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مقدمه-1
 که آمده وجود به گذارانسیاست و اقتصاددانان درمیان کلی اجماع حاضر درحال  
خوب  یحدمران یراهبردها نیتر مهماز  یدیعنوان  به فساد از دور به و پاک دولتی وجود
 ازن. 1997 جهانی، بانک) است قطعی و ضروری امری اقتصادی توسعهرشد و  برای

 نظیر تمرکززدایی از حمایت دولت و مالی ساختار اصالحکنترل فساد،  اقدامان جمله
 و بوروکراسی سیستم کاهش ،رقابت افزایش ،یمحل یهادولت به یمال ارانیاخت یواگذار

 و مارتینز – 2001 ،1جین) باشد می توسعه درحال کشورهای در خصوص به شفافیت
3وآکرمان رز -2003 2ناب مک و وازکوئز

4ویشنی و شلفیر -1997 
 ییکشورها ن.1993 

 هعمدطور  به هستند، خام نفت رینظ یمحصولتک صادران به وابسته یساختار یدارا که
 یهایگذاراستیس و یریگمیتصم در قدرن انحصار و تمرکز و منابع در ییتمرکزگرا از

 یپ در را فساد و رانت گسترش موجبان متمرکز ساختار حاصل و برندیم رنج یاقتصاد
.  است بوده کشورها نیا یاقتصاد رشد راه سر بر یجد یمانع تیدرنها و شتهدا

به چه  یمال فساد کنترلن: 1)ن: سئواالبرای پاسخ به حاضر  مقالهسازماندهی 
ن: 2)داد؟  خواهد قرار تأثیری کشورهای صادرکننده نفت را تحت اقتصاد رشد میزان

 فساد اثرانن: 3)اثرگذار است؟  یاقتصاد رشد یروچگونه و درچه حدی  ییتمرکززدا
 بدینو چه میزان خواهد بود؟،  چگونه ییتمرکززدا اعمال با یاقتصاد رشد بر یمال

 نظری مبانی تبیین با ادامه در و تبیین تمرکزدایی و فساد مفهوم ابتدا که است صورن
 یتجرب مطالعان بر یمرور و یاقتصاد رشد و فساد ،یی مالیتمرکززدا مبحث سه نیب
 بین) پانل اقتصادسنجی الگوهای از گیریبهره با شد خواهد تالش مقوله، سه نیا نیب

 بزرگ کشورهای برای یاقتصاد رشد با فسادکنترل  و تمرکزدایی بین ارتباط ،نکشوری
بندی و پیشنهادهای در پایان نیز جمع. گیرد قرار تجربی آزمون مورد نفت صادرکننده

 سیاستی ارائه خواهد شد. 


مالیوتمرکززداییفسادمفهوم-2
 سرچشمه بازار اقتصاد و دولت متقابل کنش از اغلب که است یاعارضه یمال فساد

 جامعه -حدومت خاص رابطه یکعنوان  به رافساد مالی  ،پاوهشگران ربیشت. گیردیم
                                                           
1. Jain 

2. Martinez-Vazquez and McNab 
3. Rose and Ackerman 
4. Shleifer and Vishny 
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 طلبانه تنفعم رفتار متعارف،طور  به یمال فساد. ن8کنند )رهبر و دیگران، ص می تعریف
 تعریف همچنین. کندیم عمل یدولت مقام یا مامور یکعنوان  به که است یخصش

 مراجع و یمال شفافیت یالملل بین سازمان ،یجهان بانک توسط کهفساد مالی  یکارکرد
 است یخصوص منافع کسب یبرا یعموم قدرن از استفادهسوء از عبارن شده، ارایه دیگر

 بیان شده ارایه پاوهشگران یبرخ وسطت که یدیگر تعریفن. 2004 ،یجهان بانک)
با  که است یدولت و یخصوص بخش بازیگران ای بین معامله ،یفسادمال که دارد یم

 تبدیل یخصوص منافع و سودها به نامشروع طور به یعموم یکاالها آن، از استفاده
. ن10-11، ص 1390)هاشمی قادی،  دنشو می

 آن یهاهزینه و منافع و تمرکززداییک این با تعریف اجمالی از مفهوم فساد مالی،
 تمرکززدایی مورد در جدا از هم ولی ،هم به مربوط برداشت و ایده دو 1تبیین خواهد شد

 -مرکزی) دولت مختلف سطوح و هاالیه بین است فرایندین الف : داشت نظر درباید  را
 ایجاد و بازار به دولت از تمرکززدایی معنای به زداییمقررانن ب ون استانی و محلی

. عمومی بخش در اصالحان
 

دولتدرونیفرایندیکعنوانبهتمرکززدایی:اولبرداشت-2-1
 گرفته نظر در دولت مختلف هایالیه داخل در فرایند یک صورن به تمرکززدایی اگر

 دولت ترپایین سطوح به قدرن انتقال طریق از تمرکززدایی که گفت توانمی آنگاه شود،
 کارآمدی ابزارعنوان  به تواندمی مرکزی دولت قبضه و انحصاری قدرن کاهش جهتدر 

 کلیطور . بهشود واقع موثر ملی اقتصاد بر و کند عمل عمومی بخش کارایی افزایش برای
 یا و گیریتصمیم ریزی،برنامه هایزمینه در اختیاران تفویض یا انتقال» تمرکززدایی

.2«است محلی مقامان به یمرکز دولت مقامان سوی از مدیریت
 عمومی انتخاب و عمومی مالیه هاینظریه چارچوب در مالی تمرکززداییدر اینجا 

 ،ندرآمد و مخارج گیریتصمیم) بودجه و ریزیبرنامه حوزه در اختیار تقسیم موضوعان با
 ون ملی نهاد و سازمان محل، و استان منطقه،)تر  پایین هایالیه در برنامه اجرای
. است همراه پاسخگویی نحوه ینهمچن

                                                           
 ن1386محمودی، وحید ) . 1

2. Rondnelli, D. 
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ازمسئولیتانتقالوزداییمقرراتمثابهبهتمرکززدایی:دومبرداشت-2-2
بازاربهدولت

 انتقال معنای به و شودمی گفته نیز اقتصادی تمرکززدایی برداشت، نوع این به
 نوع این که گفت توانمی دیگر عبارن به. است خصوصی بخش به دولت از وظایف

 اقتصاد حوزه در که است زداییمقرران و سازیخصوصی همان حقیقت در رکززداییتم
 پذیریرقابت سمت به حرکت دیگر، بیان به. اند کرده تفدیک مالی بحث از را آنها

 سیاست این کردن اجرایی مبنای ،بازار نظام محوریت با بازی قاعده پذیرش و اقتصادی
 . است

 

زداییتمرکهایههزینومنافع-2-3
تمرکززدایی دارای  ،2ملو و فوکوساکو، 1الین نظیر شده انجام مطالعان به توجه با

 مردمبه  نزدیدی به توجه با محلی هایدولت) کارایی افزایشیی است. هاهزینهمنافع و 
 کنندگانمصرف هایخواسته و سالیق توانندمی بهتر مرکزی دولت به نسبت هرمنطقه،

 کارایی عدم کاهش، ن3دهند تخصیض کاراتر صورن به را عمومی عمناب و داده تشخیض را
x (به و کرده جلوگیری عمومی خدمان و کاالها حد از بیش عرضه از  تمرکززدایی 

ز ا هاهزینه کاهش ،وریبهره افزایشن، 4نجامدا می عمومی دربخش «x ناکارایی» کاهش
از منافع  مالی فساد و هرشو کاهشو باالخره  بوروکراتیک مراتب سلسله کاهش طریق

