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نقش  فساد مالی يك پديده پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرايط مختلف

عمل  ءکند. دامنه فساد مالی از يك عمل فردی پرداخت رشوه تا يك سوو نمودهای متفاوتی پیدا می

 عنوانبهگیرد، گسترده است. فساد مالی گاهی فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در بر می

در اين  گردد.خالقی تلقی میفرهنگی و ا مسئلهيك  عنوانبهيك معضل ساختاری سیاست يا اقتصاد و گاهی 

 بودجه یکسر برگذاری کنترل فساد تأثیرراستا هدف اصلی اين مقاله بررسی ارتباط تئوريك و میزان 

د. نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور باشمیدر گروه کشورهای درآمد متوسط 

 تأثیرد کنترل فساد دهمینشان ( ٢00٢-٢013) درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی يافتهتعمیم

 گروه کشورهای منتخب دارد. مثبت و معناداری بر کسری بودجه در
 

 .JEL C23, D73, H68: یبندطبقه

 .یافتهگشتاور تعمیم کنترل فساد، کسری بودجه، اثرات ثابت، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه. 1

 مناافع تاممی  منظاورباه دويتای اختیارهاای و قادرت از سوءاساتااده را ماايی فسااد جهانی بانك

رباو  باه م ماايی فسااد کاه کارد برداشت چنی  نباید مذکور تعریف از. کندمی تعریف شخصی

 دکنامی کنترل و تنظیم را هاآن دويت که خصوصی بخش هایفعايیت از مواردی در. است دويتی بخش

                                                 
 14/٢/1395: رشيپذ خيتار          1٢/10/1394: افتيدر خيتار* 
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( نیاز ماورد ١97٨ای  نکته توسط آکارم  ). (١٣٨١ همکاران، و ربره) دارد وجود مايی فساد نیز

 های عمومی و خصوصایپوست بخشوتمکید قرار گرفته است که فساد مايی در نهان و در رگ

 وجود دارد. 

. های سنگینی برای توسعه اقتصادی دارد، پذیرفته شده اساتامروزه ای  نکته که فساد هزینه

رهای گوناگون، سطوح باالتر فساد با رشاد د در کشودهمیشواهد بسیاری وجود دارد که نشان 

تر پیوند دارد. فسااد همواون نیرویای اسات کاه باه کاارکرد درسات کمتر و درآمد سرانه پایی 

مايیاات، فسااد  عنوانباههاای فسااد در ساه حاوزه فسااد آسیب .رساندم بازارها آسیب میزمکانی

عاملی برای از میاان باردن مشاروعیت دويات و  عنوانبهمانعی برای ورود به بازار، فساد  عنوانبه

ای گوناه توانمید. فساد را دهمیرخ  کاهش توانایی دويت در برپا کردن نهادهای پشتیبان بازار

تاار باارای و بااازده پااایی  هااافعايیتسااامانی در گاازینش میااان هناباا موجاابمايیااات دانساات کااه 

؛ داردتر از مايیاات کنندهویران یاری بسفساد آثار اما. شودمیی خصوصی و همگانی گذارسرمایه

 د.کنامیی اجتمااعی ساودآور باه بودجاه دويات کمکای نهافعايیتزیرا درآمدهای برآمده از آن برای 

 وجاود دارد هاگذشته از آن چون فساد قانونی نیست، بنابرای  اطمینان کمتری در اینگونه مايیات

 (.١٣٨٨، نظری و )دادگر شودمیهزینه شدن مايیات برگرفته از فساد که سبب پر

ماهیت پیویده فساد اکثر ناظران را متقاعد ساخته که برای درمان ای  پدیده کاه در بسایاری 

مرجاع ساازمان "حل فاوری و مشخصای وجاود نادارد. در کتاا  از جوامع شایع است، هیچ راه

ويات، نیروهاای ی عماومی، ساازماندهی دهابرناماهده کاه ماآ ١"ايمللایايمللی شااافیت بای بی 

انتظامی، آگاهی عمومی و ایجاد نهادهایی برای پیشگیری از فساد مايی، عناصری از یك فرایناد 

 مدت هستند که به حمایت از باال و پایی  از ساوی حکومات و جامعاه نیااز دارناد. همونای  بلند

اپدیاد یاافتگی و مادرنیزه شادن کشاورها نبر ای  نکته پافشاری شاده کاه فسااد ماايی باا توساعه

 (.2000)اندوینگ،  یابدشود، بلکه شکل و نمود جدیدی مینمی

 اقسام مختلف فساد بیشتر در روابط شهروندان با دويت است. وقوع ای  فساد منو  به دو عامل

گیرد یا عوامل درونی یا محیطی انگیزه و فرصت است. انگیزه یا از درون شخص سرچشمه می

د. عامل مهم دیگر فرصت است که برای ارتکا  عمل ننمایمیچنی  انگیزشی را در فرد ایجاد 

                                                 
1. Transparency International 
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د توانمیای  فرصت  یا باشد.هبایست موقعیت برای مرتکب ممتقلبانه و تحصیل مال نامشروع می

 که در مدت زمان فعايیت شغلی خود یا ای  در ضم  یك سال برای مرتکب ایجاد گردد

 (. ١٣9٣در سنوات مختلف ایجاد گردد )قنبری، 

 دقیق،طور به فساد مطايعه شوند. و شناخته خاص هایزمینه در باید و ندمتااوت فساد للع

درجه  خواری( ودرباره رانت )ویژه مقامات صالحدید یا اختیارمندی به مربو  ،تنهاییبه نهاما 

