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مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوءاستفاده 
شده  تعریف  شخصی  منافع  برای  عمومی  منابع  از 
و  چندبعدی  پیچیده،  پدیده ای  مالی  فساد  است. 
دارای علل و آثار چندگانه است كه در ابعاد گوناگون 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش 
كاغذبازی در دیوان ساالریها كه زمینه بروز فساد مالی 
قانونی  غیر  پرداخت  شیوع  میزان  می كند،  فراهم  را 
در بین افراد و شركتهای دولتی برای پیش برد كارها، 
قانون گذاری  فرایند  بر  تأثیر  برای  كه  پرداختهایی 
به درست كاری  اعتماد عمومی  انجام می شود، عدم 
دست یابی  برای  كه  پرداختهایی  سیاستمداران،  مالی 
فرار  همچنین  و  وارداتی  و  صادراتی  مجوزهای  به 
از  سیاست مداران  استفاده  می گیرد،  صورت  مالیاتی 
قانونی  غیر  پرداختهای  نهایت  در  و  عمومی  بودجه 
كه  انحصارهایی  و همچنین  نفوذ  با  افراد  توسط  كه 
جمله  از  می گیرد  صورت  بنگاهها  سایر  زیان  برای 
كشورها  در  فساد  وضعیت  كه  هستند  مهمی  عوامل 
مالی سبب تخصیص  تعیین می كنند. وجود فساد  را 
غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی كه 
فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد به ویژه نیروهای 
و  خالقیت  از  استفاده  به جای  استعداد  با  انسانی 
پرداخت  رهگذر  از  می كنند  سعی  خود  نوآوری 
رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به كسب رانت 
قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن كه این افراد 

introduction: In economic literature, 
financial corruption is defined as the 
abuse of public resources to one’s own 
personal interests. Financial corruption 
is a multidimensional, complex phe-
nomenon having many causes and con-
sequences. It is demonstrated on differ-
ent cultural, political and economical 
scale. Increased paperwork in bureau-
cracies paves the way to the financial 
corruption. High, illegal payments to 
the public authorities, payments made 
to affect regulation process, public 
distrust, payments made to duck away 
from taxes or to achieve import and ex-
port permits, utilization of the national 
budget for personal purposes and fi-
nally, payments by highly influential 
figures and monopolies made to leave 
other corporations deficient, are the 
major factors to determine the corrup-
tion index. Financial corruption creates 
inefficient assignments for the genius. 
In a situation where financial corrup-
tion is prevalent in a society, people 
specifically the talents, try to use illegal 
ways like bribery and economic rent, 
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به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ 
پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر 
است كه تمامی كشورها اعم از كشورهای توسعه یافته 
و درحال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد 
نشان می دهند كه در كشورهای درحال توسعه، كاهش 
بوده  همراه  درآمدی  نابرابری  افزایش  با  مالی  فساد 
كاهش  توسعه یافته،  كشورهای  در  مقابل  در  است. 
فساد مالی منجر به كاهش نابرابری درآمدی گردیده 
بررسی  مقاله  این  اصلی  هدف  راستا  این  در  است. 
میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه 
كشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدلهای 

پانل ایستا و پانل پویا می باشد.
تحقیق  یك  هدف  نظر  از  حاضر  تحقیق  روش: 
نظر روش  از  نظر روش مطالعه علی و  از  كاربردی، 
تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل 
ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی 
مورد  روش  آماری،  منابع  و  اطالعات  جمع آوری  و 
استفاده روش اسنادی مكتوب، اطالعات الكترونیكی 
به اطالعات  این مطالعه  و فیش برداری می باشد. در 
آماری موجود در بانك جهانی مراجعه و استناد گردیده 
است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با 
تأكید بر فساد از رگرسیونهای چند متغیره و داده های 
پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده 
است. به كار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد كه آن را 
از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای 
كمتر،  هم خطی  بیشتر،  تغییرپذیری  بیشتر،  اطالعات 
سری  به  نسبت  باالتر  كارآیی  و  باالتر  آزادی  درجه 
زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این كه یكی 
از روشهای كاهش همخطی، تركیب داده های مقطعی 

و زمانی به صورت پانل می باشد.

instead of their skills, to achieve public 
permits. Otherwise, these people could 
increase the society’s potential for tech-
nical development. Financial corrup-
tion is a widespread phenomenon that 
all countries, including both developed 
and developing countries, have to face.
Several studies show that reducing the 
corruption in developing countries has 
been accompanied by increasing the in-
come inequality. In contrast, in devel-
oped countries, reducing the corruption 
leads to a reduction in inequality.In this 
regard, the main objective of this study 
is to analyze the effect of corruption on 
income distribution in middle-income 
selected countries.
Method: In terms of purpose, this 
study was an applied research and with 
regard to method, it was a causal study. 
In terms of research method, the nature 
and manner of addressing the problem 
secondary longitudinal and inferential 
analyses were applied. In terms of the 
method of identifying and collecting 
information and statistical resources, 
written document, electronic informa-
tion and vector scanning. In this study, 
we referred to the statistical have been 
applied. data available at the World 
Bank. Using multivariate regression 
and panel data and Excel and Eviews 
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softwares, modeling the factors affect-
ing the distribution of income with 
emphasis on corruption has been used. 
Using the panel data has advantages 
that make it different from other meth-
ods. Panel data has more information, 
greater variability, lower coherency, 
higher degrees of freedom, and higher 
efficiency over time series and cross-
sectional data. Particularly, one of the 
ways to reduce coherence is to com-
bine cross-sectional and temporal data 
into panels.
Findings: The results of estimating 
the model using the Fixed Effect and 
Generalized Method of Movement in 
the selected countries in the period of 
1996-2013 indicate that financial cor-
ruption has a positive and significant 
effect on the Gini coefficient as an 
income distribution index in middle-
income selected countries. Also, other 
results of the model show that with 
increasing unemployment in middle-
income selected countries, the Gini 
coefficient has increased and the distri-
bution of income has been uneven. By 
improving information and communi-
cation technology (ICT) and increas-
ing real GDP, the Gini coefficient has 
decreased in middle-income selected 
countries and the distribution of in-

استفاده  با  مدل  برآورد  از  نتایج حاصل   : یافته ها 
از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه 
 1996-2013 زمانی  دوره  در  منتخب  كشورهای 
بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  مالی  فساد  می دهد  نشان 
ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه 
همچنین  دارد.  متوسط  درآمد  منتخب  كشورهای 
نرخ  افزایش  با  كه  می دهند  نشان  مدل  نتایج  سایر 
جینی  ضریب  منتخب،  كشورهای  گروه  در  بیكاری 
افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود 
فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و افزایش تولید 
در  جینی  ضریب  مقدار  از  واقعی  داخلی  ناخالص 
شده  كاسته  متوسط  درآمد  منتخب  كشورهای  گروه 
فناوری  گسترش  است.  یافته  بهبود  درآمد  توزیع  و 
اطالعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان 
درآمد  توزیع  بهبود  و  تولید  افزایش  اطالعات،  آزاد 
می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار 
بر  معناداری  و  منفی  تأثیر  اقتصاد  بودن  باز  و درجه 
داشته  درآمد  توزیع  شاخص  به عنوان  جینی  ضریب 
كاهش  سبب  قیمتها،  عمومی  سطح  افزایش  است. 
حقوق  قشر  خرید  قدرت  كاهش  و  واقعی  دستمزد 
تورم  می گردد.  درآمدی  نابرابری  افزایش  و  بگیر 
رابطه  ایستا  تخمین  در  اقتصاد  بودن  باز  درجه  و 
معناداری با ضریب جینی در گروه كشورهای منتخب 

