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چکیده

هدف از ایﻦ پژوهش در ابتدا ،شناسایﯽ پدیده فﺴاد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس
بررسی وابﺴتﮕﯽ آن به برﺧﯽ متﻐیرهـای تأثیرگذار اﻗتصـادی ،سیاسـﯽ نظیر نابرابری درآمد و
حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دموکراسﯽ است .برای ایﻦ منظور از دادههای سری
زمانی تابلویﯽ شامل  ۵۳کﺸور منتﺨﺐ و سالهای  ۱۹۹۶تا  ،۲۰۱۳استفاده شد .نتایج نﺸان
داد که دموکراسی اثر منفی معنیداری بر فﺴاد دارد .همچنیﻦ حقوق مالکیت ،نرخ رشد
اﻗتصادی و سرمایهگذاری رابطه منفی معنیداری با فﺴاد دارند .به عبارت دیگر افزایش ایﻦ
متﻐیرها موجﺐ کاهش فﺴاد در اﻗتصاد شده است .از سوی دیگر ضریﺐ جینی و بﯽثباتی
سیاسی رابطه مثبت معنیداری با شاﺧص فﺴاد دارند .بهطورکلی ،بروز نابرابریهای اﻗتصادی
و بﯽثباتی سیاسی ،پایههای گﺴترش دموکراسی را ضعیف و زمینههای فﺴاد در جامعه را فراهم
میآورد .البته اثر دموکراسی بر روی فﺴاد مﺸروط به متﻐیر حقوق مالکیت است ،بهطوریکه با
افزایش حمایت از حقوق مالکیت ،دموکراسی میتواند عملکرد بهتری جهت کنترل فﺴاد،
بهﺧصوص در کﺸورهای با اﻗتصاد رانتی نﺴبت به کﺸورهای غیر رانتی داشته باشد.
واژههای کلیدی :فﺴاد ،نابرابری درآمد ،حقوق مالکیت ،دموکراسی ،دادههای تابلویﯽ.
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تأثیر متغیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فساد
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بروز پدیده فﺴاد و رانت جویﯽ بهعنوان مهمتریﻦ عامل عدم دستیابﯽ به رشد اﻗتصادی
کﺸورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را میتوان درون آثار منتج شده از فعالیتهای هم
بﺨش عمومی و هم بﺨش ﺧصوصی جﺴتجو نمود و به انتظار میرود که سازوکارهای
۱
تأثیرگذاری فﺴاد بر رشد اﻗتصادی در ایﻦ کﺸورها نیز متفاوت باشد .کافمﻦ و همکاران
( )۱۹۹۹و جیﻦ  )۲۰۰۱( ۲معتقدند که فﺴاد با اضافه کردن عدم اطمینان ،بازده فعالیتهای
سرمایهگذاری را تحت تأثیر ﻗرار داده و کارآفرینان را مجبور به واگذاری بﺨﺸی از درآمد حاصل
از سرمایهگذاری جهت دسترسی به بازار هدف به مقامات فاسد میکند .از دیدگاه دیگری،
جانﺴون و همکاران  )۲۰۰۰( ۳و گوپتا و همکاران  )۲۰۰۲( 4معتقدند که عامل فﺴاد ،باعث
تضعیف نظام مالیاتی و تﺸویق فرار مالیاتی از طرق ﻗانونی نظیر اعطای معافیتهای نادرست
و همچنیﻦ غیرﻗانونی مالیاتی شده و منابع در دسترس برای ارائه ﺧدمات بﺨش عمومی را
محدود میسازد .بهطوریکه هزینه عملیاتی و ترکیﺐ هزینههای دولت جهت جبران کاهش
منابع در دسترس برای استفادههای دیگر از جمله تﺸکیل سرمایه انﺴانی را شدیداً تحت تأثیر
ﻗرار میدهد (مائورو  .)۱۹۹۵ ،5متأسفانه وفور منابع طبیعی در بﺴیاری از کﺸورهای
توسعهنیافته ،راه را برای دریافت رانت آسان کرده و عمده فعالیتهای اساسی به رانتجویﯽ
رﻗابتی منجر میشوند ،بهطوریکه رانت منابع طبیعی حتی عامالن اﻗتصادی را تحریک
میکند تا برای دسترسی به ایﻦ منابع به دولت رشوه دهند .بدیهی است که رانتجویﯽ
گﺴترده به ایﻦ صورت موجﺐ ایجاد فﺴاد در دولت ،کﺴﺐوکار مردم ،انحراف در تﺨصیص
منابع و در نهایت کاهش کارآیﯽ اﻗتصادی و همچنیﻦ افزایش نابرابریهای اجتماعی میشود
(گیلفاسﻦ  .)۲۰۰۱ ،6بنابرایﻦ دیدگاههای اﻗتصادی بر ایﻦ نکته مهم تأکید دارند که فﺴاد
میتواند مﺸوﻗی در جهت افزایش تﺨصیص ناکارآمد منابع دولتی به طرف کانالهای فاسد و
در راستای حداکثر کردن ماهیت رانتﺧواری باشد (مونتینوال و جکمﻦ  .)۲۰۰۲ ،۷شاهد بر
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۴۵۹

ایﻦ ادعا نیز مطالعات تجربﯽ بﺴیاری است که تأثیر فﺴاد بر کاهش درآمد دولت (جانﺴون و
همکاران ،)۲۰۰۰ ،کاهش رشد اﻗتصادی (بارو و ساالی مارتیﻦ  )۱۹۹۵ ،۱و به چالش کﺸیده
شدن مﺸروعیت نهادهای سیاسی و افزایش بﯽثباتی سیاسی (پلگرینی  )۲۰۱۱ ،۲را تائید
نمودهاند.

دموکراسی های مبتنی بر پایه ﻗوی ﻗانونی ،یک چهارچوب باثبات برای فعالیت اﻗتصاد فراهم
میکنند و ازآنجایﯽکه برای عملکرد مؤثر در ایﻦ چارچوب ،سیاستمداران باید به دنبال تجدید
انتﺨاب باشند ،بنابرایﻦ در ﺧصوص انتﺨاب نظراتﺸان باید احﺴاس امنی داشته باشند ،البته
5
ایﻦ موضوع میتواند منجر به یک «پارادوکس ثبات  »4شود .در همیﻦ رابطه جانﺴون
( )۲۰۰۰نیز تأکید میکند که کنترل بیشازحد شهروندان باعث کاهش اعتماد آنها و افزایش
فﺴاد میشود .اگر چـه فﺴـاد در جوامـع دارای آزادی مطبوعات نیز وجود دارد ،اما باید گفت
آزادی مطبوعات و مردمساالری ایـﻦ تضـمیﻦ را مـﯽدهد که در صورت وﻗوع ،فﺴاد پنهان
نمﯽماند و افﺸاگریهـا میتواند از رشد و گﺴترش فﺴاد جلوگیری کند .تجربه کﺸورهای
دموکراتیک نﺸان داده که سیاستمداران همواره «پاسﺧگو» به مردم و احـزاب مﺨالف هﺴتند
و بهمنظور کﺴـﺐ آرا در انتﺨابـات بـرای مـردم ارزش بﺴـیار ﻗائلنـد ،اما در کﺸورهای دارای
دولت ﺧودکامه ،گروههای فﺸار بـا دادن رشـوه بـه سیاستمداران به راحتﯽ ﻗوانیﻦ و لوایﺢ
تأمیﻦکننده منافع ﺧود را به تصویﺐ رسانده و از ایﻦ طریق فﺴـاد افزایش مﯽیابد (رفیع پور،
 .)۱۳۸۸بهطورکلی ،ادبیات پیﺸیﻦ درباره روابط بیﻦ دموکراسی و فﺴاد ،شواهد متفاوتی را
فراهم کرده است .سیروی و اینکلس  )۱۹۹۰( 6معتقدند ،وجود و حمایت از آزادیهای اساسی
باعث به وجود آمدن احﺴاس و انتظار امنیت و به دنبال آن ،منجر به تحریک مردم جهت
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در نقطه مقابل و از طرف دیگر ،مقوله دموکراسی میتواند اثرات سودمندی هم از لحاظ
اﻗتصادی و هم سیاسی داشته باشد و نهادهای سیاسی توانمندی کنترل ﻗدرت دولت و
محدود کردن رفتارهای رانتجویانه را دارند ،بهطوریکه یکی از منافع دموکراسی فراهم شدن
امکان حذف سردمدارن بﯽصالحیت است .رز -آکرمﻦ  )۱۳۸۵( ۳بیان میدارد که

۴۶۰
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کار ،پسانداز و سرمایهگذاری میگردد .به عقیده آنها ،مﺸارکت سیاسی عمومی نه تنها باعث
شکﺴته شدن تمرکز بر منافع و عالیق گروه اﻗلیت میگردد ،بلکه موجبات افزایش گردش
اطالعاتی میگردد که برای داشتﻦ دولت کارا و بهرهور مورد نیاز است .همچنیﻦ کالو و
همکاران  )۱۹۹۶( ۱نﺸان دادهاند که دموکراسی نﺴﺐ به رژیمهای دیکتاتوری امنیت و آسایش

دارد به تنهایﯽ سهم بیﺸتری از منابع را در اﺧتیار بگیرد ،از شکل گرفتﻦ شبکههای افقی و
گﺴترده اجتماعی جلوگیری نموده و در نتیجه ،مجموعههایﯽ از روابط نابرابر عمودی و یک
سویه میان دولت و مردم و غیر دموکراتیک به وجود میآید (پناهی و امینی.)۱۳۹۰ ،
هدف از ایﻦ پژوهش در ابتدا ،شناسایﯽ پدیده فﺴاد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس
بررسی وابﺴتﮕﯽ آن به برﺧﯽ متﻐیرهـای تأثیرگذار اﻗتصـادی ،سیاسـﯽ نظیر نابرابری درآمد و
حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دموکراسﯽ است .برای ایﻦ منظور ابتدا سعی
میگردد تا به کمک تﺨمیﻦ یک الگوی پیﺸنهادی ،اثرات حقوق مالکیت ،توزیع درآمد و
دموکراسی بر روی درجه گﺴترش فﺴاد توضیﺢ داده شود ،البته اثر نهایﯽ دموکراسی و فﺴاد،
۲
بﺴتﮕی به سهم حمایت از حقوق مالکیت و توزیع درآمد در هر کﺸور دارد .برای مثال ،اوزالنر
( )۲۰۰۸تأکید دارد که انتقال به دموکراسی و اﻗتصاد بازار در اروپای شرﻗی بﯽثباتی بزرگی را
ایجاد کرده و سطوح نابرابری را افزایش داده است .در ادامه سعی میگردد تا در یک تحلیل
مقایﺴهای ،تفاوت های موجود در ماهیت روابط بیﻦ متﻐیرهای فوق بیﻦ کﺸورهای رانتی
برﺧوردار از منابع طبیعی فراوا ن و کﺸورهای غیر رانتی غیر برﺧوردار ،مورد بررسی ﻗرار گیرد.