 بخش بر حاکم روش  هایدستورايعمل نبود .است اختیارمندی ای  اجرای در حسابدهی

  مزایا دریافت برای هاشرکت یا افراد برای هایی راحاره هاآن هاینامهآیی  نیز و عمومی

 با مرتبط نظم و ضعیف قانونی د. اجرایکنمیایجاد  نیستند، آن دریافت مستحق که دويت از

 بزرگنماییبیش با نیز مايی فساد وقوع احتمالد. کنمی تشویق را کارها فسادومايکیت کسب

 .شودمیپاگیر( بیشتر ودست )ضوابط دیوانساالری قرمز خط

 اندوزی ثروت هایاسوه یا ايگوها عنوانبه مقامعايی دیوانساالران و سیاسی رهبران اگر

 جامعه نیز اعضای و ترپایی  سطح مقامات شوند، شناخته عمومی اخالق ضد و هنجارشک  یا

 منظوررسمی به قوانی  وجود صورت در حتی ی  ترتیب،ه اکنند. ب پیروی آنان از است ممک 

. شودمیتبدیل  هنجار یك به فساد و خواریرشوه روش ، و واضح حاکمیت از پشتیبانی

 اغلب های فساد،توسعه، فرصت حال در اقتصادهای بیشتر در عمده دويت نقش خاطربه

 (.١٣92 )پوریانسب، است شماربی

به  2(DPD)پانل پویا  و ١(SPD)پانل ایستا  هایقايب داده مقايه در ای  راستا، ای  در

در گروه کشورهای درآمد  بودجه یکسر بر  ٣فسادکنترل  گذاریتمثیر میزان و چگونگی بررسی

 :دپردازمی زیر فرضیه آزمون و (2002-20١٣)در دوره زمانی  متوسط

  معناداری درگروه کشورهای منتخب رابطه مثبت و  و کسری بودجهفساد میان کنترل

 وجود دارد.

نیاز با استااده از گزارشات و آمارهای منتشر شده منابع  ابزار گردآوری اطالعات مورد

جامعه  وسایت بانك جهانی به نشانی  WDI4 های اینترنتی از جملهاطالعاتی خارجی و سایت
                                                 
1. Static Panel Data 

2. Dynamic Panel Data 

3. Control of Corruption 

4  . World Development Indicator 
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 د. الزم به ذکر است نباشمیدرآمد متوسط دارای  کشورهایآماری ای  مطايعه منتخبی از 

  های آماری متغیرهای مورد استاادهاند که دادهشدهبرگزیده کشورهایی  انتخا  کشورهایدر 

 در ای  مقايه در دوره زمانی مورد بررسی در دسترس بود.

آيبانی، ايجزایر، بلیز، بوتسوانا، برزیل، بلغارستان، چی ، کلمبیا، گروه کشورهای منتخب 

مجارستان، اردن، قزاقستان،  2،گرانادا اکوادور، فیجی، ١دومنیک ، کاستاریکا، جمهوری

 ٣جنوبی، تایلند، دومینیکا،مقدونیه، مايزی، مکزیك، پاناما، پرو، رومانی، صربستان، آفریقای

 پژوهش، ساختار پیشینه و نظری مبانی بررسی از پس ادامه در ند.باشمیایران  و تونس، ترکیه

 د.گردنمی ارائه پیشنهادات و گیرینتیجه در نهایت و شودمی برآورد و معرفی استااده مورد مدل
 

 مبانی نظری .٢

 مل یافته است.اهای اقتصادی تغییر و تکها در فعايیتاهمیت بودجه به موازات اهمیت و نقش دويت

 از جنگ جهانی اول و درگیر شدن پس اما ،از جنگ جهانی محدود به وظایای بود پیشتا ای  نقش 

ای تر شد و نقش تازهل اقتصادی و اجتماعی ملموسئها در زمینه مساوظایف دويت ،هابا خرابی

های بزرگ از قبیل های اقتصادی به دويت محول گردید. عالوه بر جنگ، بروز بحراندر فعايیت

نظرات کینز و  هاسال. در همی  ستی داشته امؤثردر ای  فرایند تکاملی نقش  ١929بحران 

 پیروان او منجر به توصیه دخايت دويت در امور اقتصادی و ارشاد و رهبری اقتصاد توسط آن گردید.

 بخشهای آن حجم مخارج گسترش یافته و ها و زیاد شدن فعايیتبا گسترش ای  دخايت

فساد  تمثیردر ای  میان (. ١٣٨9 )ثنائیان،ها به خود اختصاص دادند زیادی از درآمد ملی را دويت

 . استمورد توجه جدی  مايی بر کسری بودجه

شکست  یا نقض کردن است و آنوه که  معنایبه (Rumpere) کلمه فساد از ریشه التینی

 تواند یك شیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی یا مقررات اداری باشد. شود میشکسته یا نقض می

گزند و زیان، ظلم و ستم، شرارت و در زبان فارسی برای فساد معانی مختلای مانند: تباهی، 

بدکاری، عمل ناشایست و زشت، فسق و فجور، دشمنی و کینه و فتنه و آشو  ذکر شده است 

  .(١٣75)زاهدی، 
                                                 
1  . Dominica Republic 

2. Grenada 

3  . Dominica 
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 از اعم خصوصی منافع. است خصوصی و عمومی بخش در کارکرد برآیند در فساد مشکل

 برای موجود هایفرصت از غیرقانونی طریق به ناوذ اعمال طریق از خارجی یا داخلی

 سایر و منافع ای  تسلیم نیز عمومی نهادهای و کرده استااده طلبیرانت و رانت و فسادانگیزی