 .  روند شمار می بهتمرکززدایی 

یتمرکززدایهایهزینه-2-3-1
 یهای هزینه یتمرکززدای یها سیاست یاجرا ،یتمرکززدای از یناش منافع کنار در   

 خطر به ،یدرآمد شداف افزایش گرفته، انجام مطالعان نتایج طبق. دارد دنبال به نیز را
 ینیرو محدودیت و تخصیض یکارای ضعف و بازار شدست ،یصاداقت کالن ثبان افتادن

 دش عنوان طورکه همان لذا ،رودیم شمار به یتمرکززدای یمنف یپیامدها از یانسان
 باشد می یهایهزینه و منافع دربردارنده آن به مربوط یها سیاست اعمال و یتمرکززدای

 و گیرد صورن آن از فایده – هزینه تحلیل تا است الزم ینهای یگیر تصمیم یبرا که

                                                           
1. Linn 

2. Fukasaku & Mlo 
3. Martinez-Vazauez.J.and R.M.McNab  

4. Brennan,G.and J., Buchanan  
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 عیتسر و رفاه افزایش سبب که است مناسب یدرصورت یتمرکززدای که گفت توان می
 . دشو یاقتصاد رشد

 

«یاقتصادرشدوفساد،ییتمرکززدا»مبانینظری-3
های رشد اقتصادی از مدل معرفی شده برای تبیین مبانی نظری فساد در مدل

. محققان با گنجاندن سرمایه ه استن استفاده شد1992) 1توسط مندیو، رومر و ویل
قابل توجهی بهبود میزان  بهانسانی در تابع تولید، قدرن تبیین مدل سنتی رشد سولو را 

های دولت، مدل کننده هزینهیک عامل تعیینعنوان  بهداده و با وارد کردن متغیر فساد 
اری تولید به کار گرفته شده به ند. فرم تبعی مدل ساختا هسولو را  گسترش و تعمیم داد

 :باشد ن می1رابطه ) صورن بهداگالس و  -شدل تابع کاب 
Yt ن1) = Kt

α  Ht
β[Gt(ρ)Lt]

1−α−β
 Ltسرمایه انسانی،  Htسرمایه فیزیدی،  Ktواقعی،  )تولیدن درآمد Ytکه در آن 

فرض  چنین همسطح فساد در کشور است.  ρمخارج دولت و  Gtمقدار نیروی کار شاغل، 

G(ρ)شده است:  < 0و  0́ < α < 1، 0 < β < αو  1 + β < 1. 
شود که تابع تولید از بازدهی ثابت نسبت اساس این شرایط، اطمینان حاصل میبر

ن با چنی همبه مقیاس تولید برخوردار بوده و در هر نقطه دارای بازدهی نزولی است. 
شود. معادالن مسیر تاندارد نئوکالسیک تبدیل میحذف متغیر فساد، مدل به شدل اس

 ن هستند:3ن و )2یدنواخت رشد به شرح روابط )

dK ن2)

dt
= sKYt − δKKt  

dH ن3)

dt
= sHYt − δHKt                          

درآمد که به نشان دهنده سهم از ترتیب  به δHو  sK ،sH ،δKکه در آن پارامترهای 
های انسانی و فیزیدی اختصاص داده شده، نرخ استهالک سرمایه فیزیدی گذاریسرمایه

n فرض اشتغال کامل نرخ رشد نیروی کار باو انسانی است.  = (
dL

dt
) /Lt  نشان داده

 :دشو ارائه مین 4) رابطه صورن بهصه شده الو در مسیر یدنواخت رشد، فرم خشده 
 ln (Yt/Lt) = ln (Gο) + gt + [α⁄ (1 − α − β)] ln [𝑠𝑘 ⁄ (n + δk  + g)] + 

       ln[sH ⁄ (n + δH  + g)] + Gt (ρ) [β ⁄ (1 − α − β)]  ن4)
 

                                                           
1. Mankiw, Romer and Weil 
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ن، تولید به ازای هر واحد نیروی کار در مسیر یدنواخت رشد تابعی 4در رابطه )
انداز فیزیدی و انسانی و افزایشی از سطح اولیه مخارج دولت و نرخ رشد آن، پس

های دولت است. به بیانی دیگر رشد تولید به ازای هر واحد نیروی کار را هزینه چنین هم
 ن5رابطه ) صورن بهگیری آن طی زمان در اطراف مسیر یدنواخت توان با تفاضلمی
 آورد:  دست  به

 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 ) +  

                                                         lny0 ( Gt (ρ) − (1 − e−λt) ن5)

فساد،  طحس های دولت را تغییر داده و افزایشعامل فساد، اثر هزینه ،ن5) در رابطه
حال، با حذف متغیر فساد در  این دارد. با نیروی کاررابطه معدوس با رشد تولید سرانه 

دهد. به این معنا که نرخ رشد تولید به سیک را نتیجه میالوکئ، مدل استاندارد ن5رابطه 
گذاری در سرمایه فیزیدی و انسانی و کاهش رشد ازای هر کارگر با افزایش سرمایه

 . یابد سرمایه و سطح اولیه تولید به ازای هر کارگر افزایش می الکاستهجمعیت، نرخ 
از مدل  ارتباط بین تمرکززدایی و رشد اقتصادیمنظور بررسی  به افزون بر این

. محققان از شده استکار شده، استفاده  منیدو، رومرو باروتعمیم یافته سولو که توسط 
که سطح تدنولوژی و عوامل نهادی دیگر مثل   Atداگالس بهره برده و  -کاب تابع تولید

 کنند:زیر معرفی می صورن بهدهد، تمرکززدایی را نشان می
= At     ن6) F(Tt   Dt   Pt   Ijt ) 

سدطح ثبدان کدالن   Pتمرکززدایدی مدالی،  D سدطح تدنولدوژی،  T، ن6) رابطهدر 
. دهندوزیع منابع عمومی در مناطق را نشان میسطح برابری ت ،Ijاقتصادی )نرخ تورمن و

ثبان کالن اقتصادی و برابری در توزیع منابع عمومی تدابعی از تمرکززدایدی  چنین هم
نرخ رشد و   nنرخ رشدد نیدروی کدار شده است. ی دیگر فرض زا برونمدالی و عوامل 
 . شوندتعیین می زا برون صورن به g سطح تدنولوژی

را با فرض بازده به مقیاس کاهنده در مورد سدرمایه فیزیدی و  مندیو مدل خود
هدای ندسبت ،صورن اقتصاد در بلندمدن که در این ه استانسانی مورد تحلیل قرار داد

سرمایه فیزیدی بخش خصوصی و دولتدی بده نیدروی  و سرمایة انسانی به نیروی کار
فقدط بدا ، نواخت قرار گیدردوقتی سطح تولید در مرحلة یدثابت خواهد داشت. کدار 

وری با فرض اثر مثبت تمرکززدایی بر رشدد و افدزایش بهدره ،تمرکززدایی مالی افدزایش
کندد. بدرای تعیدین اثدر تمرکززدایدی مدالی سدرمایه، سطح تولید سرانه افزایش پیدا می
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 ت یدنواخدتهای فیزیدی تابع تولید در وضعیبدر رشدد اقتصادی باید سطح سرانة نهاده
 . محاسبه شود

 ig، ih   وik، باشند که در افزایش سرمایة دولتی، ترتیب نسبتی از تولید می به
kt. شددوندگددذاری مددیسددرمایهاندسانی و خددصوصی  =

Kt

Lt
  ،ht =

Ht

Lt
gtو    =

Gt

Lt
،  

با فدرض آندده . باشندی، انسانی و دولتی میترتیب سرانة انباشت سرمایة خصوص به
نیدز  (S) تدابع تولید مجدد برای همة انواع سرمایه یدسان باشد و نرخ استهالک سرمایة