درآمد متوسط ندارند. 
اقتصادی  بر رشد  مالی  تأثیر فساد  بحث: درزمینه 
وجود  متعارض  و  رقیب  نظریه  دو  درآمد  توزیع  و 
دارد. گروه اول تئوریهایی هستند كه فساد را به مثابه 
نیرویی می دانند كه با ایجاد اختالل در تخصیص بهینه 
كاالها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، كاهش 
به  بازار  حامی  نهادهای  ایجاد  در  دولتها  مشروعیت 
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این  از  و  می رساند  آسیب  بازارها  مناسب  عملكرد 
اقتصادی را  رهگذر موجبات كاهش رشد و توسعه 
در  می سازد.  نابرابر  را  درآمد  توزیع  و  آورده  فراهم 
نظریه دیگر، فساد با دور زدن قوانین و بوروكراسیهای 
نابجا و ناكارآمد بازارها، كارگزاران بخش خصوصی 
را به كاهش هزینه های تولید و افزایش سرمایه گذاری 
نموده،  ترغیب  مالی  فساد  مصادیق  كمك  با 
توزیع  و  اقتصادی  توسعه  و  موجبات رشد  درنتیجه 
از  حاصل  نتایج  می آورند.  فراهم  را  عادالنه تردرآمد 
این مطالعه نشان داد كه در گروه كشورهای منتخب 
با  است.  صادق  دوم  گروه  نظریه  متوسط  درآمد 
توجه به نتایج این مطالعه استفاده از ابزارهایی مانند 
پرداخت یارانه به گروههای كم درآمد، اخذ مالیات از 
گروههای پردرآمد، اصالح نظام مالیاتی و جلوگیری 
از فرار مالیات، كنترل تورم، توجه به تأمین اجتماعی 
برنامه ریزی  و  تالش  درآمد،  توزیع  بهبود  در جهت 
به منظور بهبود فضای كسب وكار و كاهش حجم و 
اندازه دولت و ایجاد شرایط الزم برای مشاركت بیشتر 
اقتصاد،  غیررسمی  بخش  كاهش  خصوصی،  بخش 
بازرسی و كنترل بیشتر بر اجرای قوانین و مقررات، 
و  مقررات  و  قوانین  سازی  روشن  در جهت  تالش 
رفع برداشتهای شخصی از آنها، ساده سازی مقررات 
و استفاده از تجربه كشورهای موفق توصیه می گردد. 
ضریب  درآمد،  توزیع  دیتا،  پانل   : کلیدواژه ها 

جینی، فساد، كشورهای درآمد متوسط.
تاریخ دریافت: 95/12/8
تاریخ پذیرش: 96/9/27

come has improved. The expansion of 
information and communication tech-
nology improves access to free flow 
of information, increased production 
and improved distribution of income. 
In dynamic estimation of inflation, the 
positive and significant effects and the 
degree of openness of the economy had 
a negative and significant effect on the 
Gini coefficient as an indicator of in-
come distribution. Increasing the gen-
eral level of prices, reducing real wag-
es and reducing the purchasing power 
of the labor rights will increase income 
inequality. Inflation and the degree of 
openness of the economy in the static 
estimation have no meaningful relation 
with the Gini coefficient in middle-in-
come selected countries.
Discussion: There are two rival and 
contrasting theories on the effect of 
financial corruption on economic de-
velopment. The first group are theo-
ries that consider corruption as a force 
that damages the efficiency of markets 
and in this way causes a decrease in 
economic development. In the other 
theories, corruption brings about an 
increase in economic development and 
growth by bypassing the inapt market 
regulations and bureaucracies. The re-
sults of this study indicate that in the 



41      

تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت داده های پانل 

مقدمه
و  درآمد  عادالنه  توزیع  موضوع 
به  بیشتر  توجه  و  اجتماعی  عدالت  اجرای 
مولد،  از  اعم  جامعه  اقشار  كلیه  نیازهای 
حمایت  جهت  در  آسیب پذیر  یا  غیرمولد 
یكی  آنان  زندگی  معیشت  میزان  حداقل  از 
توسعه  مباحث و مسائل مهم  از عمده ترین 
اقتصادی، اجتماعی محسوب می شود. امروزه 
كشورهای درحال توسعه، به دنبال دستیابی به 
رشد و توسعه اقتصادی روزافزون می باشند. 
عوامل  نقش  مسیر  این  در  كه  است  روشن 
همچون  درآمد  توزیع  بر  تأثیرگذار  بنیادی 
تأمل می باشد. در  قابل توجه و  مالی،  فساد 

group of selected countries the aver-
age income of the second group theory 
is true. According to the results of this 
study, efforts and planning to improve 
the business environment and reduce 
the volume and size of the state and 
create the conditions for the greater par-
ticipation of the private sector, reducing 
the informal sector of the economy, 
monitoring and controlling the imple-
mentation of laws and regulations, at-
tempting to clarify laws and regulations 
and removing personal perceptions of 
them, simplifying regulations and It is 
recommended to use the experience of 
successful countries.
Keywords:Corruption, Gini coeffi-
cient, Income distribution, Panel data, 
Middle-income countries

سالهای اخیر و بعد از مطرح شدن طرح كاهش فقر در جهان چگونگی توزیع درآمد بیشتر از 
قبل مورد توجه قرار گرفت. زیرا در دنیای امروز بزرگ ترین عامل ایجاد كننده فقر نه كمبود 
درآمد، بلكه توزیع ناعادالنه آن است. ریشه كن كردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد زمانی كه 
با رشد اقتصادی درنظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران 
اقتصادی در كشورهای درحال توسعه تبدیل می شود؛ زیرا این كشورها همواره گرفتار سطح 
پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شكافهای درآمدی بوده اند. یكی از پیامدهای مهم اجرای 
گسترش  و  پیدایش  درحال توسعه،  كشورهای  در  اقتصادی  توسعه  سیاستهای  و  برنامه ها 
روزافزون بخش غیررسمی یا اقتصاد سیاه است )محمدبیگی، 1376(. كاهش تولیدات صنعتی 
برای  بین رفتن فرصتهای سرمایه گذاری  از  بیكاری و  پیچیده تر شدن مشكل  به دنبال آن  و 
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اشتغال مولد و مؤثر در افزایش فقر از پیامدهای این گونه فعالیتهاست )شمس الدینی، 1387(. 
با توزیع عادالنه تر درآمد، جامعه دارای قشر بزرگ تری از طبقه متوسط شده و تقاضای كل 
در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز در صورت كشش پذیر بودن سمت عرضه به 

در  و  بیشتر  سرمایه گذاری  پس انداز،  درآمد،  اشتغال،  بیشتر،  كسب وكار  و  دادوستد  معنای 
نهایت رشد بیشتر اقتصادی است. توزیع عادالنه درآمد سبب افزایش سطح زندگی اقشار 
وسیعی از توده های مردم از طریق بهبود در امور بهداشت، تغذیه و سواد آنان می شود كه 
درنتیجه سبب افزایش بهره وری در تولید و تقویت انگیزه مردم و تشویق آنها به مشاركت 
در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی جامعه می شود )لشكری، 1388(. برعكس 
اعتبار، رضایت شغلی،  بهداشتی، كاهش  نابرابریهای آموزشی،  نابرابریهای درآمدی موجب 
نرخ مشاركت، كاهش اعتماد به نفس و سایر نابرابریها  می شود. داشتن اطالعات در رابطه با 
عوامل مؤثر بر توزیع درآمد و تعیین میزان تأثیرگذاری آنها بر توزیع درآمد می تواند تصویر 
دقیق تری از اقتصاد را به معرض نمایش گذارد. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی 
میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط در 
دوره زمانی 2013-1996 است. مطالعات درزمینه نقش فساد مالی بر توزیع درآمد به عنوان 
یكی از مباحث چالش برانگیز و جدید در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران بوده است. 
قرار  تحت تأثیر  را  درآمد  توزیع  بلكه  اقتصادی  رشد  تنها  نه  مالی  فساد  یافته ها،  اساس  بر 
می دهد. از مطالعات مهم درزمینه ارتباط میان فساد و نابرابری درآمد می توان به مطالعه لی 
و همكارانش1 )1998( اشاره كرد. آنها تشریح كردند در شرایطی كه سطح فساد خیلی باال 
یا خیلی پایین است نابرابری در سطح پایینی خواهد بود و در صورتی كه در سطح متوسط 
باشد، نابرابری افزایش خواهد یافت. گوپتا و همكارانش2 )2000( نشان دادند كه ناكارآمدی 

