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-1مقدمه 
درحال حاضر اجماع کلی درمیان اقتصاددانان و سیاستگذاران بهوجود آمده که
وجود دولتی پاک و به دور از فساد بهعنوان یدی از مهمترین راهبردهای حدمرانی خوب
برای رشد و توسعه اقتصادی امری ضروری و قطعی است (بانک جهانی1997 ،ن .از
جمله اقدامان کنترل فساد ،اصالح ساختار مالی دولت و حمایت از تمرکززدایی نظیر
واگذاری اختیاران مالی به دولتهای محلی ،افزایش رقابت ،کاهش سیستم بوروکراسی و
شفافیت به خصوص در کشورهای درحال توسعه میباشد (جین – 2001 ،1مارتینز و
وازکوئز و مک ناب -2003 2رز وآکرمان -1997 3شلفیر و ویشنی1993 4ن .کشورهایی
که دارای ساختاری وابسته به صادران تکمحصولی نظیر نفت خام هستند ،بهطور عمده
از تمرکزگرایی در منابع و تمرکز و انحصار قدرن در تصمیمگیری و سیاستگذاریهای
اقتصادی رنج میبرند و حاصل ساختار متمرکز موجبان گسترش رانت و فساد را در پی
داشته و درنهایت مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی این کشورها بوده است .
سازماندهی مقاله حاضر برای پاسخ به سئواالن1( :ن :کنترل فساد مالی به چه
میزان رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ (2ن:
تمرکززدایی چگونه و درچه حدی روی رشد اقتصادی اثرگذار است؟ (3ن :اثران فساد
مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی چگونه و چه میزان خواهد بود؟ ،بدین
صورن است که ابتدا مفهوم فساد و تمرکزدایی تبیین و در ادامه با تبیین مبانی نظری
بین سه مبحث تمرکززدایی مالی ،فساد و رشد اقتصادی و مروری بر مطالعان تجربی
بین این سه مقوله ،تالش خواهد شد با بهرهگیری از الگوهای اقتصادسنجی پانل (بین
کشورین ،ارتباط بین تمرکزدایی و کنترل فساد با رشد اقتصادی برای کشورهای بزرگ
صادرکننده نفت مورد آزمون تجربی قرار گیرد .در پایان نیز جمعبندی و پیشنهادهای
سیاستی ارائه خواهد شد.

-2مفهومفسادمالیوتمرکززدایی 
فساد مالی عارضهای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه
میگیرد .بیشتر پاوهشگران ،فساد مالی را بهعنوان یک رابطه خاص حدومت -جامعه
1. Jain
2. Martinez-Vazquez and McNab
3. Rose and Ackerman
4. Shleifer and Vishny
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تعریف میکنند (رهبر و دیگران ،ص 8ن .فساد مالی بهطور متعارف ،رفتار منفعتطلبانه
شخصی است که بهعنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل میکند .همچنین تعریف
کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی ،سازمان بینالمللی شفافیت مالی و مراجع
دیگر ارایه شده ،عبارن از سوءاستفاده از قدرن عمومی برای کسب منافع خصوصی است
(بانک جهانی2004 ،ن .تعریف دیگری که توسط برخی پاوهشگران ارایه شده بیان
میدارد که فسادمالی ،معاملهای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که با
استفاده از آن ،کاالهای عمومی بهطور نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل
میشوند (هاشمی قادی ،1390 ،ص 10-11ن .
با تعریف اجمالی از مفهوم فساد مالی ،اینک تمرکززدایی و منافع و هزینههای آن
تبیین خواهد شد 1دو ایده و برداشت مربوط به هم ،ولی جدا از هم در مورد تمرکززدایی
را باید در نظر داشت :الفن فرایندی است بین الیهها و سطوح مختلف دولت (مرکزی-
محلی و استانین و بن مقررانزدایی به معنای تمرکززدایی از دولت به بازار و ایجاد
اصالحان در بخش عمومی .

بهعنوانیکفراینددرونیدولت 
-1-2برداشتاول:تمرکززدایی 
اگر تمرکززدایی بهصورن یک فرایند در داخل الیههای مختلف دولت در نظر گرفته
شود ،آنگاه میتوان گفت که تمرکززدایی از طریق انتقال قدرن به سطوح پایینتر دولت
در جهت کاهش قدرن انحصاری و قبضه دولت مرکزی میتواند بهعنوان ابزار کارآمدی
برای افزایش کارایی بخش عمومی عمل کند و بر اقتصاد ملی موثر واقع شود .بهطورکلی
تمرکززدایی «انتقال یا تفویض اختیاران در زمینههای برنامهریزی ،تصمیمگیری و یا
مدیریت از سوی مقامان دولت مرکزی به مقامان محلی است» .2
در اینجا تمرکززدایی مالی در چارچوب نظریههای مالیه عمومی و انتخاب عمومی
با موضوعان تقسیم اختیار در حوزه برنامهریزی و بودجه (تصمیمگیری مخارج و درآمدن،
اجرای برنامه در الیههای پایینتر (منطقه ،استان و محل ،سازمان و نهاد ملین و
همچنین نحوه پاسخگویی همراه است .

 .1محمودی ،وحید (1386ن
2. Rondnelli, D.
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-2-2برداشتدوم:تمرکززداییبهمثابهمقرراتزداییوانتقالمسئولیتاز
دولتبهبازار 
به این نوع برداشت ،تمرکززدایی اقتصادی نیز گفته میشود و به معنای انتقال
وظایف از دولت به بخش خصوصی است .بهعبارن دیگر میتوان گفت که این نوع
تمرکززدایی در حقیقت همان خصوصیسازی و مقررانزدایی است که در حوزه اقتصاد
آنها را از بحث مالی تفدیک کردهاند .به بیان دیگر ،حرکت به سمت رقابتپذیری
اقتصادی و پذیرش قاعده بازی با محوریت نظام بازار ،مبنای اجرایی کردن این سیاست
است.

-3-2منافعوهزینههایتمرکزدایی 

1

2

با توجه به مطالعان انجام شده نظیر الین  ،فوکوساکو و ملو  ،تمرکززدایی دارای
منافع و هزینههایی است .افزایش کارایی (دولتهای محلی با توجه به نزدیدی به مردم
هرمنطقه ،نسبت به دولت مرکزی بهتر میتوانند سالیق و خواستههای مصرفکنندگان
را تشخیض داده و منابع عمومی را بهصورن کاراتر تخصیض دهند3ن ،کاهش عدم کارایی
( xتمرکززدایی از عرضه بیش از حد کاالها و خدمان عمومی جلوگیری کرده و به
کاهش «ناکارایی  »xدربخش عمومی میانجامد4ن ،افزایش بهرهوری ،کاهش هزینهها از
طریق کاهش سلسله مراتب بوروکراتیک و باالخره کاهش رشوه و فساد مالی از منافع
تمرکززدایی بهشمار میروند.