هدای سدرمایة خدصوصی، ه نوع سرمایه یدسان باشد، نرخ رشد سرانة نهادهبدرای هم
 :اندسانی و دولتی برابر خواهد بود با

 k̇t = ikyt − (n + g + s)kt
= ḣtن7) ihyt − (n + g + s)ht                       

ġt = igyt − (n + g + s)gt 

ندرخ رشدد  ،کنددوقتی اقتصاد به سمت وضعیت حالت یدنواخت حرکدت مدی
ن 7. با حل معادالن شماره )های فیزیدی و اندسانی برابدر صدفر خواهدد بدودسدرانة نهاده

 و گرفتن لگاریتم طبیعی داریم:  𝐴𝑡یت یدنواخت و جایگزینی مقادیر در وضع

Ln yt
∗ = LnTt + LnDt + LnPt + LnIjt −

α+β+∅

1−α−β−∅
Ln(n + g + s) +

α

1−α−β−∅
Lnik +

β

1−α−β−∅
Lnih +

∅

1−α−β−∅
Lnig                                   (8ن     

تدابعی از  ،تولیدد سدرانه ،که در وضدعیت یدنواخدت دهدنشان مین 8) معادله
انباشت سدرمایة مجددد، ندرخ رشدد جمعیدت، انباشدت تدنولدوژی و اثدران مدستقیم و 

 . باشدغیرمستقیم تمرکززدایی مالی می
 

یاقتصادرشدوفساد،ییتمرکززدایتجربطالعاتم-4
یاقتصادرشدویمالفسادکنترلمطالعات-4-1

 و آثار تحلیل و تجزیه اقتصاد بر فساد اثران مورد در فدری جریان شروع نقطه
 رفاهی هایهزینه»با عنوان ای در مقاله 1967 سال در 1تالوک توسط انحصار پیامدهای

خته پردا رانت و فساد موضوع درخصوص بحث بهکه  هبود «دزدی و انحصاران ها،تعرفه
 از حوزه این فساد، با مرتبط مطالعان بسط با 2وگرکر ،1974 سال در وی، از بعد. است
 در3 پوسنر کروگر، از پس. نامید «جورانت و فاسد جامعه سیاسی اقتصاد» را اقتصاد علم

                                                           
1. Tullock 

2. Krueger, A. 
3. Posner 
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 کمی بحث توسعه به و ارائه را رانت و فساد از کلی هایتخمین تا شد برآن 1976 سال
 و فسادمالی ارتباط رخصوصد ریاخ یها سال در. زدپرداب کالن اقتصاد بر فساد اثران
 1مائورو توسط یجهان بانک گرفته انجام تحقیقان پیشگام، مطالعان جمله از رشد

 شاخض واحدی 2 کاهش با متوسططور به ددهمی نشانکه  باشد مین 1997) ون 1995)
 رشد نرخ در جهش درصد 5/0 و گذاری سرمایه نرخ در بهبود درصد 4 درحدود فساد

 نقش که زا درون رشد هایمدل مورد در همچنین شده است. صلحا کشورها اقتصادی
 ،1991 2زیسمر چون هم محققانی دهد، می قرار تحلیل و بررسی مورد نیز را دولت بخش

 با و  ارائه را هاییمدل ،1990 5رومر و 1992 4راویدومار و گلوم ،1992 3هارتویک
 6لمنیه. اند پرداخته شدر بر فساد اثران بررسی به رشد هایمدل در فساد تصریح

 کاهش را یاتیمال یدرآمدها فساد که رسد می جهینت نیا به خود مطالعه در ،ن2008)
 یاجتماع اهداف به یابیدست در را یاقتصاد کالن یهااستیس آن دنبال به و داده

 یعموم تعادل مدل کی قالب در ،ن2012) 7همداران و برن بلک. ساخت خواهد ناکارآمد
گراندلر و . است یمنف یاقتصاد توسعه و فساد نیب ارتباط که رسندیم جهینت نیا به

ای با عنوان فساد و رشد اقتصادی، شواهد تجربی کاربردی، در مقاله ،ن2019) 8همدارش
که رسند هنگامی به این نتیجه می ،2012-2018کشور طی دوره زمانی  175برای 

ابد، تولید ناخالض داخلی سرانه یشاخض ادراک فساد یک انحراف معیار کاهش می
 یابد. درصد کاهش می 17درحدود 

انجام شده است.  یدرخصوص فساد و رشد اقتصاد زین یگوناگون یداخل مطالعان
که اگرچه در کشورهای پردرآمد و رسند به این نتیجه می ،ن1388صباحی و همدارن )

تباط مثبت معناداری کشورهای دارای درآمد متوسط کنترل فساد با رشد اقتصادی ار
. دل انگیزان و همداران درآمد این ارتباط منفی و معنادار استدارد، در کشورهای کم

شاخض درک  باال، رابطه یاقتصاد یبا آزاد ید که در کشورهاندهیم نشانن 1392)
 یاقتصاد یبا آزاد یهادست آمده است، اما در گروهمثبت به یو رشد اقتصاد یفساد مال

برآورد شده  یمنف یو رشد اقتصاد یشاخض درک فساد مال رابطه ن،ییپا متوسط و

                                                           
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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رسند که ای به این نتیجه مینیز سپهردوست و همدارش در مقاله 1395در سال است. 
مطالعه  دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد شاخض فساد

گذاری، سرمایه انسانی، گذار سرمایهأثیرت ای وو انتقال اثر از طریق عوامل واسطه باشد می
دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی هزینه

رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار 
انتی طی مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیرر صورن بهای  هعامل واسط

 .مطالعه بوده است مورد های  سال

فسادومالیتمرکززداییمطالعات-4-2

 دسانی و واحد جهینت یدارا فساد و ییتمرکززدا نیب ارتباط یرو یتجرب مطالعان
 و دملو ،1ن1984) شا و هاتر رینظ ،یتجرب مطالعان ربیشت حال نیا با. باشدینم

 همداران و درمنیل ،ن2004) 4دانیآر ،ن2002) 3یگات و سمانیف ،ن2001) 2نیبارنست
 نیا برن 2013) 8تورونتون و آلتونباس ،ن2011)7 روکا و رایکا ،ن2006) 6درهر ،ن2005)5

 . شد خواهد فساد کاهش به منجر ییتمرکززدا که دارندتأکید  تیواقع
 نیمع طیشرا تحت تنها ییتمرکززدا که ندکن می اشاره مطالعان یبرخ حال نیا با

 9ایژوراسدا و دولوپوفیان مثال یبرا. باشد فساد با مبارزه یبرا یکارآمد ابزار تواند می
 ییتمرکزدا که ابدی می بهبود یهنگام تنها یحدمران ینماگرها که دارندتأکید ن 2007)

 اثر که کند می اثبانن 2007) 10ینوپا. شود یهمراه یقو یمل احزاب با یمال
 مارک و سمنیل. گرددینم تأیید توسعه درحال یااقتصاده در فساد یرو ییتمرکززدا

 یآزاد که داد خواهد کاهش یزمان را فساد ییتمرکززدا که کردند تأییدن 2010)11 ورد
 خواهد شیافزا فساد نشر و انیب یآزاد ابیغ در و باشد داشته وجود انتشاران و انیب
 . افتی

                                                           
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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 را فساد سمیفدرال ای ییتمرکززدا که دارند نیا از تیحدا مطالعان سوم دسته
 نیا به کشور 80 یمقطع های داده استفاده با ،ن2009) همداران و فان. دهدیم شیافزا
 یادار های هیال متعدد سطوح با یکشورها در شده گزارش رشوه که ندا هدیرس جهینت
 با یمال ییتمرکززدا ندا هشد متوجه ،ن2008) همداران و لیفرا. گرددیم تدرار شتریب