 ۲مبانی نظری

مبانی نظری ایﻦ پژوهش در دو بﺨش تعادل اﻗتصادی و تعادل سیاسی ارائه شده است.
بهطوریکه ابتدا یک الگوی نﺴلی -غیرتداﺧلی بر اساس الگوی گرادستیﻦ  )۲۰۰۷( ۳در نظر
گرفته شد که در آن ،افراد بهصورت نوعدوستانه و با ترجیحات یکنواﺧت تنها برای یک دوره
زندگی کرده و هر نﺴل شامل تعداد زیادی افراد است که بهصورت یکنواﺧت بر روی دوره][۰,۱
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بیﺸتری جهت اجرای حقوق مالکیت ایجاد مینماید ،اما منافع دموکراسی در کوتاهمدت ﺧود
را نﺸان نمیدهد .هنﮕامی که دموکراسی دوران کوتاهی را تجربه کرده است ،حقوق مالکیت
هنوز ضعیف است ،دموکراسی بلندمدت و ریﺸهدار ضمانتهای بهتری جهت اجرای حقوق
مالکیت فراهم مینماید .بهطورکلی ،تمرکز منابع در دست دولت ،به علت آنکه هر فرد تالش

۴۶۱

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

توزیع شدهاند .بنابرایﻦ فرض میشود ،هر عضو  iدر نﺴل  tدارای مطلوبیت بهصورت رابطه
( )۱است.
()۱

𝑢𝑖,𝑡 = 𝑙𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡+1

()۲

𝑦𝑖,𝑡 = 𝑐𝑖𝑡 + 𝑘𝑖,𝑡+1 + 𝑟𝑖,𝑡+1

که در آن 𝑡 𝑦𝑖,درآمد شﺨص  iاز والدیﻦ ﺧود 𝑘𝑖,𝑡+1 ،سرمایه تولیدی و  𝑟𝑖𝑡+1سرمایه
غیرتولیدی در جﺴتجوی رانت تعریف هﺴتند .در ادامه برای تﺴهیل در انجام کار رابطه ()۳
فرض میشود.
()۳

𝑡𝑒 𝑦𝑖,𝑡 = 𝑦𝑡 +

که در آن 𝑡𝑦 متوسط درآمد نﺴل  tو 𝑡𝑦  𝑒𝑖,𝑡 = 𝑦𝑖,𝑡 −شاﺧص توزیع درآمد و
نﺸاندهنده درجه نابرابری توزیع درآمد در الگوی اﻗتصادی است .تابع تولید با بازدهی کاهنده
نﺴبت به مقیاس و بدون دولت نیز بهصورت رابطه ( )۴فرض میشود.
()۴

𝛼
𝑦𝑖,𝑡+۱ = 𝐴𝑘𝑖,𝑡+۱
, 𝐴 > ۰, ۰ < 𝛼 < ۱
۱

بر اساس مطالعه آلﺴینا و آنجیتوس ( ،)۲۰۰۵فرض میشود که دولت مالیات با نرخ ثابت
بر روی سرمایه فرد وضع کند و از طریق آن پرداﺧت انتقالی یکجا  ۲برای همه افراد تأمیﻦ مالی
شود .چنانچه نرخ مالیات 𝜏 باشد که در طی فرآیند ﻗبل از رأیگیری در ﺧصوص آن
۱

تصمیمگیری میشود ،پس مجموع انتقال برابر 𝑗𝑑  𝜏 ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+۱ﺧواهد بود .البته توزیع
پرداﺧت انتقالی در میان افراد بهوسیله فعالیتهای جﺴتجوی رانت تعییﻦ میشود .همچنیﻦ
مطابق با الگوی سونیﻦ  )۲۰۰۳( ۳و گرادستیﻦ ( )۲۰۰۷فرض میشود که سهم پرداﺧت انتقالی
بهدستآمده توسط فرد  iبرابر با رابطه ( )۵است.
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که در آن 𝑡𝑖𝑐 مصرف شﺨصی 𝑦𝑖,𝑡+1 ،درآمد در دوره بعد متعلق به فرزند وی است.
محدودیت بودجه نیز بهصورت رابطه ( )۲تعریف میشود.

۴۶۲
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) 𝑘𝑖,𝑡+۱ (𝑟𝑖,𝑡+۱+𝑃𝑡+۱
۱
𝑗𝑑) ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+۱ (𝑟𝑗,𝑡+۱+𝑃𝑡+۱

()۵

= 𝑞𝑖𝑡+۱

()۶
()۷

+ (۱ + 𝜏𝑡+۱ )𝑘𝑖,𝑡+۱
𝛼

1

) ∫ 𝑘𝑗,𝑡+1 𝑑𝑗 + (1 + 𝜏𝑡+1 )𝑘𝑖,𝑡+1

𝜏𝑡+۱ 𝑘𝑖,𝑡+۱ (𝑟𝑖,𝑡+۱ +𝑃𝑡+۱ ) ۱
𝑗𝑑 ∫ 𝑘𝑗,𝑡+۱
۱
∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+۱ (𝑟𝑗,𝑡+۱ +𝑃𝑡+۱ )𝑑𝑗 ۰
) 𝜏𝑡+1 𝑘𝑖,𝑡+1 (𝑟𝑖,𝑡+1 +𝑃𝑡+1

1
∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+1 (𝑟𝑗,𝑡+1 +𝑃𝑡+1 )𝑑𝑗 ۰

𝑛
𝑘𝑖,𝑡+۱
=

𝛼

𝑛
(𝐴 = )
𝑦𝑖,𝑡+1 = 𝐴(𝑘𝑖,𝑡+1

بنابرایﻦ مطلوبیت فرد  iمیتواند بهصورت رابطه ( )۸نوشته شود.
()۸

𝛼

1

} ) ∫ 𝑘𝑗,𝑡+1 𝑑𝑗 + (1 + 𝜏𝑡+1 )𝑘𝑖,𝑡+1

) 𝜏𝑡+1 𝑘𝑖,𝑡+1 (𝑟𝑖,𝑡+1 +𝑃𝑡+1

1
∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+1 (𝑟𝑗,𝑡+1 +𝑃𝑡+1 )𝑑𝑗 ۰

( 𝐴{𝑢𝑖,𝑡 = 𝑙𝑛𝑐𝑖,𝑡 + ln

همچنیﻦ بر اساس الگوی پیﺸنهادی سونیﻦ ) )۲۰۰۳و گرادستیﻦ ( ،)۲۰۰۷فرض
۱

۱

میکنیم 𝑗𝑑  ∫۰ 𝑘𝑗𝑡+۱و 𝑗𝑑  ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+۱ 𝑟𝑗,𝑡+۱برای هر فرد برونزا باشد.

در ادامه با توجه به روابط فوقالذکر جهت به دست آوردن شرایط تعادل با توجه به تابع
مطلوبیت فرد از طریق حداکثر کردن مقید تابع مطلوبیت ،شرایط مرتبه اول را به دست

میآورده و به ایﻦگونه عمل میکنیم که در شرایط تعادلی اﻗتصادی و برای هر فرد  ،iالگوی
تصمیمگیری بهینه به شرح روابط ( )۹الی ( )۱۱است.

𝑡𝑢𝑖,

Max:

𝑐𝑖,𝑡 ,𝑘𝑖,𝑡+1 ,𝑟𝑖,𝑡+1

s.t. 𝑦𝑖,𝑡 = 𝑐𝑖,𝑡 + 𝑘𝑖,𝑡+1 + 𝑟𝑖,𝑡+1
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معادله فوق ( ،)۵بهصورت ضمنی اشاره به آن دارد که با سطح مﺸﺨصی از حقوق مالکیت
عمومی یعنی ( ،𝑃𝑡+1 )>0سهم پرداﺧت انتقالی به یک فرد میتواند با توجه به مقدار نهاده
فرد ،افزایش و با توجه به نهاده سایر افراد بهعنوان رﻗیﺐ ،کاهش یابد .بر طبق مطالعه آلﺴینا
و آنجیتوس ( ،)۲۰۰۵بهصورت منطقی فرض میشود با افزایش پرداﺧت انتقالی ،سطح فﺴاد
افزایش مییابد  .در ادامه ،موجودی اولیه سرمایه ﺧالص فرد  iبعد از توزیع مجدد توسط
سرمایهگذاری تولیدی و غیرتولیدی بهصورت رابطه ( )۶و محصول تولیدشده بهوسیله فرد i
در دوره  𝑡 + ۱بهصورت رابطه ( )۷به دست میآیند.

