتکیه
کشورهایدرحالتوسعهجهتتوسعهمالیازترویجرشداقتصادیوکاهشفساداسیتفادهگیردد
اماکشورهایتوسعهیافتهبایدازکااالهایدیگریجهتتوسعهمالیاستفادهکنند .

مطالعات داخلی

) Poursalimi, et al., (2016بیااسیتفادهازکیاربردروشهیایعیددیومسیئههمعکیوسدر
اقتصادبه سنجش فساد مالی در ایران پرداختهااد .این الگوریتم مبتنی بر تکنییمهیای ریاضیی بیا
توجه به مدلسازی باتاچاریابرای پولهای ک یف ارائه شده)است.اتایج تققیید حکاییت از رواید
اف ایشی حجم پولهای ک یف در اقتصاد ایراناست .
)Mohseni Zanozi, et al., (2016بهبررسیتثثیرکنترلفسادواقدینگیبررشیداقتصیادی
اینمطالعهازروشدادههایتابهوییپویابرای31کشورمنتخبدرحالتوسیعه

پرداختهاست.در
استفادهشدهاست.اتایجبرآوردالگودردورة2002تا2014گویایاییناسیتکیهکنتیرلفسیاد،
رشداقتصادیرادرکشورهایمنتخباف ایشدادهاست.همچنیناتایجپژوهشاشانمیدهیددر
صورتیکههم مانکنترلفسادواقدینگیاف ایشیابند،اقدینگیبیشترمیتواادازطرییدکنتیرل
فسادبهرشداقتصادیبیشتربینجامد.عالوهبرایناف ایشجهاایسازیوسرمایهسرااهاثرم بیتو
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معناداریبررشداقتصادیکشورهایمنتخبداشتهاست .

)Rahmani & Isfahani (2015بهبررسی 7متغیر فسیاد،اایدازه دولیت ،دموکراسیی ،درآمید
سرااه ،تور  ،اسبت ارزش اف وده بخش صنعت به تولیید ااخیال  داخهیی واسیبت ارزش افی وده
بخش خدمات به تولید ااخال

داخهی استفاده شده است.اطالعات  60کشور در حال توسعه طی

سالهای  1995تا 2010است.اتیجهتققید حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمید
سرااه اثر معکوس بر فساد داراد و اف ایش آنها باعثکاهش فساد خواهد شد.همچنین ،افی ایش
اادازه دولت و اف ایش تور باعث اف ایش فساد خواهد شد.همچنین،اف ایش سهم بخیش صینعت
از تولید ااخال
ااخال

داخهی باعث کاهش فساد خواهد شید  ،افی ایش سیهم بخیشخیدمات از تولیید

داخهی باعث اف ایش فساد خواهد شد .

)Karimi Petanlar, et al., (2010اثر فساد مالی بر تخصی

استعدادهای اقتصاد ایرانسیال-

های 1363تا  1393را بررسیکردهااد.اتایج پژوهشاشان میدهد.افی ایش فسیاد میالی ،افی ایش
توسعهی مالی ،اف ایش ارخ رشد سهم اسبی مخارجمصیرفی دولیت در تولیید ااخیال  داخهیی و
افی ایش سیهم اسیبی ارزش افی ودهی بخیش خیدمات درتولیید ااخیال  داخهیی ،تخصیی 
استعدادهای اقتصاد ایران سالهای  1363تا  1393را منقر

واابهینه کرده است .

)Fadaei, et al., (2017بهبررسی تیثثیر شیاخ هیایحکمراایی خیوب و اایدازه دولیت بیر
شاخ

فساد در کشورهای گروه بریک

و ایران با استفاده ازگشتاور تعمییم یافتیه ) (GMMطیی

سالهای2016-2012پرداختهااد.اتایجاشانمیدهدکهکه شاخ
بیشترین تثثیر را برکاهش فساد داشته و شاخ
تثثیر است؛ همچنیناف ایش شاخ

کیفیت قیوااین باضیریب2/4

اثربخشی دولت با ضیریب ، 0/01دارای کمتیرین

های اادازه دولت و تور به اف ایش می ان فساد منجر خواهید

شد.اف ایش شهراشینی ای ایوعی پرسشیگری ایجیاد مییکنید و اایارت را افی ایش مییدهید کیه
دراهایت به کاهش فساد منجر میشود .
)Ghadimi, et al., (2019با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با ااتقال مالیم به بررسیی
اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختهف استقالل باام مرک ی ایران طیی دوره-1357
1396پرداخته است.اتایجاشاندادهدررژیمی که باام مرک یاسیتقالل کمتیری دارد ،افی ایش
شاخ