 شیافزا را فساد فدرال یساختارها و سمیفدرال یول است همراه فساد نییپا سطح
با این حال ن. 2005 آکرمن رز و دوایکون ،2000 سمنیترا ،1999 تیگلداسم) دهد می

ن در مقاله خود با عنوان تمرکززدایی مالی و فساد، شواهدی از 2019) 1شان و همدارش
های محلی آمریدا در که فساد در دولت رسندهای محلی آمریدا، به این نتیجه می دولت

 ساختارهای تمرکززدایی شده افزایش یافته است. 
 یتمرکززدای شرایط در دنده می نشان خود مطالعه رد ،ن2018) 2همدارانش و والر

 مالی یتمرکززدای با فساد بنابراین ،بود خواهد فساد سطح کاهش به متمایل دولت مالی،
 . یافت ای خواهد عمده کاهش بیشتر،

در داخل کشور مطالعان اندک درتبیین ارتباط بین تمرکززدایی و فساد انجام 
یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از در قالب  ،ن1387گرفته است. صادقی و همداران )

کشور و با به کارگیری روش  50 ندوره) ساله 4 سری زمانی -های ترکیبی مقطعی داده
که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق  اند هدرسی به این نتیجه، «پانل دیتا»

تر دولت برای کاهش قدرن انحصاری دولت مرکزی، انتقال قدرن به سطوح پایین
اصالحان در بخش عمومی و مقرران زدایی و شفافیت قوانین و مقرران، شرایطی را مهیا 

ی اقتصادی بخش ها بنگاهکند که طی آن مقامان دولتی امدان تبانی و فساد را با می
های  خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت

 اقتصادی است. 
 

یاقتصادرشدوییتمرکززدامطالعات-4-3
 یبرا را رشد و ییتمرکززدا نیب معدوس فیضع رابطه کی ،ن1998)3 والر و پیلیف

 درحال یکشورها یبرا داری معنی رابطه یول کردند، مشاهده افتهی توسعه یکشورها
 و ییتمرکززدا نیب یمنف رابطه کی بهن 1998)4 زو و یداوود بالعدس،. یافتندن توسعه

                                                           
1. Shon & kyoung Cho 
2. Waller & et al 

3. Philips and Woller  

4. Davoodi and Zou  
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 رابطه گونه چیه دردندن که مشاهده درحالی دند،یرس توسعه درحال یکشورها یبرا رشد
 به خود لعهمطا درن 2005) 1یمیا. ندارد وجود افتهی توسعه یکشورها یبرا داری معنی

 بهبود به منجر یدولتتر  نییپا سطوح به قدرن ییتمرکززدا که ه استدیرس  جهینت نیا
 مطالعان حال نیا با. شود می یمل سطح در یاقتصاد نرخ در شیافزا و یاقتصاد ییکارا
 ارائه یاقتصاد رشد یرو ییتمرکززدا اثران از مختلف یرهایتصو موجود یتجرب

 U لشد ای به رابطه کی که ه استدیرس جهینت نیا به ،ن2003) 2بنیتا. دهند یم
 ییتمرکززدا با یکشورها. دارد وجود یمال ییتمرکززدا و یاقتصاد رشد نیب عدوسم

 ای باال ییتمرکززدا درجه با ییکشورها با سهیدرمقا تر بزرگ یکم رشد کی متوسط
 رشد و یمال ییزداتمرکز نیب میمستق رابطه ،ن2003) همداران و نزیمارت. دارند نییپا

 ارتباط کی ،یمتیق ثبان درصورنتوانستند  محققان اگرچه .ندا هندرد ییشناسا یاقتصاد
 به ییزدا تمرکز از خاص یاریمع فیتعر با ،ن2007) 3تورنتون. کنند دایپ را میرمستقیغ
 یدیفر ریزه. دهدینم قرار تأثیر تحت را یاقتصاد رشد ییتمرکززدا که دیرس جهینت نیا
نیز در بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی در ن 2019) 4مدارانه و

رسند به این نتیجه  می 1990-2016کشورهای آسیای جنوب شرقی طی دوره زمانی 
اثران مثبت و منفی روی رشد اقتصادی ترتیب  به ای و درآمدیکه تمرکززدایی هزینه

 کشورهای منتخب داشته است. 
ی اقتصاد رشدتبیین ارتباط بین تمرکززدایی و  در یطالعان اندکدر داخل کشور م

با استفاده از مدل ای در مقاله ن1385وش و همدارش )انجام گرفته است. فرزین
را  سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی افتهی تعمیم

به بودجه ها  بودجه استان سبتکده تمرکززدایی مالی )نگیرند و نتیجه میکرده ارزیابی 
اقتصادی را افزایش  مستقیم نرخ رشد طور بهمدن عمومی کشورن در بلندمدن و کوتاه

 05/0 را که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی طوری به ،دهدمی
 کهاند  دادهنشان  ن 1394ای دیگر عباسی و همداران )دهد. در مطالعهمیدرصد افزایش 

مثبت و  تأثیر نتمرکززدایی مالی) ها استانواگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به 
 .معناداری بر رشد اقتصادی داشته است

                                                           
1. Imi  

2. Thieben  

3. Thornton  

4. Zahir Faridi & et al  
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رشدبافسادویتمرکززدایبیننتایجتفسیروتخمینالگو،یمعرف-5
یاقتصاد

شدهحیتصریالگووقیتحقیهاهیفرضمعرفی-5-1
 در شدده  انجدام  تجربدی  مطالعان گرفتن نظر در با و ینظر وریکتئ مباحث به باتوجه   

 رشدد  بدا  فسداد  و یتمرکززداید  بدین  داریمعند  ارتبداط  وجدود  آزمون برای خصوص، این
 :باشند می ریز صورن بهها  هیفرض ،یاقتصاد

 .  شد خواهد یاقتصاد رشد کاهش به منجر یمال فساد شیافزان: 1) هیفرض
 .  دارد یاقتصاد رشد یرو مثبت اثر ییتمرکززدان: 2) هیفرض
 کاهندده  یدی تمرکززدا اعمدال  بدا  یاقتصداد  رشدد  بر یمال فساد یمنف اثرانن: 3) هیفرض

 . بود خواهند
 : دشو می معرفی  زیر شدل به تحقیق تجربی الگوی فوق، های هیفرض یبررس یبرا

it it it it it itGrowth Dec Cor (Cor*Dec) Control Variables        
 به توجه با. باشد می کشورها نگربیاi   و زمان دهنده نشانt  فوق، رابطه در که
 :ندیآ دست به ریز صورن به یبرآورد بیضرا ستیبا الذکرفوق فروض

 ˆ ˆˆ, ,  0 0 0 
بزرگ  و یدیکل یکشورها از یتعداد شده، انتخاب نمونه حاضر مقاله در چنین هم

 مدنظریهن روس عالوه به)اوپک پالس: اعضای اوپک  خام نفت صادرکنندهتولیدکننده و 
 از شیب یوابستگ که ییکشورها در دده نشان می شواهد که چرا ،1ه استشد گرفته قرار

  دارد، وجود خام نفت صادران از حاصل یدرآمدها به دولت بودجه زین و یاقتصاد اندازه
 منابع تمرکز از حاصل انحصار و رانت و یمال فساد گسترش و ییتمرکزگرا شیافزا

اوپک  ینفت کشور 15 یبرا یتابلوی یهاداده روش به الگورو  ینا از شود، مشاهده می
 15 منتخب نمونه به با توجه لذا شده است، رآوردب 1998-2017 یزمان دوره طیپالس 
 . است دهبو 300 نمونه تعداد ساله، 20 یزمان دوره یبرا یکشور

 
مدلیرهایمتغیمعرف-5-2

 صورن به که است ینفت منتخب یکشورها یاقتصاد رشد تحقیق، وابسته متغیر
GDPgrowth دشویم فیتعر یداخل ناخالض تولید ساالنه رشد نرخ . 