۴۶۳

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

()۹

)

()۱۰
()۱۱

)
)

𝑅) (1−𝜏𝑡+1
𝐾 𝜏𝑡+1

𝑅) (1−𝜏𝑡+1

1

𝑐𝑖,𝑡 = 2𝛼+1 (𝑦𝑖𝑡 + 𝑃𝑡+1 +

𝐾 𝜏𝑡+1
𝑅) (1−𝜏𝑡+1

𝛼

𝐾 𝜏𝑡+1
𝑅) (1−𝜏𝑡+1

𝛼

) − (𝑃𝑡+1 +

𝐾 𝜏𝑡+1

𝑘𝑖,𝑡+1 = 2𝛼+1 (𝑦𝑖𝑡 + 𝑃𝑡+1 +
𝑟𝑖,𝑡+1 = 2𝛼+1 (𝑦𝑖𝑡 + 𝑃𝑡+1 +

1

به آسانی میتوان مﺸاهده نمود درحالیکه  𝑟𝑖,𝑡+۱و  𝜏𝑡+۱افزایش مییابند 𝑘𝑖,𝑡+۱ ،و 𝑐𝑖,𝑡+۱
کاهش ﺧواهند یافت و ایﻦ با نتایج پیﺸیﻦ سازگار بوده و مطلوبیت بهینه فرد  iبهصورت رابطه
( )۱۲میشود.
()۱۲

𝐶 ) + 𝛼𝑙𝑛𝜏𝑡+1 +

𝑅) (1+𝜏𝑡+1
𝐾 𝜏𝑡+1

𝑢𝑖𝑡 = (2𝛼 + 1)𝑙𝑛 (𝑦𝑖𝑡 + 𝑃𝑡+1 +

که در آن𝐶 = 𝑙𝑛𝐴 − (2𝛼 + 1) ln(2𝛼 + 1) + 𝛼(2𝑙𝑛𝛼 + 𝑙𝑛𝑘 − 𝑙𝑛𝑟) :
∗
 𝜏𝑖,𝑡+برای فرد  ،iبهصورت رابطه ( )۱۳است.
نرخ بهینه مالیات 1

=۰
()۱۳

𝛼+1
𝐾
𝑅

)𝛼((𝑦𝑖𝑡 +𝑃𝑡+1 ) −1

𝑡𝑖𝑢𝜕

𝜕𝜏𝑖𝑡+1
∗
𝜏𝑖𝑡+
=1

چنانچه نرخ مالیات بهوسیله رأی اکثریت در جامعه تعییﻦ شود ،رأیدهنده محوری
( ،)mنرخ مالیات را تعییﻦ ﺧواهد نمود (رابطه (.))۱۴
()۱۴

𝛼+1
𝐾
𝑅

)𝛼((𝑦𝑚𝑡 +𝑃𝑡+1 ) −1

۱

∗
𝜏𝑡+
=1

بدون از دست دادن کلیت موضوع ،فرض میشود 𝑡 ،𝑦𝑚,𝑡 = 𝑦𝑡 + 𝑒𝑚,که در آن:𝑦𝑡 ،
متوسط درآمد افراد در زمان  tو 𝑡 :𝑒𝑚,نﺸاندهنده نابرابری درآمد در اﻗتصاد است (رابطه
(.))۱۵

Pivotal voter

1
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1

که در آنها فرض میشود 𝐾 = ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+1 𝑑𝑗:و 𝑗𝑑 𝑅 = ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+1 𝑟𝑗,𝑡+1

۴۶۴
()۱۵

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵
𝛼+1
𝐾
𝑅

)𝛼((𝑦𝑡 +𝑒𝑚,𝑡 +𝑃𝑡+1 ) −1

∗
𝜏𝑡+
=1

در یک کﺸور ( ،)𝑒𝑚,𝑡 >۰درآمد رأیدهنده از متوسط آن پاییﻦتر است و بنابرایﻦ تمایل به
انتﺨاب نرخ مالیات باالتر برای توزیع مجدد وجود دارد و ایﻦ یعنی افزایش فﺴاد .درحالیکه
وﻗتی که توزیع درآمد در یک اجتماع عادالنهتر است ( ،)𝑒𝑚,𝑡 > ۰رأیدهنده با درآمدی باالتر
از متوسط ،نرخ مالیات پاییﻦتری را انتﺨاب نموده و به توزیع مجدد درآمد بﯽمیل ﺧواهد
بود و ایﻦ یعنی کاهش فﺴاد .به طور ﺧالصه ،نابرابری درآمد بﺴتر مناسبﯽ را برای اشاعه
فﺴاد مﺨصوصاً در محیطهای دموکراتیک آماده میکند .گالسر و همکاران  )۲۰۰۳( ۲و سونیﻦ
( ) ۲۰۰۳معتقدند که توزیع نابرابر درآمد ،سرچﺸمه حکمرانی ضعیف است.

Cervellati et al.

1

Glaeser et al.

2
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مطابق با الگوی مطالعاتی آلﺴینا و آنجیتوس ( ،)۲۰۰۵نرخ مالیات  τدر الگو ،نﺸاندهنده
سطح فﺴاد است ،بهطوریکه افزایش نرخ مالیات منجر به افزایش جﺴتجوی رانت برای
درآمد مالیاتی و به دنبال آن افزایش سطح فﺴاد ﺧواهد شد و بالعکس .بنابرایﻦ ،میتوان از
معادله ( ،) ۱۵جهت بررسی اثر دموکراسی بر مقوله فﺴاد با توجه به حمایت از حقوق مالکیت،
نابرابری درآمد و توسعه اﻗتصادی یک جامعه استفاده نمود .بدیهی است که در برﺧی شرایط،
دموکراسی ممکﻦ است حتی فﺴاد را افزایش دهد .همچنیﻦ بر طبق معادله ( ،)۱۵دموکراتیزه
کردن ممکﻦ است نرخ مال یات را افزایش دهد که باعث تقاضای بیﺸتر برای توزیع مجدد و
نهایتاً افزایش فﺴاد ﺧواهد شد .بنابرایﻦ میتوان نتیجهگیری نمود که اثر دموکراسی بر فﺴاد
در کﺸورهای مﺨتلف به وضعیت نابرابری درآمد ،میزان حمایت از حقوق مالکیت و سطح
توسعهیافتﮕی کﺸورها وابﺴته است .ایﻦ نتیجهگیری از الگو ،همﺴو با نتیجه مطالعه کروالتی
و همکاران  ) ۲۰۰۸( ۱است که نﺸان داد ،در شرایط نابرابری درآمدی باال ،پدیده دموکراسی
موجﺐ تضاد اجتماعی میشود ،درحالیکه شرایط الیگارشی میتواند از بروز ایﻦ تضاد
جلوگیری نماید.
در نتیجهگیری دوم از الگو (معادله  )۱۵و با فرض ثبات سایر شرایط ،ایﻦگونه استنباط
میشود که ،نابرابری درآمد موجﺐ فﺴاد میگردد ،بهطوریکه در شرایط بد نابرابری درآمد

۴۶۵

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

تاکیوویال  ) ۱۸۳۵( ۱در مطالعات ﺧود ،احتمال رخ داد نتایج باال را به معنای «ظلم
اکثریت  »۲برای کﺸورهای دموکراتیک اﺧطار کرده بود .در دیدگاه او ،ظلم اکثریت به شرایطی
اطالق میگردد که اکثریت از ﻗدرت ﺧود در یک دموکراسی استفاده کنند تا عالیق ﺧود را
نﺴبت به عالیق اﻗلیت ها به کرسی بنﺸانند .مﺸﺨصاً ،اگر توزیع درآمد در یک کﺸور نابرابر

معرفیشده (معادله  ) ۱۵مﺸﺨص است که حمایت از حقوق مالکیت همبﺴتﮕی منفی با فﺴاد
∗
 𝜏𝑡+۱یا فﺴاد کاهش
دارد .بهطوریکه با افزایش  𝑃𝑡+۱یعنی حمایت حقوق مالکیت ،مقدار
مییابد .ایﻦ نتیجه را در رابطه ( )۱۶میتوان مﺸاهده نمود.
1

𝑗𝑑 ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+1

()۱۶

1

𝑗𝑑 ∫۰ 𝑘𝑗,𝑡+1 𝑟𝑗𝑡+1

=

𝐾
𝑅

∗
𝜕𝜏𝑡+
1

< ۰,
)𝑅𝜕(𝐾 ⁄

بدیهی است که مقدار  ،𝑟𝑗,𝑡+۱همبﺴتﮕی منفی با سطح حمایت از حقوق مالکیت داشته
باشد و انﺴان عقالی ﯽ در شرایط حمایت ضعیف از حقوق مالکیت ،مﺨارج بیﺸتری را به
مصرف اﺧتصاص دهد .بنابرایﻦ 𝑅 𝐾⁄منعکسکننده امنیت حقوق مالکیت و نﺸاندهنده

رابطه عکس حقوق مالکیت مطمئﻦ و فﺴاد است .از معادله ( )۱۵میتوان استنباط نمود که
حقوق مالکیت ممکﻦ است بهعنوان یک ضریﺐ از دموکراسی و نابرابری درآمدی بر حﺴﺐ
تأثیرگذاری بر روی فﺴاد عمل نماید .عالوه بر ایﻦ ،دموکراسی ممکﻦ است بر حمایت از حقوق
مالکیت از طریق نرخ مالیات اثر بگذارد .به طور ﺧالصه ،راهکار اثرگذاری در ایﻦ الگو بهصورت
∗
 𝜏𝑡+۱را تعییﻦ کرده
غیرمﺴتقیم عمل میکند ،بهطوریکه ابتدا رأیگیری با ﺧود نرخ مالیات
و بر  𝑟𝑗,𝑡+۱و  𝑘𝑗,𝑡+۱اثر میگذارد و از ایﻦ طریق در نهایت بر مقوله حمایت از حقوق مالکیت
𝑅 𝐾⁄اثر ﺧواهد گذاشت .در ایﻦ رابطه ،کروالتی( )۲۰۰۸به نکته ارزشمندی اشاره میکند که
دموکراسی اگرچه برای تقویت حمایت از حقوق مالکیت ایجاد شده است ،اما برای حمایت از
حقوق مالکیت نه کافی و نه ضروری است .از معادله( )۱۵همچنیﻦ میتوان نتیجه گرفت که
<۰

∗
𝜕𝜏𝑡+۱

𝑡𝑦𝜕

؛ یعنی گﺴترش سطح درآمد متوسط از طریق توسعه اﻗتصادی ،فﺴاد را کنترل

Tocqueville
Tyranny of the majority

1
2
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باشد ،نظام دمکراتیک فراهمشده با برابری سیاسی ،ممکﻦ است منجر به توزیع مجدد
بیشازاندازه و یا حتی سلﺐ مالکیت عمومی شود؛ آن چیزی که میتواند حمایت از حقوق
مالکیت را ضعیف و فﺴاد را افزایش دهد .ایﻦ ﺧطر در وضعیتهای ایدهآل با برابری و آزادی
کامل همانگونه که تاکیوویال ( )۱۸۳۵بیان داشت ،ظاهر نﺨواهد شد .به آسانی از الگوی

