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 چکیده

هایرقابتپذیریوفقرزدایییراااکیا توسعهایناستکهتالشترینآثارفساددرکشورهایدرحالمهم
شود؛باگسترشفسادعدالتدرجامعهکمراگشدهمرد بهدولتحاکممیاعتمادیسازد،موجببیمی

دهد.فسادبهیکیازعوامی تثثیرگیذارسیدراهتوسیعهرفاهافرادجامعهمیوجایخودرابهفقروکاهش
هیایمقابهیهبیاآندربخصوصدرکشورهایعمدهتولیدکنندهافتتبدی شدهاست؛لیذاشیناختوراه

رشیداقیدینگیبیهد یی ؛.اقدینگیمتغیرمهمیدراقتصیاداسیتهایتوسعهقرارگرفتهاستهصدربراام
...ازجمههکسریبودجهدولتواسیتقرا ازباایممرکی ی،افی ایشاامتعیار سیودبیااکیومختهفی
اگراقدینگیواردکااالتولیدشودموجباف ایشحجمتولیدااخیال داخهییوافی ایشاشیتغالو.است

رکشیورشود؛امااف ایشاقدینگیهمراهباسرعتبا یگردشپولباعثتوزیعراایتوفسیاددرشدمی
هایمقابههباآناغهیببیراقیشدولیتگردد.دربیشترمطالعاتصورتگرفتهدرزمینهعه فسادوراهمی

تثکیدشدهاستواقشبااممرک یوسیستمپرداختدریمکشوراادیدهگرفتهشدهاست.باتوجهبه
وهشبهبررسیتثثیراقدینگیبیراهمیتاقتصادیوجغرافیاییکشورهایعمدهتولیدکنندهافتدراینپژ
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(GMMبیااسیتفادهازروشگشیتاورتعمییمیافتیه 2018-2005هیایمنطقهمناطیسالفسادکشورهای
جاریبیرفسیادتیثثیرم بیتودورهدهدمی انفساددورهقب واقدینگیپرداختهشدهاست.اتایجاشانمی

یمدرصد؛ترینمتغیرتثثیرگذاربرفسادکشورهایمنااستمعناداریدارد.می انتولیدااخال داخهیبیش
تایجایینتققییددردهد.ادرصدکاهشمی4.5اف ایشتولیدااخال داخهیسرااهمی انفسادرابهمی ان

باشد.هایحاکمدرهرکشورمفیدمیهایبااممرک یودولتدهیسیاستجهت


 تعمیمیافته،تولیدااخال داخهیفساد،اقدینگی،گشتاورکلمات کلیدی:

  JEL: C23,D73, E4طبقه بندی 



 مقدمه

بایدتوجهداشتکهفساددرهمهجوامعوجودداردامادرجهشیوعآنازکشیوریبیهکشیور
هیایاجتمیاعی،تمیامیایفراسیسیتمیاسیتکیهدرتمیا سیسیتمدیگرمتفاوتاست.فسادمسثله

هایسینیراتقیتتیثثیرهاچهدرجنگوصهح؛همهگروهعیتطبقاتجامعههمچنینتمامیوض
 فسیاد اماسنجش روست روبه هاییدشواری با اجتماعی عهو  در مفاهیم همه دهد.سنجشقرارمی

 صیورت آن کنشیگران عمدی اکاریباپنها و مخفیااه صورت به اساساً پدیده این که جهت آن از

 جیا بیه خیود فسیاد از مدرکی و سند تا کوشندمی شگرانکن. دارد بیشتری هایدشواری گیرد،می

 بسییار آن وقیوع می ان اادازهگیری و فاسد اقدامات روبررسیومتمای ساختن همین از اگذاراد،

 رشیدتولید بیر فسیاد.گییردمیی صیورت غیرمسیتقیم هیایروش بیا فسیاد لذاسنجش است. دشوار

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

ایی  و اجتمیاعی خیدمات و عمیومی هایزیرساخت تضعیف طرید از و دارد منفی اثرات حکومت
بیه اعتمیاد بر فساد شود.دركمی اقتصادی رشد آهنگ کاهش موجب مالیاتی درآمدهای کاهش
 راکاهش مهّی اهادهای به مومیع اعتماد فساد، تجربه که درحالی دارد؛ منفی اثر سیاسی، اهادهای

 .(Fadaei, et al., 2017)دهدمی

صیورتبیودناایا سیاسییرابیه عهیایمشیرودهندفسیاد،بنییانیتجربیای اشانممطالعات

کنیدوبیرکیفییتحکومیت،اعتمیاد،حماییتییحکومیتتضیعیفمییامستقیموباتثثیربرکار
هیاوگییریفسیاد،تصیمیم.گیذاردموکراسییتیثثیرمییعمومی،رضایتودراهایتثباتبیشیترد

بودنآیدوباورمشروعکند،تهدیدیبرایاعتمادبهحسابمیفرایندهایاقتصادیراتقریفمی
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 .(Morris & Klesner, 2010)اادازدااا سیاسیرابهخطرمی
درسراسیرکشیورااواییرقیغیتتوااندفعالیمیمعامالتپرداختدرامورمالیاب ارهایتماه

ییازشناسیایریجهیوگیهسیتندبیرایرقااوایغیتکهمشغولفعالافرادی.قراردهندیرراتقتتثث
 ,Lambsdorff & Teksoz)اطالعیاتخیوددارایدکیردنیدرمخفیسعمختهفیهاراهتوسط

فسیادمیالیهابررویشیوعفسادمقسوساست.حضیوردرایناقطهاثرسیستمپرداخت.(2004

شود.ازطر دیگیرکنتیرلجرییانمالیاتمیآوریجمعهایموجباف ایشفرارمالیاتیوه ینه
هایضمنیبیرایدولیتایجیادسرمایه،ازطریدکاهشبازدهیسرمایهگذاریخصوصی،مالیات

.  (Bai & Wei, 2000)کندمی
 میی ان آن دابیال به که شودیم کار و کسب و تولید در رقابت افت باعث راات وجود و فساد

 خواهید پیی در را ارز قیمیت افی ایش اهاییت در و یابیدمیی کاهش ارزی درآمدهای و صادرات

 کنید، پییدا افی ایش وارداتیی ایواسیطه و مصیرفی کا هیای قیمت شودمی باعث امر این داشت.

 از حماییت جهیت در تیحال چنین در ،شودمی ایجاد تور  و یافته اف ایش تولید هایه ینه بنابراین

 ایین دسیتوری بطیور اسیت ممکین کیه یافت خواهد اف ایش دستم دها سطح مرد  و کننده تولید

 مرک ی باام توسطپول حجم تغییرات و پول چاپ مسته   که گیرد صورت دستم د در اف ایش

.(Martinez & Iyer, 2011)باشد
انجامعیهچیهاقتصیادی،سیاسیی،فسادازآنجهتحائ اهمیتاستکهبررویتمیامیارکی

فرهنگیاثرگذاراست.فسادهمچنینباعثافتسرمایهااسیاایوازبیینرفیتناسیتعدادهای اتیی

قیدرتکشیااد.فسیاددرهمیهجوامیعشودوجامعهرابهسمتتوزیعرااتمییافراددرجامعهمی
تراسیت.ماهییتد سا رپرراگوجودداردامامبارزهباآندرجوامعمرمرد سا ریوسا ری

-کشورهایتولیدکنندهافتحوزهمنااقتصادمتکیبهدرآمدافتیاستکیهاغهیبتوسیطدولیت

شیود.درایینجوامیعتوزییعراایتوقیدرتجهیتحفی هایبهاسبتب رگوااکاراادارهمیی
یی وجیوددارد.حکومتتقریبثمرسو است،هرجاصقبتازقدرتواختیاراسیتپدییدهفسیادا

تثثیرگذارترینومقبوبترینمتغیرجهتااجا معامالتفسادپولاقیداسیت.ازطرفییکشیورهای
درحالتوسعهازجمههکشورهایحیوزهمنیادارایحجیماقیدینگیوتیور بیا اسیتکیههیردو