                                                           
 ه،یجرین ر،یالجزا ،لیبیونزوئال،  ت،یکو ،یاماران متحده عرب ران،یا ،یکشورها عبارتند از: عربستان سعود نی. ا1

 به عالوه روسیه، عراقر و قط گابن، گینه استوایی، کنگو، آنگوال،
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قیتحقمستقلیرهایمتغ
 فساد و یتمرکززدای ارتباط میزان و نوع یبررس حاضر مقاله هدف اینده به توجهبا

 وهگر دو در مدل مستقل یمتغیرها شده است یسع لذا است، یاقتصاد رشد با
 نظیر یتمرکززدای بیانگر یها شاخض لذا ،شوند آورده یکنترل و یاصل یمتغیرها

 یمتغیرهاعنوان  به یمال فساد کنترل شاخض و یمال و یدرآمد ،یاهزینه یتمرکززدای
 منتشرشده یمال فساد کنترل شاخض از نچنی هم. ندا در نظر گرفته شده یاصل مستقل
 1نسازمان سایت در موجود) مختلف یکشورها یابر شفافیت یالملل بین سازمان توسط

 . ه استشد گرفته بهره فساد شاخضعنوان  به
 :                            باشند می زیر صورن به مدل در ملحوظو کلیدی  مستقل یمتغیرها توضیح و شرح
 :شامل یاصل مستقل یرهایمتغ

 :2یتمرکززدای یمتغیرها
 کل به یمرکز دولت هزینه نسبت: (DECexp)یاهزینه یتمرکززدای شاخض -
 جامعه یعموم های هزینه
 کل به یمرکز دولت یدرآمدها نسبت: (DECrev)یدرآمد یتمرکززدای شاخض -

 جامعه یعموم یدرآمدها
  یمرکز به یمحل یهادولت اندازه نسبت:  (DECfin)یمال یتمرکززدای شاخض -

cor :ده سمت به حرکت و بوده ده و صفر نیب شاخض) فساد کنترل شاخض 
 ن. است فساد کنترل در کشور تیموفق نشانگر

 :شامل یکنترل یمتغیرها
lio-pdg :ی داخل ناخالض دیتول به ینفت یدرآمدها نسبت 

inv gdp :تولید به یداخل خالضنا یگذارسرمایه نسبت  
fdi gdp :تولید بهن یورود) یخارج مستقیم یگذار سرمایه نسبت  

HDI :رفاه و بهداشت آموزش، تیوضع از یبیترک که یانسان توسعه شاخض 
 . استکشوره

OPEN :دیتول به واردان و صادران موعمج نسبت از که یکشور بودن باز شاخض 
 . شودیم  حاصل یداخل ناخالض

                                                           
1. www.Transparency.org 

2. http://www.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm 
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 نیب در ییتمرکززدا و فساد کنترل با رشد نیب پراکنش ریز ینمودارها چنین هم
 ارتباط هاپراکنش نیا طبق. باشد می یجهان بانک توسط منتشرشده جهان یکشورها

ارتباط مثبت و قوی  چنین هم واقتصادی  رشدمالی با  فساد کنترلالبته ضعیف  مثبت
 .دشویم مشاهدهمالی با رشد اقتصادی  ییتمرکززدا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بانک جهانینبعم

2017یدرسالمالفسادکنترلویاقتصادرشدنیبپراکنش.1نمودار
 

 

 







 

 

 

 بانک جهانی منبع:

2017یدرسالمالییتمرکززداویاقتصادرشدنیبپراکنش.2نمودار
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الگونتایجتفسیروتخمین-5-3
 به توجه با. شود تعیین دیتا پانل تخمین روش نوع تا است الزم مدل تخمین یبرا

در نظر گرفته  ینفت منتخب کشور 15 یبرا 2017-1998 ساله 20 یزمان دوره ندهیا
 است، یزمان دوره از کمتر -ینفت صادرکننده یکشورها – یکشور مقاطع تعداد لذا شده

 یبررس. دشو بررسی مدل یانباشتگهم سپس و رهایمتغ ییمانا ابتدادر  است ضروری لذا
نشان  2نیش و پسران  و 1چو -نیل -نیلو یهاآزمون براساس مدل یهاریمتغ ییمانا
. هستند مانا و بوده داریمعن سطح در استفاده مورد یرهایمتغ تمامی کهدهد  می
 یانباشتگهم بلندمدن رابطه وجود 3وکائ آزمون روش به یانباشتگهم آزمون چنین هم

انباشتگی حاکم های پانل که هملذا در مدل ،کندینم تأیید را مدل یهاریمتغ نیب
نیست، استفاده از روش حداقل مربعان خطی جهت تخمین رابطه بلندمدن نتایج بدون 

 تورش به همراه خواهد داشت. 
 

سطحدرمدلیرهایمتغ(ییمانا)واحدشهیرآزمون.1جدول

نیشوپسرانم،یاآزمونچوولو-نیلوآزمونریمتغ
 احتمال آماره احتمال آماره

 000/0 -03835/7 000/0 -6564/10یمال فساد کنترل شاخض
 000/0 -8734/6 000/0 -8523/8یاهزینه یتمرکززدای شاخض
 000/0 -9736/5 000/0 -7428/7یدرآمد یتمرکززدای شاخض

 000/0 -9734/4 000/0 -9534/6یمال یایتمرکززد شاخض
 000/0 -4956/8 000/0 -8645/12یداخل ناخالض تولید به خارجی گذاریسرمایه

 1653/0 -83473/0 000/0 -17002/4انسانی توسعه شاخض
 000/0 -8604/10 000/0 -5062/16یداخل ناخالض تولید به داخلی گذاریسرمایه

 000/0 -8766/5 000/0 -7634/6یداخل ناخالض دیتول به ینفت یدرآمدها نسبت
 000/0 -3976/6 000/0 -0936/11تجاری بودن باز شاخض
 000/0 -9802/10 000/0 -6035/17یاقتصاد رشد نرخ

 های تحقیق نبع: یافتهم



                                                           
1. Levin, Lin &Chu t* 

2. Im, Pesaran and Shin 

3. Kao Residual Cointegration Test 
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کائویانباشتگهمآزمونجینتا.2جدول

احتمالارزش tآمارهآزموننوع
 24527/0 -75473/0 کائو یانباشتگهم آزمون

 های تحقیق نبع: یافتهم

 
. شود تعیین دیتا پانل تخمین روش نوع تا است الزم مدل تخمین از قبل چنین هم
 از یک هر برای جداگانه مبدا از عرضن وجود عدم یا) وجود تعیین برای ابتدا بنابراین،

 :ه استشد استفاده زیر صورن به F آماره از ورهاکش
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 دهنده نشان ،P  عالمت و نشده محدود مدل کننده مشخض ،UR فوق، رابطه در
 تعداد ،k. باشد می هاگروه تمامی یبرا ثابت عبارن یک با محدودشده یا پولینگ مدل

Nکشورها، تعداد n مدل، درشده  ظالح یتوضیح یمتغیرها nt مشاهدان کل تعداد 
 مقید و مقید غیر رگرسیون یبرا مدل F آماره. باشد مین موردنظر یزمان دوره t) و
 :باشد می ذیل شرح بهن یوزن مربعان حداقل و ثابت اثران بترتیب)