۴۶۶

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

ﺧواهد نمود و ایﻦ امر با نتیجه گرفتهشده توسط اکثر مطالعات تجربﯽ تائید شده است
(تریزمﻦ .)۲۰۰۷ ،بهطور ﺧالصه ،نتایج نظری حاصل از الگوی معرفیشده در ﻗالﺐ چارچوب
نظری در ایﻦ بﺨش بیانﮕر ایﻦ واﻗعیت است که سطح فﺴاد در یک اﻗتصاد ،مﺸترکاً توسط
دموکراسی ،حمایت از حقوق مالکیت و نابرابری درآمد تعییﻦ میشود .بهطوریکه ،اثر

 ۳پیشینه مطالعات تجربی

در مبانی تئوریک و هنﮕام برﺧورد با مﺸکل عدم تطابق شواهد ﺧطی و غیرﺧطی بیﻦ
دموکراسی و فﺴاد ،نیاز به وارد نمودن عوامل دیگر در تحلیل جهت درک بهتر روابط بیﻦ
متﻐیرهای فوق استنباط میگردد و عمدتاً اثر دموکراسی بر روی فﺴاد را مﺸروط به نحوه
توزیع درآمد و شکل استقرار حقوق مالکیت میدانند .در ایﻦ رابطه ،مهاتدی و روی )۲۰۰۳( ۱
ارتباط بیﻦ فﺴاد و دموکراسی را الگوسازی نمودهاند .آنها فرض میکنند که دموکراسی همان
جریان آسان اطالعات و دسترسی امکانپذیر به دولت است ،بهطوریکه از نظر آنها ،جوهر
و اصل دموکراسی را سهم انتﺨاباتی و رﻗابت سیاسی و فﺴاد تﺸکیل میدهد و بروز فﺴاد همان
فعالیت جﺴتجوی رانت بهحﺴاب میآید .همچنیﻦ آلﺴینا و آنجیتوس  )۲۰۰۵( ۲با معرفی یک
الگوی نﺴلی -غیرتداﺧلی  ،۳سعی در نﺸان دادن وجود حالت باثبات چندگانه در سطوح
نابرابری ،توزیع مجدد درآمد و فﺴاد نمودند .اگر چه آدیس و دی تال ( )۱۹۹۷و فیزمﻦ و
گتی  )۲۰۰۲( 4در مطالعه ابتدایﯽ ﺧود هرگونه اثرات ﻗابل توجه بر روی فﺴاد از طریق حقوق
سیاسی و آزادیهای مدنی را رد نمودند ،اما آدیس و دی تال  )۱۹۹۹( 5در پژوهش بعدی ﺧود
به ایﻦ نتیجه رسید که حقوق سیاسی کم با سطح فﺴاد کم همبﺴتﮕی پایینی دارند.
تریزمﻦ  )۲۰۰۰( 6در پژوهش ﺧود اثر مﺴتقیم و معنیداری از دموکراسی بر روی فﺴاد
پیدا نکرد ،اگرچه مطالعه وی نﺸان داد که در طی دموکراسی ،کاهش معنیداری در فﺴاد
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دموکراسی سیاسی بر روی فﺴاد بﺴتﮕی به شرایط اﻗتصادی و اجتماعی مانند حمایت از حقوق
مالکیت و نابرابری درآمد دارد.

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

۴۶۷

اتفاق افتاده است .در پژوهشهای بعدی ،گلداسمیت  )۱۹۹۹( ۱اعالم نمود که دموکراسی
سیاسی با درجه پایینی از فﺴاد سیاسی همراه است و چاودری  )۲۰۰۴( ۲نتیجه گرفت که وجود
دموکراسی میتواند سطح فﺴاد را بهطور معنیداری کاهش ده د .از دیدگاه متفاوت دیگر،
مطالعه بوهرا و همکاران  )۲۰۰۴( ۳نﺸان داد که مﺸارکت شهروندی در رﻗابتهای انتﺨاباتی،

( ) ۲۰۰۹با استفاده از رگرسیون چندگانه نﺸان دادند که تنها در کﺸورهای با فﺴاد باال ،وجود
دموکراسی کاهش معنیداری در فﺴاد ایجاد میکند .
بئنودی مﺴکویتا و همکاران  )۲۰۰۱( ۷ایﻦ ایده را مطرح نمودند که وجود کنترل اندک بر
روی ﻗدرت سردمداران استبدادی باعث شده تا اکثر آنها درگیر پارتیبازی  ۸و فﺴاد شوند.
همچنیﻦ لیپﺴت  )۱۹۵۹( ۹مطرح مینماید که رابطهای نزدیک بیﻦ ثروت و دموکراسی وجود
دارد و در جوامع صنعتی که در آن ثروت از طریق تعداد زیادی از تولیدکنندگان صنعتی به
وجود میآید ،احتمال به وجود آمدن دموکراسی بیﺸتر است ،زیرا در نظامی که در آن انتﺨاب
سیاسی و اﻗتصادی آزاد به اندازه کافی جهت ایجاد ﺧلق ثروت وجود دارد ،ﻗﺸر متوسط
مﺸارکت ﻗوی ﺧواهند داشت.
نتایج مطالعه رودریک  )۲۰۰۲( ۱۰نﺸان داد که نهادهای دموکراتیک ،نظام ﻗضائی مﺴتقل
و کارا و بروکراسی غیرفاسد ،بهتریﻦ نهادها جهت مدیریت توزیع تعارضات اجتماعی است .در
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تا حدود زیادی میزان کنترل بر فﺴاد را افزایش میدهد .گل و نلﺴﻦ  )۲۰۰۵( 4در مطالعه
مﺸترک ﺧود و بر اساس شواهد تجربﯽ بهدستآمده ،نتیجه گرفتند که کﺸورهای با دموکراسی
ضعیف ،همیﺸه سطح باالیﯽ از فﺴاد دارند .امرسون  )۲۰۰۶( 5نﺸان داد که سطح باالی
6
حقوق سیاسی در جوامع درحالتوسعه ،اثر کاهﺸی بر روی فﺴاد دارد .همچنیﻦ بیلگر و گل

۴۶۸

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

همیﻦ رابطه ،نورث  )۱۹۹۰( ۱و بوئنودی ماسکیتا ( )۲۰۰۱بر ایﻦ نکته تأکید میکنند که در
رژیمهای دموکراتیک ،شهروندان میتوانند سیاستمداران فاسد را حذف کرده و باعث رشد
اﻗتصادی شوند .آنها عقیده دارند ،وجود امکان تنبه افراد انتﺨابشده انﮕیزه ﻗوی برای
سیاستمداران است تا فعالیتهای ﺧود را در زمینههایﯽ که به لحاظ اﻗتصادی نﺴبتاً فاسد

بیﻦ وجود اﻗلیتهای نژادی و فﺴاد دارند.
کوترا و همکاران  )۲۰۱۲( ۳در پژوهﺸی به بررسی حجم دولت ،فﺴاد و دموکراسی پرداﺧته
و نتایج بررسی آنها نﺸان داد که اگر سطح دموکراسی باال باشد ،افزایش در حجم دولت ،فﺴاد
را کاهش میدهد و اگر سطح دموکراسی پاییﻦ باشد ،افزایش در حجم دولت باعث افزایش
فﺴاد میشود .تریزمﻦ ( )۲۰۰۰و آدسرا و همکاران  )۲۰۰۳( 4نیز در بررسی رابطه بیﻦ
دموکراسی و فﺴاد ،به یک رابطه معنیدار دست یافته و نﺸان دادند که دموکراسی از جمله
مهمتریﻦ عوامل تأثیرگذار بر فﺴاد است .مونتینوال و جک مﻦ  )۲۰۰۲( 5عالوه بر آزمونهای
مرتبط با رابطه ﺧطی فﺴاد-دموکراسی ،به بررسی اثرات غیرﺧطی رﻗابت سیاسی بر روی
پدیده فﺴاد پرداﺧته و نﺸان دادند که اگرچه فﺴاد در کﺸورهای دیکتاتوری ،کمتر از کﺸورهای
تا اندازهای دموکراتیک است ،اما ایﻦ ارتباط بعد از آستانهای از سطح دموکراتیک بودن،
کاهش مییابد  .در ارتباط با روش تحلیل رابطه بیﻦ دموکراسی و فﺴاد ،سانگ )۲۰۰۴( 6
استنباط میکند که تابع مکعبﯽ با دادههای تابلویﯽ ،بهتریﻦ تابع برای بررسی رابطه بیﻦ
دموکراسی و فﺴاد است .مهاتدی و روی ( )۲۰۰۳با طراحی یک الگوی رشد درونزای
دوبﺨﺸی ،به بررسی رفتار عامالن اﻗتصادی در جﺴتجوی رانت از بﺨش تولید ،مﺸاهده
نمودند که یک اثر  -Uبرگﺸتی از دموکراسی بر روی فﺴاد در کﺸورها وجود دارد ،بهطوریکه
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هﺴتند ،محدود نمایند .از سوی دیگر در رژیمهای استبدادی ،حذف کردن سردمداران
استبدادی که جامعه را به سمت شکلهای بﺴیار هزینه بر فﺴاد هدایت میکنند سﺨت است.
الپورتا و همکاران  ،)۱۹۹۹( ۲مقوله فﺴاد و ریﺸههای آن را از جنبه دیگری مورد مطالعه ﻗرار
داده و بر عوامل فرهنﮕی و تاریﺨی تأکید کردند و برای مثال اعتقاد به وجود رابطه مﺴتقیم

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

۴۶۹

رانت و سطح فﺴاد در کﺸورهای دموکراتیک جوان ،افزایش و در کﺸورهای دموکراتیک
ﻗدیمی ،با هم کاهش مییابد.
راک  ) ۲۰۰۷( ۱نیز در پژوهش ﺧود از رهیافت متﻐیر ابزاری برای نمایش تجربﯽ یک ارتباط
-Uبرگﺸتی بیﻦ دموکراسی و فﺴاد استفاده نمود .ساها و همکاران  ،)۲۰۰۹( ۲با استفاده از