جیوددرشود.بنابرااریهمقداریپولبهبیاایسادهبایدحجیمپیولموموجبتقویتیگدیگرمی
باشدبیشترینفشیاربیردوشجامعهبرابرحجمکا وخدماتباشدزماایکهایناتقادبرقرارامی
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شیود.مرد است؛کهدرقالبتور با ،اف ایشبیکیاری،افی ایشفقیروکیاهشرفیاهاماییانمیی
اارضیایتیاقدینگیبا وتور اگرواردکااالتولیدااخاصداخهیاشود،موجیبکیاهشرفیاهو

شود.باتوجهبهاهمیتایندومتغییرجهیترسییدنبیهثبیاتاقتصیادی،سیاسییوافرادجامعهمی
همچنینرسیدنبههد توسعهپایداراست.اینپژوهشبدابالیافتنپاسخاینپرسشاسیت آییا

رین،حجماقدینگیموجوددرجامعهبررویفسادکشورهایمنتخبحوزهمناشام الج اییر،بقی

امیارات،تیوا ی،عربسیتانسیعود،قطیر،عمان،مراکشایران،عراق،اردن،کویت،لبنان،مصر،
گیذارد درادامیهمبیاایاایری،پیهشیینهاثیرمیی2018-2005ی،ترکیهطیدورهزماایمتقدهعرب

شود.بهترتیببیانمیاتایجپژوهش،روشتققید،برآوردمدلو


 مبانی نظری

هیایحکمرااییخیوبواهیدا توسیعهنبهتوسعهپایداردرقالبشاخ تالشجهترسید
هیایاخییراسیت.توسطباامجهاایوسازمانمه ازوظایفکشورهایدرحیالتوسیعهدرسیال

یکیازمتغیرهایمهمایناهیدا شیاخ کنتیرلفسیاداسیت.فسیادموجیبپیامیدهایمنفییدر
شودوازطریدمضراتیکیهایجیادجتماعیجوامعمیسطوحاقتصادی،سیاسیوسرمایهااساایوا

 شدهاست.یکندبهیکیازموااعاصهیسدراهتوسعهتبدمی
ازمباحثمشخ درحوزهاقتصادکالنپیامدهایفسادبرمقوریتدودییدگاهمتضیادفسیاد

فرآینیدرشیدوگربودهوتسهی 1هااست،کهدردیدگاهاولفسادبهم ابهروغنکاریچرخداده

بیودهومیااع2هایاقتصیادیتوسعهاستودردیدگاهدو فسادبهم ابهشنوسنگدربرابرچرخ
شود.اقدینگییکیازمتغیرهایاقتصادکالناستکیهبیرسیایرمتغیرهیایرشدوتوسعهتهقیمی

نتولییدااخیال اقتصادیتثثیربس اییدارد.وروداقدینگیبهسمتسرمایهگیذاریمولید،میی ا
یابد.داخهیورشداقتصادیاف ایشمی

توااددواثرمتضادبراقتصادداشیتهباشید.رشداقدینگیبستهبهمی انکنترلفساددرجامعهمی

________________________________________________________________ 

1. Greases the Wheels 

2. Sand the Wheels 
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هیایازیمطر دریماقتصادبادرجهفسادپایین،می اناقیدینگیبیهعنیوانیکییازشیاخ 
دهدولییازطیر دیگیردرییماقتصیادبیایرااف ایشمیتوسعهمالیتهقیشدهورشداقتصاد

-دیمییاهایوجوهسوداگرااهرااف ایشدادهوموجیبکیاهشرشیداقتصیدرجهفسادبا مااده

گیذاریبیررویسیایروجهبهتثثیرفسادواقدینگیبریکدیگروتثثیر.بات(Sozanroz, 2006)شود
قدینگیوفسادبصورتمج اپرداختهشدهاست.متغیرهایاقتصادیدرادامهبهتعریفا


 پول رایج یا پول در جریان

اامنید.مبادلهدریمکشورراپولدرگردشیاپولرایجمیی«جاری»هایهاوسکهاسکناس
تواندرک تر،ارزهایخارجیمااندموجودید ر،یورو،پوادوغیرهراای میبهمفهو گسترده

مناورداشت.طالوتاحدکمتیریپیولدیگیرکشیورها،کیهماانیدد ربیهم ابیهحجمپولرایج
شیوادزییرابیهعنیوانعامی تسیویهالمههییخواایدهمییکنند،پولراییجبیین خایرارزیعم می

.اادالمههیپذیرفتهشدههایبینحساب

 میورد مختهفیی ایهیکاایال از توانمی را با  فساد با کشورهای در دولت کسریبودجه عهت

پاگیر، و دست قوااین وجود هستند، ضعیف اهادی وضعیت اار از که کشورهایی.قرارداد بررسی

 بیه حالتیتمای  چنین در شود،می اداری فساد بیشتر شیوع باعث ...دولتیو کارمندان کم درآمد

 مالی و اداری ینفسادا دیگر عبارتی به یابدمی اف ایش ورااتجویی کشور مالیاتی سیستم زدن دور

 گیردد. کسیری دچیار بودجهدولیت آن تبع به و یابد کاهش دولت مالیاتی درآمد شود،می باعث

 پول، حجم در اف ایش که بود درآمدخواهد این جبران پی در دولت پول، چاپ و اشر با بنابراین

 (.(Cukierman,  et al., 1999دارد بدابال را تور  اف ایش

 
 فساد

 اامهدهخدافسادبهمعنیتباهشدن،ضدصالح،بهستمگرفتنمالکسییراو...اسیت.درلغت

 قطعیه  ایابودی،corrumpere (و1معنیای تبیاهی بیهcorruptus تیین کهمیه از فسیاد کهمه منشث

________________________________________________________________ 

1. spoiled 
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 ,United Nationsایدارد عمیومی و جامع پذیرش فساد تعریف مه  سازمان اار (است.از1کردن

2004).) 

شیود؛یعنییقاعیدهایازقواعیداایا شیکندییااقییمییباتققدفساد،چی یمیدرحقیقت
 Hamdami ).شیودسیسیتمسیاسیی،آسییبوزییانببینیدشیودوباعیثمییحکومتیاقییمیی

Khotbehsara, 2008) 

 دهیه از لییکن گرفیت، بیهخیود جیدی شک  1950 هده در فساد درباره ااری مباحث گرچه

 از یکیی بعد به زمان آن از و شداد ارائه فساد تجربیدرباره هایبررسی و یاار آثار اولین 1970

 بیر فساد تققیقاتدرباره عمده است. بوده توسعه و حکمراای دولت، زمینه در ترینمباحثاصهی

.(Homayouni, 2009)فساد سنجش و بروز،پیامدها عه  تعریف، است  شده متمرک  مسثله چند
هیایسیاسییکمییابباشیدوافیرادازثیروتبیراییگتونوقتیفرصتهااتبراساسدیدگاه

هیایاقتصیادیاایدكآییدوآاجیاکیهفرصیتدستیابیبهقدرتاستفادهکنند،فسادبهوجودمیی
 Hamdami)افتیداست،اگرقدرتسیاسیبرایدستیابیبهثروتبکاررود،فسادمالیاتفیاقمیی

Khotbehsara, 2008).

هیاشیهرووادانبیهمقامیاتدولتییفسادرااقداماتغیرقااوایکیهازطرییدآنمؤسسهگالوپ
دهندتامجوزبگیراد،قراردادببندادیاازمجازاتبگری اد؛وبهطورعمدهخالصهرشوهرشوهمی

 ,Gallup Institute)دادنبرایفائدآمدنبیرقیااونییاقواعیدبوروکراسییتعرییفکیردهاسیت

1999).
 و مقیور عمیومی مقیور،منیافع دولتیی مشیاغ  ایوع سیه به فساد تقسیم از مفیدی فتعریلیو

 جهیت در قیدرت از به سوءاستفاده را فساد المههیبین شفافیت سازماناست. داده ارائه بازارمقور

 به عمومی اعتماد که به فعالیتی را فساد عدالتمالیاتی شبکه است. کرده تعریفخصوصی( منافع

 .اسیت کیرده تعرییفکنید(میی تضیعیف را جامعه بر حاکم اهادهای و هادستگاه ن،سالمتقواای

 منیافع کسیب بیرای دولتی موقعیت برد سوءاستفادهمی کار به فساد برای جهاای باام که تعریفی

.(Jalili, 2018)خصوصیاست(

 اخیا ی، تقهیب، و سیرقت اخیتالس، رشیوه، شیام  فسیاد راییج هایشک  مه  سازمان اار به