هزینههایتمرکززدایی 

-1-3-2
در کنار منافع ناشی از تمرکززدایی ،اجرای سیاستهای تمرکززدایی هزینه هایی
را نیز بهدنبال دارد .طبق نتایج مطالعان انجام گرفته ،افزایش شداف درآمدی ،به خطر
افتادن ثبان کالن اقتصادی ،شدست بازار و ضعف کارایی تخصیض و محدودیت نیروی
انسانی از پیامدهای منفی تمرکززدایی بهشمار میرود ،لذا همانطورکه عنوان شد
تمرکززدایی و اعمال سیاستهای مربوط به آن دربردارنده منافع و هزینههایی میباشد
که برای تصمیمگیری نهایی الزم است تا تحلیل هزینه – فایده از آن صورن گیرد و
1. Linn
2. Fukasaku & Mlo
3. Martinez-Vazauez.J.and R.M.McNab
4. Brennan,G.and J., Buchanan
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میتوان گفت که تمرکززدایی درصورتی مناسب است که سبب افزایش رفاه و تسریع
رشد اقتصادی شود.
-3مبانینظری«تمرکززدایی،فسادورشداقتصادی» 
برای تبیین مبانی نظری فساد در مدلهای رشد اقتصادی از مدل معرفی شده
توسط مندیو ،رومر و ویل1992( 1ن استفاده شده است .محققان با گنجاندن سرمایه
انسانی در تابع تولید ،قدرن تبیین مدل سنتی رشد سولو را بهمیزان قابل توجهی بهبود
داده و با وارد کردن متغیر فساد بهعنوان یک عامل تعیینکننده هزینههای دولت ،مدل
سولو را گسترش و تعمیم دادهاند .فرم تبعی مدل ساختاری تولید به کار گرفته شده به
شدل تابع کاب  -داگالس و بهصورن رابطه (1ن میباشد:
β
 Yt = K αt Ht [Gt (ρ)Lt ]1−α−β
( 1ن
که در آن  Ytدرآمد (تولیدن واقعی K t ،سرمایه فیزیدی Ht ،سرمایه انسانیLt ،
مقدار نیروی کار شاغل Gt ،مخارج دولت و  ρسطح فساد در کشور است .همچنین فرض
شده است G(ρ)́ < 0 :و  0 < α < 1، 0 < β < 1و .α + β < 1
براساس این شرایط ،اطمینان حاصل میشود که تابع تولید از بازدهی ثابت نسبت
به مقیاس تولید برخوردار بوده و در هر نقطه دارای بازدهی نزولی است .همچنین با
حذف متغیر فساد ،مدل به شدل استاندارد نئوکالسیک تبدیل میشود .معادالن مسیر
یدنواخت رشد به شرح روابط (2ن و (3ن هستند:
dK
= sK Yt − δK K t
( 2ن
dt
dH
= sH Yt − δH K t
( 3ن
dt
که در آن پارامترهای  δK ،sH ،sKو  δHبهترتیب نشان دهنده سهم از درآمد که به
سرمایهگذاری های انسانی و فیزیدی اختصاص داده شده ،نرخ استهالک سرمایه فیزیدی
dL
و انسانی است .فرض اشتغال کامل نرخ رشد نیروی کار با  n = ( dt ) /Ltنشان داده
شده و در مسیر یدنواخت رشد ،فرم خالصه شده بهصورن رابطه (4ن ارائه میشود:
( 4ن

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

1. Mankiw, Romer and Weil
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در رابطه (4ن ،تولید به ازای هر واحد نیروی کار در مسیر یدنواخت رشد تابعی
افزایشی از سطح اولیه مخارج دولت و نرخ رشد آن ،پسانداز فیزیدی و انسانی و
همچنین هزینه های دولت است .به بیانی دیگر رشد تولید به ازای هر واحد نیروی کار را
میتوان با تفاضلگیری آن طی زمان در اطراف مسیر یدنواخت بهصورن رابطه (5ن
بهدست آورد:

}])lnyt − lny0 = (1 − e−λt ) {ln (G0 ) + gt − [(α + β)⁄(1 − α − β
ln(n + δ + g) + [α⁄(1 − α − β)]ln(SK ) + [β⁄(1 − α − β)] ln(SH ) +

Gt (ρ) − (1 − e−λt ) ) lny0

( 5ن
در رابطه (5ن ،عامل فساد ،اثر هزینههای دولت را تغییر داده و افزایش سطح فساد،
رابطه معدوس با رشد تولید سرانه نیروی کار دارد .با این حال ،با حذف متغیر فساد در
رابطه  ،5مدل استاندارد نئوکالسیک را نتیجه میدهد .به این معنا که نرخ رشد تولید به
ازای هر کارگر با افزایش سرمایهگذاری در سرمایه فیزیدی و انسانی و کاهش رشد
جمعیت ،نرخ استهالک سرمایه و سطح اولیه تولید به ازای هر کارگر افزایش مییابد.
افزون بر این بهمنظور بررسی ارتباط بین تمرکززدایی و رشد اقتصادی از مدل
تعمیم یافته سولو که توسط منیدو ،رومرو بارو کار شده ،استفاده شده است .محققان از
تابع تولید کاب -داگالس بهره برده و  Atکه سطح تدنولوژی و عوامل نهادی دیگر مثل
تمرکززدایی را نشان میدهد ،بهصورن زیر معرفی میکنند:
) At = F(Tt Dt Pt Ijt
( 6ن
در رابطه (6ن  T ،سدطح تدنولدوژی D ،تمرکززدایدی مدالی P ،سدطح ثبدان کدالن
اقتصادی (نرخ تورمن و ،Ijسطح برابری توزیع منابع عمومی در مناطق را نشان میدهند.
همچنین ثبان کالن اقتصادی و برابری در توزیع منابع عمومی تدابعی از تمرکززدایدی
مدالی و عوامل برونزای دیگر فرض شده است .نرخ رشدد نیدروی کدار  nو نرخ رشد
سطح تدنولوژی  gبهصورن برونزا تعیین میشوند.
مندیو مدل خود را با فرض بازده به مقیاس کاهنده در مورد سدرمایه فیزیدی و
انسانی مورد تحلیل قرار داده است که در این صورن اقتصاد در بلندمدن ،ندسبتهدای
سرمایة انسانی به نیروی کار و سرمایه فیزیدی بخش خصوصی و دولتدی بده نیدروی
کدار ثابت خواهد داشت .وقتی سطح تولید در مرحلة یدنواخت قرار گیدرد ،فقدط بدا
افدزایش تمرکززدایی مالی ،با فرض اثر مثبت تمرکززدایی بر رشدد و افدزایش بهدرهوری
سدرمایه ،سطح تولید سرانه افزایش پیدا میکندد .بدرای تعیدین اثدر تمرکززدایدی مدالی
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بدر رشدد اقتصادی باید سطح سرانة نهادههای فیزیدی تابع تولید در وضعیت یدنواخدت
محاسبه شود.
 ig ، ihو  ،ikبه ترتیب نسبتی از تولید میباشند که در افزایش سرمایة دولتی،
G
H
K
اندسانی و خددصوصی سددرمایهگددذاری مددیشددوند ht = L t ،k t = Lt .و ،g t = Lt
t
t
t
به ترتیب سرانة انباشت سرمایة خصوصی ،انسانی و دولتی میباشند .با فدرض آندده
تدابع تولید مجدد برای همة انواع سرمایه یدسان باشد و نرخ استهالک سرمایة ) (Sنیدز
بدرای همه نوع سرمایه یدسان باشد ،نرخ رشد سرانة نهادههدای سدرمایة خدصوصی،
اندسانی و دولتی برابر خواهد بود با:
( 7ن

 k̇ t = ik yt − (n + g + s)k t

 ḣt = ih yt − (n + g + s)ht
ġ t = ig yt − (n + g + s)g t



وقتی اقتصاد به سمت وضعیت حالت یدنواخت حرکدت مدیکندد ،ندرخ رشدد
سدرانة نهادههای فیزیدی و اندسانی برابدر صدفر خواهدد بدود .با حل معادالن شماره (7ن
در وضعیت یدنواخت و جایگزینی مقادیر 𝑡𝐴 و گرفتن لگاریتم طبیعی داریم:
∅α+β+