اﻗتصادی بر فﺴاد اثرات متفاوتی دارند و تﺸﺨیص تفکیکی ،راهکار و ارتباط روشﻦ بیﻦ
متﻐیرهای دموکراسی ،آزادی اﻗتصادی و فﺴاد مﺸکل به نظر میرسد.
در بیﻦ مطالعات داﺧلی ،صباحی و ملک الﺴاداتی ( ،)۱۳۸۸به بررسی تأثیر کنترل فﺴاد مالی
بر رشد اﻗتصادی در نمونهای وسیع از کﺸورهای جهان و در دوره زمانی  ۱۹۹۶تا ۲۰۰۶
پرداﺧتند .نتایج تحقیق ،گویای ایﻦ واﻗعیت است که اگرچه در کﺸورهای پردرآمد و کﺸورهای
دارای درآمد متوسط ،کنترل فﺴاد با رشد اﻗتصادی ارتباط مثبت معناداری دارد ،اما در
کﺸورهای کمدرآمد ،ایﻦ ارتباط منفی و معنادار است .صادﻗی و همکاران ( ،)۱۳۸۹سعی در
اندازهگیری فﺴاد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اﻗتصادی) نموده و بیان
داشتند که فﺴاد پدیدهای پیچیده ،چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از
یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اﻗتصادی
را در برمیگیرد ،گﺴترده است .نتایج حاصل از پژوهش آنها نﺸان داد که با فرض آنکه حجم
اﻗتصاد زیرزمینی و شاﺧص واﻗعی دستمزد مهمتریﻦ عوامل اﻗتصادی پدیده فﺴاد باشند ،روند
شاﺧص فازی فﺴاد ایران در فاصله سالهای  ۴۳تا  ۴۸با شاﺧص عددی حدود  ۰٫۷بیﺸتریﻦ
مقدار را داشت .طی سالهای ( )۱۳۴۸ -۵۳کاهش ،در فاصله سالهای ( )۵۸-۱۳۵۳و
همچنیﻦ از سال  ۱۳۷۳به بعد روند صعودی داشته است .بعد از انقالب اسالمی و در دوران
جنگ تحمیلی نیز ،شاﺧص عددی از پایداری نﺴبﯽ (بیﻦ  ۰٫۳تا  )۰٫۵برﺧوردار بوده است.
همچنیﻦ ،صیادزاده و علمی ( ) ۱۳۹۰در پژوهش ﺧود به بررسی رابطه فﺴاد ،اندازه دولت و
درجه باز بودن اﻗتصاد در مدلهای رشد پرداﺧته و نتایج بیانﮕر اثر مثبت درجه بازی اﻗتصاد
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شاﺧصهای  ۸گانه آزادی اﻗتصادی و رگرسیون اثرات ثابت به بررسی پیچیدگی رابطه بیﻦ
دموکراسی و فﺴاد پرداﺧته و نﺸان دادند که آزادی اﻗتصادی همیﺸه فﺴاد را کاهش داده،
بهطوریکه دموکراسی تحت آزادی اﻗتصادی ضعیف و ﻗوی ،به ترتیﺐ فﺴاد را افزایش و کاهش
میدهد .در همیﻦ رابطه ،مطالعه گل و نلﺴﻦ  )۲۰۰۵( ۳نﺸان داد که اجزای متفاوت آزادی

۴۷۰

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

بر کاهش فﺴاد اﻗتصادی و رابطه معکوس اندازه دولت با شاﺧص فﺴاد اﻗتصادی است،
بهطوریکه هرچه اندازه دولت کوچکتر باشد ،با فﺴاد اﻗتصادی کمتر مواجه ﺧواهیم بود.
در ارتباط با واژه اﻗتصادی رانتیر  ،۱مربوط به کﺸورهایﯽ که مﺸکل وابﺴتﮕی شدید به
وفور منابع طبیعی دارند و اثرات منفی ایﻦ وابﺴتﮕی ،اﻗتصاد آنها را با توسعهنیافتﮕی مواجه

الگوهای رشد اﻗتصادهای رانتی شده در ایﻦ کﺸورها ،متفاوت از الگوی رشد اﻗتصادی آنها
درگذشته است .تعریف محقق از اﻗتصاد رانتی در ایﻦ پژوهش عبارتﺴت از ویژگی کﺸورهایﯽ
که مقدار ﻗابل توجه و مداومی از رانت ﺧارجی دریافت میکنند .در مورد ایران ،منظور از رانت
ﺧارجی همان پرداﺧتی بابت صادرات مواد ﺧام نظیر نفت است که ارتباط کمی با فرایند تولید
اﻗتصاد داﺧلی دارد .در ایﻦ نمونه از کﺸورها محصول مورد نظر بیﺸتر در بﺨش معدن است
و معموالً بﺨشهای مورد نظر حدود  ۱۰درصد از تولید ناﺧالص داﺧلی ( )GNPو یا حدود
 ۴۰درصد صادرات کﺸور را به ﺧود اﺧتصاص میدهند (بانک جهانی.)۱۹۹۷ ،
هدف از مطالعه حاضر در ابتدا ،شناسایﯽ پدیده فﺴاد در یک تحلیل تعادل عمومی و
سپس بررسی وابﺴتﮕﯽ آن به برﺧﯽ متﻐیرهـای تأثیرگذار اﻗتصـادی ،سیاسـﯽ نظیر نابرابری
درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دموکراسﯽ است .برای ایﻦ منظور ابتدا
سعی میگردد تا به کمک تﺨمیﻦ یک الگوی پیﺸنهادی ،اثرات حقوق مالکیت ،توزیع درآمد
و دموکراسی بر روی درجه گﺴترش فﺴاد توضیﺢ داده شود .در ادامه الزم است در یک تحلیل
مقایﺴهای ،تفاوت های موجود در ماهیت روابط بیﻦ متﻐیرهای فوق بیﻦ کﺸورهای رانتی
برﺧوردار از منابع طبیعی فراوان و کﺸورهای غیر رانتی غیر برﺧوردار ،مورد بررسی ﻗرار گیرد
که از ایﻦ نظر با مطالعات انجامشده در ﻗبل متفاوت ﺧواهد بود.

 ۴روش تحقیق

با توجه به الگوی ارائه شده در مبانی نظری پژوهش و همچنیﻦ ﺧالصه نتایج حاصل از ارائه
مطالعات تجربﯽ انجامشده ،در ایﻦ پژوهش ،از عوامـل و متﻐیرهـای متفـاوتﯽ جهت
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نموده است ،اولیﻦ بار توسط مهدوی  ،)۱۹۷۰( ۲تحت عنوان «الگوها و مﺸکالت توسعه
اﻗتصادی در کﺸورهای رانتیر :مطالعه موردی ایران» مطرحشده و توسط دانﺸگاه آکﺴفورد
در «مطالعات تاریخ اﻗتصادی ﺧاورمیانه» منتﺸر گردید .در ایﻦ پژوهش که با بررسی دادههای
بازه زمانی  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۶کﺸورهای ﺧاورمیانه و بهویژه ایران انجام شد مﺸﺨص گردید که

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

۴۷۱

اندازهگیری متﻐیرهای منافع و هزینه فﺴـاد بهـره گرفته شد تا معنادار بودن آنها آزمون شود.
اگرچه در ادبیات مبارزه با فﺴاد و در ﺧصوص عوامل تعییﻦکننده فﺴـاد اتفاقنظری واحد
بهدست نیامد ،اما مﺸﺨص گردید که شاید تأثیرگذار بر فﺴاد ،مقوله دموکراسی باشد که هم
از جنبه تصمیمگیریهای اﻗتصادی و هم تضارب ﻗدرت سیاسی در گزینه انتﺨاب ،تأثیر ﻗابل

و تﺸکل اجتماع ،با فﺴاد همبﺴتﮕﯽ منفﯽ داشته باشند .اگرچه هیﭻ نظام سیاسﯽ مبـرا از
فﺴاد را نمﯽتوان یافت اما بیﻦ میزان فﺴاد ،مردمساالری و سطﺢ توسعهیافتﮕی رابطـه وجـود
دارد ،به ایﻦ معنﯽ که هر چه سطﺢ توسعهیافتﮕی باالتر و میزان دﺧالت و مﺸارکت مردم در
تعییﻦ سرنوشت و نحوه مدیریت جامعه بیﺸتر باشد ،به همان نﺴبت فﺴاد ﻗابلیت بروز کمتری
دارد .جهت ارزیابﯽ رابطه فﺴاد با حقوق مالکیت ،نابرابری درآمد و دموکراسی ،با استفاده از
دو متﻐیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت بهعنوان متﻐیرهای تأثیرگذار بر رابطه
دموکراسی و شاﺧص فﺴاد ،در الگوی اندازهگیری پژوهش بهصورت روابط  ۱۷و  ۱۸معرفی
شده است.
()۱۷
()۱۸

𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑡 = 𝑐۰ + 𝑐۱ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑡 + 𝑐۲ 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 + 𝑐۳ 𝑃𝑅𝑖𝑡 + 𝑐۴ 𝑋𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑡 = 𝑐۰ + 𝑐۱ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖,𝑡 + 𝑐۲ 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 + 𝑐۳ 𝑃𝑅𝑖,𝑡 + 𝑐۴ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖,𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝑖,
𝑡+𝑐۵ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖,𝑡 ∗ 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 + 𝑐۶ 𝑋𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,