________________________________________________________________ 

1. to ruin; to break into pieces 
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 اامناسب هایمشارکت و حامیپروری و پرستی خویش و بازی،قو  پارتی ازاختیار، سوءاستفاده

رشیوه هیایشیاخ  خیود، 2011 سیال ارزییابی در ایی  المههییبیین شفافیت است.سازمان سیاسی

 را عمیومی بخش اثر و عمومی بودجه از عامه،اختالس تدارکات در رشوه دولتی، مقامات خواری
 است. کرده گیریاادازه سادف عنوان به

 
 سطوح فساد

 فسیاد مقابی  در فیردی شیود.فسیادمیی ارائیه متفیاوتی رویکردهیای فسیاد ااواع بندیطبقه در

 بیا دولیت رابطیه در فسیاد و دولت درون در فساد فسادسیاسی، مقاب  در اداری فساد یافته،سازمان

 فسادکالن، و خرد فساد.(Fazeli, 1999)منفع  و فعال فساد.(Rafipour, 2001)شهرواداناست

 .(Jalili, 2018)است شده ارائه که هستند هاییبندیدسته دیگر از مندااا  و تصادفی

فسادازدیدمرد واخبگانسیاسیدارایتفاوتاست.برهمیناسیاسهاییدنهیایمرسیهایوع
.(Fazeli, 1999)سازدفسادراازهممتمای می

هاواخبگانمنفوراست م ألرشوهگرفتنمهندسایاظرستکهازاارتودهفسادسیاه کاریا
واادیدهگرفتنمعیارهایساختوساز(.

اایدتفیاوتدااندولیمرد اسبتبهآنبییفسادخاکستری کاریراکهاک راخبگانمنفورمی
دااند(.دمی کوتاهیکارمنداندراجرایقوااینیکهمرد دوستادارادواخبگانمفی

 ).داانیدفسادسفید کاریکهظاهرأخال قااوناستولیاخبگانومرد مهمومضیرامیی

Habibi, 1996)
 

 سنجش فساد

شود،بااینحالدربارهمی انفساددریمگیریامیفسادمتغیریاستکهبطورمستقیماادازه
ایاایرفسادبخیاطرماهییتپنهیانپدیدهشود.هاییوجودداردکهدرادامهبیانمیکشورشاخ 

کند؛درمبارزهباآنایازمندشناختدقییدوگیریوشناختعوام مؤثربرآنرادشوارمیاادازه
درکیجامعودقیدازمی انشییوعآندرجامعیهاسیت.فسیادسیببتوزییعااعاد ایهواامناسیب

.(Jalili, 2018).شوددرآمدهاومنافعدرجامعهمی

Kaufmann, et al., (2006)ایکهفسادقاب سنجشایست،افسیااهایبییشاینتصویرکهیشه
گیریید الیف(پیمیایشایست؛واقعیتایناستکهسنجشفسادحداق باسهشیوهکهیااجا می
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ها،مقاماتدولتی،شهروادان،متخصصیانوایاظرانخیارجیوبخیشهاوااریاتشرکتدیدگاه
هیاهایاهادیآنهاوباتوجهبهویژگیهایخردکهفسادرادرسطحسازمانب(روشخصوصی.

ها.ج(حسابرسیدقیدپروژهکند.بررسیمی


 ( CC)1شاخص کنترل فساد 

اینشاخ بعنوانیکیازششمؤلفهارزیابیحکمراایخوباستکههرسیالتوسیطباایم
- کمتییرینفسییاد(مییی5/2شییترینفسییاد(تییا بی-5/2شییود.یییممقیییاسازجهییاایمنتشییرمییی

هیاباشد،اسیبتبیهبقییهشیاخ باشد.اطالعاتاینشاخ کهبیشتردرزمینهتوسعهوتجارتمی
تریدارد.شاخ کنترلفسادای هماانیدشیاخ دركفسیادییمشیاخ ترکیبییدامنهوسیع

دركفسادبرپایهتصورات هینهایبکاررفتهدرمقاسبهآنشبیهشاخ بودهومنابعوسازمان
باشد.اینشاخ دارایتوزیعارمالبامیااگینصفروااقرا معییارییمدرهیردورهاسیت.می
باشیدکیههرچیهبیهمقیدارصیدبندیکشورهابراساسشاخ کنترلفسادازیمتاصدمیرتبه

ییمسیریسیؤا ت.اینشاخ براساسشودا دیمشویمازسطحفساددرکشورهاکاستهمی
ومنابعبهکاررفتهدرآنشاخ بیشتردرزمینهمنافعحاص ازتجیارتاسیتمتنوعطراحیشده

باشد.واریاا شاخ مذکورای اشااگرچگیواگیپراکنیدگیکهازاقاطضعفاینشاخ می
فسیادهیایااراتافرادومقاماتدولتیاست.بایدتوجهداشتاینشاخ همااندسیایرشیاخ 

 Karimi)کنیدمالیبرداشتمرد ومقاماتدولتیکشورهاراازفسادمیالیواقعییمینعک میی

Petanlar, et al., 2010).
هاییمااندفساددرمیانمقاماترسمی،اثربخشیتدبیرهایضدفساد،تیثثیراینشاخ مفهو 

مجوزهایاقتصادیومااندهایخارجی،پرداختاضافییارشوهبرایگرفتنآنبرجذبسرمایه
.(Lockwood, 2010)کندمیگیریرااادازههاآن

 
 



________________________________________________________________ 

1. Control of Corruption Index 
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 پیشینه تحقیق

 مطالعات خارجی

Seldadyo & De Haan (2006)هابربروزفسیادتققیدتثثیرآن193اثرهفتادمتغیرراکهدر
ااید.ادمشیخ کیردهاارزیابیودراهایتمتغیرهاییکهبیشترینتثثیرراداشته بررسیشدهاست،

دراهایتبهکممتقهی اکتشافیبهپنجمتغیرکهییتقهیی دادهکیهعبارتنیداز ظرفییتمداخهیه،
فدرالیسم،اابرابری،تجارت،آزادیسیاسی.

Goel & Mehrotra (2012)هایتعدادیازکشورهایتوسعهیافتهبهبررسیبااستفادهازداده

دهدزاب ارشیوعفساددریمکشورپرداختهاست.اتایجاشانمیترکیبپرداختبهعنوانیکیا
-هیایفاسیدمییفعالییتمعامالتاعتباریکاغذیبهطورمیداو بیه کهااتخاباب اراهمیتدارد.

معامالتکارتاعتبیاریچنیینایسیتوامکیانبررسییآنمعیامالتوجیود اف اید،درحالیکه
.توااستهتثثیراتقاب توجهیرویفساداشاندهدمستقیماهایهمچنینبدهی دارد.

González, et al., (2014)و عصیبی شیبکه پیی در پیی هیایمدلسیازی طریید ازایرمقالهد 
 تخمیین و ک ییف هایپول حجم برآورد مناور به جدید، مدلیساختن دابال به ژاتیم، الگوریتم

 بهترین به دستیابی برای مقققان این.آمداداسهاایابر اقتصاد اقتصادسنجیدر هایمدل کمم به آن

 بیر مالییات هیا،شیرکت درآمید بیر سیرمایه،مالییات سود بر مالیات م   مختهفی متغیرهای از مدل

.گرفتند بهره گراییوقومیت شهراشینی جمعیت و هاباام در اعتباری هایحساب

Ebeke, et al., (2015)در توسعه حال کشوردر 69یهاداده از تفادهاس با تجربی پژوهشی در 

 کیه رسییداد اتیجیه این به معمولی حداق مربعات روش از استفاده با و2008-2000 زماای یبازه

 شکا  درصد است، بوده بیشتر حکمراای هرچهضعف و بیشتر افتی راات هرچه کشورها این در

 هیایرشیته در بیتایا ث و اجتمیاعی عهیو  و حقوق،بازرگیاای دااشگاهی هایرشته میان ثبتاا 

 و اسیت بیوده بیشیتر دااشیگاهی هیایرشته در ثبتاا  بهک  صنایع و عمران مهندسی، دااشگاهی

 با سه  مقققان این .است اموده بیشتر را شکا  این در رااتافتی اثر حکمراای ضعف همچنین
 هیاییافته ی،حکمراا شاخ  با شفافیت المههیبین مرک  مالی فساد شاخ ادراك جااشینسازی