فساد به اف ایش رشد حجم پول منجر شیده اسیت .امیا دررژیمیی کیه باایم مرکی ی از

استقالل با تری برخوردار است ،شاخ

فساد بر رشد حجم پول اثریادارد .
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بایدتوجهکردکهفسادبادووجهروبرواستکههمبرآاانتثثیرمیگذاردوهمازآاانتیثثیر
میگیرد.ایندووجهمرد ودولتمیباشد.بررسیمطالعاتصورتگرفتهاشاندهندهاغهیباثیر
فسادب ررویمتغیرهایاقتصادیاایررشداقتصادیبیاتثکییدبیراقیشدولیتواایدازهآنجهیت
پیشگیریازفساداست.دراینپژوهشبیشتربرمتغیرتثثیرگذاردرجامعهیعنیاقیدینگیجیاریو
اثرآنبرفسادتآکیدمیشود،چونبنابرااریهمقداریپولبهبیاایسادهبایدحجیمپیولموجیود
درجامعهبرابرحجمکا وخدماتباشدزماایکهایناتقادبرقیرارامییباشیدبیشیترینفشیاربیر
دوشمرد است؛کهدرقالبتور با ،اف ایشبیکاری،اف ایشفقروکاهشرفاهامایانمیشود.
همچنیندراینپژوهشحوزهمنا کشورهایتولیدکنندهافتکهحجماقیدینگیبیا ییداردطیی
سالهای 2018-2005بااستفادهازروشگشتاورتعمییمیافتیهبیرایبررسییبهتیرپوییاییمتغیرهیا
جهتآزمونفرضیهتققیدتعیینگردیدهاست .

روش تحقیق

دادههاواطالعاتمتغیرهایمدلازسایتباامجهاای1طییدورهزمیاای2018-2005بیرای
کشورهای 2MENAشام الج ایر،بقرین،مصر،اییران،عیراق،اردن،کوییت،لبنیان،میراکش،
عمان،قطر،عربستانسعودی،توا ،امیاراتمتقیدهعربی،ترکییه؛اسیتخراجشیدهاسیت.درایین
مطالعهازروشگشتاورتعمیمیافته)GMM 3جهتتخمینمیدلاسیتفادهشیدهاسیت.کاربردایین
روشبهمققدامکانپویاییتعدی رادرمدلمیدهد .
مدل خطی پویا برای تخمین شام متغیر های توضیقیxtومتغیر دروا ای با وقفیه yt1میی-
باشد .


Yit= αi+ ρ Yi,t-1+X/itβ+εit)1-4

) ε it ~ N(0,؛

i=1,….N

؛t=1,…T

________________________________________________________________
1.World Development Indicators
2 Middle East and North Africa
3 Generalized Method of Moments

177

اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا

که در آن i ،شاخ
شاخ

تعداد واحدهای اافرادی؛  ρپارامتر ااشیناخته متغییر دروای ای بیاوقفیه؛ t

دور زماای؛  βبردار ضریب  Kمتغیر توضیقی؛ X/itبردار متغیرتوضییقی بیا ابعیاد 1*Kوαi

اثراتثابتمخصوصواحدهایاافرادیاست.فر میشود جی ء خطیا بیا متغییر بروای ا متعامید
است،یعنی =)E(X/it εitو متغیرهای بروا ابیا اثیرات واحیدهای اافیرادی همبسیتگی دارد،
)E(X/it αiهمچنین فر



میشود ج ءخطای  εitبا متغیرهای دروای ای بیا وقفیه همبسیتگی ایدارد،

=) E(Yi,t-1 εitای دخواستی.)108 1395،
در مدل دادههای ترکیبی پویا 1همبستگی وقفهی متغیر وابسته در سمت راست با ج ء خطیا در
این مدل سبب میشیود تخمیینزانیدهی OLSتیورشدار و ااسیازگار شیود  .)Ebbes, 2007ز 
استروش2SLSیاGMMاستفادهشود.ماتیاسوسوستر،2برآورد2SLSممکناستبیهدلیی 
مشکالتدرااتخاباب ارها،واریاا هایب رگبرایضرایببهدستدهدوبرآوردهاازلقیا 
آماریمعنیداراباشند.بنابراینروشGMMتوسیط)Arellano & Bond(1991بیرایحی ایین
مشک پیشنهادشدهاستBlundell & Bond (1998) .پیشنهاد کردهااد که از مجموع اطالعیات
در سطح و تفاض مرتبه اول آنها استفاده شود و در اتیجه ،ترکیب مجموع اطالعات در سیطح و
تفاض مرتبه اول ،تخمینزانده  GMMسیستمی آر او و بواد حاص میشود .
برآوردگرهایGMMمیتوااندبهصورتبرآوردسطح،برآوردتفاضهیمرحههاولوبرآورد
سیستمیبیانشواد.برایمعرفیاینبرآوردگرهامدلزیررادرااربگیرید 
)2-4
کهدرآن