که در آنها ،متﻐیر 𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,نمایانﮕر شاﺧص فﺴاد کﺸور  iبرای زمان  tو متﻐیر 𝑡𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖,
نمایانﮕر شاﺧص دموکراسی کﺸور  iبرای زمان  ، tمتﻐیر 𝑡 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,نمایانﮕر شاﺧص نابرابری
توزیع درآمد جینی ،و متﻐیر 𝑡𝑖𝑅𝑃 نﺸانﮕر شاﺧص حمایت از حقوق مالکیت هﺴتند .همچنیﻦ
 Xi,tبرداری از متﻐیرهای کنترل و تعییﻦکننده فﺴاد مطابق با ادبیات نظری و تجربﯽ پژوهش
شامل متﻐیر  HCسرمایه انﺴانی (تعداد ثبتنامی در مقطع متوسط مدارس) ،متﻐیر :GOV
اندازه دولت (نﺴبت هزینههای مصرفی دولت به  ،)GDPمتﻐیر  PIبﯽثباتی سیاسی ،متﻐیر
 INVسرمایهگذاری (تﺸکیل سرمایه ثابت ناﺧالص بهصورت درصدی از  )GDPو متﻐیر
 OPENدرجه باز بودن تجاری میباشد.
در ایﻦ پژوهش ،از دادههای تابلویﯽ سالهای  ۱۹۹۶تا  ،۲۰۱۳مربوط به  ۵۳کﺸور منتﺨﺐ
شامل کﺸورهای توسعهیافته که در «پیوست  »۱آمده ،استفاده شد تا بر مبنای تﺨمیﻦ یک
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تـوجهﯽ بـر فﺴـاد دارد .برای ایﻦ منظور ،از متﻐیر دموکراسی که میانﮕیﻦ شاﺧصهای حقوق
سیاسﯽ و آزادی مدنی بوده و بهعنوان یک عامل سیاسی بر فﺴاد تأثیر دارد ،استفاده شد.
انتظار میرود که شاﺧص حقوق سیاسی ،شامل انتﺨابات دموکراتیک ،ﻗوه ﻗانونگذاری
احزاب مﺨالف و شاﺧص آزادی مدنﯽ ،شـامل رسانههای گروهی آزاد و مﺴتقل ،آزادی بیان

۴۷۲
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سیﺴتم معادالت پانل برای ایﻦ تعداد از کﺸورها ،بتوان در ابتدا به بررسی اثر دموکراسی بر
فﺴاد پرداﺧت و سپس یک تحلیل مقایﺴه ای نﺴبﯽ از روابط بیﻦ متﻐیرهای مذکور در بیﻦ
کﺸورهای رانتی و کﺸورهای غیر رانتی ارائه داد .جهت انتﺨاب کﺸورها از دو طیف کﺸورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه استفاده شد .از آنجا که در بﺨﺸی از ایﻦ پژوهش کﺸورهای رانتی

) . 1979همچنیﻦ برای شاﺧص فﺴاد ،از شاﺧص معتبر راهنمای ریﺴک کﺸورهای
بیﻦالمللی  )ICRG( ۱استفاده شد .نمرهدهی شاﺧص بهگونهای است که نمرات دادهشده بیﻦ
صفر تا  ۱۰۰تقﺴیم میشوند .اعداد باالتر نﺸاندهنده پاییﻦ بودن فﺴاد در کﺸور است و با
فاصله گرفتﻦ از  ۱۰۰به سمت اعداد کمتر ،نﺸانﮕر فﺴاد بیﺸتر ﺧواهد بود .بنا به اﻗتضای
چگونﮕی ﻗرارگیری شاﺧص فﺴاد در ایﻦ پژوهش و با تﻐییر مقیاس برای شاﺧص ،نﺸان دادیم
که اعداد بزرگتر نﺸاندهنده فﺴاد کمتر و اعداد کوچکتر نﺸاندهنده فﺴاد بیﺸتر درکﺸورها
است .تمام تﺨمیﻦها در ایﻦ الگو نیز توسط نرمافزار  STATA13انجام شده است.

 ۵یافتهها و نتایج

نتایج حاصل از تحلیل ضرایﺐ همبﺴتﮕی بیﻦ متﻐیرهای اصلی الگو یعنی فﺴاد و دموکراسی،
حقوق مالکیت ،ضریﺐ جینی ،رشد اﻗتصادی ،سرمایهگذاری فیزیکی ،اندازه دولت ،بﯽثباتی
سیاسی و امید به زندگی در جدول  ۱ﺧالصه شده است .ستون اول جدول نﺸاندهنده آنﺴت
که شاﺧص فﺴاد همبﺴتﮕی منفی با دموکراسی ،حقوق مالکیت ،رشد اﻗتصادی ،هزینههای
دولتی ،سرمایهگذاری و امید به زندگی و همبﺴتﮕی مثبتی با بﯽثباتی سیاسی و ضریﺐ جینی
دارند .در ادامه ،الزم بود تا ایﺴتائی متﻐیرهای مورد استفاده در الگوی ایﻦ پژوهش که از نوع
دادههای تابلویﯽ است ،مورد بررسی ﻗرار گیرد .از ایﻦ آزمون وﻗتی تعداد مقطعها زیاد ،تا
حدی نامتقارن و دوره زمانی نﺴبتاً زیاد باشد استفاده میشود زیرا نﺴبت به سایر آزمونهای
کنترل مانایﯽ و پایایﯽ داده های پانلی برتری نﺴبﯽ دارد .نتایج ایﻦ بررسی که در آن فرضیه
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و غیر رانتی با یکدیگر مقایﺴه میشوند ۱۵ ،کﺸور با اﻗتصاد رانتی که بنا بر تعریف بانک جهانی
و بر مبنای صادرات نفت جزو کﺸورهای رانتی محﺴوب میشوند ،انتﺨاب شدند .در ایﻦ ﻗبیل
از کﺸورها ،عمده محصوالت تولیدی در بﺨش معدن بوده و حدود  ۱۰درصد  GNPو یا
حدود  ۴۰درصد صادرات کﺸورهای مزبور را به ﺧود اﺧتصاص میدهند (World Bank,

۴۷۳

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

صفر مبتنی بر ریﺸه واحد یا ناایﺴتائی متﻐیرها با آزمون نوع فیﺸر  ،۱در سطح  %۵معنیداری
رد میشود در جدول پیوست  ۲ایﻦ پژوهش گزارش شده است.
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GOV

۱

۱
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۱
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۱
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-۰٫۳۵

۱
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۰٫۴۶
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۰٫۴۴
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۱

۱
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۰٫۱۴

-۰٫۱۰
-۰٫۱۴
۰٫۰۰۰۳
-۰٫۰۳
-۰٫۱۲
-۰٫۱۵

-۰٫۵۴
۰٫۵۸
-۰٫۷۰
-۰٫۲۲
۰٫۴۸
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GOV
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PR
Life
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یادداشت :اعداد داﺧل جدول از یافتههای پژوهش استﺨراج شده است.

جهت انتﺨاب روش مناسﺐ جهت بررسی اثرات متﻐیرها بر شاﺧص فﺴاد با روش پانل دیتا،
ابتدا از آزمون  Fلیمر  ۲برای انتﺨاب بیﻦ روشهای پانلی  ۳و تلفیقی  4و سپس از آزمون هاسمﻦ
( ) ۱۹۷۸جهت انتﺨاب روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی ،استفاده شد .با توجه به نتـایج
بهدستآمده در جدول ( ،)۲مﺸﺨص گردید که سـطح احتمال آمـاره آزمون  Fلیمر برای
شاﺧص فﺴاد ( )۰٫۰۰۰کمتر از سطح ﺧطای مورد پذیرش ( ۵درصد) بهدست آمد،
نتیجهگیری شد که روش دادههای پانلی () نﺴبت به روش دادههای تلفیقی ارجحیت داشته
و برای برازش الگوی رگرسیونی از روش دادههای پانلی استفاده شد .همچنیﻦ با استفاده از
آزمون بروش -پاگان برای بررسی بیﻦ اثرات تصادفی و روش دادههای تلفیقی استفاده گردیده

1

Fisher type
Limer
3
Panel
4
Poold
5
Hausman
2
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جدول ۱
ماتریس همبستگی بین متغیرهای اصلی

۴۷۴
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است که نﺸان داده شد روش اثرات تصادفی بر روش دادههای تلفیقی ارجحیت دارد .همچنیﻦ
با توجه به اینکه سطح احتمال آماره هاسمﻦ ( )۰٫۰۰۰برای شاﺧص فﺴاد کمتر از سطح
ﺧطای مورد پذیرش ( ۵درصد) بهدست آمد ،نتیجهگیری شد که روش رگرسیون با اثرات ثابت
ضرایﺐ حاصل از تﺨمیﻦ اثر متﻐیرها بر شاﺧص فﺴاد  ICRGدر جدول ( )۲با تأکید بر اعداد
منتج از فرض پذیرفتهشده اثرات ثابت ﺧالصه شده است.
جدول ۲
نتایج بررسی اثرات متغیر دموکراسی بر شاخص فساد ICRG
متﻐیر
دموکراسی
رشد اﻗتصادی
ضریﺐ جینی
سرمایهگذاری
حقوق مالکیت
امید به زندگی
هزینههای دولت
بﯽثبات سیاسی
F-limer
Breusch and Pagan
H-hausman

Pooled OLS
رگرس پانلی

Fixed Effect
اثرات ثابت

Random Effect
اثرات تصادفی

(-۰٫۳۳ )۰٫۰۱
(-۰٫۲۸ )۰٫۰۰
(۰٫۰۹ )۰٫۰۰
(-۲٫۳۳ )۰٫۰۰
(-۱۳٫۶۴ )۰٫۰۰
(۲٫۰۳ )۰٫۸۲
(-۰٫۲۶ )۰٫۰۰
(۳۱٫۰۹ )۰٫۰۰

(-۰٫۴۹ )۰٫۰۳
(-۰٫۳۷ )۰٫۰۰
(۰٫۳۶ )۰٫۰۰
(-۵٫۷۵ )۰٫۰۰
(-۷٫۵۶ )۰٫۰۰
(-۸٫۴ )۰٫۸۰
(۰٫۲۲ )۰٫۱۳
(۱۹٫۴ )۰٫۰۰
۱۱٫۲۳
۱۲۲۳٫۴۶
۳۲٫۱۱

(-۰٫۶۹ )۰٫۰۰
(-۰٫۳۷ )۰٫۰۰
(۰٫۳۶ )۰٫۰۰
(-۳٫۹۷ )۰٫۰۰
(-۸٫۵۹ )۰٫۰۰
(-۵٫۴۵ )۰٫۷۱
(-۰٫۰۷ )۰٫۴۷
(۲۲٫۸۹ )۰٫۰۰
()۰٫۰۰
()۰٫۰۰
()۰٫۰۰

یادداشت :اعداد داﺧل جدول از یافتههای پژوهش استﺨراج شده است .تعداد کﺸورهای نمونه  ۵۳کﺸور است.
اعداد داﺧل پرانتز ارزش احتمال آزمون را نﺸان میدهد.