F (9,185) =3/16    
 سدطح  در 185 و 9 یآزاد درجده  بدا  جددول  F از بیشدتر  شده محاسبه F کهیآنجای از 

 بایدد  و شدود  مدی  پذیرفته گروه اثران و شده رد H0 فرضیه باشد، می رصدد 95 احتمال

 .در شوظدر ن برآورد در را مختلف یداهامب از عرض
 تصادفی اثران یا ثابت اثران روش از گیری بهره با مدل اینده آزمون برای سپس

 آماره وز،یویا افزار نرم از تفادهاس با. ه استشد استفاده 1هاسمن آزمون از د،شو برآورد
 روش لذا و نبود دار معنی که هشد برآورد 96/0 تقریباً Value- P با49/1 درحدود دویکا

 .شده است تأیید مدل تخمین برای ثابت اثران
 تخمین در ثابت اثران روش از استفاده بر دال که هاسمن و F آماره براساس حال

 :   شود می گزارش زیر صورن به لمد برآورد نتایج ند،ا هبود مدل

                                                           
1. Hausman Test 
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اقتصادیرشدبرفسادکنترلوییتمرکزدااثراتبررسی.3جدول

  یمنتخب نفت یکشورها داخلی ناخالض تولید ساالنه رشد نرخ: وابسته متغیر
 توضیحی متغیرهای ن1) الگوی ن2) الگوی ن3) الگوی

 فساد کنترل شاخض: Cor 74/0ن  88/2) 53/0ن 89/2) 62/0ن 22/3)
 (DECexp)یاهزینه یتمرکززدای شاخض 43/0ن 93/1) - -
 (DECrev)یدرآمد یتمرکززدای شاخض - 13/0ن 63/2) -

 (DECfin)یمال یتمرکززدای شاخض - - 18/0ن 57/5)
 (DEC*Cor) ییفساد در تمرکززدا شاخض 19/0ن 56/3) 16/0ن 26/3) دار معنیعدم 
fdi 17/0ن 91/1)  داریمعن عدم  داریمعن عدم gdp :به خارجی مستقیم گذاری سرمایه 

 ملی تولید
 انسانی توسعه شاخض: HDI 52/0ن 30/2) 47/0ن 90/1) 53/0ن 10/4)
inv 35/0ن 94/1) 38/0ن 30/2) 45/0ن 55/2) gdpتولیدگذاری ناخالض داخلی به  : سرمایه 

 ناخالض داخلی
 تجاری بودن باز شاخض: OPEN دار معنیعدم  09/0ن 65/2) 08/0ن 93/1)
 ناخالض دیتول به یفتن یدرآمدها نسبت: Oil-Gdp 42/0ن 94/3) 47/0ن 55/3) 51/0ن 98/2)

 یداخل

 تعیین ضریب 67/0 59/0 73/0

دلیل در نظر گرفتن  به که تفاون این با بوده اقتصادی رشد تصریحی مدل از برگرفته 3 تا 1 الگوهای* 

 لحاظ نشده است.  نبودند، دار معنی که ییبرخی از متغیرها ،داری الگو معنی

 های تحقیق نبع: یافتهم

 

 مسأله  الزم است ه،شد تأییدمدل پانل، روش اثران ثابت نظر به اینده در 
در حالی که باید د. برطرف شوخودهمبستگی و ناهمسانی واریانس نیز بررسی و 

تغییران جمالن خطا در طول زمان کامالً تصادفی باشد، خودهمبستگی نشان از 
دلی نداشته لذا باید مدل تخمینی از این لحاظ مش ،منظم دارد طور بهها تغییران آن

باشد. از سویی دیگر مشدالن ناهمسانی واریانس منجر به افزایش واریانس ضرایب 
ی واریانس سایر متغیرهای مستقل برآوردی را سویشود و از  می برآوردی عرض از مبدأ

شود که تخمین برآوردی از کارایی الزم دهد و منجر به این میقرار می تأثیرتحت 
 . باشدنبرخوردار 
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های تابلویی، وولدریج آزمون داده ی آزمون خودهمبستگی سریالی درراب  
کند که درآن جمالن اختالل از فرایند ای را پیشنهاد میخودهمبستگی ساده

برای بررسی ناهمسانی  چنین همکنند. می پیروی RA ن1) رسیونی مرتبه اولخودرگ
 دلیل بها این حال ب. ه استگرفته شدبهره  "نسبت راستنمایی"واریانس از آزمون 

ناهمسانی واریانس قابل  مسأله  در برآورد اثران ثابت، 1استفاده از روش تشخیض وایت
های تحقیق حاصل از آزمون وولدریج حاکی از آن است که یافته. باشد برطرف کردن می

لذا  ،توان رد کردمینرا  "عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول"فرضیه صفر مبنی بر 
. باشدمینت مدل موردنظر با مشدل خودهمبستگی اجزاء اخالل مواجه توان گفمی
 دهد نشان مینتیجه حاصل از آزمون نسبت راستنمایی برای متغیرهای مدل  نچنی هم

 ،رد کردتوان را نمی "همسانی واریانس"، فرضیه صفر مبنی بر درصد 95که با اطمینان 
  .اشدب نمی لذا مدل با مشدل ناهمسانی واریانس مواجه

 20 یزمان دورهمشاهده در برآورد مدل تحقیق ) 300با توجه به اینده از  چنین هم
مسأله  ن استفاده شده،زیاد بودن تعداد مشاهدانی و نفت منتخب کشور 15 ساله
 کنند وتغییر می مقاطع هم و زمان درطول هم هاداده چرا که ،کندرا حل می خطی هم

 چنین هم .باشند داشته زیادی خطی هم یددیگر اب متغیرها رودمی کمتری احتمال
بین  خطی همشاخصی برای بررسی عنوان  به 2نVIFمقادیر عامل افزایش واریانس )

خطی بین متغیرها  همعدم وجود  نشان ازند که ا هبود 3/1متغیرهای مستقل کمتر از 
 د. دار

 د:     وص تفسیر نتایج مدل باید اشاره کردرخص
شده  ظالح توضیحی متغیرهای ،یبرآورد های مدل تعیین ضریب هب توجه با اوالً،

 یاقتصاد رشد تغییران درصد 73 و درصد 59 درصد، 67 درحدود اند توانسته مدل در
 مدل خوب برازش از حاکی نتیجه این. کنند تبیین و توضیح را ینفت یکشورها

 .   کرد استناد آن بر هاگذاری سیاست در توان می لذا ،باشد می

در  یرشد اقتصاد مختلف یهادست آمده از برآورد الگو نتایج به درمجموع اً،یثان
 : دهدیه در مقاله نشان مشد مطرح هیفرض 3 یراستا

و مستقیم بین شاخض کنترل  داری بر ارتباط معنیتأکیدمتغیر فساد مالی  مورد
ک واحدی که بهبود ی ایگونه به دارد، وجود ینفتفساد با رشد اقتصادی کشورهای 

                                                           
1. White diagonal method  

2. Variance Inflation Factor 
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 ترتیب به در الگوهای مختلف برآورد شده منتخبشاخض کنترل فساد دربین کشورهای 
درصد رشد اقتصادی آنها را  62/0درصد،  53/0 درصد، 74/0متوسط درحدود  طور و به

نتایج سه مدل برآوردی گویای این واقعیت است که در کشورهای افزایش داده است. 
گذاری های پیچیده، برای بهبود وضعیت سرمایهروکراسینفتی با ساختارهای رانتی و بو

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. 