Ln yt∗ = LnTt + LnDt + LnPt + LnIjt − 1−α−β−∅ Ln(n + g + s) +
∅

β

+ 1−α−β−∅ Lnih + 1−α−β−∅ Lnig

α
Lnik
∅1−α−β−

(8ن
معادله (8ن نشان میدهد که در وضدعیت یدنواخدت ،تولیدد سدرانه ،تدابعی از
انباشت سدرمایة مجددد ،ندرخ رشدد جمعیدت ،انباشدت تدنولدوژی و اثدران مدستقیم و
غیرمستقیم تمرکززدایی مالی میباشد.
-4مطالعاتتجربیتمرکززدایی،فسادورشداقتصادی 

-1-4مطالعاتکنترلفسادمالیورشداقتصادی 
نقطه شروع جریان فدری در مورد اثران فساد بر اقتصاد تجزیه و تحلیل آثار و
پیامدهای انحصار توسط تالوک 1در سال  1967در مقالهای با عنوان «هزینههای رفاهی
تعرفهها ،انحصاران و دزدی» بوده که به بحث درخصوص موضوع فساد و رانت پرداخته
است .بعد از وی ،در سال  ،1974کروگر 2با بسط مطالعان مرتبط با فساد ،این حوزه از
علم اقتصاد را «اقتصاد سیاسی جامعه فاسد و رانتجو» نامید .پس از کروگر ،پوسنر 3در
1. Tullock
2. Krueger, A.
3. Posner
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سال  1976برآن شد تا تخمینهای کلی از فساد و رانت را ارائه و به توسعه بحث کمی
اثران فساد بر اقتصاد کالن بپردازد .در سالهای اخیر درخصوص ارتباط فسادمالی و
1
رشد از جمله مطالعان پیشگام ،تحقیقان انجام گرفته بانک جهانی توسط مائورو
(1995ن و (1997ن میباشد که نشان میدهد بهطورمتوسط با کاهش  2واحدی شاخض
فساد درحدود  4درصد بهبود در نرخ سرمایهگذاری و  0/5درصد جهش در نرخ رشد
اقتصادی کشورها حاصل شده است .همچنین در مورد مدلهای رشد درونزا که نقش
بخش دولت را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد ،محققانی همچون زیسمر،1991 2
هارتویک ،1992 3گلوم و راویدومار 1992 4و رومر ،1990 5مدلهایی را ارائه و با
6
تصریح فساد در مدلهای رشد به بررسی اثران فساد بر رشد پرداختهاند .هیلمن
(2008ن ،در مطالعه خود به این نتیجه میرسد که فساد درآمدهای مالیاتی را کاهش
داده و بهدنبال آن سیاستهای کالن اقتصادی را در دستیابی به اهداف اجتماعی
ناکارآمد خواهد ساخت .بلک برن و همداران2012( 7ن ،در قالب یک مدل تعادل عمومی
به این نتیجه میرسند که ارتباط بین فساد و توسعه اقتصادی منفی است .گراندلر و
همدارش2019( 8ن ،در مقاله ای با عنوان فساد و رشد اقتصادی ،شواهد تجربی کاربردی،
برای  175کشور طی دوره زمانی  ،2012-2018به این نتیجه میرسند هنگامیکه
شاخض ادراک فساد یک انحراف معیار کاهش مییابد ،تولید ناخالض داخلی سرانه
درحدود  17درصد کاهش مییابد.
مطالعان داخلی گوناگونی نیز درخصوص فساد و رشد اقتصادی انجام شده است.
صباحی و همدارن (1388ن ،به این نتیجه میرسند که اگرچه در کشورهای پردرآمد و
کشورهای دارای درآمد متوسط کنترل فساد با رشد اقتصادی ارتباط مثبت معناداری
دارد ،در کشورهای کمدرآمد این ارتباط منفی و معنادار است .دل انگیزان و همداران
(1392ن نشان میدهند که در کشورهای با آزادی اقتصادی باال ،رابطه شاخض درک
فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت بهدست آمده است ،اما در گروههای با آزادی اقتصادی
متوسط و پایین ،رابطه شاخض درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده
1. Mauro
2. Ziesmer
3. Hartwick, J.
4. Glomm and Ravikumar
5. Romer
6. Hillman
7. Blackburn et.al
8. Grundler and Potrafke
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است .در سال  1395نیز سپهردوست و همدارش در مقالهای به این نتیجه میرسند که
شاخض فساد دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه
میباشد و انتقال اثر از طریق عوامل واسطهای و تأثیرگذار سرمایهگذاری ،سرمایه انسانی،
هزینههای دولت و بی ثباتی سیاسی معنیدار است .همچنین در مقایسه بین کشورهای
رانتی و کشورهای غیر رانتی ،اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار
عامل واسطهای بهصورن مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی
سالهای مورد مطالعه بوده است.