  فساد. ندارد وجود هاآن مقابل در نامطمئنی بازدارنده عامل که شوندمی فسادهایی

 :شودمی بندیطبقه مختلای هایصورت به
 

 کالن مالی فساد. 1-٢

 ارشد مقامات دیگر یا وزرا سران دويت، که شودمی تعریف فسادی مقام در فساد نوع ای 

 گروه محدود یك منافع خدمت در مجرمانه عنصر یك عنوانبهو  شوندمی مرتکب دويت

 .است سیاستمداران و کاروکسب صاحبان از 
 

 سیاسی فساد. ٢-٢

 زمانی مقاماتی د. چنی کنمی درگیر را (دیکتاتورها فرماندهان،) نگذاراننوقای، سیاس فساد

 سیاسی منافع دیگر برای هایشپادا و رشوه پی در که شوندمی مايی درگیر فساد

 هستند. عمومی منافع از هزینه کردن با به حامیانشان رساندن ناع جهت در شخصیتشان یا
 

 شرکتی فساد. 3-٢

 د.دهمی رخ مشتریان یا کنندگانمی مت خصوصی و انتااعی هایشرکت بی  روابط در فساد نوع ای 

 شرکت منابع از مقامات شرکت که ددهمی رخ زمانی بزرگ سهامی هایدر شرکت فساد ای 

 ند.کنمیشخصی، به هزینه سهامداران استااده  ناع آوردن دستبه برای
 

 اداری فساد. 4-٢

 از فرار مايیات، کاهش امکان است تا بازیپارتی و رشوه از استااده شامل اداری فساد

 خاص شخصی کارهایوکسب برای را کوچك خرید درقراردادهای شدنه برند یا ضوابط،

 .کند فراهم
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 خرد فساد. 5-٢

 رسمی مانند هایتراکنش تسهیل برای پول از کمی ا  نسبت مقدار پرداخت شامل فساد نوع ای 

 .است های ساختمانگواهینامه صدور یا گمرک از کاال ترخیص
 

 )سیستم( سامانمند فساد. 6-٢

 ( ١٣92 است )پوریانسب، شایع جامعه سطوح تمام در که است فساد از نوعی

منظور تممی  منافع شخصی بانك جهانی فساد را سوءاستااده از قدرت و اختیارهای دويتی به

کند. از تعریف مذکور نباید چنی  برداشت کرد که فساد مختص بخش دويتی است. تعریف می

د نیز فساد کنمیها را تنظیم و کنترل های بخش خصوصی که دويت آنمواردی از فعايیت در

 .(١٣٨١، ر و همکارانبوجود دارد )ره

بندی بانك جهانی فساد را در زمره بزرگتری  موانع در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی دسته

 ی که رشد اقتصادی کرده است. فساد از طریق تخریب حکومت قانون و تضعیف بنیاد قانون

 .شودمیبه آن وابسته است، مانع توسعه 

که بیشتری  آسیب را از افول  شودمیبر سر تهیدستانی آوار  ویژهبهات مخر  فساد تمثیر

بینند و بیشتری  وابستگی را به ارائه خدمات عمومی دارند و از کمتری  توانایی اقتصادی می

 مندی از امتیازات اقتصادی برخوردارند.کالهبرداری و بهرهبرای پرداخت هزینه اضافی برای رشوه، 

 ها رفت.صورتی مداوم، باید در برخورد با عوامل فساد فراتر از نشانهفساد به تمثیربرای کاست  از 

برنامه ضد فساد و ابتکار دويتی که توسط کشورهای  600بانك جهانی از بیش از  ١996از سال 

که  شودمییی هابرنامهها و است. فساد موجب تخریب سیاست شده، حمایت کردهعضو ارائه

 .)سایت بانك جهانی( هدف آن کاهش فقر است

دهند انرژی و شود. افراد توانمند و خالق ترجیح میفساد موجب از بی  رفت  انگیزه می

 مؤثرهای سازنده و جویی کنند و کمتر به فعايیتتوان خود را صرف کارهای خالف و رانت

ی آورند. فساد موجب کاهش یا اختالل در نقش دويت مانند اجرای قراردادها، حمایت از رو

 وهکه افراد خارج از تعهد خود عمل کنند یا عملی غیر از آنزمانی .شودحقوق مايکیت و ... می

ديیل وجود فساد از حقوق مايکیت خود یا به در قراردادها ذکر شده است، انجام دهند

  مسئلههای اصلی دويت مخدوش شده است و ای  در واقع یکی از نقش ،کنندسوءاستااده 
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 مخارج وریبهره د،فساخواهد داشت.  تمثیربر رشد اقتصادی، درآمدهای مايیاتی و بودجه 

 برای نظر مورد معیارهای با که شودمی منجر هاییپروژه ایجاد به و ددهمی کاهش را عمومی

در ای  راستا با افزایش کنترل ندارد.  مطابقت هزینه، -فایده  تحلیل مانند یگذارسرمایه انتخا 

که میزان یابد و با توجه به ای های دويتی افزایش میفساد، درآمدهای مايیاتی و همونی  هزینه

های دويتی یا بايعکس غلبه کند رابطه کنترل افزایش درآمدهای مايیاتی بر میزان افزایش هزینه

 مثبت یا منای خواهد شد.کسری بودجه  فساد و
 

 پژوهش . پیشینه3

(پیوند شدید میان متغیرهای سیاسی و کسری 200١( و کرچااسنر )١996کاروناک و ايس  )

کشورهایی با  ها رابطه منای قوی با بودجه دارد.ند. همونی  رشد بدهیدهمیبودجه را نشان 