.بخشیداد رااستقکا  خود پیشین

Trabelsi & Trabelsi (2019)2014-1984کشورطییدورهزمیاای88هایدادهبااستفادهاز
پیردازدکیهچیهسیطقیازفسیادسیطحرشیداقتصیادیراباروشپاا دیتابهبررسیایناکتهمی
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-ااهایهردوسطحبیا وپیایینفسیادمییدهدکهفراترازحدآستدهد.اتایجاشانمیکاهشمی

تواایدایییمسیطحمتوسیطازفسیادمییتواادرشداقتصادیراکاهشدهید.زییرسیطحآسیتااه

3تیا5/2تواادییمسیطحفسیادبیینم ایاییبرایرشداقتصادیداشتهباشد.اینسطحآستااهمی
ایاسیتکیههایحاشیهفسادبرابرباه ینهدهدکهسودحاشیهایرااشانمیباشد.اینآستااهاقطه

.کندااشیازفساداست.فقدانفسادممکناستمکاایسمیباشدکهرشدراکندمی

Song, et al., (2020)هایتصقیحخطابهبررسیرابطیهبااستفادهازالگویتهفیدپاا ومدل
بنیدیکشیورهایتوسیعهیافتیهوکشیوربیاتقسییم142بینفساد،رشداقتصادیوتوسعهمیالیدر

دهدکهبینتولییدااخیال پرداختهاست.اتایجاشانمی2016-2002هایدرحالتوسعهطیسال
بهندمدتوجوددارد.درکشورهایدرحالتوسعهرشیدداخهی،فسادوحجماقدینگییمرابطه

دهندهرابطهعهییاشانVECMاقتصادیتثثیرم بتوفسادتثثیرمنفیبرتوسعهمالیداردهمچنین

امیاچنیینرابطیه؛بینرشداقتصادیوتوسعهمالی،همچنینفسادوتوسعهمالیدربهندمدتاسیت
عهیدرکشورهایتوسعهیافتهوجوداداشت.پیرواتیایجحاصی پیشینهادسیاسیتیاییناسیتکیه

فساداسیتفادهگیرددکشورهایدرحالتوسعهجهتتوسعهمالیازترویجرشداقتصادیوکاهش
هایدیگریجهتتوسعهمالیاستفادهکنند.اماکشورهایتوسعهیافتهبایدازکااال


 مطالعات داخلی

 Poursalimi, et al., (2016) هیایعیددیومسیئههمعکیوسدربیااسیتفادهازکیاربردروش

 ریاضیی بیا هیایتکنییم بر مبتنی الگوریتم این ااد.پرداخته ایران در مالی فساد سنجش بهاقتصاد

 رواید از حکاییت تققیید اتایجشده(است. ارائه ک یف هایپول باتاچاریابرای مدلسازی به توجه

ایراناست. اقتصاد در ک یف هایپول حجم اف ایشی
Mohseni Zanozi, et al., (2016) بررسیتثثیرکنترلفسادواقدینگیبررشیداقتصیادیبه

توسیعهحالدرمنتخبکشور31برایهایتابهوییپویااینمطالعهازروشدادهاست.درپرداخته
فسیاد،کنتیرلکیهاسیتایینگویای2014تا2002ةاستفادهشدهاست.اتایجبرآوردالگودردور

دردهیدمیاشانپژوهشاتایجهمچنین.استدادهاف ایشمنتخبکشورهایدررااقتصادیرشد

کنتیرلطرییدازتواادمیبیشتراقدینگییابند،اف ایشاقدینگیوفسادکنترلهم مانکهصورتی
سازیوسرمایهسرااهاثرم بیتوفسادبهرشداقتصادیبیشتربینجامد.عالوهبرایناف ایشجهاای
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.داریبررشداقتصادیکشورهایمنتخبداشتهاستمعنا
Rahmani & Isfahani (2015)درآمید دموکراسیی، دولیت، فسیاد،اایدازه رمتغی 7بررسیبه 

 افی وده ارزش واسیبت داخهیی ااخیال  تولیید به صنعت بخش اف وده ارزش اسبت تور ، سرااه،

 طی توسعه حال در کشور 60 اطالعات.است شده استفاده داخهی ااخال  تولید به خدمات بخش

 درآمید و دموکراسی غیرهایمت که است آن از حاکی اتیجهتققیداست. 2010تا 1995 هایسال

 افی ایش شد.همچنین، خواهد فساد باعثکاهش هاآن اف ایش و داراد فساد بر معکوس اثر سرااه

 صینعت بخیش سهم شد.همچنین،اف ایش خواهد فساد اف ایش باعث تور  اف ایش و دولت اادازه

 تولیید از تبخیشخیدما سیهم افی ایش ، شید خواهد فساد کاهش باعث داخهی ااخال  تولید از

.شد خواهد فساد اف ایش باعث داخهی ااخال 
Karimi Petanlar, et al., (2010)ایرانسیال اقتصاد استعدادهای تخصی  بر مالی فساد اثر-

 افی ایش میالی، فسیاد افی ایش.دهدمی پژوهشاشان .اتایجادابررسیکرده را 1393 تا1363 های

 و داخهیی ااخیال  تولیید در دولیت مخارجمصیرفی اسبی سهم رشد ارخ اف ایش مالی، یتوسعه

 تخصیی  داخهیی، ااخیال  درتولیید خیدمات بخیش یافی وده ارزش اسیبی سیهم افی ایش

.است کرده واابهینه منقر  را 1393 تا 1363 هایسال ایران اقتصاد استعدادهای

Fadaei, et al., (2017)بیر تدولی اایدازه و خیوب هیایحکمرااییشیاخ  تیثثیر بهبررسی 

طیی (GMM) یافتیه تعمییم ازگشتاور استفاده با ایران و بریک  گروه کشورهای در فساد شاخ 
4/2باضیریب قیوااین کیفیت شاخ  دهدکهکهااد.اتایجاشانمیپرداخته2016-2012هایسال

 کمتیرین دارای ، 01/0ضیریب با دولت اثربخشی شاخ  و داشته فساد برکاهش را تثثیر بیشترین

 خواهید منجر فساد می ان اف ایش به تور  و دولت اادازه هایشاخ  همچنیناف ایش است؛ رتثثی

 کیه دهیدمیی افی ایش را اایارت و کنیدمیی ایجیاد پرسشیگری ای ایوعی شهراشینی شد.اف ایش

.شودمی منجر فساد کاهش به دراهایت
Ghadimi, et al., (2019)بررسیی به مالیم ااتقال با خودرگرسیون غیرخطی مدل از استفاده با

-1357دوره طیی ایران مرک ی باام استقالل مختهف سطوح به توجه با پولی سیاست بر فساد اثر
 افی ایش دارد، کمتیری مرک یاسیتقالل باام که رژیمیدراتایجاشانداده.است پرداخته1396

 از رکی یم باایم کیه دررژیمیی امیا اسیت. شیده منجر پول حجم رشد اف ایش به فساد شاخ 

اثریادارد. پول حجم رشد بر فساد شاخ  است، برخوردار با تری استقالل
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گذاردوهمازآاانتیثثیربایدتوجهکردکهفسادبادووجهروبرواستکههمبرآاانتثثیرمی
دهندهاغهیباثیرباشد.بررسیمطالعاتصورتگرفتهاشانگیرد.ایندووجهمرد ودولتمیمی

ررویمتغیرهایاقتصادیاایررشداقتصادیبیاتثکییدبیراقیشدولیتواایدازهآنجهیتفسادب
پیشگیریازفساداست.دراینپژوهشبیشتربرمتغیرتثثیرگذاردرجامعهیعنیاقیدینگیجیاریو

شود،چونبنابرااریهمقداریپولبهبیاایسادهبایدحجیمپیولموجیوداثرآنبرفسادتآکیدمی

باشیدبیشیترینفشیاربیررجامعهبرابرحجمکا وخدماتباشدزماایکهایناتقادبرقیرارامیید
شود.دوشمرد است؛کهدرقالبتور با ،اف ایشبیکاری،اف ایشفقروکاهشرفاهامایانمی

کنندهافتکهحجماقیدینگیبیا ییداردطییکشورهایتولیدهمچنیندراینپژوهشحوزهمنا 
بااستفادهازروشگشتاورتعمییمیافتیهبیرایبررسییبهتیرپوییاییمتغیرهیا2018-2005هایسال

جهتآزمونفرضیهتققیدتعیینگردیدهاست.



