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  المستخلص
  

. في ظـل تبـاين المؤسسـات    ادياإلقتصاهتم البحث باستقصاء تأثير الفساد في النمو 
وذلك  ،فرت عنها البيانات الالزمة إلجراء التحليل الكميابالتطبيق على جميع دول العالم التي تو

ونوع المؤسسات بين الدول التي تمـت  ، بهدف ضمان وجود تباين واسع في مستويات الفساد
فيق معادلة انحدار يكون لقد تم تو. دراسة حالتها بما يضمن الحصول على نتائج أكثر مصداقية

وقد تـم  ، دالة في مؤشر الفساد) حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي( اإلقتصاديفيها النمو 
مؤشر مدركات الفساد التـي تصـدرها منظمـة     واد نوعين من مؤشرات الفساد األول هاعتم

وقـد  . نك الدوليوالثانية هي مؤشر السيطرة على الفساد الذي يصدر عن الب، الشفافية الدولية
، مؤشر التعلـيم ، عتبار المتغيرات األخرى المؤثرة في النمو وهينموذج المقدر بنظر اإلخذ األأ

وقد تم اعتمـاد متوسـط   ، ومعدل نمو السكان، األجنبي المباشر اإلستثمارو، المحلي اإلستثمار
 . مؤشرات الحكم التي يصدرها البنك الدولي كمؤشر لنوع المؤسسات في كل بلد

ن هذا التأثير يتباين من بلد إلـى  أ، واإلقتصاديوقد تبين أن الفساد يؤثر سلبياً في النمو 
آخر تبعا لتباين نوعية المؤسسات، ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير السلبي 

أن كما وجد . في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة أكبرفي حين يكون ذلك التأثير ، للفساد قليال
فـي الـدول ذات المؤسسـات     اإلقتصاديالفساد يعد المتغير األكثر أهمية في التأثير في النمو 

  . الضعيفة
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Abstract  

  
This research aimed to investigate the effect of corruption on the economic growth in 

the light of governance variance. Cross sectional data for three years for many countries 
was fruitfully introduced into empirical research lately. Other independent variables have 
been included in an econometric model like, education index, investment, foreign direct 
investment, population growth rate. The mean of governance indexes has been used as an 
indicator to governance quality. It was concluded that corruption has significant negative 
effect on economic growth. This effect varied from country to another according to the 
governance quality. Research showed that these countries have good governance suffer 
weakly from corruption, but the effect of corruption become bigger in the countries that 
have poor governance. It is found also that corruption is the most important variable affect 
economic growth in the countries that have poor governance.   
 
Keywords: 
                    Corruption, Governance, Government, Economic Growth.   

 
  المقدمة

حجم الفسـاد   إال أن ،عصرنا الحالي ةوليد توليس ،الفساد ظاهرة قديمة قدم اإلنسان
 إطارويمكن في  .هتمام بدراستهحفز اإلالعالم  في دولواتساع دائرته وتعقد آلياته وحلقاته 

 التنميـة  أدبياتتمييز وجهتي نظر تفرزها  اإلقتصاديفي النمو  الفسادالتي يتركها  اآلثار
 نـه أل ،اإلقتصـادي النمـو   فيسلبي  تأثير له من وجهة نظر البعض الفسادف .ةاإلقتصادي

في المقابل هناك من يـرى أن للفسـاد    .ةاإلقتصاديالعامل األكثر أهمية في إعاقة الكفاءة 
في الدول التي تنتشـر فيهـا البيروقراطيـة     السيما اإلقتصاديالنمو  يجابية فيإتأثيرات 
نتظـار التـي   إلى تقليل تكـاليف اإل  حد أشكال الفسادأا وصفهب الرشوة تؤدي إذ ،اإلدارية
ة وتنشيط النمـو  اإلقتصاديتؤدي إلى زيادة الكفاءة  فإنهاوبالنتيجة  األعمالرجال  يتحملها

يتبـاين بتبـاين    اإلقتصـادي الفساد فـي النمـو    تأثيرن إف األحوالوفي كل  .اإلقتصادي
في ظل وجـود مؤسسـات    أكبريكون  الفساد تأثير أنالتنمية يرون  وفمنظر ،المؤسسات