  کنند.یشتر از کشورهای دموکراتیك تجربه میهای بودجه انباشته را بهای مستبد کسریحکومت

غیرمستقیم دموکراسی مشارکتی در کاهش کسری بودجه  تمثیربه  (200٣) و آه اوستروم

مدیریتی هستند که اساسا  های دموکراسی مشارکتی نهادهای خود. از جمله شاخصنداپرداخته

دغدغه ای  نهادها ساماندهی بهینه ند. باشمیتابع اداره شاغلی  یك واحد تويیدی و اقتصادی 

امور مربو  به یك واحد اقتصادی است تا منافع شاغلی  خود را تممی  نماید. از ای  دیدگاه 

تری  سنگر دفاع از دموکراسی مشارکتی، وجود همی  نهادهاست. طبیعی است که مستحکم

راتیك جهت ایجاد های دموکمزتری  مکانیساالری و معمول داشت  گستردهاجتنا  از نخبه

واسطه آحاد نیروی کار هدایت و مدیریت درونی بهتری  شرایط یك دخايت مستقیم و بی

مدیریتی محل کار، شر  تعهد و دفاع از هستی نظام دموکراسی مشارکتی است. نهادهای خود

 . واقعیت داشته است بودجه بر مبنای مثبتی بر کاهش کسری تمثیردموکراسی مشارکتی 

، از دیگر محققانی (200٣) ، کناک(١99٨) ، آيسینا(١997) ، کالگیو(200٣) کیارکناک و 

اند. ساختارهای حکمرانی،کیایت نهادی و رشد اقتصادی را بررسی کردههستند که ارتبا  میان 

هم بر توسعه  ،مستقیم یدهند بهبود حاکمیت قانون و کنترل فساد، اثراتای  مطايعات نشان می

 اقتصادی و هم بر توسعه انسانی خواهد داشت. 

ها ( نشان داده است اصول حقوقی دموکراتیك، شاافیت زیاد دويت2004اسشوگورنسکی )

های و شهروندان فعال از معیارهای بودجه مشارکتی است. افزایش اعتماد سبب تويید بودجه
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 وندان از طریق نهادهایی که مستقل عمل کنند،مشارکتی شده است. اعتماد متقابل بی  دويت و شهر

 کند. در نهایت تعادل بودجه را ایجاد می

طور که درجه آزادی سیاسی بر کسری بودجه همان ندا( نشان داده2004) آيسینا و همکاران

تواند تهدیدی برای آزادی اقتصادی باشد. پوشش دادن کسری بودجه هم می ،اثرگذار است

جز فشار بر مؤدی ای سیاستگذاران راهی بههای شده است بربه افزایش بدهی ها که منجرهزینه

 نیزنتیجه اثر کسری بودجه بر درجه آزادی اقتصادی  ، درگذاردجهت پرداخت مايیات باقی نمی

 پذیر است. امکان

 ثباتی سیاسی درفساد، حکمرانی و بی" در مطايعه خود تحت عنوان (2007فاگبادبو )

شرایط  ؛های دويتی استتشریح نمود دويت نیجریه گرفتار سطح باالی فساد دستگاه "نیجریه

خیر انداخته است. رهبران ماجتماعی نامالیم عملکرد توسعه و پیشرفت نیجریه را به ت-سیاسی

سیاسی با بحران مشروعیت و مردمان ای  کشور با تبعیض نژادی مواجهند. پاسخگویی ضعیف 

درآمدهای ناتی، فقر بیشتر مردمان ای  کشور را به همراه  سازیعدم شاافو  مقامات دويتی

منظور شکست  ای  سیکل، پاسخگویی، شاافیت، رو وی معتقد است بهداشته است. از ای 

 ثبات سیاسی در ای  کشور باید ایجاد شود. و حاکمیت قانون

و تدارکات عمومی: ترکیب بودجه، فساد "ای تحت عنوان ( در مطايعه20١4حسامی )

 های دويتی پرداخته است.به بررسی رابطه میان فساد و هزینه "OECDو شواهد از کشورهای  نظریه

شده از طریق صنایع های عمومی توسط تکنويوژی باالی محصوالت عرضهتخصیص هزینه

است. ايمللی متااوت شده توسط سازمان شاافیت بی ارائه رسمی با شاخص مشاهده فسادغیر

 د فساد دهمینشان  (١996-2009) در دوره زمانی OECDکشور  29 نتایج مربو  به

 در کشورهای درآمد پایی ، بیشتر است.

 های عمومیفساد و رشد: نقش دويت، هزینه"ای تحت عنوان ( در مطايعه20١4دژوماشف )

های عمومی و توسعه اساس هزینه به تحلیل چگونگی کیایت حکومت، بر "و توسعه اقتصادی

د دهمیتحلیل نشان وتجزیه د.پردازمیرابطه بی  فساد اداری و رشد اقتصادی  تمثیرهمونی   اقتصادی و

خود، تعیی   های عمومی که به نوبهوری از هزینهگیری بهرهتعامل بی  فساد و حکومت در شکل

 د.دهمیخاص توسعه اقتصادی بروز فساد را کاهش  طوربهد. باشمی مؤثراثرات رشد فساد است 
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رابطه میان فساد، مايیات و " ای تحت عنوان( در مطايعه20١5و گارفیس ) زتیمون

به بررسی پاسخگویی نظریه قرارداد مايی  "پاسخگویی مايی: مدارک و شواهد از کشور برزیل

استااده از گزارش حسابرسی  د. بانپردازمیآوری مايیات بر عملکرد دويت و نهادها در جمع

 د که آیا اطالعات جدید در مورد فساد نپردازمی مسئلههای کشور برزیل به ای  شهرداری

 ؟ددهمیقرار  تمثیرآوری مايیات تحت ها، جمعدر ساختار نهادهای مايی و اموال شهرداری

بر د. فساد عالوهدهمیای  نظریه افزایش درآمد مايیات بر دارایی را نشان  مدتکوتاهاثرات 