 روش تحقیق

بیرای2018-2005طییدورهزمیاای1هاواطالعاتمتغیرهایمدلازسایتباامجهاایداده
MENAکشورهای

،میراکشاییران،عیراق،اردن،کوییت،لبنیان،مصر،شام  الج ایر،بقرین، 2

ی،ترکییه؛اسیتخراجشیدهاسیت.درایینامیاراتمتقیدهعرب،توا ی،عربستانسعود،قطر،عمان
(جهتتخمینمیدلاسیتفادهشیدهاسیت.کاربردایینGMM 3مطالعهازروشگشتاورتعمیمیافته

دهد.روشبهمققدامکانپویاییتعدی رادرمدلمی

-میی yt1وقفیه با دروا ای ومتغیرxtتوضیقی های متغیر شام  تخمین برای پویا خطی دلم

.باشد

 
Yit= αi+ ρ Yi,t-1+X

/
itβ+εit  4-1)  

ε it  ~ N(0,  t=1,…T  ؛             i=1,….N     ؛                                           (

________________________________________________________________ 

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

 t وقفیه؛بیا دروای ای متغییر ااشیناخته پارامتر ρ اافرادی؛ واحدهای تعداد شاخ  i آن، در که

X توضیقی؛ متغیر K ضریب بردار β زماای؛ دور شاخ 
/
it1 ابعیاد بیا متغیرتوضییقی بردار*Kوαi

 متعامید بروای ا متغییر بیا خطیا جی ء شودفر میاثراتثابتمخصوصواحدهایاافرادیاست.

E(Xاست،یعنی
/
it εit)=دارد، همبسیتگی اافیرادی واحیدهای اثیرات بروا ابیا متغیرهای و

E(X
/
it αi)ج ءخطای شودمی فر  همچنین εit ایدارد، همبسیتگی وقفیه بیا دروای ای متغیرهای با

E(Yi,t-1 εit)=،108 1395 ای دخواستی.) 

 پویا ترکیبی هایداده مدل در
 در خطیا ج ء با راست سمت در وابسته متغیر یوقفه همبستگی1

(. ز Ebbes, 2007شیود  ااسیازگار و دارتیورش OLSیزانیدهتخمیین شیودمی سبب مدل این
ممکناستبیهدلیی 2SLS،برآورد2استفادهشود.ماتیاسوسوسترGMMیا2SLSاستروش
هایب رگبرایضرایببهدستدهدوبرآوردهاازلقیا درااتخاباب ارها،واریاا مشکالت

بیرایحی ایینArellano & Bond(1991)توسیطGMMد.بنابراینروشنداراباشآماریمعنی
 اطالعیات مجموع از که ااددهکر پیشنهاد Blundell & Bond (1998)مشک پیشنهادشدهاست.

 و سیطح در اطالعات مجموع ترکیب اتیجه، در و شود استفاده هاآن اول تبهمرتفاض  و سطح در
.شودمی حاص  بواد و اور آ سیستمی GMM زاندهتخمین اول، مرتبهتفاض 

توااندبهصورتبرآوردسطح،برآوردتفاضهیمرحههاولوبرآوردمیGMMبرآوردگرهای
امدلزیررادرااربگیرید سیستمیبیانشواد.برایمعرفیاینبرآوردگره

 4-2)

است.اگیرمیاتری ابی اریکیهو،کهدرآن
هایآنصفرباشدبهصیورتزییراسیتفادهبهوکیوبقیهدرایه-تفاض مرتبهاولبهصورتقطری

اامند.سطحمیGMMیافتهرابرآوردروشگشتاورهایتعمیمگاهبرآوردشود،آن

 4-3) 

________________________________________________________________ 

1 Dynamic Panel Data 
2 Matyas&sevestre 
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بهوکیقیراردارایدو-درحالیکهاگرازماتری اب اریکهبردارهایمتغیربهصورتقطری
تیهرابیرآوردیافهاصفرهستندبهصورتزیراستفادهشیود،بیرآوردگشیتاورهایتعمییمبقیهدرایه

تفاضهیمرتبهاولگویند.

 4-4)

(یمماتری اب اریراکهترکیبیازدومیاتری 2000(.بالادلوبااد 1995آر اووباور 

ورتدراارگرفتندبیهاقیویکیهبیهصیبودبهصورتواب اری

GMMهاصفرباشند.بدینترتیببرآوردیتقتعنیوانبیرآوردبهوکیبودهوبقیهدرایه-قطری
سیستمیرامطرحکرداد.

بهمعتبربودنفیر عید همبسیتگیسیریالیجمیالتخطیاوGMM سازگاریتخمینزانده
 & Arellanoتوااییدبییهوسیییههدوآزمییونتصییریحشییدهتوسییطاب ارهییابسییتگیداردکییهمییی

Bond(1991)وBlundell & Bond (1998)ازمقیدودیت1آزمونشود.اولیآزمونسیارگان-

کند.آمارهآزمونسیارگاندارایهایازپیشتعیینشدهاستکهمعتبربودناب ارهاراآزمونمی
χتوزیع

هایبیشازحداست.دومیآزمونهمبستگیبادرجاتآزادیبرابرباتعدادمقدودیت2

درجمالتخطایAR(2)وجودهمبستگیسریالیمرتبهدو M2الیاستکهبهوسیههآمارهسری
زمیاایدارایسیازگاریاسیتکیهزنتخمیینکند.دراینآزمیونتفاضهیمرتبهاولراآزمونمی

همبستگیسریالیمرتبهدو درجمالتخطاازمعادلهتفاضهیمرتبهاولوجوداداشتهباشید.عید 
هصفرهردوآزمونشواهدیدالبرفر عد همبستگیسیریالیومعتبیربیودناب ارهیاردفرضی
 .(Gol Khandan, et al., 2015)کندفراهممی

هیایدیگیردارایم اییاییبیهیافتیهپوییااسیبتبیهروشبهطورکهیروشگشتاورهایتعمیم
 صورتزیراست 

آناسیتکیهGMMهیتخمیینزنزابودنمتغیرهایتوضیقی م یتاصح مشک درون -1

________________________________________________________________ 

1. Sargan Test 
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تما متغیرهایرگرسیونکههمبستگیباج ءاخاللاداراید ازجمهیهمتغیرهیایبیاوقفیهو
.(Greene, 2008)توااندبهطوربالقوهمتغیراب اریباشندمتغیرهایتفاضهی(می

-نرفیتنهیمدارموجبازبیخطیدرمدل استفادهازمتغیرهایوابستهوقفهکاهشیارفعهم -2

شود.خطیدرمدلمی
حذ متغیرهایثابتدرطیزمان کاربردایینروشموجیبحیذ بسییاریازمتغیرهیای -3

شودکهاینمتغیرهایمقیذو ایی موجیبایجیادتیورشدرتخمیینثابتدرطیزمانمی
مارهیادهدکهتثثیراینعوام باتفاض گیرفتنازآشواد.اینشیوهاینامکانرامیمدلمی

.(Baltagi, 2008)حذ شواد
میدلزییردراایر(GMM)درتصریحالگویتققیدبااستفادهازروشگشیتاورتعمییمیافتیه

گرفتهشدهاست.