-2-4مطالعاتتمرکززداییمالیوفساد 
مطالعان تجربی روی ارتباط بین تمرکززدایی و فساد دارای نتیجه واحد و یدسان
نمیباشد .با این حال بیشتر مطالعان تجربی ،نظیر هاتر و شا (1984ن ،1دملو و
بارنستین2001( 2ن ،فیسمان و گاتی2002( 3ن ،آریدان2004( 4ن ،لیدرمن و همداران
2005(5ن ،درهر2006( 6ن ،کایرا و روکا 2011(7ن ،آلتونباس و تورونتون2013( 8ن بر این
واقعیت تأکید دارند که تمرکززدایی منجر به کاهش فساد خواهد شد.
با این حال برخی مطالعان اشاره میکنند که تمرکززدایی تنها تحت شرایط معین
9
میتواند ابزار کارآمدی برای مبارزه با فساد باشد .برای مثال انیدولوپوف و ژوراسدایا
(2007ن تأکید دارند که نماگرهای حدمرانی تنها هنگامی بهبود مییابد که تمرکزدایی
مالی با احزاب ملی قوی همراهی شود .نوپای2007( 10ن اثبان میکند که اثر
تمرکززدایی روی فساد در اقتصادهای درحال توسعه تأیید نمیگردد .لیسمن و مارک
ورد 2010(11ن تأیید کردند که تمرکززدایی فساد را زمانی کاهش خواهد داد که آزادی
بیان و انتشاران وجود داشته باشد و در غیاب آزادی بیان و نشر فساد افزایش خواهد
یافت.
1. Huther and Shah
2. de Mello and Barenstein
3. Fisman and Gatti
4. Arikan
5. Lederman et al.
6. Dreher
7. Kyria and Roca
8. Altunbas and Thoronton
9. Enikolopov and Zhuravskaya
10. Nupia
11. Lessmann and Markwardt
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دسته سوم مطالعان حدایت از این دارند که تمرکززدایی یا فدرالیسم فساد را
افزایش میدهد .فان و همداران (2009ن ،با استفاده دادههای مقطعی  80کشور به این
نتیجه رسیدهاند که رشوه گزارش شده در کشورهای با سطوح متعدد الیههای اداری
بیشتر تدرار میگردد .فرایل و همداران (2008ن ،متوجه شدهاند تمرکززدایی مالی با
سطح پایین فساد همراه است ولی فدرالیسم و ساختارهای فدرال فساد را افزایش
میدهد (گلداسمیت  ،1999ترایسمن  ،2000کونیدوا و رز آکرمن 2005ن .با این حال
شان و همدارش2019( 1ن در مقاله خود با عنوان تمرکززدایی مالی و فساد ،شواهدی از
دولتهای محلی آمریدا ،به این نتیجه میرسند که فساد در دولتهای محلی آمریدا در
ساختارهای تمرکززدایی شده افزایش یافته است.
والر و همدارانش2018( 2ن ،در مطالعه خود نشان میدهند در شرایط تمرکززدایی
مالی ،دولت متمایل به کاهش سطح فساد خواهد بود ،بنابراین فساد با تمرکززدایی مالی
بیشتر ،کاهش عمدهای خواهد یافت.
در داخل کشور مطالعان اندک درتبیین ارتباط بین تمرکززدایی و فساد انجام
گرفته است .صادقی و همداران (1387ن ،در قالب یک الگوی اقتصادسنجی ،با استفاده از
دادههای ترکیبی مقطعی  -سری زمانی  4ساله (دورهن  50کشور و با به کارگیری روش
«پانل دیتا» ،به این نتیجه رسیدهاند که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف ،از طریق
انتقال قدرن به سطوح پایینتر دولت برای کاهش قدرن انحصاری دولت مرکزی،
اصالحان در بخش عمومی و مقرران زدایی و شفافیت قوانین و مقرران ،شرایطی را مهیا
میکند که طی آن مقامان دولتی امدان تبانی و فساد را با بنگاههای اقتصادی بخش
خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیتهای
اقتصادی است.

-3-4مطالعاتتمرکززداییورشداقتصادی 

فیلیپ و والر 1998(3ن ،یک رابطه ضعیف معدوس بین تمرکززدایی و رشد را برای
کشورهای توسعه یافته مشاهده کردند ،ولی رابطه معنیداری برای کشورهای درحال
توسعه نیافتند .بالعدس ،داوودی و زو 1998(4ن به یک رابطه منفی بین تمرکززدایی و
1. Shon & kyoung Cho
2. Waller & et al
3. Philips and Woller
4. Davoodi and Zou
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رشد برای کشورهای درحال توسعه رسیدند ،درحالیکه مشاهده ندردند هیچگونه رابطه
معنیداری برای کشورهای توسعه یافته وجود ندارد .ایمی2005( 1ن در مطالعه خود به
این نتیجه رسیده است که تمرکززدایی قدرن به سطوح پایینتر دولتی منجر به بهبود
کارایی اقتصادی و افزایش در نرخ اقتصادی در سطح ملی میشود .با این حال مطالعان
تجربی موجود تصویرهای مختلف از اثران تمرکززدایی روی رشد اقتصادی ارائه
2
میدهند .تایبن (2003ن ،به این نتیجه رسیده است که یک رابطهای به شدل U
معدوس بین رشد اقتصادی و تمرکززدایی مالی وجود دارد .کشورهای با تمرکززدایی
متوسط یک رشد کمی بزرگتر درمقایسه با کشورهایی با درجه تمرکززدایی باال یا
پایین دارند .مارتینز و همداران (2003ن ،رابطه مستقیم بین تمرکززدایی مالی و رشد
اقتصادی شناسایی ندردهاند .اگرچه محققان توانستند درصورن ثبان قیمتی ،یک ارتباط
غیرمستقیم را پیدا کنند .تورنتون2007( 3ن ،با تعریف معیاری خاص از تمرکز زدایی به
این نتیجه رسید که تمرکززدایی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمیدهد .زهیر فریدی
و همداران2019( 4ن نیز در بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی در
کشورهای آسیای جنوب شرقی طی دوره زمانی  1990-2016به این نتیجه میرسند
که تمرکززدایی هزینهای و درآمدی بهترتیب اثران مثبت و منفی روی رشد اقتصادی
کشورهای منتخب داشته است.
در داخل کشور مطالعان اندکی در تبیین ارتباط بین تمرکززدایی و رشد اقتصادی
انجام گرفته است .فرزینوش و همدارش (1385ن در مقالهای با استفاده از مدل
تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را
ارزیابی کرده و نتیجه میگیرند کده تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استانها به بودجه
عمومی کشورن در بلندمدن و کوتاهمدن بهطور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش
میدهد ،بهطوریکه یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی را 0/05
درصد افزایش میدهد .در مطالعهای دیگر عباسی و همداران (1394ن نشان دادهاند که
واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استانها (تمرکززدایی مالین تأثیر مثبت و
معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

1. Imi
2. Thieben
3. Thornton
4. Zahir Faridi & et al
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-5معرفیالگو،تخمینوتفسیرنتایجبینتمرکززداییوفسادبارشد
اقتصادی 

-1-5معرفیفرضیههایتحقیقوالگویتصریحشده 
باتوجه به مباحث تئوریک نظری و با در نظر گرفتن مطالعان تجربدی انجدام شدده در
این خصوص ،برای آزمون وجدود ارتبداط معندیدار بدین تمرکززدایدی و فسداد بدا رشدد
اقتصادی ،فرضیهها بهصورن زیر میباشند:
فرضیه (1ن :افزایش فساد مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
فرضیه (2ن :تمرکززدایی اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد.
فرضیه (3ن :اثران منفی فساد مالی بر رشدد اقتصدادی بدا اعمدال تمرکززدایدی کاهندده
خواهند بود.
برای بررسی فرضیههای فوق ،الگوی تجربی تحقیق به شدل زیر معرفی میشود:
Growthit     Decit   Corit   (Cor *Dec)it   Control Variablesit  it

که در رابطه فوق t ،نشان دهنده زمان و  iبیانگر کشورها میباشد .با توجه به
فروض فوقالذکر بایست ضرایب برآوردی بهصورن زیر بهدست آیند:
0 , ˆ 0

ˆˆ 0 , 

همچنین در مقاله حاضر نمونه انتخاب شده ،تعدادی از کشورهای کلیدی و بزرگ
تولیدکننده و صادرکننده نفت خام (اوپک پالس :اعضای اوپک بهعالوه روسیهن مدنظر
قرار گرفته شده است ،1چرا که شواهد نشان میدهد در کشورهایی که وابستگی بیش از
اندازه اقتصادی و نیز بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادران نفت خام وجود دارد،
افزایش تمرکزگرایی و گسترش فساد مالی و رانت و انحصار حاصل از تمرکز منابع
مشاهده میشود ،از اینرو الگو به روش دادههای تابلویی برای  15کشور نفتی اوپک
پالس طی دوره زمانی  1998-2017برآورد شده است ،لذا با توجه به نمونه منتخب 15
کشوری برای دوره زمانی  20ساله ،تعداد نمونه  300بوده است.