،

و

است.اگیرمیاتری ابی اریکیه

تفاض مرتبهاولبهصورتقطری-بهوکیوبقیهدرایههایآنصفرباشدبهصیورتزییراسیتفاده
شود،آنگاهبرآوردروشگشتاورهایتعمیمیافتهرابرآوردGMMسطحمیاامند .
)3-4
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درحالیکهاگرازماتری اب اریکهبردارهایمتغیربهصورتقطری-بهوکیقیراردارایدو
بقیهدرایههاصفرهستندبهصورتزیراستفادهشیود،بیرآوردگشیتاورهایتعمییمیافتیهرابیرآورد
تفاضهیمرتبهاولگویند .
)4-4



آر اووباور .)1995بالادلوبااد )2000یمماتری اب اریراکهترکیبیازدومیاتری 
اب اری

و

بودبهصورت

دراارگرفتندبیهاقیویکیهبیهصیورت

قطری-بهوکیبودهوبقیهدرایههاصفرباشند.بدینترتیببرآوردیتقتعنیوانبیرآوردGMM
سیستمیرامطرحکرداد .
سازگاریتخمینزانده GMMبهمعتبربودنفیر عید همبسیتگیسیریالیجمیالتخطیاو
اب ارهییابسییتگیداردکییهم ییتوااییدبییهوسیییههدوآزمییونتصییریحشییدهتوسییط & Arellano

)Bond(1991و)Blundell & Bond (1998آزمونشود.اولیآزمونسیارگان1ازمقیدودیت-
هایازپیشتعیینشدهاستکهمعتبربودناب ارهاراآزمونمیکند.آمارهآزمونسیارگاندارای
توزیعχ2بادرجاتآزادیبرابرباتعدادمقدودیتهایبیشازحداست.دومیآزمونهمبستگی
سریالیاستکهبهوسیههآمارهM2وجودهمبستگیسریالیمرتبهدو )AR(2درجمالتخطای
تفاضهیمرتبهاولراآزمونمیکند.دراینآزمیونتخمیینزنزمیاایدارایسیازگاریاسیتکیه
همبستگیسریالیمرتبهدو درجمالتخطاازمعادلهتفاضهیمرتبهاولوجوداداشتهباشید.عید 
ردفرضیهصفرهردوآزمونشواهدیدالبرفر

عد همبستگیسیریالیومعتبیربیودناب ارهیا

فراهممیکند).(Gol Khandan, et al., 2015
بهطورکهیروشگشتاورهایتعمیمیافتیهپوییااسیبتبیهروشهیایدیگیردارایم اییاییبیه
صورتزیراست
 -1ح مشک درونزابودنمتغیرهایتوضیقی م یتاصهیتخمیینزنGMMآناسیتکیه
________________________________________________________________
1. Sargan Test
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تما متغیرهایرگرسیونکههمبستگیباج ءاخاللاداراید ازجمهیهمتغیرهیایبیاوقفیهو
متغیرهایتفاضهی)میتوااندبهطوربالقوهمتغیراب اریباشند) .(Greene, 2008
 -2کاهشیارفعهمخطیدرمدل استفادهازمتغیرهایوابستهوقفهدارموجبازبینرفیتنهیم-
خطیدرمدلمیشود .
 -3حذ متغیرهایثابتدرطیزمان کاربردایینروشموجیبحیذ بسییاریازمتغیرهیای
ثابتدرطیزمانمیشودکهاینمتغیرهایمقیذو ایی موجیبایجیادتیورشدرتخمیین
مدلمیشواد.اینشیوهاینامکانرامیدهدکهتثثیراینعوام باتفاض گیرفتنازآمارهیا
حذ شواد) .(Baltagi, 2008
درتصریحالگویتققیدبااستفادهازروشگشیتاورتعمییمیافتیه)(GMMمیدلزییردراایر
گرفتهشدهاست .


X/it+ εit)5-4

Corruption it= αi+ ρ Corruption i,t-1+ β BMit+

=iشمارهکشور=tدورهزماایمورداار 
=Corruptionفساددراینپژوهشازشاخ

کنترلفساداستفادهگردیدهاست .

=BMاقدینگی 
=X/itبردارمتغیرهایکنترل 

متغیرهای کنترل

برای تخمین مدل به وسیهه این روش ،ز است ابتدا متغیرهای اب اری به کار گرفتیه در میدل
مشخ

شود.متغیرهایاب اری این مدل ،مقادیر با وقفهی متغیر وابسته و متغیرهیای توضییقیااید.