1. Li
2. Gupta
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در نظام مالیاتی و گریز از مالیات در صورت بروز و گسترش فساد موجب افزایش نابرابری 
می گردد. بر اساس مطالعه امان اهلل و احمد1 )2007( و محمدامین و اتزاز2 )2016( با افزایش 
فساد مالی، نابرابری درآمدی افزایش یافته درحالی كه نتایج مطالعات اندرسن3 و همكاران 

)2008(، چونگ و گرادستین4 )2004( و هونگ5 )2012( نشان دادند كه در امریكای التین و 
كشورهای فقیر، كاهش فساد با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. جانگ و خاگرام6 
مطالعات  نتایج  می دهند.  نشان  را  اقتصادی  نابرابری  و  فساد  میان  دوسویه  ارتباط   )2005(
به واسطه شاخص  نهادی كه  فقیر كیفیت  داد كه در كشورهای  نشان  چونگ و گرادستین 
تركیبی مبتنی بر شاخص فساد و رشوه خواری، كیفیت تشریفات اداری، حاكمیت قانون، خطر 
سلب مالكیت اندازه گیری می شود با نابرابری درآمدی رابطه مثبت و قوی دارد. كناك و كیفر7 
)2003(، مایور8 )1995(، كالگیو9 )1997(، آلسینا10 )1998(، الپور و همكاران11 )1998(، 
اثرات  فساد  كه  دادند  نشان   )1998( پویرسون14  هلن  و   )2003( فنگ13   ،)2003( كناك12 
مستقیمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. هانسون و كسندا15 )2015( تشریح كردند كه تأثیر 
كاهش فساد بر افزایش و یا كاهش سرمایه گذاری بخش عمومی مبهم و وابسته به نوع كشور 
و ساختارهای نهادی آن است در صورت وجود ساختارها و نهادهای قوی و كارآمد، كاهش 
فساد با افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی همراه می باشد كه در نهایت توزیع درآمد 
را بهبود می بخشد. از دیدگاه ایل آیوتی16 )2003( فساد پدیده پیچیده ای است كه در همه 
كشورها وجود دارد از یك طرف عوامل ایجاد كننده فساد در شرایط توسعه ایجاد می شود و 
از طرف دیگر اثرات آن پروسه توسعه و پیشرفت را به تأخیر می اندازد. پالدام17 )1999( تأثیر 

1. Aman Ullah and Ahmad 2. Mohammad Amin and Eatzez 3. Andres 
4. Chong and Gradstein 5. Huan   6. Jong and khagram
7. Knack and Keefer 8. Mauro   9. Clague
10. Alesina  11. La porto  12. Knack
13. Feng   14. Poirson  15. Hanousek and Kochanova
16. El-Ayouty  17. Paldum
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فساد مالی بر رشد اقتصادی را كوچك و متغیر می داند و معتقد است كه درست كاری، یك 
عامل تولید ضعیف و نامحسوس است. تانزی و داودی1 )1997( با بررسی تأثیر فساد مالی بر 
كیفیت سرمایه گذاریهای عمومی در دوره زمانی 1995ـ1980 دریافتند باالتر بودن فساد مالی 

با باالتر بودن سرمایه گذاری عمومی و پایین تر بودن كیفیت زیر ساختهای عمومی، همبستگی 
دارد. لذا شواهد و مطالعات تجربی نشان می دهند كه اجماع نظر درزمینه ارتباط فساد و توزیع 
درآمد وجود ندارد )مطالعات تجربی دوگانگی یافته ها  درزمینه تأثیر فساد بر توزیع درآمد را 
آشكار می سازند( و همچنان جدال بر سر این موضوع در جامعه علمی ادامه دارد. از این رو 
در این مطالعه به بررسی چگونگی ارتباط و میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در 

گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط و آزمون فرضیه زیر پرداخته شده است.
فساد مالی تأثیر معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در  -

گروه كشورهای منتخب دارد.
در ادامه پس از بررسی مبانی نظری و سابقه پژوهش، ساختار مدل مورد استفاده معرفی 

و برآورد می شود و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه می گردد.

مبانی نظری
كلمه »فساد« از ریشه »فسد« بوده كه به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم 
است. بانك جهانی، فساد مالی را سوءاستفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تأمین 
منافع شخصی تعریف كرده است. از تعریف مذكور نباید چنین برداشت كرد كه فساد مالی 
مختص بخش دولتی است. در مواردی از فعالیتهای بخش خصوصی كه دولت آنها را تنظیم 
و كنترل می كند نیز فساد مالی وجود دارد )رهبر و همكاران، 1381(. این نكته توسط رز- 

1. Tanzi and Davoodi 
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آكرمن1 )1978( نیز مورد تأكید قرار گرفته است كه »فساد مالی در نهان و در رگ و پوست 
بخشهای عمومی و خصوصی وجود دارد« مشتاق خان )1996( فساد مالی را تخلف در انجام 
وظیفه یا انحراف از قواعد رسمی رفتار یك مقام دولتی با انگیزه های شخصی مانند كسب 

ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی تعریف كرده است )رز و همكاران، 1988(. 
فساد زمانی پدیدار می شود كه انحراف در نظام مقررات و سیاست گذاری زمینه آن را 
فراهم آورده و نهادهای بازدارنده آن نیز ضعیف عمل كند. مشكل فساد در برآیند كاركرد 
بخش عمومی و خصوصی است. منافع خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق اعمال 
نفوذ به طریق غیر قانونی از فرصتهای موجود برای فساد انگیزی و رانت و رانت طلبی استفاده 
كرده و نهادهای عمومی نیز تسلیم این منافع و سایر فسادهایی می شوند كه عامل بازدارنده 
فساد  می شود.  طبقه بندی  مختلفی  به صورتهای  فساد  ندارد.  وجود  آنها  مقابل  در  نامطمئنی 
مالی، یك نوع از این نوع طبقه بندیهاست. برخی از صاحب نظران وجود و شیوع فساد مالی را 
تسهیل كننده توسعه اقتصادی دانسته و مدعی شده اند كه فساد مالی و سایر مصادیق آن، راهی 
مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیراثربخش است. این گروه به 
هیچ وجه ضایعات اخالقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد مالی را در نظر نمی گیرند. 
فساد مالی به شكل معافیتهای مالیاتی، بودجه برنامه های اجتماعی همچون آموزش و پرورش 
و بهداشت ودرمان را كاهش می دهد. عالوه بر این، از آن جا كه ذینفعان از پرداخت مالیات 
فرار می كنند، به احتمال زیاد ثروتمندتر شده و بار مالیاتی انحصاراً به فقرا تحمیل می گردد. 
چنین سیستم مالیاتی فاسدی موجب می شود بودجه برنامه های كاهش فقر در جهت گسترش 
منافع گروههای ثروتمند تخصیص داده شود. حتی فساد مالی ممكن است تركیب هزینه های 
اجتماعی را به شیوه ای كه سود ثروتمندان در هزینه فقرا قرار گیرد، تغییر دهد. به عنوان مثال 
هزینه در آموزش عالی به جای مقطع ابتدایی، به سود گروههای درآمدی باال منجر به افزایش 

1. Rose and Ackerman
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درحال توسعه،  كشورهای  در  كه  داد  نشان   )1998( آلسینا  شد.  خواهد  درآمدی  نابرابری 
پروژه های بزرگ عمومی با هدف كاهش نابرابری درآمد، فرصت بیشتری برای فساد مالی 
ایجاد می كنند )از طریق مواردی مانند روزنه های فرار مالیاتی و فساد در تخصیص پروژه ها(. 