نشان دادن احتمال افزایش تصویب بودجه مشارکتی شهرداری، محدودیت تقاضا بر مايیات و 

 د.دهمیسسات بودجه را نشان ؤم

اثر فساد مايی بر ترکیب "ای تحت عنوان در مطايعه (١٣9١پتانالر و همکاران )کریمی

 مورد توجه عوامل سایر همراه بهرا  دويت مخارج ترکیب بر مايی فساد اثر "مخارج دويت

  (2000-2007)ی هاسالد. در ای  راستا با استااده از یك پانل، شامل اطالعات آماری ندهمی قرار

مدت بی  توسعه، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها و وجود رابطه بلندحالکشور منتخب در ٣١در 

تابلویی، اثر فساد مايی بر ترکیب مخارج های پرداخته و سپس با استااده از تکنیك داده هاآن

 مايی فساد که است آن از ها حاکیمدل برآورد از حاصل بررسی کرده است. نتایج را دويت

 کاهش پی در کهیطوربه د،دهمی قرار تمثیر تحت معناداری طوربه را دويت مخارج ترکیب

  بهداشتی و آموزشی مخارج و سرمایه انسانی مخارج جاری، مخارج نسبی سهم مايی، فساد

 مخارج و نظامی مخارج نسبی سهم از همونی  یابد.می افزایش داخلی ناخايص تويید در

 .شودمی کاسته داخلی ناخايص تويید در ایهسرمای

 گیری فساد مايی در ایران اندازه"ای تحت عنوان ( در مطايعه١٣٨٨صادقی و همکاران )

 جدیدی ايگوریتم اقتصادی، روابط مديسازی چگونگی بیان ضم  "با استااده از منطق فازی

 فرض با - ددهمی نشان پژوهش از حاصل نتایج د.ننکمی معرفی در ایران فساد سنجش برای

 فساد پدیده اقتصادی عوامل تری مهم دستمزد واقعی شاخص و زیرزمینی اقتصاد حجم کهآن

 عددی شاخص با (١٣4٨ تا ١٣4٣) هاسال فاصله در ایران فساد فازی شاخص روند -باشند

در فاصله  ( کاهش یافته است.١٣4٨-١٣5٣بیشتری  مقدار را داشته که طی دوره ) 7/0 حدود

از انقال   پسروند صعودی است. بعد به  ١٣7٣( و همونی  از سال ١٣4٨-١٣5٣ی )هاسال
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تا  ٣/0نسبی برخوردار بوده و بی   یاسالمی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایدار

 .شودمی مشاهده فساد فازی شاخص افزایشی روند نیز تحمیلی جنگ از نوسان داشته است. 5/0

 ابتدا  "بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مايی"در مطايعه ( ١٣٨5سامتی و همکاران )

 بر فساد مايی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مايی مؤثربه تشریح عوامل 

 سپس با استااده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن . دننکمیرا بررسی 

 طی چهار سال  کشور 7٣دیتا برای رویکرد پانل ها باای  مدل د.نپردازمیبر فساد مايی 

اصلی آزادی  ءدار سه جزامعن است. نتایج بیانگر اثر مثبت و( برآورد شده 2000-200٣)

اثر  ها( واقتصادی )ساختار قضایی و امنیت حقوق مايکیت، پول سايم، آزادی مباديه با خارجی

 )اندازه دويت و قوانی  و مقررات( بر فساد مايی است. دیگر ءدو جز ایمعنبی
 

 تصريح مدل و برآورد. 4

( و با توجه به 200١( و کرچااسنر )١996در ای  مقايه با استااده از مطايعات کاروناک و ايس  )

 گذاری کنترل فساد تمثیربرای بررسی میزان  بودجه یکسر گذار برتمثیرمتغیرهای مختلف 

 .است( استااده شده ١عاديه )ماز  در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با تعدیالتی بودجهی کسربر 

بندی ها، از جمله نهادهای تجاری درجهدر ای  راستا بانك جهانی با کمك از انواع سازمان

 ١های غیر دويتی، کنترل فسادمؤسسات پژوهشی و سایر سازمان جانبه،های چندریسك، سازمان

با  2را در کشورهای مختلف جهان با استااده از متديوژی ترکیبات مشاهده نشده استاندارد

باشد که در آن شاخص می 20١٣زده است. آخری  تخمی  مربو  به سال  تقریب و خطا تخمی 

تخمی  زده شده  به بعد 2002و ساالنه از  (١996-2002)بار در دوره زمانی مذکور هر دو سال یك

 (. 2002-200٨، است )کافم  و همکاران

 یدرت به ناع دوستان در بی  اعضامیزان شیوع فساد، گسترش روابط فامیلی و استااده از ق

میانی، اثرات باال و ردههای تراز اول و همونی  در بی  مدیران ردهکابینه و سایر شخصیت

باری که فساد سیستم سیاسی بر انحرافات محیط اقتصادی و مايی و در نتیجه کارایی دويت زیان

کند، روز فساد را فراهم میها که زمینه بساالریخواهد داشت، گسترش کاغذبازی در دیوان

                                                 
1. Control of Corruption 

2. Standard Unobserved Components Models 
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های دويتی برای پیشبرد کارها، میزان شیوع پرداخت غیرقانونی در بی  افراد و شرکت