Corruption it= αi+ ρ Corruption i,t-1+ β BMit+  X
/
it+ εit  4-5)  

iشمارهکشور=tایمورداار=دورهزما

Corruption.فساددراینپژوهشازشاخ کنترلفساداستفادهگردیدهاست=
BMاقدینگی=

X
/
itبردارمتغیرهایکنترل=


 متغیرهای کنترل

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

.اایدتوضییقی متغیرهیای و وابسته متغیر یوقفه با مقادیر مدل، این شود.متغیرهایاب اری مشخ 

برحسیببرابیریقیدرتخرییدبیرای(GDP)دراینپژوهشمتغیرتولیدااخیال داخهییسیرااه
ازاسبته ینهمصر اهاییدولت شیام (GOV)گیریشدهاست،اادازهدولتهرکشوراادازه

هایمربوطبهدفیاعمهییوخدماتوبیشتره ینهجاریدولتبرایخریدکا هاوهایکهیهه ینه
از(OPENNESS) گیریشدهاست،بازبودناقتصیاداادازهشود(بهتولیدااخال داخهیامنیتمی

،کهدرواقیعسیهمصیادراتوشدهاسیتگیریاسبتسهمتجارتبهتولیدااخال داخهیاادازه

ازشیاخ (INFLATION)،تیور کنید.مییوارداتکا وخدماتازتولیدیمکشوررابییان
درصیدیازافیرادجامعیه(INTERNET)سا اهقیمتمصر کنندهبدستآمدهاست،اینترایت
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اسیتخراجWDIمجهیاایایکهبهاینتراتدسترسیداشتهاایداسیت؛متغیرهیایفیوقازسیایتبا
ادیاسیتخراجازگ ارشیاتسیا اهخاایهآز(PRESS)گردیدهاستوشاخ آزادیمطبوعیات

گردیدهاست؛بعنوانمتغیرهایکنترلدراارگرفتهشدهاست.درادامهمبیاایاایریایینمتغیرهیا
 بیانشدهاست.

 تولیید بیا کشیورهایی زییرا دارد؛ فسیاد بر توجهی قاب  تثثیر داخهی، ااخال  تولید بودن پایین

 و حقیوقی اایا  تنفییذ و ی تثسی بیرای کیافی میالی منابع تخصی  به قادر پایین، داخهی ااخال 
 یابید. افی ایش تواادمی فساد ااارتی، هایسیستم تثسی  عد  دلی  به بنابراین.ایستند مؤثر قضایی

 وجیود بیا حتیی دولتی، ااقصارات ای  و هادولت پاسخگویی عد  دلی  به خی  افت درکشورهای

ازطرفی.(Dehmardeh, et al., 2012)یابد اف ایش تواادمی فساد داخهی، ااخال  تولید با بودن
-اشاندادهشدهاستکهبااف ایشتولیدااخال داخهیسرااهفسیاددرییمکشیورکیاهشمیی

. (Bardhan, 1997)یابد
رو ایین از دارد؛ آن اختیارات افو  و ااقصاری قدرت بویژه دولت، هایفعالیت در ریشه فساد

هرابطی اداری فسیاد گسیترش شیدت و راقتصیادیامو در دولیت دخالیت هاقیو و فسیاد میی ان بین
.دودیدگاهدربارهارتباطفسادواادازهدولیتوجیوددارد.(Habibi, 1996)دارد وجود مستقیمی

سیاسییفیراهمجیوییرااتدیدگاهاولایناستکهاف ایشدراادازهدولتفرصتبیشتریبرای
یابد.دییدگاهدو اشیانهااف ایشمیکراتمدارانوبوروکند،بطوریکهفساددربینسیاستمی
ترسیستمکنترلوااارتراترویجدهد،افی ایشدراایدازهدولیتدهدکهوقتیدولتب رگمی

 بسییار عوامی  از یکیی حکومیت کیفییت.(Kotera, et al., 2010)شیودباعثکیاهشفسیادمیی

1بیکر گری که بطوری است مالی فساد کاهش یا و گسترش بر تثثیرگذار
 اوبی  یجیای ه یبرایده 

 ریشه را فساد توانمی دولت حذ  با تنها که است معتقد و داادمی فساد یریشه را دولت اقتصاد،

 بیا  شفافیت با ههند سوئد، فنالاد، داامارك، کااادا، کشورهای وضعیت به اگاهی با اما کرد، کن

 یاقیوه .لیذا(Tanzi, 1998)سیتا برخیودار ب رگتیری یاایدازه از دولیت کیه شودمی مالحاه

 حضیور صیرفاً ایه اسیت اهمییت حیائ  بسییار کیه اسیت دولتیی هیایفعالیت چگواگی و عمهکرد

________________________________________________________________ 

1. Becker Gary 
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.(Delangizan, et al.,  2013)دولت
شیودوازطرییدکیاهشقیدرتااقصیاریبازبودنتجارتسبباف ایشرقابتدربازارمیی

فساددرکوتیاهمیدتکند.اماتفاسدرامخت میتولیدکنندگانداخهی،رفتارهایاجتنابپذیرمق
داشیتهباشید،ولییایینامیردردرکشورهایبااقتصادبسته،منافعاقتصادیواجتمیاعیبیههمیراه

مدتآثارزیانباریبرایکشورهاداردوایازاستکهکشورهاومرد جامعهکهبیهایوعیازبهند

 ,Torrez).یاریرابیرایکیاهشوحیذ فسیادبهردازایدهایبسااد،ه ینهفسادموجودسودبرده

2002) 

شیود،پییشبینییقیویازفسیادتور کهتوسطشاخ قیمتمصر کنندهدراارگرفتهمی

.(Treisman, 2007)دهدکشیورهایدارایتیور بیا فسیادبیشیتردارایداست.مطالعاتاشانمی
صادکالنبهبررسیااریارتبیاطبیینایرختیور وهاییکهدرادبیاتاقتترینتئورییکیازمهم

هیایروشتیرینمعمیولیکییازاسیت.1پردازد،تئوریسیاستوضعمالیاتبهینیهفساداداریمی
استکهتا2ممکنبرایتثمینمالیمخارجدولت،استفادهازاهر حدضربپولومالیاتتورمی

بنیابراین.اسیتجیوییازفسیاداداریوراایتحدّیمالیاتتورمیوپدیدهحدضربپیولااشیی

یابد،ااگی هکسیبراایتدربیینجوییدرمخارجدولتاف ایشمیزماایکهفساداداریوراات
جوییانجوییبهپدیدهسودآوردربیینراایتکند.زیرارااتجویاناقتصادیاف ایشپیدامیراات

رویهحجیمپیولوایرختیور بیا ترایینااگیی هتبدی شدهوباتشدیدکسریبودجه،اف ایشبی
بنابراینیکیازاثراتمستقیمفساداداریبیرافی ایشایرختیور ،کاایالافی ایشیابد.اف ایشمی

 (Sadeghi& Fashari, 2011)باشدمخارجدولتواف ایشمالیاتتورمیمی

دهداستفادهازاشانمیGoel, et al., (2012)همچنینمطالعاتLio, et al., (2011) مطالعات
-کهاف ایشاستفادهازاینتراتظرفیتفسادراکیاهشمییاینتراتبررویفسادتثثیردارد،بطوری

دهداگرچهپتااسی کام آنهنوزبدستایامدهاست.
دهیدآزادیمطبوعیاتازطرییدافی ایششیفافیتاشیانمییChowdhury (2004)مطالعیات

حید از بییش کنتیرل کیه کندتثکیدمی ای Rafipour(2001) برد.رابا میریسماقداماتفاسد

________________________________________________________________ 

1. Theory of Optimal Taxation 

2. Inflationary Tax 
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آزادی دارای جوامع در فساد شود.اگرچهمی فساد اف ایش و هاآن اعتماد کاهش باعث شهروادان
-میی را تضیمین ایین سیا ری میرد  و مطبوعیات آزادی گفت باید اما دارد، وجود ای  مطبوعات

 و رشید از تواایدمیی هیاافشیاگری ایین رو ازایین مااید؛امی پنهان دفسا وقوع، صورت در دهدکه
.کند جهوگیری گسترشفساد

هارابیانهایتوصیفیمتغیرهایتققیدکهتصویریکهیازوضعیتتوزیعدادهدرادامهآماره

(بیانگردیدهاست.1کنددرقالبجدول می


 (: آماره های توصیفی1جدول )

 ضریب چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر نمیانگی نام متغیر
Cc 124769/0- 567186/1 462250/1- 653510/0 175403/0 

BM 17906/82 8313/258 24657/20 87665/49 127196/2 

GDP 23/33301 6/124024 032/5373 42/31798 353632/1 

GOV 14921/16 00348/30 732998/6 445309/4 461837/0 

INFLATION 617386/5 23096/53 06749/10- 115151/7 043107/3 

OPENNESS 36309/90 8721/191 24655/30 01000/34 758167/0 

INTERNET 12503/46 000/100 900000/0 28283/27 244370/0 

PRESS 44710/45 6000/136 63000/12 00522/19 335501/1 

 منبع: یافته های پژوهش

 