محققان دیگری همچون چونگ و گرادستین )2004( و لی و همكاران )1998( ارتباط میان 
فساد مالی و نابرابری را در تعدادی از كشورهای ثروتمند و فقیر برآورد كردند. در كشورهای 
فقیر، كاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است در مقابل در كشورهای 
ثروتمند، كاهش فساد مالی منجر به كاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در تحقیقات دیگر 
نیز همچون پژوهش آپرجیس1 و همكاران )2009( در ایاالت متحده امریكا، اثر نرخ بیكاری 
و فساد مالی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار ارزیابی گردیده است. این تحقیقات، دوگانگی 
یافته ها  در كشورهای پردرآمد و كم درآمد را آشكار می سازند. از جمله عوامل ایجاد كننده 
چنین تضادی را می توان به منشاء متفاوت و پیچیده فساد مالی در كشورهای كم درآمد و 
پردرآمد اشاره كرد. چنانچه در كشورهای كم درآمد، مواردی همچون كیفیت بد قوانین و 
قانون، كارگزاران بخش  ناكارایی نظام قضایی، حاكمیت  ناكارآمد،  مقررات، دیوان ساالری 
خصوصی را به كاهش هزینه های تولید و افزایش سرمایه گذاری با كمك مصادیق فساد مالی 
ترغیب كرده، درنتیجه ارتباط مثبت فساد، رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایجاد می شود و در 
مقابل در كشورهای پردرآمد عواملی همچون اختالل در تخصیص مناسب كاالهای عمومی، 
هدایت غیربهینه نخبگان جامعه میان كارآفرینی و رانت جویی، كاهش مشروعیت دولتها در 
ایجاد نهادهای حامی بازار منجر به فساد مالی گشته، عملكردهای صحیح اقتصادی را همچون 
دیدگاه  از  راستا  این  در   .)1388 ملك الساداتی،  و  )صباحی  می سازد  مختل  درآمد  توزیع 
نیز تحت تأثیر  را  درآمد  توزیع  بلكه  اقتصادی  تنها رشد  نه  مالی  فساد  محققان،  از  بسیاری 
قرار می دهد. با افزایش فساد مالی، رشد اقتصادی كاهش و نابرابری درآمدی افزایش می یابد 
1. Apergis 
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)امان اهلل و احمد، 2007(. در این تحقیق از داده های آماری بانك جهانی برای شاخص فساد 
با استفاده از متدولوژی تركیبات مشاهده  استفاده شده است. بانك جهانی این شاخص را 
نشده استاندارد1 با تقریب و خطا از سال 1996 به بعد محاسبه كرده است. باید توجه داشت، 

هر چند این اعداد تا حدودی خطای اندازه گیری دارند و تقریبی می باشند ولیكن می توانند 
وضعیت رتبه بندی كشورها را از لحاظ ضعیف، متوسط، خوب و یا بحرانی بودن نشان دهند. 
دامنه شاخص فساد محاسبه شده توسط بانك جهانی میان 2/5 و 2/5- قرار دارد كه هر چه 
شاخص محاسبه شده به عدد 2/5 نزدیك ترباشد وضعیت آن كشور به لحاظ شاخص فساد 
مناسب تراست به عبارت دیگر فساد كمتر است )كافمن2 و دیگران، 2002، 2004، 2005، 

 .)2008 ،2007 ،2006

پیشینه تجربی 
ادیب پور و همكاران )1395( در مطالعه ای تحت عنوان »اثر فساد اقتصادی بر نابرابری 
نشان دهنده  به عنوان شاخص  بر ضریب جینی  اقتصادی  فساد  اثر  بررسی  به  درآمد«  توزیع 
توزیع درآمد در گروه كشورهای درآمد متوسط شامل ایران، تركیه، هند، مالزی و چین و 
گروه كشورهای درآمد باال شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، كانادا، ژاپن پرداختند. نتایج حاصل از 
برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2012-2000 نشان داد كه فساد تأثیر مثبت 
اقتصادی در هر دو گروه  افزایش فساد  با  و معناداری بر ضریب جینی دارد. بدین معنا كه 
نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت. افزون بر این اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد 
در كشورهای با درآمد باال منفی و برای كشورهای با درآمد متوسط مثبت است. مالیات نیز 
تأثیر منفی بر نابرابری درآمدی دارد درحالی كه بیكاری موجب افزایش نابرابری درآمدی 

شده است.
1. standard unobserved components models
2. Kaufmann
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اصغرپور و همكاران )1390( در مطالعه ای تحت عنوان »تأثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز 
ناخالص ملی« به بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز كشورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا به تفكیك دو گروه كشورهای نفتی و غیرنفتی پرداختند. نتایج در دوره زمانی 

2009-2003 نشان داد كه شاخص ادراك فساد )كاهش فساد اداری( تأثیر مثبت و معناداری 
بر نرخ پس انداز ملی دارد و كشش نرخ پس انداز نسبت به شاخص ادراك فساد در گروه 
فساد  افزایش شاخص  بنابراین  است.  بیشتر  غیرنفتی  به كشورهای  نسبت  نفتی  كشورهای 
با  مقایسه  بیشتری در  میزان  به  را  نرخ پس انداز  نفتی،  اداری( در كشورهای  )كاهش فساد 
كشورهای غیرنفتی افزایش می دهد. همچنین نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درآمد سرانه 

و رابطه مبادله تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ پس انداز ملی دارند. 
بر  بنیادی  نقش عوامل  »تحلیل  عنوان  مطالعه ای تحت  رضایی و همكاران )1393( در 
توزیع درآمد با تأكید بر نقش فساد« به تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأكید بر 
نقش فساد در گروه كشورهای منتخب MENA پرداختند. نتایج با استفاده روش گشتاورهای 
تعمیم یافته در دوره زمانی 2010-1996 نشان داد كه فساد مالی، رشد جمعیت و درآمد سرانه 
و تحصیالت تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد. اگرچه تأثیر آزادسازی تجاری 
بر نابرابری درآمدی از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین توزیع درآمد بیش از هر متغیر 

دیگری از رشد جمعیت و عامل فساد متأثر است. 
دل انگیزان و همكاران )1392( در مطالعه ای تحت عنوان »تأثیر شاخص درك فساد مالی 
بر رشد اقتصادی بر اساس تفكیك بین كشوری در حوزه آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای 
تعمیم یافته« در 156 كشور در دوره زمانی 2011-2000 نشان دادند كه در كشورهای با آزادی 
اقتصادی باال، رابطه شاخص درك فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت است، اما در كشورهای 
با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه شاخص درك فساد مالی و رشد اقتصادی منفی 
داشته  اقتصادی  رشد  بر  مثبتی  تأثیر  فساد  كنترل  سیاستهای  در  پایداری  همچنین  می باشد. 
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است اما در گروههای دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و سبب كاهش 
الوانی و همكاران )1389( در مطالعه ای تحت عنوان »بررسی استراتژیهای  آن شده است. 
بین المللی مبارزه با فساد« بیست و شش شاخص در قالب چهار بخش اقتصادی، اجتماعی، 

ایران شناسایی  اسالمی  با فساد جمهوری  مبارزه  استراتژی  تبیین  برای  را  اداری  و  سیاسی 
كردند كه در این میان شاخصهای حوزه اداری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. پورفرج و 
عیسی زاده روشن )1389( در مطالعه ای تحت عنوان »فناوری اطالعات و ارتباطات، نابرابری 
درآمد و رشد اقتصادی« به بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات 
بر رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد پرداختند. در این مطالعه از داده های پانل در 
14 كشور با نابرابری باال و 14 كشور با نابرابری پایین استفاده شده است. نتایج در دوره 
زمانی 2006-2000 نشان داد كه اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات بر 
رشد اقتصادی در كشورهایی با نابرابری درآمدی باال كمتر است؛ زیرا شكاف دیجیتالی مانع 
تأثیرگذاری تكنولوژی اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر، اثر 
یك واحد تغییر در دسترسی و استفاده از تكنولوژی اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی 
بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد. این نتیجه نشان داد كه اثر قوی ترتكنولوژی اطالعات 
و ارتباطات بر رشد اقتصادی با توزیع مجدد درآمد امكان پذیر است. سلیمی فر و طاهری 
فرد )1389( در مطالعه ای تحت عنوان »بررسی تحلیلی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد 
در كشورهای منطقه امریكای التین« به مطالعه رابطه تحلیلی میان رشد اقتصادی و توزیع 
درآمد پرداختند. بدین منظور از دو شاخص ضریب جینی و نسبت پراكندگی درآمدی دهكها 
اقتصادی و توزیع درآمد در  میان رشد  ارتباط  این مطالعه،  نتایج  بر اساس  استفاده كردند. 
منطقه امریكای التین برای برخی كشورها مثبت و برای برخی دیگر منفی بوده است. برای 
كشورهایی مانند برزیل و آرژانتین رشد اقتصادی و توزیع درآمد هم جهت بوده اند، اما در 
كشورهایی مانند شیلی، رشد همراه با سیاستهای حمایتی جدی دولت، بر توزیع درآمد مؤثر 
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بوده است. در مجموع از سال 2003 میالدی، در اقتصادهای حوزه امریكای التین، روند بهبود 
با توسعه  در توزیع درآمد آغاز شده است. ویژگی مهم این دوره همزمانی رشد اقتصادی 