دراینپژوهشمتغیرتولیدااخیال

داخهییسیرااه)(GDPبرحسیببرابیریقیدرتخرییدبیرای

هرکشوراادازهگیریشدهاست،اادازهدولت)(GOVازاسبته ینهمصر اهاییدولت شیام 
کهیهه ینههایجاریدولتبرایخریدکا هاوخدماتوبیشتره ینههایمربوطبهدفیاعمهییو
امنیتمیشود)بهتولیدااخال

داخهیاادازهگیریشدهاست،بازبودناقتصیاد) (OPENNESSاز

اسبتسهمتجارتبهتولیدااخال

داخهیاادازهگیریشدهاسیت،کهدرواقیعسیهمصیادراتو

وارداتکا وخدماتازتولیدیمکشوررابییانمییکنید،.تیور )(INFLATIONازشیاخ



سا اهقیمتمصر کنندهبدستآمدهاست،اینترایت)(INTERNETدرصیدیازافیرادجامعیه
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کهبهاینتراتدسترسیداشتهاایداسیت؛متغیرهیایفیوقازسیایتباایمجهیاایWDIاسیتخراج
گردیدهاستوشاخ

آزادیمطبوعیات)(PRESSازگ ارشیاتسیا اهخاایهآزادیاسیتخراج

گردیدهاست؛بعنوانمتغیرهایکنترلدراارگرفتهشدهاست.درادامهمبیاایاایریایینمتغیرهیا
بیانشدهاست.
پایین بودن تولید ااخال
ااخال

داخهی ،تثثیر قاب توجهی بر فسیاد دارد؛ زییرا کشیورهایی بیا تولیید

داخهی پایین ،قادر به تخصی

منابع میالی کیافی بیرای تثسیی

قضایی مؤثر ایستند.بنابراین به دلی عد تثسی

و تنفییذ اایا  حقیوقی و

سیستمهای ااارتی ،فساد میتوااد افی ایش یابید.

درکشورهای افت خی به دلی عد پاسخگویی دولتها و ای ااقصارات دولتی ،حتیی بیا وجیود
با بودن تولید ااخال

داخهی ،فساد میتوااد اف ایش یابد(Dehmardeh, et al., 2012).ازطرفی

اشاندادهشدهاستکهبااف ایشتولیدااخال

داخهیسرااهفسیاددرییمکشیورکیاهشمیی-

یابد ) .(Bardhan, 1997
فساد ریشه در فعالیتهای دولت ،بویژه قدرت ااقصاری و افو اختیارات آن دارد؛ از ایین رو
بین میی ان فسیاد و اقیوه دخالیت دولیت در اموراقتصیادی و شیدت گسیترش فسیاد اداری رابطیه
مستقیمی وجود دارد).(Habibi, 1996دودیدگاهدربارهارتباطفسادواادازهدولیتوجیوددارد.
دیدگاهاولایناستکهاف ایشدراادازهدولتفرصتبیشتریبرایرااتجیوییسیاسییفیراهم
میکند،بطوریکهفساددربینسیاستمدارانوبوروکراتهااف ایشمییابد.دییدگاهدو اشیان
میدهدکهوقتیدولتب رگترسیستمکنترلوااارتراترویجدهد،افی ایشدراایدازهدولیت
باعثکیاهشفسیادمییشیود).(Kotera, et al., 2010کیفییت حکومیت یکیی از عوامی  بسییار
تثثیرگذار بر گسترش و یا کاهش فساد مالی است بطوری که گری بیکر 1برایدهی جیای هی اوبی 
اقتصاد ،دولت را ریشهی فساد میدااد و معتقد است که تنها با حذ

دولت میتوان فساد را ریشه

کن کرد ،اما با اگاهی به وضعیت کشورهای کااادا ،داامارك ،فنالاد ،سوئد ،ههند با شفافیت بیا 
مالحاه میشود کیه دولیت از اایدازهی ب رگتیری برخیودار اسیت).(Tanzi, 1998لیذا اقیوهی
عمهکرد و چگواگی فعالیتهیای دولتیی اسیت کیه بسییار حیائ  اهمییت اسیت ایه صیرفاً حضیور
________________________________________________________________
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دولت) .(Delangizan, et al., 2013
بازبودنتجارتسبباف ایشرقابتدربازارمییشیودوازطرییدکیاهشقیدرتااقصیاری
تولیدکنندگانداخهی،رفتارهایاجتنابپذیرمقاماتفاسدرامخت میکند.فساددرکوتیاهمیدت
درکشورهایبااقتصادبسته،منافعاقتصادیواجتمیاعیبیههمیراهداشیتهباشید،ولییایینامیردر
بهندمدتآثارزیانباریبرایکشورهاداردوایازاستکهکشورهاومرد جامعهکهبیهایوعیاز
فسادموجودسودبردهااد،ه ینههایبسیاریرابیرایکیاهشوحیذ فسیادبهردازاید .(Torrez,
)2002