ینمیااگینوبیشیترینااقیرا معییارمربیوطبیهمتغییرتولیید(بیشتر1باتوجهبهاتایججدول 
ااخال داخهیسیرااهاسیت،همچنیینبیاتوجیهبیهضیریبچیولگیبیهترتییبمتغیرهیایتیور ،

.استاقدینگی،دارایبیشترینعد تقارنتوزیعاحتمالیومنقتیتوزیعدادهچولهبهراست



 برآورد مدل و نتایج

ربررسیاثراقیدینگیبیرفسیادکشیورهایمنطقیهمنیاشیام الج اییر،دراینپژوهشبهمناو
،تیوا ی،عربسیتانسیعود،قطیر،عمیان،مراکشایران،عراق،اردن،کویت،لبنان،مصر،بقرین،

،بییااسییتفادهازاییر افیی ارGMMی،ترکیییه؛ازروشگشییتاورتعمیییمیافتییهامییاراتمتقییدهعرب
STATA12متغیرهیایشیاخ کنتیرلهایدادهستفادهشدهاست.ا2018-2005طیدورهزماای

فساد،اقدینگی،تولیدااخال داخهیسیرااه،اایدازهدولیت،بیازبودناقتصیاد،تیور ،اینترایت؛از

سایتباامجهاایاستخراجگردیدهاستوشاخ آزادیمطبوعیاتازگ ارشیاتسیا اهخاایه
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حاضربصورتزیرتصریحگردید آزادیاستخراجگردیدهاست.مدلبسطیافتهتققید
Corruption it= αi+ ρ Corruptioni,t-1+ β1 BMit+ β2 GDPit+ β3 GOVit+ β4 

OPENNESSit + β5 INFLATIONit + β6 PRESSit + β7 INTERNETit +εit  5-1)  

سیسیتمیدرGMMوایمرحهیهGMM2درادامهاتایجتخمینمدلوآزمونهابیهدوروش
سیالاز13.باتوجهبیهکوتیاهبیودندورهزمیاایمیوردبررسیییعنیی(لقا شدهاست1جدول 

هایریشهواحدبرایبررسیپایاییمتغیرهایمدلخودداریشدهاست.آزمون


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

 One step-GMM Two step-GMM Sys GMM 

 رنام متغی
 ضریب

 )ارزش احتمال(

 ضریب

 )ارزش احتمال(

 ضریب

 )ارزش احتمال(

Cc(-1) 
56/0 

 (000/0)  
152/0 

(000/0) 
9201/0 

  (000/0)  

BM 
-001/0 
(076/0) 

00134/0 
(006/0   ) 

0013/0 
(000/0) 

GDP 
42/4- 

 (182/0 ) 
54/4- 

(094/0) 
47/2- 

(017/0 ) 

GOV 
00/0 

(935/0) 
0025/0 

(052/0) 
0073/0  

(001/0) 

INFLATION 
00/0 

(857/0) 
0005/0 

 (480/0 ) 
00024/0 

(891/0) 

OPENNESS 
001/0- 

(185/0) 
0013/0- 

(002/0) 
0007./- 

(000/0) 

INTERNET 
0232/0-  

(000/0) 
0023/0- 

(688/0) 
001/0- 

 (036/0) 

PRESS 
0114/0 

(087/0)   
0086/0-    

(023/0) 
0018/0 

(014/0 )   

cons 
285/0 

(178/0) 
0778/0- 

(674/0)  
3471/0-  

(015/0) 

Wald-Test 
43/87 

(000/0) 
34/44 

(000/0) 
67/974  

(000/0) 

Sargan-Test 
47115/89 

(1217/0) 
04773/5 

(9288/0) 
54366/95  

(2985/0) 

  باند-آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو
|   1  |   9286/1 

(0538 /10) 
|   2  |     81701/0-     (4139/0) 

 

 های پژوهشیافته
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سیارگاناسیت، آزمیون از اسیتفاده بیا فوق اب اریالگوی متغیرهای ماتری  معتبربودن بررسی
دراینآزمون،عد وجودهمبستگیبیناب ارهاوپسیماادهااسیت.بیاتوجیهبیهاتیایجفرضیه

تیوانردکیرد.وفرضییهصیفرراامییدرصیدبیوده5(،احتمالآمارهسیارگانبیشیتراز1جدول 
هااستفادهامود.توانازآنبنابراین،اب ارهایاستفادهشدهدرالگومعتبربودهومی

بهمناوراطمینانازعد وجودخودهمبستگیسریالیدرجمالتپسیماادتفاضیهیمرتبیهاول،

اینآزمیونعید وجیودهازآزمونخودهمبستگیسریالیآر اووبااداستفادهگردید.فرضی
درصدب رگترباشید5بایستاحتمالآمارهآندرمرتبهدو ازخودهمبستگیسریالیاستکهمی

(درمیدل1تاعد وجودخودهمبستگیسریالیازمرتبهدو تاییدشود.باتوجهبیهاتیایججیدول 
تبهدو وجودادارد.خودهمبستگیمرتبهاولوجوددارد،اماخودهمبستگیمر

داریهیرییمازتوانمعنیبااستفادهازآزمونوالدوبااعمالمقدودیتبررویضرایبمی

5متغیرهایمورداستفادهدرمدلراآزمونامود.اگراحتمالآمارهمیورداایردرآزمیونوالیداز
شیودوباستردمییدرصدکمترباشد،دراینصورتفرضیهصفرکهمبتنیبرصفربودنضرای

بنابراتیایججیدولباشند.ثیرگذارمیثتوانتشخی دادکهمتغیرهایموردااربرمتغیروابستهتمی
شود.می سیستمیتثییدGMMایومرحههGMM2شدهدرهردوروش ارائه الگوی (اعتبار1 

شودکیهیسیستمیمشاهدهمGMMایومرحههGMM2باتوجهبهاتایجتخمینمدلدرروش
می انفسادسالقب وهمچنیناقدینگیجاریبررویفسادکشورهایمنطقهمناازلقیا آمیاری

اییمدرصیدافی ایشدرفسیاددورهمرحههGMM2داراست.بطوریکهدرروشم بتومعنی

دهیدوییمدرصیدافی ایشدردرصیدافی ایشمیی56/0قب می انفساددورهجاریرابهمی ان
دهید.همچنییندرصداف ایشمیی001/0ینگیدورهجاریمی انفساددورهجاریرابهمی اناقد

سیستمییمدرصدافی ایشدرفسیاددورهقبی میی انفسیاددورهجیاریرابیهGMM درروش
دهدویمدرصداف ایشدراقدینگیدورهجاریمی انفسیاددورهدرصداف ایشمی92/0می ان

توانگفتدرکشورهایمنتخیبحیوزهمنیادهد.میدرصداف ایشمی0013/0نجاریرابهمی ا

متغیرفساددورهقب تثثیربیشتریاسبتبهمتغیراقیدینگیجیاریبیر2018-2005طیدورهزماای
رویمی انفساددراینکشورهادارد.

تولیدااخال داخهیبیشترینمتغیرتثثیرگذاربرفساددرکشورهایمنطقهمنادرهردوروش،
مرحهیهایییمدرصیدافی ایشتولییدااخیال داخهییGMM2سرااهاست.بطوریکهدرروش
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سیستمیییمدرصیدGMM دهدودرروشدرصدکاهشمی54/4سرااهمی انفسادرابهمی ان
دهد.درصدکاهشمی47/2اف ایشتولیدااخال داخهیسرااهمی انفسادرابهمی ان

ازه دولت، بازبودن، آزادی مطبوعات و اینترنت بر روی فساد در کشورهای منا طی دوره زمانی اثر اند
 باشد.لحاظ آماری معنادار است. اثر تورم بر فساد از لحاظ آماری معنادار نمی زناچیز و ا 2005-2018

 ,.Fadaei,et al دراینتققیدتثثیراادكاادازهدولتبرفسادهمسوبااتایجمطالعیاتپیشیین

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

اسبتبهاایدازهآنتیثثیربیشیتریبیرفسیادخواهیدداشیت.همچنیینتیثثیرایاچی شیاخ آزادی
اسیتودلیی مطبوعاتودسترسیبهاینتراتکامالگواهشرایطحاکمبرکشورهایموردبررسی