 انجام باکه  دهدیم نشان برآورد جینتا ییتمرکززدا یها شاخض خصوصدر
 کشورها نیا یرشد اقتصاد ،ینفت یدر کشورها یو مال یدرآمد ،یانهیهز ییتمرکززدا

 در نچنی هم. افتیخواهد  شیدرصد افزا 18/0درصد و  13/0درصد،  43/0ترتیب  به
 مثبت بیضر و اثر نیشتریب یانهیهز ییتمرکززدا ،ییتمرکززدا مختلف یها شاخض نیب
آمده دست  به طبق نتایجمزبور دارد.  یکشورها یرشد اقتصاد شیدار را بر افزایمعن و

های تمرکززدایی و استقالل درآمدی و اجرای سیاست این طور بیان کرد کهتوان می
اند به توو ایالت هان کشور می ها استانبا افزایش اختیاران به مناطق مختلف ) ،ایهزینه

ها و بهبود وضعیت درآمدی مناطق مختلف و در کل کشورهای مدیریت بهینه هزینه
های ای و درآمدی به کاهش هزینهرود اصالحان هزینهنفتی منتهی شود و انتظار می

بهینه منابع در سطح کشورها و  ها و تخصیضسازی اندازه دولتمنطقی زائد و غیرضرور،
قویت رشد اقتصادی کشورها گذاری و در نتیجه تو سرمایه آن بهبود وضعیت تولید درپی

 د.  منجر شو

 یکشورها یاقتصاد رشد بر یمال فساد یمنف اثران ،ن2) ون 1) یالگوها جینتا طبق
 ییتمرکززدا اعمال با که طوری به بود، خواهند کاهنده ییتمرکززدا اعمال با ینفت منتخب

 و درصد 19/0میزان  به یاقتصاد رشد بر یمال فساد یمنف اثران ،یدرآمد و یانهیهز
 شاخض از یریگ بهره با ون 3) یالگو در حال نیا با. افتی خواهد کاهش درصد 16/0

طبق نتایج برآوردها . شده استن گزارش داریمعن یبرآورد بیضر ،یمال ییتمرکززدا
کشورهای نفتی چنانچه خواهان رشد اقتصادی باثبان و پایدار و که مشخض است 

اهش اثران و تبعان منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی هستند، ناگزیر بایست به اجرای ک
ای و درآمدی بپردازند و با اجرای این های تمرکززدایی بویاه تمرکززدایی هزینهسیاست
 ها اثران منفی و مخرب فساد مالی بر رشد اقتصادی کاهنده خواهد شد.  سیاست

 :که است این بیانگر کنترل رهایمتغی برای تخمین نتایج همچنین
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 افزایشن به 1) یالگودر  ینفتکشورهای  درخارجی  هایسرمایه جذبن افزایش 1
 متغیر این درصدی یک افزایش که طوری به بود، خواهد گذارتأثیر آنها اقتصادی رشد

 طور تصریحی و برآورد شده رشد به یدرالگون داخلی ناخالض تولید از درصدیعنوان  به)
ضمن در  رشد اقتصادی این کشورها را باال خواهد برد. در درصد 17/0 حدود سطمتو
 . شده استگزارش ن دار معنی ریمتغ نین ا3ن و )2) یحیتصر یالگو

گذاری ناخالض  که افزایش سرمایه حاکی از آن استن نتایج در طی دوره مذکور 2
اقتصادی  رشد ودبهب سببدرصدی از تولید ناخالض داخلین نیز عنوان  بهداخلی )

مثبت و  ،یحیتصر یدر هر سه الگو یبرآورد بیضر که طوری به شده، ینفتکشورهای 
 درصد است.  45/0درصد و  38/0درصد،  35/0معادل ترتیب  به و دار معنی

 رشد افزایش موجب منتخب ینفتن بهبود سطح توسعه انسانی کشورهای 3
دست آمده از تخمین، افزایش یک  هکه طبق نتایج ب ایگونه به شده، آنها اقتصادی

 ،درصد 52/0حدود  ترتیب به رشد سوم تا اول الگوهای در انسانی توسعه شاخض یواحد
 را بهبود بخشیده است. منتخبدرصد رشد اقتصادی کشورهای  53/0و  درصد 47/0

داشته،  ینفتبازبودن تجاری نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای  شاخضن  4
 ،و سوم رشد دومدر الگوی  یتجار بازبودنشاخض  یدرصدافزایش یک  که طوری به
رشد اقتصادی کشورهای مذکور را افزایش داده  درصد 08/0و  09/0درحدود  ترتیب به

موانع قانونی و  تمامیاست. درکل، اصوالً آزادسازی تجاری و اقتصادی به معنی کاهش 
در بخش تجارن کاال و خدمان که  باشد. آزادسازی تدریجی مقرراتی فراروی تجارن می

 گذار تواند درجذب سرمایه می ،همراه کاهش ریسک اقتصادی و بهبود شفافیت بازار است
خارجی و افزایش مبادالن تجاری نقش مهمی ایفا کرده و افزایش رشداقتصادی را درپی 

 خواهد داشت.
افزایش  یک،طبق انتظار تئور نتایج در طی دوره مذکور نشان از این دارد کهن 5

در کشورهای منتخب با درصدی از تولید ناخالض داخلین عنوان  به) درآمدهای نفتی
بر رشد اقتصادی داشته و مثبت اثر  یحیتصر یدر هر سه الگوداری باال و سطح معنی

لذا  ،درصد بوده است 51/0درصد و  47/0درصد،  42/0معادل ترتیب  به ضرایب برآوردی
 شورهای منتخب به درآمدهای نفتی کامالً مشهود است. وابستگی رشد اقتصادی ک

 رشد فساد، باالتر سطح» اوالً، شد که یددست آمده تأی به جینتا به توجه با لذا
 یبازدارندگ نقش با فسادن 1 چراکه «دهدیم کاهش را ینفت یکشورها اقتصادی

 و لیدتو کاهش موجب یخصوص بخش یاقتصاد یهافعالیت و یگذار سرمایه روی پیش
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 را منابع تخصیض و بازار کار روند فسادن 2. شودمی دولتی هایهزینه افزایش و درآمدها
 هاینظارن و کنترلی مقرران وضع برای را دولت توان که لیدل نیا به کند،می مختل
 برای دولتمردان یا دولت چنانچهن 3. دهدمی کاهش بازار نقایض اصالح برای نیاز مورد
 انحصارهای ایجاد مانند – کنند دخالت امور در منافع کسب هدف با و استفاده سوء

 و یافته کاهش یاقتصاد یوربهره و یکارای خود به خود -شخصی منافع برای دولتی
 بخش این و بردیم بین از را یخصوص بخش انگیزه فسادن 4. کندیم افت تولید سطح
 کمتر را سازنده و موثر هایفعالیت توان و دهدیم سوق جوییرانت سمت به را فعال

 افزایش را تولید یهاهزینه و کرده عمل یاضاف مالیان صورن به فسادن 5. کندیم
 یا کاهش موجب فسادن 6. شود می بازار به یاقتصاد یها بنگاه ورود مانع و دهد یم

 -... و خصوصی مالدیت حقوق از حمایت ها، قرارداد اجرای مانند – دولت نقش اختالل
 ذکر قراردادها در آنچه از غیر یا کنند می عمل خود تعهد از خارج افراد که زمانی. ودش می

 استفاده سوء خود مالدیت حقوق از فساد وجوددلیل  به یا دهند می انجام است، شده
 منفی تأثیر مسئله این و شده مخدوش دولت اصلی هاینقش از یدی حقیقت در کنند،

 و بردمی سؤال زیر را بازار اقتصاد مندیقانون فساد، نچنی همن 7. داشت خواهد رشد بر
.سازد می متوقف حتی و کند را بازار اقتصاد
 را ینفت یکشورها اقتصادی رشد ،ییتمرکززدا شیافزا» شد تأیید جینتا طبق اً،یثان