تور کهتوسطشاخ

قیمتمصر کنندهدراارگرفتهمیشیود،پییشبینییقیویازفسیاد

است.مطالعاتاشانمیدهدکشیورهایدارایتیور بیا فسیادبیشیترداراید).(Treisman, 2007
یکیازمهمترینتئوریهاییکهدرادبیاتاقتصادکالنبهبررسیااریارتبیاطبیینایرختیور و
فساداداریمیپردازد،تئوریسیاستوضعمالیاتبهینیه1اسیت.یکییازمعمیولتیرینروشهیای
ممکنبرایتثمینمالیمخارجدولت،استفادهازاهر حدضربپولومالیاتتورمی2استکهتا
حدّیمالیاتتورمیوپدیدهحدضربپیولااشییازفسیاداداریوراایتجیوییاسیت.بنیابراین
زماایکهفساداداریورااتجوییدرمخارجدولتاف ایشمییابد،ااگی هکسیبراایتدربیین
رااتجویاناقتصادیاف ایشپیدامیکند.زیرارااتجوییبهپدیدهسودآوردربیینراایتجوییان
تبدی شدهوباتشدیدکسریبودجه،اف ایشبی رویهحجیمپیولوایرختیور بیا ترایینااگیی ه
اف ایشمییابد.بنابراینیکیازاثراتمستقیمفساداداریبیرافی ایشایرختیور ،کاایالافی ایش
مخارجدولتواف ایشمالیاتتورمیمیباشد)(Sadeghi& Fashari, 2011

مطالعات) Lio, et al., (2011همچنینمطالعات)Goel, et al., (2012اشانمیدهداستفادهاز
اینتراتبررویفسادتثثیردارد،بطوریکهاف ایشاستفادهازاینتراتظرفیتفسادراکیاهشمیی-
دهداگرچهپتااسی کام آنهنوزبدستایامدهاست .
مطالعیات)Chowdhury (2004اشیانمییدهیدآزادیمطبوعیاتازطرییدافی ایششیفافیت
ریسماقداماتفاسدرابا میبرد Rafipour(2001).ای تثکیدمیکند کیه کنتیرل بییش از حید
________________________________________________________________
1. Theory of Optimal Taxation
2. Inflationary Tax
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شهروادان باعث کاهش اعتماد آنها و اف ایش فساد میشود.اگرچه فساد در جوامع دارای آزادی
مطبوعات ای وجود دارد ،اما باید گفت آزادی مطبوعیات و میرد  سیا ری ایین تضیمین را میی-
دهدکه در صورت وقوع ،فساد پنهان امیمااید؛ ازایین رو ایین افشیاگریهیا مییتوااید از رشید و
گسترشفساد جهوگیری کند .
درادامهآمارههایتوصیفیمتغیرهایتققیدکهتصویریکهیازوضعیتتوزیعدادههارابیان
میکنددرقالبجدول )1بیانگردیدهاست .

جدول ( :)1آماره های توصیفی
نام متغیر
Cc
BM
GDP
GOV
INFLATION
OPENNESS
INTERNET
PRESS

میانگین
-0/124769
82/17906
33301/23
16/14921
5/617386
90/36309
46/12503
45/44710

حداکثر
1/567186
258/8313
124024/6
30/00348
53/23096
191/8721
100/000
136/6000
منبع :یافته های پژوهش

حداقل
-1/462250
20/24657
5373/032
6/732998
-10/06749
30/24655
0/900000
12/63000

انحراف معیار
0/653510
49/87665
31798/42
4/445309
7/115151
34/01000
27/28283
19/00522

ضریب چولگی
0/175403
2/127196
1/353632
0/461837
3/043107
0/758167
0/244370
1/335501

باتوجهبهاتایججدول )1بیشتر ینمیااگینوبیشیترینااقیرا معییارمربیوطبیهمتغییرتولیید
ااخال

داخهیسیرااهاسیت،همچنیینبیاتوجیهبیهضیریبچیولگیبیهترتییبمتغیرهیایتیور ،

اقدینگی،دارایبیشترینعد تقارنتوزیعاحتمالیومنقتیتوزیعدادهچولهبهراستاست .

برآورد مدل و نتایج

دراینپژوهشبهمناو ربررسیاثراقیدینگیبیرفسیادکشیورهایمنطقیهمنیاشیام الج اییر،
بقرین،مصر،ایران،عراق،اردن،کویت،لبنان،مراکش،عمیان،قطیر،عربسیتانسیعودی،تیوا ،
امییاراتمتقییدهعربی،ترکیییه؛ازروشگشییتاورتعمیییمیافتییه،GMMبییااسییتفادهازاییر افیی ار
STATA12طیدورهزماای2018-2005استفادهشدهاست.دادههایمتغیرهیایشیاخ
فساد،اقدینگی،تولیدااخال

کنتیرل

داخهیسیرااه،اایدازهدولیت،بیازبودناقتصیاد،تیور ،اینترایت؛از

سایتباامجهاایاستخراجگردیدهاستوشاخ

آزادیمطبوعیاتازگ ارشیاتسیا اهخاایه
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آزادیاستخراجگردیدهاست.مدلبسطیافتهتققیدحاضربصورتزیرتصریحگردید 

Corruption it= αi+ ρ Corruptioni,t-1+ β1 BMit+ β2 GDPit+ β3 GOVit+ β4
 OPENNESSit + β5 INFLATIONit + β6 PRESSit + β7 INTERNETit +εit)1-5

درادامهاتایجتخمینمدلوآزمونهابیهدوروش2GMMمرحهیهایوGMMسیسیتمیدر
جدول )1لقا شدهاست .باتوجهبیهکوتیاهبیودندورهزمیاایمیوردبررسیییعنیی13سیالاز
آزمونهایریشهواحدبرایبررسیپایاییمتغیرهایمدلخودداریشدهاست .