برنامه های حمایت اجتماعی دولتها ست. 
صباحی و ملك الساداتی )1388( در تحقیقی تحت عنوان »اثر كنترل فساد مالی بر رشد 
پردرآمد،  كشورهای  گروه  سه  در  اقتصادی  رشد  بر  فساد  كنترل  تأثیر  بررسی  به  اقتصادی« 
كشورهای با درآمد متوسط و كشورهای كم درآمد در دوره زمانی 1996- 2006 پرداختند. 
نتایج این مطالعه با استفاده از شاخص كنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانك جهانی در 
قالب یك مدل اقتصادسنجی نشان داد كه كنترل فساد مالی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارد.
بر  اقتصادی  آزادی  اثر  »بررسی  صامتی و همكاران )1385( در مطالعه ای تحت عنوان 
از حد  بیش  از طریق دخالت  اقتصادی  آزادی  مدل سلب  از سه  بهره گیری  با  مالی«  فساد 
دولت و نهادهای مرتبط را یكی از مهم ترین عوامل زمینه ساز گسترش فساد می دانند. نتایج با 
استفاده از روش داده های پانل در 73 كشور در دوره زمانی 2003-2000 بیانگر اثر مثبت و 
معنادار سه جزء اصلی آزادی اقتصادی )ساختار قضایی و امنیت حقوق مالكیت ؛ پول سالم 
؛ آزادی مبادله با خارجیها( و اثر بی معنی دو جزء دیگر )اندازه دولت و قوانین و مقررات( 

بر فساد مالی می باشد. 
اقتصادی – سیاسی  امنیتی فساد  لطیفیان )1385( در مطالعه ای تحت عنوان »پیامدهای 
در كشورهای درحال توسعه« از فساد به عنوان یكی از عوامل مهم توسعه نیافتگی اقتصادی 
و سیاسی كشورهای درحال توسعه یاد می كند و هزینه های امنیتی این پدیده و راهكارهای 

مناسب برای مقابله با این پدیده را شرح می دهد. 
اقتصادی« به  »اثر فساد بر رشد  سیپراستون و زینال1 )2014( در مطالعه ای تحت عنوان 

1. Cipraston and Zinal
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بررسی رابطه فساد و رشد اقتصادی در 40 كشور منتخب درآمد باال پرداختند نتایج در دوره 
زمانی 2012-1960 نشان می دهد اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. همچنین 

میزان این تأثیرگذاری به سطح توسعه و كیفیت مدیریت اقتصادی دولتها وابسته است. 

مالی،  سیاست  مشترك  »عوامل  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   )2013( زاگالس1  و  گالو 
بین  رابطه  بررسی  به  دیتا  پانل  به روش  باال  درآمد  در 21 كشور  و رشد«  درآمد  نابرابری 
نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از طریق سیاستهای مالی پرداختند نتایج در دوره زمانی 
2006- 1972 نشان می دهد مخارج توزیع و مالیاتهای مستقیم اثر معنادار و كاهنده ای بر رشد 
اقتصادی دارند. همچنین مناسب ترین استراتژی سیاستهای مالی درزمینه تثبیت مالی، كاهش 
كاهش  با  همزمان  اقتصادی،  رشد  افزایش  موجب  امر  این  زیرا  است.  غیرتوزیعی  مخارج 

نابرابری درآمدی می گردد. 
در  را  نابرابری  فساد  »چرا  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   )2012(  2 راملوگان  و  دابسون 
برای  عاملی  می تواند  مالی  فساد  كه  كردند  تشریح  می كند؟«  متضرر  كمتر  التین  امریكای 
گسترش نابرابری درآمدی باشد. همچنین رابطه ای بین فساد و نابرابری در امریكای التین 
بخش  است.  منطقه  این  در  بزرگ  غیررسمی  بخش  یك  وجود  آن  علت  كه  دارد  وجود 
بخش  هنگامی كه  به طورخاص،  می گذارد.  تأثیر  نابرابری  و  فساد  بین  ارتباط  بر  غیررسمی 
غیررسمی بزرگ می شود، تأثیر حاشیه ای فساد بر نابرابری درآمدی كاهش می یابد كه عمومًا 

در امریكای التین این یافته صحیح است. 
هونگ3 )2012( در مطالعه ای تحت عنوان »فساد، رشد اقتصادی و نابرابری درآمد« در 
ده كشور آسیایی تشریح كرد كه فساد مالی، رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین 
ارتباط میان فساد مالی و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی در گروه كشورهای 
1. Gallo and Sagales
2. Dobson and Ramlogan
3. Huang
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منتخب از لحاظ آماری معنادار نیست. 
بر  مروری  فساد:  پیامدهای  و  »علل  عنوان  با  مطالعه ای  در   )2012( دی تال1  و  ادس 
فساد  نتایج  و  دالیل  مورد  در  كشورها  تجربی  مشاهدات  بررسی  به  تجربی«  دستاوردهای 

پرداختند. نتایج نشان می دهدكه فساد نه تنها سبب كاهش رقابت در بازار تولیدات و عدم 
استقالل قضایی می شود، بلكه اثر معكوسی نیز بر رشد اقتصادی دارد.

بلك بورن و پول2 )2011( در مطالعه ای تحت عنوان »اثر اختالس از درآمدهای مالیاتی« 
مدلی را ارائه كردند كه بر اساس آن اختالس از درآمد حاصل از مالیات توسط نهادهای عمومی، 
منجر به تكیه بیشتر دولتها  به حق الضرب و هزینه ها  خواهد شد. این امر موجب می شود كه 
تورم افزایش یافته و رشد و سرمایه گذاری به واسطه فشار نقدینگی كاهش یابد. این تحقیق 
اثر فساد مالی و بوروكراسی بر رشد اقتصادی را از دیدگاه اداری بررسی می كند. فساد به عنوان 
اختالس بر نهادهای عمومی كه برای دولت هزینه بردار است، مدل بندی می شود. ناچاراً دولت 
در این حالت مجبور می شود كه به منابع دیگر مثل حق الضرب تكیه كند. این امر موجب افزایش 
تورم شده كه به عنوان مالیات به مصرف كننده و سرمایه گذار با خاصیت فشار نقدینگی عمل 

می كند. نتیجه در این حالت كاهش در تجمع سرمایه و رشد می شود. 
آپرجیس و همكاران3 )2009( در مطالعه ای تحت عنوان »ارتباط میان فساد و نابرابری 
درآمدی در امریكا« رابطه علی میان فساد و نابرابری درآمدی را با استفاده از داده های پانل 
در 50 ایالت امریكا در دوره زمانی 2004-1980 بررسی كردند. نتایج حاصل از روش علیت 
گرنجر نشان داد كه یك رابطه علی دو طرفه میان فساد و نابرابری درآمدی هم در كوتاه مدت 

و هم در بلند مدت وجود دارد. 

1. Ades and Di Tella
2. Blackburn and Powell
3. Apergis
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ماندل و مارجیت1 )2010( در مطالعه ای تحت عنوان »تأثیر فساد بر نابرابری دستمزدها« 
به بررسی رابطه فساد و نابرابری دستمزدی پرداختند. مدل این مطالعه یك اقتصاد كوچك 
باز با بازارهای رقابتی كه دو كاالی تولید شده در آن با استفاده از سه عامل تولیدی است را 

در نظر می گیرد. این مدل پیش بینی می كند كه به دنبال تغییر در درجه فساد، تأثیرگذاری آن بر 
دستمزد نسبی و مطلق مبهم است. 