-2-5معرفیمتغیرهایمدل 
متغیر وابسته تحقیق ،رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی است که بهصورن
 GDPgrowthنرخ رشد ساالنه تولید ناخالض داخلی تعریف میشود.
 .1این کشورها عبارتند از :عربستان سعودی ،ایران ،اماران متحده عربی ،کویت ،ونزوئال ،لیبی ،الجزایر ،نیجریه،
گابن ،گینه استوایی ،کنگو ،آنگوال ،قطر و عراق به عالوه روسیه،
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متغیرهایمستقلتحقیق 
باتوجه به اینده هدف مقاله حاضر بررسی نوع و میزان ارتباط تمرکززدایی و فساد
با رشد اقتصادی است ،لذا سعی شده است متغیرهای مستقل مدل در دو گروه
متغیرهای اصلی و کنترلی آورده شوند ،لذا شاخضهای بیانگر تمرکززدایی نظیر
تمرکززدایی هزینهای ،درآمدی و مالی و شاخض کنترل فساد مالی بهعنوان متغیرهای
مستقل اصلی در نظر گرفته شدهاند .همچنین از شاخض کنترل فساد مالی منتشرشده
1
توسط سازمان بینالمللی شفافیت برای کشورهای مختلف (موجود در سایت سازمانن
بهعنوان شاخض فساد بهره گرفته شده است.
شرح و توضیح متغیرهای مستقل و کلیدی ملحوظ در مدل بهصورن زیر میباشند:
متغیرهای مستقل اصلی شامل:
متغیرهای تمرکززدایی:2
 شاخض تمرکززدایی هزینهای ) : (DECexpنسبت هزینه دولت مرکزی به کلهزینههای عمومی جامعه
 شاخض تمرکززدایی درآمدی ) : (DECrevنسبت درآمدهای دولت مرکزی به کلدرآمدهای عمومی جامعه
 شاخض تمرکززدایی مالی ) : (DECfinنسبت اندازه دولتهای محلی به مرکزی : corشاخض کنترل فساد (شاخض بین صفر و ده بوده و حرکت به سمت ده
نشانگر موفقیت کشور در کنترل فساد استن.
متغیرهای کنترلی شامل:
 :pdg-lioنسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالض داخلی
 : invgdpنسبت سرمایهگذاری ناخالض داخلی به تولید
 : fdi  gdpنسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی (ورودین به تولید
 : HDIشاخض توسعه انسانی که ترکیبی از وضعیت آموزش ،بهداشت و رفاه
کشورهاست.
 : OPENشاخض باز بودن کشوری که از نسبت مجموع صادران و واردان به تولید
ناخالض داخلی حاصل میشود.

1. www.Transparency.org
2. http://www.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm
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همچنین نمودارهای زیر پراکنش بین رشد با کنترل فساد و تمرکززدایی در بین
کشورهای جهان منتشرشده توسط بانک جهانی میباشد .طبق این پراکنشها ارتباط
مثبت البته ضعیف کنترل فساد مالی با رشد اقتصادی و همچنین ارتباط مثبت و قوی
تمرکززدایی مالی با رشد اقتصادی مشاهده میشود.

منبع :بانک جهانی
نمودار.1پراکنشبینرشداقتصادیوکنترلفسادمالیدرسال 2017





منبع :بانک جهانی
نمودار.2پراکنشبینرشداقتصادیوتمرکززداییمالیدرسال 2017
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-3-5تخمینوتفسیرنتایجالگو 
برای تخمین مدل الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود .با توجه به
اینده دوره زمانی  20ساله  2017-1998برای  15کشور منتخب نفتی در نظر گرفته
شده لذا تعداد مقاطع کشوری – کشورهای صادرکننده نفتی -کمتر از دوره زمانی است،
لذا ضروری است در ابتدا مانایی متغیرها و سپس همانباشتگی مدل بررسی شود .بررسی
مانایی متغیرهای مدل براساس آزمونهای لوین -لین -چو 1و پسران و شین 2نشان
میدهد که تمامی متغیرهای مورد استفاده در سطح معنیدار بوده و مانا هستند.
همچنین آزمون همانباشتگی به روش آزمون کائو 3وجود رابطه بلندمدن همانباشتگی
بین متغیرهای مدل را تأیید نمیکند ،لذا در مدلهای پانل که همانباشتگی حاکم
نیست ،استفاده از روش حداقل مربعان خطی جهت تخمین رابطه بلندمدن نتایج بدون
تورش به همراه خواهد داشت.
جدول.1آزمونریشهواحد(مانایی)متغیرهایمدلدرسطح 

متغیر 

آزمونلوین-لووچو آزمونایم،پسرانوشین 

آماره
-10/6564
شاخض کنترل فساد مالی 
-8/8523
شاخض تمرکززدایی هزینهای 
-7/7428
شاخض تمرکززدایی درآمدی 
-6/9534
شاخض تمرکززدایی مالی 
سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالض داخلی  -12/8645
-4/17002
شاخض توسعه انسانی 
سرمایهگذاری داخلی به تولید ناخالض داخلی  -16/5062
نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالض داخلی  -6/7634
-11/0936
شاخض باز بودن تجاری 
-17/6035
نرخ رشد اقتصادی 

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

آماره
-7/03835
-6/8734
-5/9736
-4/9734
-8/4956
-0/83473
-10/8604
-5/8766
-6/3976
-10/9802

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/1653
0/000
0/000
0/000
0/000

منبع :یافتههای تحقیق

*1. Levin, Lin &Chu t
2. Im, Pesaran and Shin
3. Kao Residual Cointegration Test

704

،شمارهی،3پاییز1399

تحقیقاتاقتصادی/دورهی55


جدول.2نتایجآزمونهمانباشتگیکائو 
نوعآزمون 

آماره t

ارزشاحتمال 

آزمون همانباشتگی کائو

-0/75473

0/24527

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین قبل از تخمین مدل الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود.
بنابراین ،ابتدا برای تعیین وجود (یا عدم وجودن عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از
کشورها از آماره  Fبهصورن زیر استفاده شده است:
H0 : 0  1  ...  k  
H1 : i   j

)(RSSUR  RSSP ) / (n  1
)(1  RSSUR ) / (nt  n  k

F(n  1, nt  n  k) 

در رابطه فوق ،UR ،مشخض کننده مدل محدود نشده و عالمت  ، Pنشان دهنده
مدل پولینگ یا محدودشده با یک عبارن ثابت برای تمامی گروهها میباشد ،k .تعداد
متغیرهای توضیحی لحاظ شده در مدل n ،تعداد کشورها N  nt ،تعداد کل مشاهدان
و ( tدوره زمانی موردنظرن میباشد .آماره  Fمدل برای رگرسیون غیر مقید و مقید
(بترتیب اثران ثابت و حداقل مربعان وزنین به شرح ذیل میباشد:
F (9,185) =3/16
از آنجاییکه  Fمحاسبه شده بیشدتر از  Fجددول بدا درجده آزادی  9و  185در سدطح
احتمال  95درصد میباشد ،فرضیه  H0رد شده و اثران گروه پذیرفته مدیشدود و بایدد
عرض از مبداهای مختلف را در برآورد در نظر شود.
سپس برای آزمون اینده مدل با بهره گیری از روش اثران ثابت یا اثران تصادفی
برآورد شود ،از آزمون هاسمن 1استفاده شده است .با استفاده از نرم افزار ایویوز ،آماره
کایدو درحدود 1/49با  P -Valueتقریباً  0/96برآورد شده که معنیدار نبود و لذا روش
اثران ثابت برای تخمین مدل تأیید شده است.
حال براساس آماره  Fو هاسمن که دال بر استفاده از روش اثران ثابت در تخمین
مدل بودهاند ،نتایج برآورد مدل بهصورن زیر گزارش میشود:
1. Hausman Test
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جدول.3بررسیاثراتتمرکزداییوکنترلفسادبررشداقتصادی 