جدول .1نتایج حاصل از برآورد مدل با روش  2 GMMمرحله ای و  GMMسیستمی

نام متغیر
)Cc(-1
BM
GDP
GOV
INFLATION
OPENNESS
INTERNET
PRESS
cons
Wald-Test
Sargan-Test

آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو-باند

One step-GMM
ضریب

Two step-GMM
ضریب

(ارزش احتمال)
(ارزش احتمال)
0/152
0/56
()0/000
()0/000
0/00134
0/001()0/006
()0/076
-4/54
-4/42
()0/094
() 0/182
0/0025
0/00
()0/052
()0/935
0/0005
0/00
() 0/480
()0/857
-0/0013
-0/001
()0/002
()0/185
-0/0023
-0/0232
()0/688
()0/000
-0/0086
0/0114
()0/023
()0/087
-0/0778
0/285
()0/674
()0/178
44/34
87/43
()0/000
()0/000
5/04773
89/47115
()0/9288
()0/1217
| 1/9286 | 1
()10/ 0538
| )0/4139( -0/81701 | 2
یافتههای پژوهش

Sys GMM
ضریب
(ارزش احتمال)
0/9201
()0/000
0/0013
()0/000
-2/47
() 0/017
0/0073
()0/001
0/00024
()0/891
-./0007
()0/000
-0/001
()0/036
0/0018
() 0/014
-0/3471
()0/015
974/67
()0/000
95/54366
()0/2985
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بررسی معتبربودن ماتری
فرضیه

متغیرهای اب اریالگوی فوق بیا اسیتفاده از آزمیون سیارگاناسیت،

دراینآزمون،عد وجودهمبستگیبیناب ارهاوپسیماادهااسیت.بیاتوجیهبیهاتیایج

جدول ،)1احتمالآمارهسیارگانبیشیتراز5درصیدبیودهوفرضییهصیفرراامییتیوانردکیرد.
بنابراین،اب ارهایاستفادهشدهدرالگومعتبربودهومیتوانازآنهااستفادهامود .
بهمناوراطمینانازعد وجودخودهمبستگیسریالیدرجمالتپسیماادتفاضیهیمرتبیهاول،
ازآزمونخودهمبستگیسریالیآر اووبااداستفادهگردید.فرضیه

اینآزمیونعید وجیود

خودهمبستگیسریالیاستکهمیبایستاحتمالآمارهآندرمرتبهدو از5درصدب رگترباشید
تاعد وجودخودهمبستگیسریالیازمرتبهدو تاییدشود.باتوجهبیهاتیایججیدول )1درمیدل
خودهمبستگیمرتبهاولوجوددارد،اماخودهمبستگیمرتبهدو وجودادارد .
بااستفادهازآزمونوالدوبااعمالمقدودیتبررویضرایبمیتوانمعنیداریهیرییماز
متغیرهایمورداستفادهدرمدلراآزمونامود.اگراحتمالآمارهمیورداایردرآزمیونوالیداز5
درصدکمترباشد،دراینصورتفرضیهصفرکهمبتنیبرصفربودنضرایباستردمییشیودو
میتوانتشخی

دادکهمتغیرهایموردااربرمتغیروابستهتثثیرگذارمیباشند.بنابراتیایججیدول

)1اعتبار الگوی ارائه شدهدرهردوروش2GMMمرحههایوGMMسیستمیتثیید میشود .
باتوجهبهاتایجتخمینمدلدرروش2GMMمرحههایوGMMسیستمیمشاهدهمیشودکیه
می انفسادسالقب وهمچنیناقدینگیجاریبررویفسادکشورهایمنطقهمناازلقیا آمیاری
م بتومعنیداراست.بطوریکهدرروش2GMMمرحههاییمدرصیدافی ایشدرفسیاددوره
قب می انفساددورهجاریرابهمی ان0/56درصیدافی ایشمییدهیدوییمدرصیدافی ایشدر
اقدینگیدورهجاریمی انفساددورهجاریرابهمی ان0/001درصداف ایشمییدهید.همچنیین
درروش GMMسیستمییمدرصدافی ایشدرفسیاددورهقبی میی انفسیاددورهجیاریرابیه
می ان0/92درصداف ایشمیدهدویمدرصداف ایشدراقدینگیدورهجاریمی انفسیاددوره
جاریرابهمی ان0/0013درصداف ایشمیدهد.میتوانگفتدرکشورهایمنتخیبحیوزهمنیا
طیدورهزماای2018-2005متغیرفساددورهقب تثثیربیشتریاسبتبهمتغیراقیدینگیجیاریبیر
رویمی انفساددراینکشورهادارد .
بیشترینمتغیرتثثیرگذاربرفساددرکشورهایمنطقهمنادرهردوروش،تولیدااخال

داخهی

سرااهاست.بطوریکهدرروش 2GMMمرحهیهایییمدرصیدافی ایشتولییدااخیال

داخهیی

اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا

185

سرااهمی انفسادرابهمی ان4/54درصدکاهشمیدهدودرروش GMMسیستمیییمدرصید
اف ایشتولیدااخال

داخهیسرااهمی انفسادرابهمی ان2/47درصدکاهشمیدهد .