 د، عدم اعتماد عمومی نشوگذاری انجام میبر فرایند قانون تمثیرهایی که برای پرداخت

 هایی که برای دستیابی به مجوزهای صادراتی به درستکاری مايی سیاستمداران، پرداخت

 ان از بودجه عمومی سیاستمدارگیرد، استااده و وارداتی و همونی  فرار مايیاتی صورت می

قانونی که توسط افراد با ناوذ و همونی  انحصارات در جهت زیان های غیرو در نهایت پرداخت

گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که توسط بانك جهانی در ساخت ها صورت میسایر بنگاه

 د.نشوکار گرفته میای  شاخص )کنترل فساد( به
 

BDit=β0+β1CCit+β2INit+β3LSVit+β4OPENCUit+β5LGDPCUit+Uit    (١)  

 

گاریتم سهم شاغالن دارای ، يLSV4،٣نرخ تورم، IN،2کسری بودجه ،BD١در ای  معاديه 

مجموع صادرات و واردات  ،OPENCU5، شاخص سرمایه انسانی عنوانبهتحصیالت متوسطه 

کنترل  ،CC6 ،درجه آزادی اقتصادی دهندهنشانشاخص  عنوانبهبه تويید ناخايص داخلی 

 i،tجمله خطای معاديه و U٨ی، يگاریتم تويید ناخايص داخلی واقع، LGDPCU 7،فساد

 باشند.دهنده کشور و زمان مینشان

های ( ابتدا الزم است تا نوع روش تخمی  جهت نوع خاص داده١) منظور تخمی  معاديهبه

 )عدم وجود( عرض از مبدأ جداگانه برای  پانل تعیی  شود. بنابرای  ابتدا برای تعیی  وجود

( ١) جدول در شدهمحاسبه Fاستااده شد. با توجه به میزان آماره  Fیك از کشورها از آماره  هر

بر استااده از روش حداقل مربعات درصد فرضیه صار آزمون مبنی 99با سطح اطمینان باالی 

 باشد شود. در نتیجه رگرسیون مقید )حداقل مربعات معمويی( دارای اعتبار نمیمعمويی رد می

                                                 
1. Budget Deficit 

2. Budget Deficit = Tax Revenue (% of GDP) -General Government Final Consumption  

    Expenditure (% of GDP) 

3. Inflation 

4. Secondary Education, Vocational Pupils 

5. Open Economy 

6. Open Economy =(( Imports of Goods and Services (Current US$)+ Exports of Goods  

    and Services (Current US$))/ GDP (Current US$)) 

7. Control of Corruption 

8  . GDP (Constant 2005 US$) 
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)روش اثرات ثابت یا تصادفی( را در مدل يحاظ نمود. سپس  و باید عرض از مبدأهای مختلای

گیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد گردد، از آزمون که مدل با بهرهبرای آزمون ای 

انجام گرفت. با توجه به  Eviews 8افزار انجام ای  آزمون با استااده از نرم .هاسم  استااده شد

( فرضیه صار ١دست آمده از انجام محاسبات برای ای  رگرسیون درجدول )به 2میزان آماره 

 دنشویید میمرو اثرات ثابت برای تخمی  مدل تشود. از ای بر استااده از روش تصادفی رد میمبنی

استااده از  ( ارائه شده است. عالوه بر تخمی  مدل با١ها در جدول )به آن که نتایج مربو 

های اثرات ثابت و تصادفی، مدل تجربی در ای  مقايه با استااده از برآوردگر زنتخمی 

زن گشتاورهای پویا تخمی  زده شده است. تخمی و با تکیه بر مدل پانل یافتهتعمیمگشتاورهای 

وسیعی مورد  طوربهمطايعات اقتصاد کالن و مايی  ویژهبه ،در مطايعات تجربی اخیر یافتهتعمیم

های فراوانی دارد. برای استااده قرار گرفته است. استااده از ای  روش جهت تخمی  مدل مزیت

های زن را جهت برطرف کردن واریانس دادهاستااده از ای  تخمی  ١مثال بك، يوی  و يویاز

ویژه  هایرخیمبا محاسبه ت یافتهتعمیمزن گشتاورهای دانند. تخمی زمانی بسیار مناسب میسری

متغیر  عنوانبهصورت وارد کردن متغیر وابسته با وقاه در مدل )که به 2نشدهفردی مشاهده

 کنند.یی کل متغیرهای توضیحی مدل فراهم میزادرونشود( کنترل بهتری بر توضیحی در مدل انجام می

در گروه کشورهای  یافتهتعمیم( با استااده از برآوردگر گشتاوردهای ١نتایج برآورد معاديه )

 ( ارائه شده است.١منتخب درآمد متوسط در جدول )
 

  

                                                 
1. Lyon and Louise 

2. Individual Specific Effects 
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 کنترل فساد بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسطتأثیرنتايج برآورد  .1جدول 

 )متغیر وابسته: کسری بودجه(

 روش اثرات ثابت 
روش گشتاورهای 

 يافتهتعمیم

 متغیرهای توضیحی
 ضرایب

 

 ضرایب

 

IN 
١429١0/0 

(00٣9/0) 

١٣١١6٨/0 

(0000/0) 

LSV 
٣42674/١ 

(00١0/0) 

4٨١5٣٣/٣ 

(0000/0) 

OPENCU 
6٣9626/0 

(0000/0) 

١٣596١/2 

(042٨/0) 

LGDPCU 
45٣6٣7/٣ 

(0000/0) 

2594٣5/٣ 

(0000/0) 

CC 
9١594١/٣ 

(0000/0) 

١6١55١/٨ 

(0000/0) 

C ١90٨/١04- - 

BD (-1) - 
4١2642/0 

(0000/0) 

2R 9٣20٨5/0 - 

 

D-W 9١١026/0 - 

 

testF 

F (2٨/24٣)