متغیر وابسته :نرخ رشد ساالنه تولید ناخالض داخلی کشورهای منتخب نفتی
الگوی (3ن
(3/22ن 0/62
(5/57ن 0/18
عدم معنیدار
عدم معنیدار
(4/10ن 0/53
(2/55ن 0/45
(1/93ن 0/08
(2/98ن 0/51
0/73

متغیرهای توضیحی
الگوی (2ن الگوی (1ن
 : Corشاخض کنترل فساد
(2/89ن 2/88( 0/53ن 0/74
(1/93ن 0/43
شاخض تمرکززدایی هزینهای )(DECexp
(2/63ن 0/13
شاخض تمرکززدایی درآمدی )(DECrev
شاخض تمرکززدایی مالی )(DECfin
(3/26ن 3/56( 0/16ن 0/19
شاخض فساد در تمرکززدایی )(DEC*Cor
عدم معنیدار (1/91ن  : fdi  gdp 0/17سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
تولید ملی
 : HDIشاخض توسعه انسانی
(1/90ن 2/30( 0/47ن 0/52
(2/30ن 1/94( 0/38ن  : inv gdp 0/35سرمایهگذاری ناخالض داخلی به تولید
ناخالض داخلی
 : OPENشاخض باز بودن تجاری
(2/65ن  0/09عدم معنیدار
(3/55ن 3/94( 0/47ن  :Oil-Gdp 0/42نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالض
داخلی
ضریب تعیین
0/67
0/59

* الگوهای  1تا  3برگرفته از مدل تصریحی رشد اقتصادی بوده با این تفاون که بهدلیل در نظر گرفتن
معنیداری الگو ،برخی از متغیرهایی که معنیدار نبودند ،لحاظ نشده است.
منبع :یافتههای تحقیق