اثر اندازه دولت ،بازبودن ،آزادی مطبوعات و اینترنت بر روی فساد در کشورهای منا طی دوره زمانی
 2018-2005ناچیز و از لحاظ آماری معنادار است .اثر تورم بر فساد از لحاظ آماری معنادار نمیباشد.
دراینتققیدتثثیراادكاادازهدولتبرفسادهمسوبااتایجمطالعیاتپیشیین Fadaei,et al.,

)(2007و) Delangizan, et al., (2013استکه؛درکشیورهایدرحیالتوسیعهکیفییتدولیت
اسبتبهاایدازهآنتیثثیربیشیتریبیرفسیادخواهیدداشیت.همچنیینتیثثیرایاچی شیاخ

آزادی

مطبوعاتودسترسیبهاینتراتکامالگواهشرایطحاکمبرکشورهایموردبررسیاسیتودلیی 
آنعد امکاااتوزیرساختهای ز دولتیوحکومتیجهیتبهیرهمنیدیازایینپتااسیی هیای
بالقوهایندواب ارجهتااارتوشفا سیازیفسیاددرایینکشیورهااسیت.ضیریبکیممتغییر
بازبودنتجارتای بهعهتاقتصادهایتقریبیثبسیتههمیراهبیاوابسیتگیشیدیدصیادراتافیتدر
کشورهایافتخی منااست.بایدتوجهکردکهد ی فساددرکشورهایدرحالتوسعهوتوسیعه
یافتهمتفاوتاست.کهازد ی فساددرکشورهایدرحالتوسعهعد آزادیمطبوعیات،ترکییب
فعالیتهایاقتصادیوقوااینوهنجارهایحاکمبرجامعهو....میباشد .

نتیجهگیری و پیشنهادها

دراینپژوهشاثراقدینگیبرفسادکشورهایمنطقهمناطیسالهای2018-2005بیااسیتفاده
ازروشگشتاورتعمیمیافته ) GMMبررسییشید.طبیداتیایجمیی انفسیادسیالقبی وهمچنیین
اقدینگیجاریبررویفسادکشورهایمنطقهمناازلقا آماریم بیتومعنییداراسیت.وجیود
فسادطیسالیانقب درکشورموجباهادینهشدناقداماتفاسددرکشورمیشود؛اقیدینگیبیا 
ای موجبتسهی معامالتپولشوییوفاسدمیشیود.درواقیعهمیینراحتییدرامکیانمعیامالت
موجبقدرتمندشدنگروههایفاسدواقداماتشانطیسالیانمتمادیمیشود .
بییاتوجییهبییهاتییایجتولیییدااخییال

داخهیییسییرااهبیشییترینمتغیییرتثثیرگییذاردرکییاهشفسییاد

کشورهایمنطقهمنااست.اتایجبدستآمدهتثییدکنندهمباایااریتققیدمییباشیدکیههیرچیه
اقدینگیدرسیطحجامعیهکمتیرباشیدواقیدینگیمیازادواردصینایعتولییدیشیودمیی انتولیید
ااخال

داخهیبیشترومی انفسادکمترخواهدشد .
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فسیاد،اعتمیادبییهتواایاییرژییمدرپاسیخگیوییبییهاگرااییشیهروادانراکییاهشمییدهییدو
اعتمادیاهادی،رشوهرادراقشروشدسترسیبهتصمیمگیریپرورشمییدهید & Morris


بی

 Klesner (2010).یکیازراهکارهیاجهیتکیاهشفسیادوافی ایشسیطحاعتمیادافیرادتقوییت
اب ارهایااارتیدرجامعهاست.ازجمههاف ایشتوانپاسخگوییدولتدربرابیرمسیائ موجیود
کشور،گستردگیسیستممطبوعاتیحرفهایودسترسیبهاینتراتپرسرعتجهیتتبیادلسیریعتر
اخبارمناطدمختهفدرسراسرکشوراسیت.اتیایجبدسیتآمیدهدرایینتققییدتثییدکننیدهایین
موضوعاتاست،امابدلی عد زیرساختهای ز درکشورهایدرحالتوسعهضیرایببدسیت
آمدهشاخ

آزادیمطبوعاتواینتراتبررویفساداادكاست .