هیایمنیدیازایینپتااسیی بهیرههای ز دولتیوحکومتیجهیتد امکاااتوزیرساختآنع
ضیریبکیممتغییراسیت.فسیاددرایینکشیورهاسیازیبالقوهایندواب ارجهتااارتوشفا 

بازبودنتجارتای بهعهتاقتصادهایتقریبیثبسیتههمیراهبیاوابسیتگیشیدیدصیادراتافیتدر

منااست.بایدتوجهکردکهد ی فساددرکشورهایدرحالتوسعهوتوسیعهکشورهایافتخی 
.کهازد ی فساددرکشورهایدرحالتوسعهعد آزادیمطبوعیات،ترکییباستیافتهمتفاوت

باشد.هایاقتصادیوقوااینوهنجارهایحاکمبرجامعهو....میفعالیت


 هاو پیشنهاد گیرینتیجه

بیااسیتفاده2018-2005هایاثراقدینگیبرفسادکشورهایمنطقهمناطیسالدراینپژوهش
(بررسییشید.طبیداتیایجمیی انفسیادسیالقبی وهمچنیینGMMازروشگشتاورتعمیمیافته 

داراسیت.وجیوداقدینگیجاریبررویفسادکشورهایمنطقهمناازلقا آماریم بیتومعنیی
شود؛اقیدینگیبیا کشورموجباهادینهشدناقداماتفاسددرکشورمیفسادطیسالیانقب در

شیود.درواقیعهمیینراحتییدرامکیانمعیامالتای موجبتسهی معامالتپولشوییوفاسدمی
شود.هایفاسدواقداماتشانطیسالیانمتمادیمیموجبقدرتمندشدنگروه

بیشییترینمتغیییرتثثیرگییذاردرکییاهشفسییادبییاتوجییهبییهاتییایجتولیییدااخییال داخهیییسییرااه
باشیدکیههیرچیهکشورهایمنطقهمنااست.اتایجبدستآمدهتثییدکنندهمباایااریتققیدمیی

اقدینگیدرسیطحجامعیهکمتیرباشیدواقیدینگیمیازادواردصینایعتولییدیشیودمیی انتولیید

ااخال داخهیبیشترومی انفسادکمترخواهدشد.
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دهییدوگیوییبییهاگرااییشیهروادانراکییاهشمییعتمیادبییهتواایاییرژییمدرپاسییخفسیاد،ا
 & Morrisدهیدگیریپرورشمییاعتمادیاهادی،رشوهرادراقشروشدسترسیبهتصمیمبی

Klesner (2010).یکیازراهکارهیاجهیتکیاهشفسیادوافی ایشسیطحاعتمیادافیرادتقوییت
ست.ازجمههاف ایشتوانپاسخگوییدولتدربرابیرمسیائ موجیوداب ارهایااارتیدرجامعها

ایودسترسیبهاینتراتپرسرعتجهیتتبیادلسیریعترکشور،گستردگیسیستممطبوعاتیحرفه

تثییدکننیدهاییناخبارمناطدمختهفدرسراسرکشوراسیت.اتیایجبدسیتآمیدهدرایینتققیید
های ز درکشورهایدرحالتوسعهضیرایببدسیتموضوعاتاست،امابدلی عد زیرساخت

آمدهشاخ آزادیمطبوعاتواینتراتبررویفساداادكاست.
درکشورهایدرحالتوسعهبستهبودنمقییطاقتصیادی،اجتمیاعیوسیاسییفرصیتیرابیرای

جهیاایکندکهاقداماتغیرقااوایبیشتریراااجا دهند.لذاحرکیتبیهسیمتمسئولینفراهممی

.اتیایج(Hesami &Yousefi, 2014)شدنموجبکاهشفساددراینگروهکشورهاخواهیدشید
بدستآمدهازتققیددرتثییدمباایااریموجوداستکههرچهمیی انتجیارتوبیازبودنییم

اقتصادبیشترباشدفساددرآنکشورکمتراست؛بدلی اقتصادبستهکشورهایدرحالتوسعهمی ان
ناثرگذاریااچی است.ای

.1:اسیتعامی اسیتراتژیمبازدارایدهفسیاد5مبارزهبافسادتوجهبیهدرباامجهاایراهکار
مقیدودکیردن.4بخیشخصوصییرقیابتی.3مشیارکتجامعیهمیدای.2پذیریسیاسیمسئولیت

 کیه اییکشوره ااریه، این مطابد اژادی  ی.کهبنابرااریهمدیریتبخشعمومی.5قدرتدولت

و(Mauro, 1995)داراید میالی فسیاد بیرای بیشیتری تمای  ااد،شده تقسیم اژاد و قومیت مبنای بر
 ,Hill)دارد وجیود فسیاد و دموکراسیی بین معکوسی رابطه ااریه، این دموکراسی مطابد یااریه

(2003) & Bohara, et al., (2004) ).
تالشجهتکاهشفسیاددرکشیورهایجهتکاهشاقدینگیموجوددرجامعهوبدابالآن

ه ینهفرصتبا جهتاستفادهکمتیرمعیامالت گردد.اعمالمنطقهمناراهکارهایزیرپیشنهادمی

-هیایجیاریوکیارتبطورم التعهدگرفتنسودبهحساب بهروشسنتیهمراهبااقدینگیبا ؛

بیرایمصیر کننیدگانبیهصیرفهپرداخت اوین اب ارهای که حدی هایالکتروایکیپرداختتا

هایمالیبا ترازسقفمعیندرروزیامیاهبیرایخرییدهایهایتخفیفتراکنششود.اعمالبن
هایجدیدپرداختیبهخدماتایرویکارهایالکتروایماست.ازروشاینتراییاخریدباکارت
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استفادهشود.
 مشیروط که است  ز  اقدامات از یکی زیفرامر الکتروایم هایپرداخت امکااات از استفاده

 سیایر با مخابراتی ارتباطات برقراری و جهاای امکااات از استفاده در المههیبین هایایجادتفاهم به

 .باشدمی مالی هایزمینهتسویه در کشورها

هایخاصیازکنترلدولیتوتبیدی اقیداماتتواادباخارجکردنداراییسازیمیخصوصی

هیایبیازارتوسیطبخیشخصوصییازفسیادهایمبتنیبرمقرکیهیمقاماتبهااتخابصالحدید
 & Hall)هایفسیاداسیتهابهمالمخصوصیهمراهبافرصتبکاهد.اگرچهفرایندااتقالدارایی

Cox, 2003).
ایشوددولتبااستفادهازقوااینمااعازمعاد تاقدیبیشازحدآسیتااههمچنینپیشنهادمی

هایب رگه ینهمعامالتفسادرابهمیی انقابی تیوجهیافی ایششود.عد دسترسیبهاسکناس

شودبهکیهشیام دهد.اکتهقاب توجهایناستکهمعاد تفسادهمیشهشام پولداخهیامیمی
اییتشود.دراههایبااکیدرسایرکشورهامیارزهایخارجی،کا هامااندطالیاتغییراتسهرده

تققید عد  اهایت در و اقتصادی رشد کندی و گذاریسرمایه کاهش سبب بایدتوجهداشتفساد
هیایباایمدهییسیاسیتاتایجاینتققیددرجهیت.شودمی کشورها اقتصادیدر توسعه اهدا 

.راهکارپیشنهادیبیرایکیاهشایرخرشیداقیدینگیدرباشدمرک یودولتهرکشورمفیدمی
هایپولی ز ازجمههکاهشارخسودبااکیاسیت؛کیهازدوکاایالتور باسیاستایرانکنترل

درکاهشاقدینگیمفیداستاولتواااییباامبرایتولیدپولاعتباریوبهتبیعاقیدینگیبیشیتر

یابدودو سوقدادناقدینگیمازادافرادجامعهبهچرخهتولییدکشیوراسیت.راهکیارکاهشمی
گذاریدرصینایعتولییدیکشیوری ارتباطبیناقدینگیدردستافرادجامعهوسرمایهدیگرتسه

گیذاریدربیورساوراقبهیادارکشیورجهیتتیثمیناست.راهکاردیگراف ایشجذابیتسرمایه
هایبجاومفیداست.هایتولیدیوعمددادنبهبازارسرمایهبااستفادهازسیاستمالیشرکت
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