نظر به اینده در مدل پانل ،روش اثران ثابت تأیید شده ،الزم است مسأله
خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس نیز بررسی و برطرف شود .در حالی که باید
تغییران جمالن خطا در طول زمان کامالً تصادفی باشد ،خودهمبستگی نشان از
تغییران آنها بهطور منظم دارد ،لذا باید مدل تخمینی از این لحاظ مشدلی نداشته
باشد .از سویی دیگر مشدالن ناهمسانی واریانس منجر به افزایش واریانس ضرایب
برآوردی عرض از مبدأ میشود و از سویی واریانس سایر متغیرهای مستقل برآوردی را
تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به این میشود که تخمین برآوردی از کارایی الزم
برخوردار نباشد.
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برای آزمون خودهمبستگی سریالی در دادههای تابلویی ،وولدریج آزمون
خودهمبستگی سادهای را پیشنهاد میکند که درآن جمالن اختالل از فرایند
خودرگرسیونی مرتبه اول (1ن  RAپیروی میکنند .همچنین برای بررسی ناهمسانی
واریانس از آزمون "نسبت راستنمایی" بهره گرفته شده است .با این حال بهدلیل
استفاده از روش تشخیض وایت 1در برآورد اثران ثابت ،مسأله ناهمسانی واریانس قابل
برطرف کردن میباشد .یافته های تحقیق حاصل از آزمون وولدریج حاکی از آن است که
فرضیه صفر مبنی بر "عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول" را نمیتوان رد کرد ،لذا
میتوان گف ت مدل موردنظر با مشدل خودهمبستگی اجزاء اخالل مواجه نمیباشد.
همچنین نتیجه حاصل از آزمون نسبت راستنمایی برای متغیرهای مدل نشان میدهد
که با اطمینان  95درصد ،فرضیه صفر مبنی بر "همسانی واریانس" را نمیتوان رد کرد،
لذا مدل با مشدل ناهمسانی واریانس مواجه نمیباشد.
همچنین با توجه به اینده از  300مشاهده در برآورد مدل تحقیق (دوره زمانی 20
ساله  15کشور منتخب نفتی و زیاد بودن تعداد مشاهدانن استفاده شده ،مسأله
همخطی را حل میکند ،چرا که دادهها هم درطول زمان و هم مقاطع تغییر میکنند و
احتمال کمتری میرود متغیرها با یددیگر همخطی زیادی داشته باشند .همچنین
مقادیر عامل افزایش واریانس (VIFن 2بهعنوان شاخصی برای بررسی همخطی بین
متغیرهای مستقل کمتر از  1/3بودهاند که نشان از عدم وجود همخطی بین متغیرها
دارد.
درخصوص تفسیر نتایج مدل باید اشاره کرد:
اوالً ،با توجه به ضریب تعیین مدلهای برآوردی ،متغیرهای توضیحی لحاظ شده
در مدل توانستهاند درحدود  67درصد 59 ،درصد و  73درصد تغییران رشد اقتصادی
کشورهای نفتی را توضیح و تبیین کنند .این نتیجه حاکی از برازش خوب مدل
میباشد ،لذا میتوان در سیاستگذاریها بر آن استناد کرد.
ثانیاً ،درمجموع نتایج بهدست آمده از برآورد الگوهای مختلف رشد اقتصادی در
راستای  3فرضیه مطرح شده در مقاله نشان میدهد:
مورد متغیر فساد مالی تأکیدی بر ارتباط معنیدار و مستقیم بین شاخض کنترل
فساد با رشد اقتصادی کشورهای نفتی وجود دارد ،به گونهای که بهبود یک واحدی
1. White diagonal method
2. Variance Inflation Factor
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شاخض کنترل فساد دربین کشورهای منتخب در الگوهای مختلف برآورد شده بهترتیب
و بهطور متوسط درحدود  0/74درصد 0/53 ،درصد 0/62 ،درصد رشد اقتصادی آنها را
افزایش داده است .نتایج سه مدل برآوردی گویای این واقعیت است که در کشورهای
نفتی با ساختارهای رانتی و بوروکراسیهای پیچیده ،برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری
و تولید و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی ،کنترل و مقابله با فساد مالی راهبرد محوری
است و بدون شفافیت و اصالحان ساختاری برای کنترل فساد و رانت ،شاهد رشد
اقتصادی پایدار و باثبان در کشورهای نفتی نخواهیم بود.
درخصوص شاخضهای تمرکززدایی نتایج برآورد نشان میدهد که با انجام
تمرکززدایی هزینهای ،درآمدی و مالی در کشورهای نفتی ،رشد اقتصادی این کشورها
بهترتیب  0/43درصد 0/13 ،درصد و  0/18درصد افزایش خواهد یافت .همچنین در
بین شاخضهای مختلف تمرکززدایی ،تمرکززدایی هزینهای بیشترین اثر و ضریب مثبت
و معنیدار را بر افزایش رشد اقتصادی کشورهای مزبور دارد .طبق نتایج بهدست آمده
میتوان این طور بیان کرد که اجرای سیاستهای تمرکززدایی و استقالل درآمدی و
هزینهای ،با افزایش اختیاران به مناطق مختلف (استانها و ایالت هان کشور میتواند به
مدیریت بهینه هزینهها و بهبود وضعیت درآمدی مناطق مختلف و در کل کشورهای
نفتی منتهی شود و انتظار میرود اصالحان هزینهای و درآمدی به کاهش هزینههای
زائد و غیرضرور ،منطقیسازی اندازه دولتها و تخصیض بهینه منابع در سطح کشورها و
درپی آن بهبود وضعیت تولید و سرمایهگذاری و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی کشورها
منجر شود.
طبق نتایج الگوهای (1ن و (2ن ،اثران منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی کشورهای
منتخب نفتی با اعمال تمرکززدایی کاهنده خواهند بود ،بهطوریکه با اعمال تمرکززدایی
هزینهای و درآمدی ،اثران منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی بهمیزان  0/19درصد و
 0/16درصد کاهش خواهد یافت .با این حال در الگوی (3ن و با بهرهگیری از شاخض
تمرکززدایی مالی ،ضریب برآوردی معنیدار گزارش نشده است .طبق نتایج برآوردها
مشخض است که کشورهای نفتی چنانچه خواهان رشد اقتصادی باثبان و پایدار و
کاهش اثران و تبعان منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی هستند ،ناگزیر بایست به اجرای
سیاستهای تمرکززدایی بویاه تمرکززدایی هزینهای و درآمدی بپردازند و با اجرای این
سیاستها اثران منفی و مخرب فساد مالی بر رشد اقتصادی کاهنده خواهد شد.
همچنین نتایج تخمین برای متغیرهای کنترل بیانگر این است که:
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1ن افزایش جذب سرمایههای خارجی در کشورهای نفتی در الگوی (1ن به افزایش
رشد اقتصادی آنها تأثیرگذار خواهد بود ،بهطوریکه افزایش یک درصدی این متغیر
(بهعنوان درصدی از تولید ناخالض داخلین درالگوی تصریحی و برآورد شده رشد بهطور
متوسط حدود  0/17درصد رشد اقتصادی این کشورها را باال خواهد برد .در ضمن در
الگوی تصریحی (2ن و (3ن این متغیر معنیدار گزارش نشده است.
2ن نتایج در طی دوره مذکور حاکی از آن است که افزایش سرمایهگذاری ناخالض
داخلی (بهعنوان درصدی از تولید ناخالض داخلین نیز سبب بهبود رشد اقتصادی
کشورهای نفتی شده ،بهطوریکه ضریب برآوردی در هر سه الگوی تصریحی ،مثبت و
معنیدار و بهترتیب معادل  0/35درصد 0/38 ،درصد و  0/45درصد است.
3ن بهبود سطح توسعه انسانی کشورهای نفتی منتخب موجب افزایش رشد
اقتصادی آنها شده ،به گونهای که طبق نتایج بهدست آمده از تخمین ،افزایش یک
واحدی شاخض توسعه انسانی در الگوهای اول تا سوم رشد بهترتیب حدود  0/52درصد،
 0/47درصد و  0/53درصد رشد اقتصادی کشورهای منتخب را بهبود بخشیده است.
4ن شاخض بازبودن تجاری نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی داشته،
بهطوریکه افزایش یک درصدی شاخض بازبودن تجاری در الگوی دوم و سوم رشد،
بهترتیب درحدود  0/09و  0/08درصد رشد اقتصادی کشورهای مذکور را افزایش داده
است .درکل ،اصوالً آزادسازی تجاری و اقتصادی به معنی کاهش تمامی موانع قانونی و
مقرراتی فراروی تجارن میباشد .آزادسازی تدریجی در بخش تجارن کاال و خدمان که
همراه کاهش ریسک اقتصادی و بهبود شفافیت بازار است ،میتواند درجذب سرمایهگذار
خارجی و افزایش مبادالن تجاری نقش مهمی ایفا کرده و افزایش رشداقتصادی را درپی
خواهد داشت.
5ن نتایج در طی دوره مذکور نشان از این دارد که طبق انتظار تئوریک ،افزایش
درآمدهای نفتی (بهعنوان درصدی از تولید ناخالض داخلین در کشورهای منتخب با
سطح معنیداری باال و در هر سه الگوی تصریحی اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و
ضرایب برآوردی بهترتیب معادل  0/42درصد 0/47 ،درصد و  0/51درصد بوده است ،لذا
وابستگی رشد اقتصادی کشورهای منتخب به درآمدهای نفتی کامالً مشهود است.
لذا با توجه به نتایج بهدست آمده تأیید شد که اوالً« ،سطح باالتر فساد ،رشد
اقتصادی کشورهای نفتی را کاهش میدهد» چراکه 1ن فساد با نقش بازدارندگی
پیشروی سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی موجب کاهش تولید و
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درآمدها و افزایش هزینههای دولتی میشود2 .ن فساد روند کار بازار و تخصیض منابع را
مختل میکند ،به این دلیل که توان دولت را برای وضع مقرران کنترلی و نظارنهای
مورد نیاز برای اصالح نقایض بازار کاهش میدهد3 .ن چنانچه دولت یا دولتمردان برای
سوء استفاده و با هدف کسب منافع در امور دخالت کنند – مانند ایجاد انحصارهای
دولتی برای منافع شخصی -خود به خود کارایی و بهرهوری اقتصادی کاهش یافته و
سطح تولید افت میکند4 .ن فساد انگیزه بخش خصوصی را از بین میبرد و این بخش
فعال را به سمت رانتجویی سوق میدهد و توان فعالیتهای موثر و سازنده را کمتر
میکند5 .ن فساد بهصورن مالیان اضافی عمل کرده و هزینههای تولید را افزایش
میدهد و مانع ورود بنگاههای اقتصادی به بازار میشود6 .ن فساد موجب کاهش یا
اختالل نقش دولت – مانند اجرای قرارداد ها ،حمایت از حقوق مالدیت خصوصی و -...
میشود .زمانیکه افراد خارج از تعهد خود عمل میکنند یا غیر از آنچه در قراردادها ذکر
شده است ،انجام میدهند یا بهدلیل وجود فساد از حقوق مالدیت خود سوء استفاده
کنند ،در حقیقت یدی از نقشهای اصلی دولت مخدوش شده و این مسئله تأثیر منفی
بر رشد خواهد داشت7 .ن همچنین فساد ،قانونمندی اقتصاد بازار را زیر سؤال میبرد و
اقتصاد بازار را کند و حتی متوقف میسازد .
ثانیاً ،طبق نتایج تأیید شد «افزایش تمرکززدایی ،رشد اقتصادی کشورهای نفتی را
افزایش میدهد» ،چرا که درچارچوب تمرکززدایی میتوان انتظار داشت که کارایی
منافع عمومی ،رقابتپذیری ،کاهش اندازه و دخالت دولت و پاسخگویی افزایش یابد ،که
همه این موارد میتواند به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد.
ثالثاً ،تأیید شده است که «اثران منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی کشورهای
منتخب نفتی با اعمال تمرکززدایی کاهنده خواهنده بود» ،چراکه اقدام به تمرکززدایی
در بین دولتها در ابعاد مختلف اعم از هزینهای (مخارجن و درآمدی با کاهش اثران
منفی فساد مالی میتواند به رشد اقتصادی منجر شود .در حقیقت میتوان ادعا کرد که
یدی از سازوکارهای مهم برای مقابله با فساد و کاهش اثران آن ،انتقال قدرن و انحصار
و مسئولیتهای مالی ،سیاسی و مدیریتی از دولت مرکزی به دولتهای میانی و محلی و
یا بخش خصوصی است ،که همین امر میتواند منجر به کاهش اثران منفی فساد بر
رشد اقتصادی شود.
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-7جمعبندیوپیشنهادهایسیاستی 
آنچه در سالهای اخیر در محافل علمی درخصوص علل رشد اقتصادی مطرح
شده ،نقش عواملی همچون تمرکززدایی و فساد در الگوهای رشد است .برخی نتایج
مطالعان حدایت از ارتباط معنیدار و قوی بین تمرکززدایی با رشد اقتصادی دارند،
درحالیکه در تعدادی از مطالعان تجربی ،تمرکززدایی تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته
یا اینده برای ایجاد اثران مثبت تمرکززدایی بر رشد بایست دیگر الزامان و بسترها
همچون ساختارهای رقابتی و شفاف و نظارن دولت مرکزی نیز وجود داشته باشد.
همچنین بر روی اثران تمرکززدایی بر فساد و بهدنبال آن بر رشد نیز نتیجه واحد و
یدسان نمیباشد .برخی مطالعان نشان از اثران مثبت تمرکززدایی بر کاهش فساد
دارند ،درحالیکه در سایر مطالعان این امر مشروط به وجود احزاب قوی و آزادی بیان و
انتشار شفاف اطالعان است .اندک مطالعان تجربی نیز تمرکززدایی و فدرالیسم را عامل
افزاینده فساد میدانند.
از اینرو با توجه به اهمیت موضوع ،درمقاله حاضر نیز تالش شده است به بررسی
ارتباط بین رشد با تمرکززدایی و فساد در بین کشورهای نفتی پرداخته شود ،لذا
درجهت پاسخ به فرضیههای تحقیق برای کشورهای نفتی ،ابتدا مبانی نظری و مطالعان
تجربی مرتبط با تمرکززدایی و فساد با رشد اقتصادی اشاره شده و درنهایت با معرفی
الگوهای رشد مشتمل بر متغیرهای اقتصادی کنترلی و متغیرهای اصلی تمرکززدایی
مالی و فساد ،این مدلها در شرایط مختلف تخمین زده شده تا میزان و نحوه اثرگذاری
شاخضهای مختلف تمرکززدایی و فساد بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی مشخض شود.
نتایج کلی بهدست آمده از برآورد الگوهای رشد بر ارتباط معنیدار و مستقیم بین
شاخض کنترل فساد با رشد اقتصادی کشورهای نفتی تأکید دارد ،لذا طبق نتایج حاصل
میتوان پیشنهاد داشت که کشورهای نفتی که بهدنبال افزایش رشد اقتصادی و درپی