ستون دوم از جدول ( )۲برای اثرات ثابت نﺸان میدهد که دموکراسی اثر منفی معنیداری
بر فﺴاد دارد (مطابق با مطالعه گلداسمیت  ۱۹۹۹و راک  .)۲۰۰۹همچنیﻦ متﻐیر حقوق
مالکیت ،نرخ رشد اﻗتصادی و سرمایهگذاری رابطه منفی و معنیداری با فﺴاد دارند .به عبارت
دیگر افزایش ایﻦ متﻐیرها موجﺐ کاهش فﺴاد در اﻗتصاد کﺸورهای منتﺨﺐ شده است که با
تئوری های معرفی شده سازگار است .از سوی دیگر ضریﺐ جینی و بﯽثباتی سیاسی رابطه
مثبت معنیداری با شاﺧص فﺴاد دارند .ایﻦگونه میتوان اشاره نمود زمانی که نابرابریهای
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نﺴبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد.

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

۴۷۵

اﻗتصادی و بﯽثباتی سیاسی در یک جامعه افزایش یابد مقدار فﺴاد افزایش ﺧواهد یافت .در
تﺨمیﻦ حاضر روابط متﻐیرهای هزینههای دولت و امید به زندگی معنیدار نیﺴتند .۱

 ۱در مورد بﯽمعنی بودن یا عالمت ﺧالف انتظار برﺧی متﻐیرها مانند هزینههای دولت باید ایﻦ نکته را ﺧاطرنﺸان
کرد که ،در بیﺸتر مطالعات بهصورت معادالت تکی نﺸان داده شده است که عالمت مورد انتظار ایﻦ ضرایﺐ،
معنیدار بوده؛ شاید بتوان ایﻦگونه بیان نمود که اثر برآورد مﺸترک ممکﻦ است موجﺐ نﺸان دادن بﯽاثری و یا
عالمت ﺧالف انتظار ایﻦ متﻐیرها بر روی متﻐیر فﺴاد شده باشد.
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در ادامه ،با توجه به ارجحیت اثرات ثابت در الگوهای پانلی ،به بررسی الگوی رگرسیونی
به تفکیک کﺸورهای رانتی و غیر رانتی پرداﺧته شد که نتایج در جدول ( )۳ﺧالصه شده است.
در جدول مﺸاهده میگردد که رابطه متﻐیر دموکراسی و شاﺧصهای فﺴاد برای دو
تقﺴیمبندی انجام شده متفاوت است .بهطوریکه دموکراسی اثر منفی و معنیداری بر شاﺧص
فﺴاد در کﺸورهای غیر رانتی دارد .همچنیﻦ متﻐیرهای ضریﺐ جینی ،بﯽثباتی سیاسی رابطه
مثبت و معنیدار با شاﺧص فﺴاد و متﻐیرهای سرمایهگذاری ،حقوق مالکیت و رشد اﻗتصادی
رابطه منفی و معنیدار با شاﺧص فﺴاد در کﺸورهای غیر رانتی دارند .رابطه متﻐیر هزینههای
دولتی با شاﺧص فﺴاد مثبت بوده اما معنیدار نیﺴت .درحالیکه برای کﺸورهای رانتی ایﻦ
متﻐیرها دارای ضرایﺐ بﯽمعنی هﺴتند .البته به نظر میرسد که ایﻦ نتایج به دلیل وجود
ضریﺐ جینی در الگوی حاصل است ،زیرا دادهها و اطالعات ضریﺐ جینی برای کﺸورهای
رانتی یا کم بوده و یا از کیفیت الزم برﺧوردار نیﺴتند .به همیﻦ منظور ،پس از حذف ایﻦ
ضریﺐ از معادله ،بار دیگر رابطه بیﻦ سایر متﻐیرها و شاﺧص فﺴاد مورد ارزیابﯽ ﻗرار گرفت.
نتایج نﺸان داد که در کﺸورهای رانتی ،رابطه بیﻦ شاﺧص فﺴاد با دموکراسی منفی معنیدار
است .همچنیﻦ متﻐیرهای رشد اﻗتصادی ،سرمایهگذاری و حقوق مالکیت رابطه منفی
معنیداری با شاﺧص فﺴاد داشته و متﻐیرهای بﯽثباتی سیاسی و هزینههای دولتی رابطه
مثبت با شاﺧص فﺴاد داشته که متﻐیر دوم به لحاظ آماری معنیدار نیﺴت (جدول .)۳

۴۷۶

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جدول ۳
نتایج رابطه دموکراسی و شاخص فساد در کشورهای رانتی و غیر رانتی
متﻐیر

(-۰٫۸۸ )۰٫۳۴
(-۰٫۷۴ )۰٫۲۹
(۲٫۷ )۰٫۲۵
(۱۰٫۹۳ )۰٫۶۶
(-۳۹٫۱ )۰٫۱۰
(-۶٫۴۷ )۰٫۴۱
(۴۵٫۹۴ )۰٫۲۵

(-۱٫۳۴ )۰٫۰۰۱
(-۰٫۲۵ )۰٫۰۵
(-۹٫۲۸ )۰٫۰۱
(-۱۶٫۳۸ )۰٫۰۰
(۰٫۲۷ )۰٫۲۹
(۳۷٫۸۵ )۰٫۰۰

(-۰٫۵۳ )۰٫۰۵
(-۰٫۴۲ )۰٫۰۰
(۰٫۳۵ )۰٫۰۰
(-۵٫۵۵ )۰٫۰۰
(-۶٫۱ )۰٫۰۰
(۰٫۲۰ )۰٫۱۵
(۱۸٫۳۹ )۰٫۰۰

یادداشت :اعداد داﺧل جدول از یافتههای پژوهش استﺨراج شده است .اعداد داﺧل پرانتز ارزش احتمال آزمون
را نﺸان میدهد.

در ادامه ،اثرات متقابل دموکراسی و حقوق مالکیت و همچنیﻦ اثرات متقابل دموکراسی و

نابرابری درآمدی بر شاﺧص فﺴاد را وارد الگو شده و تأثیر آن بر رابطه فﺴاد و دموکراسی مورد
تجزیه تحلیل ﻗرار گرفت .برای ایﻦ منظور نیز از متﻐیرهای جدیدی که حاصلضرب دموکراسی
در حقوق مالکیت و همچنیﻦ حاصلضرب دموکراسی در نابرابری درآمدی است (رابطه )۱۸
استفاده شد و آنها را بهعنوان متﻐیر مﺴتقل وارد الگوی تﺨمیﻦ نمودیم تا اثرات ضربدری
نیز بررسی شوند (جدول  .)۴نتایج بهدستآمده در ستون اول جدول ( ،)۴که در آن تنها یک
متﻐیر جدید یعنی حاصلضرب متﻐیر نابرابری درآمد و دموکراسی به الگو وارد شده است،
نﺸان میدهد که اثر ﺧطی دموکراسی برای شاﺧص  ICRGکمتر شده یا ایﻦ رابطه معنیدار
نﺨواهد بود .نتایج در ستون دوم جدول ( ،)۴با وارد کردن تنها متﻐیر حاصلضرب دموکراسی
و حقوق مالکیت در الگو نﺸان میدهد که رابطه بیﻦ فﺴاد و دموکراسی بیﺸتر شده و بیانﮕر
ایﻦ واﻗعیت که اثر دموکراسی بر روی فﺴاد بهوسیله متﻐیر حقوق مالکیت تقویت میشود .در
تفﺴیر ضریﺐ دموکراسی ایﻦگونه میتوان بیان نمود ،که در صورت وجود متﻐیر حاصلضرب
دموکراسی در حقوق مالکیت در الگو ،افزایش دموکراسی موجﺐ کاهش بیﺸتر فﺴاد در جامعه
میشود  .بنابرایﻦ در کﺸوری که حقوق مالکیت وجود دارد ،دموکراسی فﺴاد را بیﺸتر کاهش
میدهد .بهطورکلی در تطابق با نتیجهگیری آدس و دی تال ( )۱۹۹۷و همچنیﻦ فیزمﻦ و
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دموکراسی
رشد اﻗتصادی
ضریﺐ جینی
سرمایهگذاری
حقوق مالکیت
هزینههای دولت
بﯽثبات سیاسی

رانتی
با ضریﺐ جینی

بدون ضریﺐ جینی

غیر رانتی

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

۴۷۷

گیتی ( ،) ۲۰۰۲اثر کلی دموکراسی بر فﺴاد بﺴتﮕی به ترکیﺐ اطمینان از حقوق مالکیت و
دموکراسی در یک کﺸور دارد.
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ستون سوم از نتایج حاصله در جدول ( ،) ۴نیز گویای آن است که اثر مجذوری دموکراسی
یا غیرﺧطی دموکراسی بر فﺴاد وجود ندارد و با توجه به تﺨمیﻦ اثر ﺧطی دموکراسی بر شاﺧص
فﺴاد را نیز بﯽمعنی میسازد .در ستون چهارم از جدول ( )۴نﺸان داده شده است که اگر
متﻐیرهای حاصلضرب دموکراسی در نابرابری درآمد و حاصلضرب دموکراسی در حقوق
مالکیت بهصورت همزمان در الگو آورده شود ،اثر دموکراسی بر فﺴاد بﯽمعنی میگردد .ایﻦ
موضوع میتواند نﺸاندهنده وجود هم ﺧطی بیﻦ متﻐیرهای جدید وارد شده باشد.