= ٨/6745٣5 

P − value = [0/0000] 

- 

testH 

CHISQ (2٨)

= ١90/٣٣6475 
 

P − value = [0/0000] 

- 

J-Statistic  0٨٨22/١6 

  .ممخذ: نتایج تحقیق
 

 alueP  alueP 
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  ثابت اثرات روش به منتخب یکشورها گروه در( ١) معاديه برآورد از حاصل جینتا

 :ددهمی نشان( ١) جادول در (2002-20١٣) یزمان دوره در یافتهتعمیم یگشتاورها و

 درگروه کشورهای منتخب دارد. کسری بودجه  مثبت و معناداری بر تمثیر کنترل فساد

در گروه کشورهای کنترل فساد و کسری بودجه بنابرای  فرضیه مربو  به ارتبا  معنادار میان 

های مايی موجب کاهش درآمدهای دويتی و افزایش هزینهفساد توان رد کرد. منتخب را نمی

 یابد.شود که در پی آن کسری بودجه دويت افزایش میدويت می

 گروهی درگروه کشورهای منتخب دارد. کسری بودجه  مثبت و معناداری بر تمثیر تورم

  بنابرای  دانند وی میگذارسرمایهانداز اجباری و تشویق تورم را عامل کارسازی در ایجاد پس

 تنها چنی  اثرات مثبتی ند و گروهی دیگر نهکنمیهای آگاهانه تورمی جانبداری از سیاست

 برایمدت آن را مانعی مدهای جانبی تورم در بلندایابند، بلکه با تمکید بر پیدر تورم نمی

ی اثر گذارسرمایهخزنده و مالیم بر  کلی تورم طوربهآورند. شمار میی مويد بهگذارسرمایه

و گاه دهد میشدت کاهش ی مويد را بهگذارسرمایه ،و تورم شدید و افسار گسیخته دارد مثبت

های جاری و عمرانی در شرایط تورمی ارزش مخارج دويتی )هزینهد. نکمییکسره متوقف 

 یابد نمیکه درآمدهای مايیاتی دويت به همان میزان افزایش یابد، در صورتیفزونی میدويت( 

 (.١٣9١میان تورم و کسری بودجه رابطه مستقیمی وجود دارد )کمیجانی و همکاران،  رواز ای 

  درگروه کشورهای کسری بودجه  مثبت و معناداری بر تمثیردرجه آزادی اقتصادی

ها وجود با ایجاد تقسیم کار و استااده از مزیت آزادی اقتصادی توسعهسیاست  منتخب دارد.

برداری بیشتر در صنایع، افزایش تر اقتصادی برای کارایی اندازه بازار، ظرفیت بهرهوسیعمقیاس 

منجر به بازدهی کل  یايمللبی در نرخ تشکیل سرمایه و تغییر تکنويوژی، ایجاد رقابت در بازار 

 .ددهمیدر نتیجه رشد اقتصادی را افزایش  و شودمیعوامل تويید در سطحی باالتر 

 کسری بودجه  مثبت و معناداری بر تمثیرم شاغالن دارای تحصیالت متوسطه يگاریتم سه

بدون استثنا سعی داشتند  زادرونهای رشد اقتصادی تمام تئوری درگروه کشورهای منتخب دارد.

نزويی عوامل تويید قابل انباشت تا با وارد کردن سرمایه انسانی در مدل رشد اقتصادی بازده غیر

 عاملجزء الیناك  زادرونهای رشد اقتصادی سرمایه انسانی در تئوری بنابرای  کنند واثبات را 

 رشد است. توجیه اصلی دخايت دادن سرمایه انسانی در مدل رشد اقتصادی ای  است که 
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و موجب کارایی  بدیامیکیایت نیروی کار بهبود  سوی در سرمایه انسانی از یكگذارسرمایهبا 

د دهمیرا افزایش درآمدهای دويتی  وی  ترتیب تويید ه اد و بوشمیو بازدهی بیشتر نیروی کار 

د وشمیی نوی  در تويید هاطرحی در سرمایه انسانی موجب ابداع گذارسرمایهدیگر  سویو از 

و از ای  طریق  زدسامیموجبات استااده بهینه و مطلو  از منابع و سایر عوامل تويید را فراهم و 

، رشد اقتصادیافزایش و در نهایت به  دهدمی را افزایش نیز ظرفیت تويیدی کل اقتصاد

شواهد موجود در بیشتر کشورهای . دکنمیکمك  درآمدهای مايیاتی وکاهش کسری بودجه

گذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی، مؤید ای  حقیقت است که میان سرمایه صنعتی

 درآمدهای مايیاتی وکسری بودجه ارتبا  قوی وجود دارد. 

  درگروه کسری بودجه  مثبت و معناداری بر تمثیريگاریتم تويید ناخايص داخلی واقعی

 .یابدهای دويتی افزایش مید. با افزایش تويید، درآمدهای مايیاتی و هزینهکشورهای منتخب دار

های دويتی از هزینه تمثیرنامه که در گروه کشورهای منتخب در ای  پایانحال با توجه به ای 

موجب افزایش کسری تويید ناخايص داخلی واقعی  افزایش ،درآمدهای مايیاتی بیشتر بوده است

 بودجه شده است.