اندرسن و همكاران )2008( در مطالعه ای تحت عنوان »فساد، خصوصی سازی و توزیع 
درآمد در امریكای التین« به ارائه شواهد جدیدی برای نابرابری درآمد در امریكای التین در 
دوره زمانی 2005-1981 پرداختند. آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی دریافتند 

كه كاهش در فساد با افزایش نابرابری مرتبط است. 
پاتریك و جیكوبز2 )2007( در مطالعه ای تحت عنوان »اثر فساد بر درآمدهای مالیاتی« 
به بررسی اثر فساد بر درآمدهای مالیاتی دولت در منطقه خاورمیانه پرداختند. نتایج مطالعه 
بیانگر آن است كه مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر مشاغل آزاد نسبت به سایر مالیاتها  
بیشتر تحت تأثیر منفی فساد قرار دارند. در ضمن، مالیاتهای غیرمستقیم نسبت به مالیاتهای 

مستقیم بیشتر به فساد واكنش نشان می دهند. 
امان اهلل و احمد )2007( در مطالعه ای تحت عنوان »فساد و نابرابری درآمد« با بهره گیری 
از روش گشتاورهای تعمیم یافته در 71 كشور توسعه یافته و درحال توسعه )1984-2002(، 
نشان دادند كه فساد نه فقط رشد اقتصادی بلكه توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار داده است. 
همچنین نابرابری درآمدی برای رشد اقتصادی مضر است. لذا افزایش فساد می تواند منجر به 

افزایش نابرابری شده و رشد اقتصادی را كاهش دهد. 
حبیب و زوراویكی 3 )2002( در مطالعه ای با عنوان »تأثیر فساد اداری بر سرمایه گذاری 
1. Mandal and Marjit
2. Patrick and Jacobs
3. Habib and Zurawicki
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اداری  فساد  كه  دریافتند  در 111 كشور  مستقیم خارجی«  داخلی و سرمایه گذاری  مستقیم 
تأثیر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در دوره زمانی 1998-
1994 دارد و تأثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی ضعیف تر از سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی است. همچنین تأثیر فساد اداری بر سرمایه گذاری در حضور متغیرهای درجه باز 
بودن تجارت و ثبات سیاسی كاهش می یابد. 

گوپتا4 و همكاران )1998( در مطالعه ای تحت عنوان »رابطه فساد با توزیع درآمد و فقر« 
با هدف بررسی رابطه فساد با توزیع درآمد و فقر دریافتند كه فساد باال و فزآینده، نابرابری 
درآمد و فقر را تشدید می كند و رشد اقتصادی، كارایی نظام مالیاتی، كارایی مخارج دولتی و 

تشكیل سرمایه انسانی را كاهش می دهد.
با بررسی دقیق مطالعات داخلی و خارجی می توان دریافت كه وجه تمایز این مطالعه 

پژوهش با سایر مطالعات در موارد زیر می باشد:
اوال: در این مطالعه به آزمون دو نظریه رقیب و متعارض در خصوص تأثیر فساد مالی 
بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد پرداخته شده است. درحالی كه در هیچ كدام از مطالعات 

داخلی و خارجی به آزمون این نظریه ها پرداخته نشده است. 
ثانیا: این مطالعه از لحاظ جامعه آماری، متغیرهای مورد استفاده به ویژه مدل اقتصاد سنجی، 
روشهای برآورد مدل اقتصاد سنجی با سایر مطالعات داخلی و خارجی تمایز دارد. در این 
مطالعه برای بررسی اثر فساد بر توزیع درآمد از روشهای پانل ایستا )اثرات ثابت( و پانل پویا 
)گشتاورهای تعمیم یافته( به طور همزمان استفاده شده است. از این رو نتایج این مطالعه از اعتبار 
بیشتری برخوردار است. همچنین در این پژوهش از آزمونهای مانایی و همگرایی نیز استفاده 
شده است. نتایج مانایی در این مطالعه نشان دهنده عدم وجود ریشه واحد و درنتیجه عدم وجود 

رگرسیون كاذب و نتایج همگرایی نشان دهنده وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها می باشد.

4. Gupta,
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روش
در این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و مطالعات اندرسن و همكاران )2008( و گوپتا1 
و همكاران )1998( برای بررسی میزان تأثیرگذاری فساد بر توزیع درآمد در گروه كشورهای 

منتخب با تعدیالتی از مدل )1( استفاده شده است.
GINICOi,t=β0+β1 (CORRi,t)+β2 (UNEMPLOYi,t)+β3 (OPENNESSi,t)+β4 (MOBILECELi,t)+ 
β5 (INFit)+β6 (LnGDPi,t)+Ui,t

 3CORR ،2 ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمدGINICO در این معادله
شاخص فساد، 4UNEMPLOY نرخ بیكاری، 5OPENNESS مجموع صادرات و واردات )درصد 
اقتصاد، 6MOBILECEL ضریب نفوذ تلفن همراه  باز بودن  GDP( به عنوان شاخص درجه  از 
به عنوان شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(، 7INF نرخ تورم، 8LnGDP لگاریتم تولید 
ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص نشان دهنده رشد اقتصادی، U جمله خطای معادله و 

i، t نشان دهنده كشور و زمان می باشند. 
تحقیق حاضر از نظر هدف یك تحقیق كاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق 
و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. ابزار گردآوری 
  www.worldbank.orgاطالعات مورد نیاز بانكهای اطالعاتی از جمله بانك جهانی9 به نشانی
می باشند. جامعه آماری در این تحقیق گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط شامل ارمنستان، بولیوی، 

گرجستان، بالروس، برزیل، كاستاریكا، هندوراس، اكراین، تركیه، تایلند، رومانی، پرو، پاراگوئه، ایران، 
اكوادور، صربستان، چین، جمهوری دومینیكن، قزاقستان و مقدونیه می باشد.

1. Gupta  2. GINI Coefficiont  3. Corruption
4. Unemployment (% Total Labor Force) 5. Sum of Exports and Imports (% GDP)
6. Mobile cellular subscriptions (per 100 People) 7. Inflation (% annual)
8. GDP Constant US   9. World bank
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یافته ها:
قبل از برآورد مدل الزم است مانایی متغیرها بررسی شود جهت بررسی مانایی یا نامانایی 
از  نتایج حاصل  استفاده شده است كه  پانل1  از آزمون ریشه واحد  این تحقیق  متغیرها در 

آزمون لوین2 و همكاران برای متغیرهای مورد استفاده در جدول )1( نشان داده شده است.
جدول )1( بررسی مانایی و نامانایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب

 tآماره آزمون ریشه واحدمتغیر
( )alueP نتیجه−∇

GINICOLevin, Lin and Chu t*-4/27937
 )0/0001( I)0( - مانا

CORRLevin, Lin and Chu t*-2/30198
 )0/0107( I)0( - مانا

UNEMPLOYLevin, Lin and Chu t*-4/17656
 )0/0001( I)0( - مانا

OPENNESSLevin, Lin and Chu t*-3/84800
 )0/0001( I)0( - مانا

MOBILECELLevin, Lin and Chu t*-2/89677
 )0/0019( I)0( - مانا

INFLevin, Lin and Chu t*-7/02228
 )0/0001( I)0( - مانا

LnGDPLevin, Lin and Chu t*-2/06255
 )0/0196( I)0( - مانا

بر اساس آماره لوین، لین و چو، ضریب جینی، فساد، نرخ بیكاری، مجموع صادرات و 
واردات )درصد از GDP( به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، ضریب نفوذ تلفن همراه 

1. Panel Unit Root test
2. Levin
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ناخالص  تولید  لگاریتم  و  تورم  نرخ  )فاوا(،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به عنوان شاخص 
داخلی واقعی در سطح مانا هستند. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می شود. 
درنتیجه پایداری داده های مورد استفاده در این تحقیق قبل از برآورد مدل مورد تأئید واقع 