۴۷۸

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جدول ۴
بررسی اثرات متغیر دموکراسی بر شاخص فساد ICRG
متﻐیر
دموکراسی

ضریﺐ جینی
سرمایهگذاری
حقوق مالکیت
امید به زندگی
هزینههای دولت
بﯽثبات سیاسی

۱٫۲۳
()۰٫۱۸
-۰٫۳۵
()۰٫۰۰
۰٫۰۳
()۰٫۸۵
-۵٫۹۴
()۰٫۰۰
-۶٫۷۶
()۰٫۰۰
-۲۱٫۸
()۰٫۵۰
۰٫۱۹
()۰٫۱۹
۱۹٫۶۷
()۰٫۰۰

-۱٫۰۷
()۰٫۰۱
-۰٫۳۷
()۰٫۰۰
۰٫۳۳
()۰٫۰۰
-۶٫۰۴
()۰٫۰۰
-۳٫۱۲
()۰٫۳۳
-۴٫۲۳
()۰٫۹
۰٫۱۸
()۰٫۲۲
۱۹٫۱۵
()۰٫۰۰
-۰٫۹
()۰٫۰۹

۰٫۰۹
()۰٫۸۹
-۰٫۳۷
()۰٫۰۰
۰٫۳۷
()۰٫۰۰
-۵٫۸۷
()۰٫۰۰
-۷٫۹۲
()۰٫۰۰
-۶٫۳۵
()۰٫۸۵
۰٫۲۳
()۰٫۱۲
۲۱٫۲۴
()۰٫۰۰

حقوق مالکیت* دموکراسی

-

ضریﺐ جینی* دموکراسی

-۰٫۰۴
()۰٫۰۵

-

دموکراسی^۲

-

-

R^2

۰٫۵۵

۰٫۵۸

۰٫۰۳
()۰٫۳۵
۰٫۵۶

۰٫۵۶

یادداشت :اعداد داﺧل جدول از یافتههای پژوهش استﺨراج شده است .تعداد کﺸورهای نمونه  ۵۳کﺸور است.
اعداد داﺧل پرانتز ارزش احتمال آزمون را نﺸان میدهد.

 ۱.۵آزمون جامعیت الگو

1

در ایﻦ مرحله ،برای مﺸاهده اینکه آیا متﻐیرهای انتﺨابشده بهطور کامل میتوانند اثرات
دموکراسی بر شاﺧصهای فﺴاد را نﺸان دهند ،یک آزمون بر روی باﻗیماندههای معادله انجام
میگیرد  .ایﻦ آزمون از رگرسیون بردار باﻗیماندههای حاصلشده از معادله بر روی شاﺧص
Exhaustiveness of the Model

1
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رشد اﻗتصادی

۱

۲

۳

۴
۰٫۵۵
()۰٫۳۳
-۰٫۳۶
()۰٫۰۰
۰٫۰۵
()۰٫۷۹
-۶٫۱۴
()۰٫۰۰
-۳٫۲۵
()۰٫۳۰
-۱۵٫۴۲
()۰٫۶۵
۰٫۱۶
()۰٫۲۷
۱۹٫۳۶
()۰٫۰۰
-۰٫۷۴
()۰٫۱۷
-۰٫۰۳
()۰٫۰۸

۴۷۹

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

فﺴاد به دست میآید .در صورت معنیدار بودن ایﻦ رگرسیون ،نﺸاندهنده آن است که برﺧی
متﻐیرهای مهم و تأثیرگذار از معادله حذف شده است ،لذا ایﻦ متﻐیرها معرفی شده در معادله
ارتباط بیﻦ فﺴاد و دموکراسی را بهﺧوبﯽ بیان نمیکنند .جدول ( )۵نتایج حاصل از
تﺨمیﻦهای رگرسیون پانل (اثرات ثابت) برای شاﺧص مدنظر آورده شده است .نتایج نﺸان

جدول ۵
آزمون باقیماندهها بهدستآمده از معادله برای رگرسیون اثرات ثابت
ICRG
-۰٫۲۳۴
()۰٫۶۳۲
۵۳
۰٫۰۰۰۸

دموکراسی
N
R2

یادداشت :اعداد داﺧل جدول از یافتههای پژوهش استﺨراج شده است .اعداد داﺧل پرانتز ارزش احتمال آزمون
را نﺸان میدهد.

در انتها ،برای بررسی اثر غیرشرطی دموکراسی بر شاﺧص فﺴاد ،تمامی متﻐیرهای کنترلی
اثر دموکراسی بر فﺴاد را از الگو حذف نموده و فقط اثر کلی شاﺧص دموکراسی بر شاﺧص
فﺴاد مورد بررسی ﻗرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی اثر غیرشرطی دموکراسی بر شاﺧص فﺴاد
در جدول ( )۶بیانﮕر وجود سازگاری با یافتههای ﻗﺴمتهای ﻗبل است .همچنیﻦ نتایج اثر
غیرشرطی دموکراسی بر فﺴاد در کﺸورهای رانتی و غیر رانتی در جدول ( )۶نیز نﺸان میدهد
که شاﺧص دموکراسی اثر معکوس بیﺸتری بر شاﺧص فﺴاد در کﺸورهای منتﺨﺐ رانتی
( )-۱٫۷۸نﺴبت به کﺸورهای غیر رانتی ( )-۰٫۷۷در ایﻦ الگو دارد .بنابرایﻦ میتوان نتیجه
گرفت که با اتکا به ایﻦ شاﺧص فﺴاد در کﺸورهای رانتی نﺴبت به کﺸورهای غیررانتی ،رابطه
منفی ﻗویتری بیﻦ فﺴاد و دموکراسی وجود دارد .به عبارت دیگر با افزایش دموکراسی در
کﺸورهای رانتی ،امکان کاهش فﺴاد به مقدار بیﺸتری وجود ﺧواهد داشت.
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میدهند که اثر باﻗیماندهها بر روی فﺴاد منفی است و اما به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد.
صرفنظر از اینکه روش تﺨمیﻦ و شاﺧص فﺴاد چه باشد .ایﻦ نتیجه تائید میکند که فرضیه
متﻐیرهای مهم حذف شده معنیدار نیﺴت و بنابرایﻦ متﻐیرهای انتﺨابشده برای بررسی
رابطه بیﻦ دو متﻐیر دموکراسی و فﺴاد از جامعیت الزم برﺧوردار هﺴتند.

۴۸۰

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جدول ۶
اثر غیرشرطی دموکراسی بر شاخص فساد به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی
-۱٫۲۰
()۰٫۰۰
-۸۰٫۳۱
()۰٫۰۰
۵۳
۰٫۳۲

-۰٫۷۷
()۰٫۰۰
-۷۸٫۵۲
()۰٫۰۰
۲۶
۰٫۳۸

-۱٫۷۸
()۰٫۰۰
-۸۵٫۹۶
()۰٫۰۰
۹
۰٫۰۰۴

دموکراسی
عرض از
مبدأ
N
R2

یادداشت :اعداد داﺧل جدول از یافتههای پژوهش استﺨراج شده است .اعداد داﺧل پرانتز ارزش احتمال آزمون
را نﺸان میدهد.

 ۶نتیجهگیری و پیشنهادها

باور عمومی بر آنﺴت که دموکراسی اثرات مفید بﺴیاری بر کﺸورها دارد ،اما آیا ﻗادر است
بازدارنده فﺴاد باشد؟ برﺧی عقیده دارند که انتﺨابات دموکراتیک همواره کنترلکننده فﺴاد
نبوده و برﺧی نظامهای انتﺨاباتی آسیﺐپذیرتر از سایر نظامها در ﻗبال فﺴاد هﺴتند .هنﮕامی
که ﻗدرت در دست گروهی معدود باشد ،ایﻦ گروه ممکﻦ است ﻗانونی رفتار نمایند و یا فﺴاد
را در پیش گیرند .در واﻗع ایﻦ گروه معدود میتوانند به دنبال کنترل فﺴاد و یا ﺧود عامل
نﺸر فﺴاد باشند .ادبیات موضوع ایﻦ پژوهش ،شواهد متفاوتی را فراهم نموده که نﺸان
میدهد هنوز جواب های ﻗاطعی وجود ندارد .البته در برﺧی از مطالعات اﻗتصادی نﺸان داده
شده که اثر دموکراسی بر روی فﺴاد بﺴتﮕی به متﻐیرهای دیگر همچون حقوق مالکیت و
نابرابری درآمد دارد و به همیﻦ دلیل در ایﻦ پژوهش ،یک بررسی نظری و تجربﯽ از رابطه
بیﻦ دموکراسی و فﺴاد با توجه به دو متﻐیر فوقالذکر صورت گرفت .در الگوی نظری ،راهکاری
برای اثرگذاری دموکراسی بر فﺴاد معرفی شد که در آن سعی گردید تا با وارد کردن متﻐیرهای
مهم نظیر توزیع درآمد و حقوق مالکیت و بررسی مقایﺴهای آن در بیﻦ  ۵۳کﺸور منتﺨﺐ
درحالتوسعه و توسعهیافته ،الگوهای گذشته را گﺴترش داد .نتایج ایﻦ پژوهش تائید کننده
عمده مبانی نظری و مطالعات تجربﯽ ارائه شده در ﻗبل میباشد .بهطوریکه نتایج حاصل از
تﺨمیﻦ مدل در ایﻦ پژوهش رابطه منفی بیﻦ دموکراسی و فﺴاد را در کﺸورهای مورد مطالعه
نﺸان داد و همچنیﻦ مﺸﺨص نمود است که حمایت از حقوق مالکیت و افزایش نابرابری
درآمدی به ترتیﺐ اثر منفی و مثبت معنیداری بر شاﺧص فﺴاد در کﺸورهای مزبور طی
سالهای مورد بررسی داشته است.
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همه کﺸورها

کﺸورهای غیر رانتی

کﺸورهای رانتی

تأثیر متﻐیرهای زمینهای دموکراسی بر کنترل فﺴاد اﻗتصادی

۴۸۱

همچنیﻦ جهت تائید انتﺨاب درست متﻐیرها در مدل تﺨمیﻦ نتایج حاصل از بررسی
الگوی جامعیت نﺸان داد که اثر غیرشرطی دموکراسی بر شاﺧصهای فﺴاد منفی است .در
مقایﺴه بیﻦ کﺸورهای غیررانتی و کﺸورهای رانتی نیز نتایج بیانﮕر ایﻦ واﻗعیت بود که اثر
دموکراسی بر فﺴاد برای دو گروه کﺸورهای رانتی و غیررانتی متفاوت است ،بهطوریکه که

کﺸوری برﻗرار باشد ،دموکراسی ممکﻦ است حتی منجر به افزایش فﺴاد گردد ،بنابرایﻦ تقویت
حمایت از حقوق مالکیت بر گﺴترش دموکراسی مقدم میباشد.
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