 یکارای که داشت انتظار توانیم یتمرکززدای درچارچوب که چرا ،«دهدیم شیافزا
 که ،یابد افزایش یپاسخگوی و دولت دخالت و اندازه کاهش ،یپذیرقابتر ،یعموم منافع
 .انجامدیب یاقتصاد رشد شیافزا به تواند می موارد این همه

 یکشورها یاقتصاد رشد بر یمال فساد یمنف اثران» که ه استشد تأیید ثالثاً،
 یتمرکززدای به اقدام چراکه ،«بود خواهنده کاهنده ییتمرکززدا اعمال با ینفت منتخب

 اثران کاهش با یدرآمد ون مخارج)ای  هزینه از اعم مختلف ابعاد در هادولت بین در
 که کرد ادعا توانیم حقیقت در. شود منجر یاقتصاد رشد به تواندیم یمال فساد یمنف
 انحصار و قدرن انتقال آن، اثران کاهش و فساد با مقابله یبرا مهم یسازوکارها از یید
 و یمحل و یمیان های دولت به یمرکز دولت از یمدیریت و یسیاس ،یمال یهامسئولیت و
 بر فساد یمنف اثران کاهش به منجر تواند می امر نیهم که ،است یخصوص بخش یا

 . شود یاقتصاد رشد
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وپیشنهادهایسیاستیبندیجمع-7
 مطرحعلمی درخصوص علل رشد اقتصادی  محافل در اخیر های  سال در آنچه

 جینتا یبرخ. است رشد الگوهای در فساد و ییتمرکززدا چون هم عواملی نقش ه،شد
 دارند، یاقتصاد رشد با ییتمرکززدا نیب یقو و داریمعن ارتباط از تیحدامطالعان 

 نداشته یاقتصاد رشد بر یتأثیر ییتمرکززدا ،یتجرب مطالعان از یتعداد که در درحالی
 بسترها و الزامان گرید ستیبا رشد بر ییمرکززدات مثبت اثران جادیا یبرا ندهیا ای

. باشد داشته وجود زین یمرکز دولت نظارن و شفاف و یرقابت یساختارها چون هم
 و واحد جهینت زین رشد بر آن دنبال به و فساد بر ییتمرکززدا اثران یرو بر چنین هم

 فساد کاهش بر ییتمرکززدا مثبت اثران از نشان مطالعان یبرخ. باشد نمی دسانی
 و انیب یآزاد و یقو احزاب وجود به مشروط امر نیا مطالعان ریسا که در درحالی ،دارند

 عامل را سمیفدرال و ییتمرکززدا زین یتجرب مطالعان اندک. است اطالعان شفاف انتشار
 . دانندیم فساد ندهیافزا

 بررسی به تالش شده است نیز حاضر درمقاله موضوع، اهمیت به توجه با رو این از
 لذا ،شود پرداخته ینفت یکشورها نیب در فساد و ییتمرکززدا با رشد بین ارتباط

 مطالعان و نظری مبانی ابتدا ،ینفت یکشورها یبرا قیتحق های هیفرض به پاسخ درجهت
 معرفی با درنهایت و هشد اشاره یاقتصاد رشد با فساد و ییتمرکززدا با مرتبط تجربی
 ییتمرکززدا اصلی یمتغیرها و کنترلی اقتصادی متغیرهای بر مشتمل رشد یالگوها

 اثرگذاری نحوه و میزان تا هشد زده تخمین مختلف شرایط در هامدل این فساد، و یمال
 .  دشو مشخض ینفت یکشورها اقتصادی رشد بر فساد و ییتمرکززدا مختلف یها شاخض

و مستقیم بین  دارمعنی ارتباط بر رشد یالگوها برآورد از آمده دست به کلی نتایج
لذا طبق نتایج حاصل  ،دارد تأکید ینفتشاخض کنترل فساد با رشد اقتصادی کشورهای 

 درپی و اقتصادی رشد افزایش دنبال به که ینفت کشورهایداشت که  شنهادیپ توانمی
 کنی ریشه و مقابله جهت جدی برنامه بایستی باشند، می سرانه درآمد و رفاه بهبود آن

 رشد تحقق امدان باشد، باالیی درسطح مالی فساد که زمانی تا و نندک پیاده فساد
 فرضیه درستی تأیید که گفتاز این رو باید  ،ندارد وجود مستمر و مداوم اقتصادی

 تحمیل کشورها بر اقتصادیهای  ههزین فساد، افزایش کهبوده  این بر یتأکید تحقیق
 . است هاکشور توسعه و رشد بازدارنده عامل و کرده
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 ،یانهیهز و یدرآمد ییتمرکززدا با که شده است مشخض جینتا طبق چنین هم
 یدارا ینفت یکشورها بیشتر. افتی خواهد شیافزا ینفت یکشورها یاقتصاد رشد

 و منابع حوزه در انحصار رندهیدربرگ و بزرگ اندازه با یدولت یدارا و متمرکز یساختار
 در ییتمرکززدا چنانچه است نیچن مقاله نهادشیپ لذا هستند، یریگمیتصم مسائل

 ثرون و منابع عیتوز در یوربهره و ییکارا شیافزا شاهد رد،یگ صورن ینفت یکشورها
 لذا ،دکر خواهد کمک یاقتصاد رشد شیافزا به امر نیا حاصل و شده یمل سطح در

 داشته داریپا و پرشتاب یاقتصاد رشد دارند درنظر ینفت یکشورها چنانچه ،جینتا ،هیبرپا
 یدرآمد ،یمال منابع ییتمرکززدا سمت به و کرده کم متمرکز ساختار از ستیبا باشند،

 یامنطقه و یمحل یهادولت به امور یواگذار به امدان تاحد و بروند شیای پ نهیهز و
 .  ندنک اقدام

با  ریدرگکه از ساختار  ییکشورها ودش شنهادیپهمچنین طبق نتایج تحقیق باید 
 کاهش و ییتمرکززدا یهااستیس اتخاذ درصورن برند، می رنج یاقتصاد و یمال دفسا

 یقادر خواهند بود تاحدود یمحل یهادولت و مناطق به منابع عیتوز و ارانیاخت تمرکز
 . ندیفائق آ یبر رشد اقتصاد فسادبازدارنده  و یبه اثران منف

 ینفتکشورهای  تحرککه دارد  نیاز ا تیحدا قیتحق جینتا گرید چنین هم
 موانع حذف و تجاری و اقتصادیباز بودن  وسمت بازارهای جهانی و افزایش آزادسازی  به

 افزایش و شده مذکور کشورهای اقتصادی رشد بهبود سبب کشورها، میان در تجاری
 و خارجی گذاری سرمایه جذب. است داشته پی در را آنها داخلی ناخالض تولید رشد

 از حاکی کشورها تجربه. باشد می کشورها اقتصادی رشد بر مثبت ثیرتأ دارای نیز داخلی
های تدنولوژیدی که  رشد پیشرفتدلیل  بهخارجی  هایسرمایه ورود که است نآ

دوره مورد  طی چنین هماقتصادی کشورها خواهد شد.  بهبود رشد سببدارد،  درپی
 سرمایه افزایش با که اکشوره انسانی توسعه بهبود ،ینفت منتخببررسی برای کشورهای 

 رفاهی و بهداشتی وضعیت ارتقای نیز و کار نیروی مهارن و دانش انباشت و انسانی
 .       استاقتصادی کشورهای منطقه داشته  رشد بر مثبت اثر شود، می سنجیده جامعه
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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.  
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