درکشورهایدرحالتوسعهبستهبودنمقییطاقتصیادی،اجتمیاعیوسیاسییفرصیتیرابیرای
مسئولینفراهممیکندکهاقداماتغیرقااوایبیشتریراااجا دهند.لذاحرکیتبیهسیمتجهیاای
شدنموجبکاهشفساددراینگروهکشورهاخواهیدشید).(Hesami &Yousefi, 2014اتیایج
بدستآمدهازتققیددرتثییدمباایااریموجوداستکههرچهمیی انتجیارتوبیازبودنییم
اقتصادبیشترباشدفساددرآنکشورکمتراست؛بدلی اقتصادبستهکشورهایدرحالتوسعهمی ان
ایناثرگذاریااچی است .
راهکارباامجهاایدرمبارزهبافسادتوجهبیه5عامی اسیتراتژیمبازدارایدهفسیاداسیت.1:
مسئولیتپذیریسیاسی.2مشیارکتجامعیهمیدای.3بخیشخصوصییرقیابتی.4مقیدودکیردن
قدرتدولت.5مدیریتبخشعمومی.کهبنابرااریهی اژادی مطابد این ااریه ،کشورهایی کیه
بر مبنای قومیت و اژاد تقسیم شدهااد ،تمای بیشیتری بیرای فسیاد میالی داراید)(Mauro, 1995و
ااریهی دموکراسی مطابد این ااریه ،رابطه معکوسی بین دموکراسیی و فسیاد وجیود دارد (Hill,

) ) .(2003) & Bohara, et al., (2004
جهتکاهشاقدینگیموجوددرجامعهوبدابالآنتالشجهتکاهشفسیاددرکشیورهای
منطقهمناراهکارهایزیرپیشنهادمیگردد.اعمال ه ینهفرصتبا جهتاستفادهکمتیرمعیامالت
بهروشسنتیهمراهبااقدینگیبا ؛ بطورم التعهدگرفتنسودبهحسابهیایجیاریوکیارت-
هایالکتروایکیپرداختتا حدی که اب ارهای اوین پرداختبیرایمصیر کننیدگانبیهصیرفه
شود.اعمالبنهایتخفیفتراکنشهایمالیبا ترازسقفمعیندرروزیامیاهبیرایخرییدهای
اینتراییاخریدباکارتهایالکتروایماست.ازروشهایجدیدپرداختیبهخدماتایرویکار
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استفادهشود .
استفاده از امکااات پرداختهای الکتروایم فرامرزی یکی از اقدامات ز است که مشیروط
به ایجادتفاهمهای بینالمههی در استفاده از امکااات جهاای و برقراری ارتباطات مخابراتی با سیایر
کشورها در زمینهتسویههای مالی میباشد.

خصوصیسازیمیتواادباخارجکردنداراییهایخاصیازکنترلدولیتوتبیدی اقیدامات
صالحدیدیمقاماتبهااتخابهایمبتنیبرمقرکیههیایبیازارتوسیطبخیشخصوصییازفسیاد
بکاهد.اگرچهفرایندااتقالداراییهابهمالمخصوصیهمراهبافرصتهایفسیاداسیت & (Hall

) .Cox, 2003
همچنینپیشنهادمیشوددولتبااستفادهازقوااینمااعازمعاد تاقدیبیشازحدآسیتااهای
شود.عد دسترسیبهاسکناسهایب رگه ینهمعامالتفسادرابهمیی انقابی تیوجهیافی ایش
میدهد.اکتهقاب توجهایناستکهمعاد تفسادهمیشهشام پولداخهیامیشودبهکیهشیام 
ارزهایخارجی،کا هامااندطالیاتغییراتسهردههایبااکیدرسایرکشورهامیشود.دراهاییت
بایدتوجهداشتفساد سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در اهایت عد تققید
اهدا

توسعه اقتصادیدر کشورها میشود.اتایجاینتققیددرجهیتدهییسیاسیتهیایباایم

مرک یودولتهرکشورمفیدمیباشد.راهکارپیشنهادیبیرایکیاهشایرخرشیداقیدینگیدر
ایرانکنترلتور باسیاستهایپولی ز ازجمههکاهشارخسودبااکیاسیت؛کیهازدوکاایال
درکاهشاقدینگیمفیداستاولتواااییباامبرایتولیدپولاعتباریوبهتبیعاقیدینگیبیشیتر
کاهشمییابدودو سوقدادناقدینگیمازادافرادجامعهبهچرخهتولییدکشیوراسیت.راهکیار
دیگرتسهی ارتباطبیناقدینگیدردستافرادجامعهوسرمایهگذاریدرصینایعتولییدیکشیور
است.راهکاردیگراف ایشجذابیتسرمایهگیذاریدربیورساوراقبهیادارکشیورجهیتتیثمین
مالیشرکتهایتولیدیوعمددادنبهبازارسرمایهبااستفادهازسیاستهایبجاومفیداست .
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