و   )t=2/024616( كائو  آزمون  از  استفاده  با  انباشتگی  هم  آزمون  از  نتایج حاصل  می شوند. 
)p=0/0215( نشان می دهد كه رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد استفاده در مدل وجود دارد.
نوع خاص  تخمین جهت  روش  نوع  تا  است  الزم  ابتدا   )1( معادله  تخمین  منظور  به 
مبدأ  از  عرض  وجود(  )عدم  وجود  تعیین  برای  ابتدا  بنابراین  شود.  تعیین  پانل  داده های 
جداگانه برای هریك از كشورهای از آماره F استفاده شد. با توجه به میزان آماره F محاسبه 
شده درجدول )2( فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد 
باید  و  نمی باشد  اعتبار  دارای  معمولی(  مربعات  )حداقل  مقید  رگرسیون  درنتیجه  می شود. 
عرض از مبدأهای مختلفی )روش اثرات ثابت یا تصادفی( را در مدل لحاظ كرد. سپس برای 
از آزمون  برآورد گردد،  یا تصادفی  ثابت  اثرات  از روش  بهره گیری  با  این كه مدل  آزمون 
هاسمن استفاده شد. انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار ایویوز1 انجام گرفت. با توجه به 
2χ به دست آمده برای این رگرسیون درجدول )2( روش اثرات ثابت در تخمین  میزان آماره 
مدل مورد استفاده قرار می گیرد كه نتایج مربوط به آنها در جدول )2( ارائه شده است. عالوه 
بر تخمین مدل با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت، مدل تجربی در این تحقیق با استفاده 
است.  زده شده  تخمین  پویا  پانل  مدل  بر  تكیه  با  و  تعمیم یافته2  گشتاورهای  برآوردگر  از 
استفاده از این روش جهت تخمین مدل مزیتهای فراوانی دارد. برای مثال بك و همكاران3، 
استفاده از این تخمین زن را جهت برطرف كردن واریانس داده های سری زمانی بسیار مناسب 

1. EVEIWS 
2. Generalized Method of Moments
3. Beck 
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می دانند. تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته با محاسبه تأخیرات ویژه فردی مشاهده نشده1 
مدل  در  توضیحی  متغیر  به عنوان  وقفه  با  وابسته  متغیر  كردن  وارد  به صورت  )كه  مدل  در 
انجام می شود(، كنترل بهتری بر درون زایی كل متغیرهای توضیحی مدل فراهم می كنند. نتایج 

برآورد مدل با استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته در گروه كشورهای منتخب درآمد 
متوسط در جدول )2( ارائه شده است. 

جدول )2(. نتایج برآورد تأثیر فساد بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط 

به روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته )متغیر وابسته: ضریب جینی(

گشتاورهای تعمیم یافتهاثرات ثابت

متغیرهای توضیحی
ضرایب

{t{ آماره
 (p-valu)

ضرایب
{t{ آماره

 (p-valu)

C
95/80821

{4/720603}
 )0/0001(

-

GINICO (-1)-
0/483917

{ 17/30169}
 )0/0001(

CORR
2/872520

{4/586585}
 )0/0001(

2/145894
{6/598232}
 )0/0001(

INF
0/003101

{0/340749}
 )0/7337}

0/011400
{2/182107}
 )0/0307(

OPENNESS
-0/012043

{-0/615095}
 )0/5392(

-0/034656
{-7/278739}

 )0/0001(

1. individual specific effects
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UNEMPLOY
0/233300

{2/545693}
 )0/0117(

0/104773
{4/671971}
 )0/0001(

MOBILCEL
-0/024494

{-3/238527}
 )0/0014(

-0/009652
{-5/807572}

 )0/0001(

LNGDP
-4/856454

{-2/474540}
 )0/0142(

-5/512566
{-4/514052}
 )>0/0001(

R20/949657-

Fآماره 
F )19/189( =135/553416
 P-value=)>0/0001(

-

آماره هاسمن
CHISQ )6( =>0/0001
 P-value=)0/0100(-

J-statistic-86/63661

نتایج حاصل از برآورد رگرسیون )1( در گروه كشورهای منتخب به روش اثرات ثابت و 
گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد:

شاخص فساد تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع  -
درآمد در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط 
به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد  معنادار میان شاخص فساد و ضریب جینی 
در گروه كشورهای منتخب را نمی توان رد كرد. با افزایش شاخص فساد )دامنه شاخص 
فساد محاسبه شده توسط بانك جهانی میان 2/5 و 2/5- قرار دارد كه هر چه شاخص 
فساد  شاخص  لحاظ  به  كشور  آن  وضعیت  نزدیك ترباشد   2/5 عدد  به  شده  محاسبه 
مناسب تراست به عبارت دیگر فساد كمتر است( به طور متوسط ضریب جینی در روش 



      60

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، زمستان 97، شماره 67

      60      60

اثرات ثابت 2/872520 و در روش گشتاورهای تعمیم یافته 2/145894 افزایش می یابد به 
عبارت دیگر توزیع درآمد نابرابر می گردد.

به عنوان شاخص توزیع  - تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی  در تخمین پویا تورم 

درآمد دارد. افزایش سطح عمومی قیمتها، سبب كاهش دستمزد واقعی و كاهش قدرت 
خرید قشر حقوق بگیرو افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم در تخمین ایستا رابطه 
منتخب  گروه كشورهای  در  درآمد  توزیع  به عنوان شاخص  جینی  با ضریب  معناداری 

درآمد متوسط ندارد. 
درجه باز بودن اقتصاد در تخمین پویا، تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان  -

شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه كشورهای منتخب دارد. با افزایش درجه باز 
بودن اقتصاد، ضریب جینی كاهش یافته و توزیع درآمد مطلوب تر خواهد شد. درجه باز 
بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع 

درآمد در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط ندارد.
نرخ بیكاری تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع  -

درآمد در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. با افزایش نرخ بیكاری، ضریب 
جینی افزایش یافته و توزیع درآمد بدتر می شود. 

تأثیر  - )فاوا(  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شاخص  به عنوان  همراه  تلفن  نفوذ  ضریب 
منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با بهبود فناوری 
اطالعات و ارتباطات، ضریب جینی كاهش یافته و توزیع درآمد بهبود می یابد. گسترش 
فناوری اطالعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطالعات، افزایش تولید 

و بهبود توزیع درآمد می گردد.
تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان  - لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی 

شاخص توزیع درآمد در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. با افزایش تولید 
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ناخالص داخلی واقعی، درآمد و اشتغال افزایش یافته و توزیع درآمد بهبود می یابد.
مقدار ضریب تعیین در مدل نشان می دهد كه بیش از نود درصد از تغییرات ضریب جینی  -

به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه كشورهای منتخب توسط متغیرهای مستقل مدل 

توضیح داده شده است. 
2χ با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش  - آماره آزمون سارگان1 كه از توزیع

از حد مشخص برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای 
ابزاری را رد می كند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون متغیرهای ابزاری به كار گرفته 
شده در تخمین مدل از اعتبار الزم برخوردار هستند. درنتیجه اعتبار نتایج جهت تفسیر 

تأئید می شوند.

بحث
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب 
جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط 
دارد. با افزایش شاخص فساد )دامنه شاخص فساد محاسبه شده توسط بانك جهانی میان 
2/5 و 2/5- قرار دارد كه هر چه شاخص محاسبه شده به عدد 2/5 نزدیك ترباشد وضعیت 
آن كشور به لحاظ شاخص فساد مناسب تراست به عبارت دیگر فساد كمتر است( به طور 
متوسط ضریب جینی در روش اثرات ثابت 2/872520 و در روش گشتاورهای تعمیم یافته 
2/145894 افزایش می یابد به عبارت دیگر توزیع درآمد نابرابر می گردد. درزمینه تأثیر فساد 
اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول  مالی بر رشد 
تئوریهایی هستند كه فساد را به مثابه نیرویی می دانند كه با ایجاد اختالل در تخصیص بهینه 
كاالها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، كاهش مشروعیت دولتها  در ایجاد نهادهای 

1. Sargan Test
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حامی بازار به عملكرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات كاهش رشد 
و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازند. در نظریه دیگر، فساد 
با دور زدن قوانین و بوروكراسیهای نابجا و ناكارآمد بازارها، كارگزاران بخش خصوصی را 