آن بهبود رفاه و درآمد سرانه میباشند ،بایستی برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی
فساد پیاده کنند و تا زمانی که فساد مالی درسطح باالیی باشد ،امدان تحقق رشد
اقتصادی مداوم و مستمر وجود ندارد ،از این رو باید گفت که تأیید درستی فرضیه
تحقیق تأکیدی بر این بوده که افزایش فساد ،هزینههای اقتصادی بر کشورها تحمیل
کرده و عامل بازدارنده رشد و توسعه کشورها است.
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همچنین طبق نتایج مشخض شده است که با تمرکززدایی درآمدی و هزینهای،
رشد اقتصادی کشورهای نفتی افزایش خواهد یافت .بیشتر کشورهای نفتی دارای
ساختاری متمرکز و دارای دولتی با اندازه بزرگ و دربرگیرنده انحصار در حوزه منابع و
مسائل تصمیمگیری هستند ،لذا پیشنهاد مقاله چنین است چنانچه تمرکززدایی در

کشورهای نفتی صورن گیرد ،شاهد افزایش کارایی و بهرهوری در توزیع منابع و ثرون
در سطح ملی شده و حاصل این امر به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد کرد ،لذا
برپایه ،نتایج ،چنانچه کشورهای نفتی درنظر دارند رشد اقتصادی پرشتاب و پایدار داشته
باشند ،بایست از ساختار متمرکز کم کرده و به سمت تمرکززدایی منابع مالی ،درآمدی
و هزینهای پیش بروند و تاحد امدان به واگذاری امور به دولتهای محلی و منطقهای
اقدام کنند.
همچنین طبق نتایج تحقیق باید پیشنهاد شود کشورهایی که از ساختار درگیر با
فساد مالی و اقتصادی رنج میبرند ،درصورن اتخاذ سیاستهای تمرکززدایی و کاهش
تمرکز اختیاران و توزیع منابع به مناطق و دولتهای محلی قادر خواهند بود تاحدودی
به اثران منفی و بازدارنده فساد بر رشد اقتصادی فائق آیند.
همچنین دیگر نتایج تحقیق حدایت از این دارد که حرکت کشورهای نفتی
بهسمت بازارهای جهانی و افزایش آزادسازی و باز بودن اقتصادی و تجاری و حذف موانع
تجاری در میان کشورها ،سبب بهبود رشد اقتصادی کشورهای مذکور شده و افزایش
رشد تولید ناخالض داخلی آنها را در پی داشته است .جذب سرمایهگذاری خارجی و
داخلی نیز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورها میباشد .تجربه کشورها حاکی از
آن است که ورود سرمایههای خارجی بهدلیل رشد پیشرفتهای تدنولوژیدی که
درپیدارد ،سبب بهبود رشد اقتصادی کشورها خواهد شد .همچنین طی دوره مورد
بررسی برای کشورهای منتخب نفتی ،بهبود توسعه انسانی کشورها که با افزایش سرمایه
انسانی و انباشت دانش و مهارن نیروی کار و نیز ارتقای وضعیت بهداشتی و رفاهی
جامعه سنجیده میشود ،اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه داشته است.
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Abstract
While most of the studies have looked at the relationship between
decentralization and corruption, or between decentralization and growth, or
between corruption and growth, few have looked at the joint relationship
between the three.
This article represents a contribution to the literature on the relationship
between decentralization, corruption and economic growth. This relationship
is analyzed both theoretically and empirically by using panel data techniques
for the selected oil exporting countries during 1998-2017. By regarding the
countries' dependence on oil export, these countries have a concentrated
structure and are rife with corruption.
The result for fixed effects regressions indicate that corruption does
indeed have a negative effect on growth as the estimated coefficients for
control of corruption variable in the various growth models are positive by
0.74, 0.53, 0.62.
The decentralization indicators have a significant and positive effect on
economic growth by 0.43, 0.13 and 0.18. Finally, the results suggest that the
negative effect of corruption on economic growth is reduced by
decentralization, as the interaction term coefficient is positive for two of the
regressions undertaken.
JEL Classification: H72, H77, D73, O40
Keywords: Decentralization, Corruption, Economic growth, Oil
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