 کسری درصد از تغییرات  ٨0د که بیش از دهمیقدار ضریب تعیی  در معادالت نشان م

 .نداتوسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شدهدرآمد  در گروه کشورهای منتخب بودجه

 2که از توزیع ١گانآماره آزمون سار های با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت

بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای صار مبنی فرضیه، استبیش از حد مشخص برخوردار 

 کار گرفته شده بر اساس نتایج حاصل از ای  آزمون متغیرهای ابزاری به کند.می ابزاری را رد

 .شودمیید یدر نتیجه اعتبار نتایج جهت تاسیر تم ،ها از اعتبار الزم برخوردار هستندتخمی  مدلدر 
 

 شنهاداتیپ و گیریهجینت .5

 مسئلهیك  عنوانبهو مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف جهان مايی امروزه فساد 

های دويت گریتصدیتری  علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به نظر است. مهمدماساسی 

ها، صنعتی، کنترل قیمتهای های تجاری، یارانهشامل محدودیت کهشود در اقتصاد مربو  می

  .تجاری است -دستمزدهای پایی  در خدمات دويتی و های چندگانه ارزینرخ

                                                 
1. Sargan Test 
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و در نهایت عدم تحقق گذاری و کندی رشد اقتصادی سبب کاهش سرمایهمايی فساد 

در ای  راستا هدف اصلی ای  مقايه بررسی میزان  شود.میاهداف توسعه اقتصادی در کشورها 

. است متوسط درآمدکسری بودجه در گروه کشورهای منتخب بر  کنترل فسادگذاری تمثیر

 یزمان دوره در یافتهتعمیم یوگشتاورها ثابت اثرات روش بهدل م برآورد از حاصل جینتا

درگروه کسری بودجه  مثبت و معناداری بر تمثیر کنترل فسادداد که  نشان (2002-20١٣)

کنترل فساد و کسری کشورهای منتخب دارد. بنابرای  فرضیه مربو  به ارتبا  معنادار میان 

 توان رد کرد. در گروه کشورهای منتخب را نمیبودجه 

 .دگردمی ارائه ریز شنهاداتیپ مقايه  یا از حاصل نتایج به توجه با

 دويتیغیر بخش بیشتر مشارکت برای الزم شرایط ایجاد و دويت اندازه و حجم کاهش -

 قوانی  از های شخصیبرداشت رفع و قوانی  سازیروش  جهت در تالش -

 وظایف کاهش و قوانی  صحیح اجرای جهت در دويت نظارتی وظایف افزایش -

 آن اجرایی

 :ستبایجهت کاهش فساد مايی می -

 قوانی  مايیاتی، سازی آزادسازی اقتصادی، کاهش مقررات، ساده توسطها را رانت

 کالن کاهش داد.  انحصارزدایی و تثبیت اقتصاد

 های زیر: روش پذیری با استااده ازافزایش قابلیت پاسخگویی و مسئويیت 

 نهادهایی مانند واحدهای حسابرسی و حسابداری تمسیس 

 اصالحات قانونی نظیر تقویت قضایی 

 ترتر و حساستشویق نظارت عمومی از طریق مجلس و جامعه مدنی هوشیار 
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 منابع
 .259شماره ، مجله حسابدار، "انواع و پیامدها ها،علت ها،شکل ماهوم فساد مايی:"، (١٣92) پوریانسب، آیدا

 وگاز( برکسری نات و ها)مايیات عمومی شوک درآمد اثر(، ١٣٨9) بیگديیضیایی و محمدتقی ثنائیان ، مرتضی
 ارشد، رشته مدیریت دويتی )گرایش مايی(، دانشگاه نامه کارشناسیپایان، (١٣٨١-١٣٨7) بودجه طی روند      

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.       

 مجله  ،"بررسی شاخص فساد مايی در ایران و کشورهای برگزیده جهان"(، ١٣٨٨) نظرییدايه  و دادگر، یدايه
 .26٣-264های شماره، سیاسی و اقتصادی      

  ،١ ، جلدبازشناسی عارضه فساد مايی، (١٣٨١) پورمیرزاوند و غالمرضا زال ،ايهفضل؛ رهبر، فرهاد

 .دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران :جهاد دانشگاهی      

 .2اول، شماره  ه، دوردانش مدیریت، "نگرشی بر فساد و آثار آن"، (١٣75) ايساداتزاهدی، شمس

  ،"بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مايی" (،١٣٨5) شبانیدهقانزهرا  و ايهشهنازی، روح؛ سامتی، مرتضی

 .٨9-١١0ص ص ،2٨ شماره ،٨سال  ،های اقتصادیفصلنامه پژوهش      

 ، "گیری فساد مايی با استااده از منطق فازیاندازه"(،١٣٨٨) شهریشقاقیوحید  و عصاری، عباس ،صادقی، حسی 

 .١4، شماره ١0، سال فصلنامه اقتصادی      

 زدایی مايی بر کنترل بررسی اثرات تمرکز" (،١٣٨7) شهریشقاقی و وحید کرمانی، مجیدصباغ ؛صادقی، حسی 

 انتشارات شرکت مطبوعات. ، "فساد      

 .٣ شماره ، دوره جدید،فصلنامه حقوق و اقتصادهای فساد مايی و اقتصادی در جامعه، ریشه (،١٣9٣) محمد قنبری،

 فصلنامه ، "اثر فساد مايی بر درآمدهای مايیاتی و مخارج دويت"(، ١٣90پتانالر ، سعید و محمد بابازاده )کریمی
 .١57-١70، صص 57، شماره ١9، سال های اقتصادیها و سیاستپژوهش      

 فصلنامه ، "ج دويتاثر فساد مايی بر ترکیب مخار"(، ١٣9١پتانالر، سعید، بابازاده، محمد و نعیمه حمیدی )کریمی
 . ١4١-١56، صص 46، شماره ١2، سال اقتصادی      

 معاونت امور اقتصادی وزارت  ،سازی در ایرانارزیابی عملکرد سیاست خصوصی (،١٣٨2)کمیجانی ، اکبر
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