به كاهش هزینه های تولید و افزایش سرمایه گذاری با كمك مصادیق فساد مالی ترغیب كرده، 
درنتیجه موجبات رشد و توسعه اقتصادی و توزیع عادالنه تر درآمد را فراهم می آورد. نتایج 
حاصل از این پژهش نشان می دهد كه در گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط نظریه گروه 

دوم صادق است.
 با بررسی مطالعات داخلی و خارجی می توان دریافت كه در هیچ كدام از مطالعات انجام 
شده به آزمون این دو نظریه رقیب و متعارض در خصوص تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی 
و توزیع درآمد پرداخته نشده است. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات اندرسن و همكاران 
)2008(، چونگ و گرادستین )2004( و هونگ )2012( مشابه و هماهنگ می باشد. نتایج این 
مطالعات نشان داد كه كاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. هر 
چند در مطالعه هونگ ارتباط میان فساد مالی و ضریب جینی معنادار نمی باشد. این مطالعه 
با  مدل  برآورد  روشهای  سنجی،  اقتصاد  مدل  به ویژه  زمانی،  دوره  آماری،  جامعه  لحاظ  از 
مطالعات اندرسن و همكاران )2008(، چونگ و گرادستین )2004( و هونگ )2012( تفاوت 
امریكای التین، در مطالعه هونگ ده  اندرسن و همكارانش  آماری در مطالعه  دارد. جامعه 
كشور آسیایی و در این پژوهش گروه كشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. در مطالعه 
اندرسن و همكارانش از روشهای برآورد مدلهای سری زمانی )حداقل مربعات معمولی( و در 
مطالعه هونگ از روش تصحیح خطای برداری پانل استفاده شده است. در این مطالعه برای 
بررسی اثر فساد بر توزیع درآمد از روشهای پانل ایستا )اثرات ثابت( و پانل پویا )گشتاورهای 
تعمیم یافته( به طور همزمان استفاده شده است. از این رو نتایج این مطالعه از اعتبار بیشتری 
استفاده شده  نیز  مانایی و همگرایی  آزمونهای  از  این مطالعه  برخوردار است. همچنین در 
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است. نتایج مانایی در این مطالعه نشان دهنده وجود نداشتن ریشه واحد و درنتیجه وجود 
نداشتن رگرسیون كاذب و نتایج همگرایی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها 

است.

 ،)2007( احمد  و  امان اهلل   ،)2012( راملوگان  و  دابسون  مطالعات  با  مطالعه  این  نتایج 
گوپتا، داوودی و آلونسو ترمی )1998(، ادیب پور، محمدی ویایی )1395( و رضایی، حصار، 
صالحی نژاد )1393( تفاوت دارد. نتایج این مطالعات نشان داد كه افزایش فساد مالی، عاملی 
برای افزایش و گسترش نابرابری درآمد می باشد. درحالی كه نتایج این مطالعه نشان داد كه 
كاهش فساد مالی سبب افزایش و گسترش نابرابری درآمد می شود. جامعه آماری در مطالعه 
دابسون و راملوگان، امریكای التین در مطالعه رضایی و همكاران، گروه كشورهای منتخب 
مطالعه  توسعه یافته و درحال توسعه می باشد. در  احمد، 71 كشور  امان اهلل و  مطالعه  منا در 
دابسون و راملوگان از روشهای برآورد مدلهای سری زمانی و در مطالعات رضایی و همكاران 
و امان اهلل و احمد از روشهای برآورد مدلهای پانل پویا )گشتاورهای تعمیم یافته( استفاده شده 
است. در مطالعه گوپتا، داوودی و آلونسو ترمی )1998( ارتباط میان فساد با توزیع درآمد 
و فقر به صورت تحلیلی تشریح شده است. در مطالعه ادیب پور، محمدی ویایی )1395( از 
پنج كشور درآمد متوسط شامل ایران، تركیه، هند، مالزی و چین استفاده شده است. جامعه 
آماری این مطالعه فقط در سه كشور ایران، تركیه و هند همانند مطالعه ادیب پور، محمدی 
ویایی )1395( می باشد. در این پژوهش از بیست كشور درآمد متوسط استفاده شده است. 
همان طور كه می دانیم جامعه آماری بزرگ ترامكان دستیابی به اطالعات آماری بیشتر و در 
نهایت نتایج دقیق تررا فراهم می آورد. در این راستا شواهد و مطالعات تجربی نشان می دهند 
كه اجماع نظر درزمینه ارتباط فساد و توزیع درآمد وجود ندارد )مطالعات تجربی دوگانگی 
یافته ها  درزمینه تأثیر فساد مالی بر توزیع درآمد را آشكار می سازند( و همچنان جدال بر سر 

این موضوع در جامعه علمی ادامه دارد. 
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 با توجه به نتایج به دست آمده در چهارچوب این تحقیق می توان پیشنهادهایی به شرح 
زیر ارائه كرد:

از  مالیات  اخذ  درآمد،  كم  گروههای  به  یارانه  پرداخت  مانند  ابزارهایی  از  استفاده   -

گروههای پر درآمد، اصالح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیات، گسترش فرهنگ مالیات 
و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد، كنترل سطح قیمتها به ویژه قیمت كاالهای مورد نیاز 
خانوارهای كم درآمد و توجه به تأمین اجتماعی و بیمه های درمانی و اجتماعی و پرداخت 

یارانه به آنها در جهت بهبود توزیع درآمد توصیه می گردد.
- با توجه به تأثیر معنادار فساد بر توزیع درآمد، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه 
گزارش فساد اداری و اقتصادی، كاهش بخش غیر رسمی اقتصاد، بازرسی و كنترل بیشتر بر 
اجرای قوانین و مقررات، تالش در جهت روشن سازی قوانین و مقررات و رفع برداشتهای 

شخصی از آنها، ساده سازی مقررات و استفاده از تجربه كشورهای موفق توصیه می گردد. 
تهیه  درآمد،  توزیع  بر  )فاوا(  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  معنادار  تأثیر  به  توجه  با   -
آموزشی،  ارتباطی،  ساختهای  زیر  قبیل  از  مختلف  درزمینه های  مدون  برنامه های  تدوین  و 
فرهنگی و اقتصادی جهت تأمین زیرساختهای فاوا و به كارگیری آنها، استفاده بهینه از نیروی 
شركتهای  فعالیت  رشد  از  حمایت  حال  عین  در  و  وری  بهره  افزایش  فاوا،  حوزه  انسانی 
با  باید  درحال توسعه  كشورهای  همچنین  می گردد.  توصیه  فاوا  حوزه  متوسط  و  كوچك 
و  اطالعات  فناوری  درزمینه  فعال  موسسات  تقویت  جهت  در  مناسب  سیاست گذاریهای 

ارتباطات گام بردارند.
- با توجه به تأثیر معنادار تولید بر توزیع درآمد، تالش و برنامه ریزی به منظور بهبود 
فضای كسب وكار و كاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد شرایط الزم برای مشاركت بیشتر 

بخش خصوصی توصیه می گردد.
- از آن جا كه تورم تأثیر معناداری بر توزیع درآمد دارد. اجرای سیاستهای ضد تورمی 
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توصیه  تولید  افزایش  دولتها،  مالی  انظباط  نقدینگی،  حجم  كاهش  جمله  از  دولتها  توسط 
می گردد.

- با توجه به تأثیر معنادار درجه باز بودن اقتصاد بر توزیع درآمد الگوبرداری از كشورهای 

موفق درزمینه آزادسازی اقتصادی و سرعت بخشیدن در فرایند عضویت در سازمان تجارت 
با شرایط داخلی و  تعرفه های تجاری مطابق  اقتصادی، وضع  آزاد سازی  به منظور  جهانی 
خارجی بازارهای اقتصادی به گونه ای كه منجر به بهبود صادرات و واردات، تولید، اشتغال و 

سطح درآمد گردیده و فرآیند توزیع درآمد را بهبود بخشد، توصیه می شود.
- از آن جا كه نرخ بیكاری تأثیر معناداری بر توزیع درآمد دارد. ایجاد اشتغال از طریق 

تشویق سرمایه گذاران در ایجاد كارگاههای تولیدی جدید و كارآفرینی پیشنهاد می گردد.
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