 في  بحثمن هنا تأتي أهمية ال .جيدةمؤسسات الال في ظل في حين يكون التأثير اقل ،سيئة
  .في هذا المجال اتمؤسسالودور  في النمو الفساد تأثير

  :السؤالين اآلتيين لىاإلجابة عستهدف البحث ي
  ؟هو اتجاه هذا التأثير إن وجد وما اإلقتصاديالفساد في النمو  يؤثر هل. ١
   ؟اإلقتصاديفساد في النمو تأثير ال حجم واتجاهفي  المؤسسات نوعيؤثر هل . ٢

، اإلقتصـادي النمو  فيأن الفساد يؤثر بشكل سلبي  مفادها ينطلق البحث من فرضية
يقل تأثير الفساد  إذ اإلقتصاديالنمو  فيتأثير الفساد  حجممؤسسات يحدد الن تباين نوع إو
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نت نوعية كلما تد سلبية يزداد التأثيرفي حين ، الحكم ةمؤسس كلما تحسنت نوعيةالنمو  في
  .مؤسسة الحكم

المستند إلى استخدام بيانات المقطع العرضي لجميع  منهج التحليل الكميالبحث  تبعإ
و  ٢٠٠٢زمنية هي األعـوام   مددفرت عنها البيانات المطلوبة ولثالث ادول العالم التي تو

وقـد جمعـت البيانـات مـن      .اإلقتصادي النمو فيتأثير الفساد  لقياس ٢٠٠٦و ٢٠٠٤
، (International Transparency)ها الرسمية في موقع منظمـة الشـفافية الدوليـة    مصادر

  .(World Bank)والبنك الدولي 
أمـا الجـزء الثـاني     ،مفهوم الفسـاد  في جزئه األول بعد المقدمة سيتناول البحث

 هتم الجـزء الثالـث  سي حين في ،اإلقتصاديتأثير الفساد في النمو  ينصرف إلى مناقشةسف
، واشتمل الجزء الرابع على وصف األنموذج القياسي، تأثير الفساد نمؤسسات وتبايالبنوع 

ـ ختـتم باإل او ،مناقشة وتحليل نتائج العمـل التجريبـي  ل خامسفرد الجزء الأو تنتاجات س
  .يةمضامين السياسالو

  
  مفهوم الفساد

تقييم مفهوم المجتمعات تختلف في  نإإذ  ،وضع تعريف شامل للفساد أمر صعب إن
كذلك في مجتمع آخر، وأدبيات الفساد واسـعة   د في مجتمع قد ال يع اًفساد دفما يع ،لفسادا

   .نوعة ومتعددة بتعدد ميادين البحثومت
إساءة استخدام الوظيفة العامـة للكسـب   (أكثر التعاريف شيوعا واستخداماً هو  نإ
ـ   ةمن السلوكيات مثل أي اًوهذا التعريف يشمل مدى واسع). الخاص ن السـلطة  صـيغة م

ممتلكات حكومية يمكـن اختالسـها،    ة، وأيلتحقيق منافع خاصة هااستغاللالحكومية يمكن 
 التمـاس الرشـوة و   عـن  فضالً، ااستعمال خاص للمعلومات يمكن استغالله وقوأي حق
، والمتاجرة التي تحصل من قبـل  ختالساتيتضمن اإلفالتعريف  ،الحصول عليهامحاولة 
نتقائي للقانون وتجـاوز التشـريعات   ن الحكوميين، والتطبيق اإلطالع من الموظفيذوي اإل

  .)Meagher and Thomas, 2004, 2(للمصلحة الخاصة 
 موجودنه إ بل ،الفساد موجود في القطاع العام فقط أنالتعريف السابق ال يعني  إن 

يوجد بشـكل واضـح فـي     إذ  ،في المشاريع الكبيرةوباألخص  أيضا في القطاع الخاص
 .يوجد في األنشطة الخاصة المنظمة بواسطة الحكومـة  ،ستئجار كذلكقتناء واإلاإل مجال

ـ   أنن إساءة استخدام الوظيفة العامة للكسب الخاص لـيس بالضـرورة   إو ة تكـون لمنفع
 عائلتـه  أوأصـدقائه   أوعشيرته  أوقريبه  أوقد تكون لمنفعة حزبه بل  ،الخاصة الموظف

)Tanzi, 1998, 564(.  
، و المحابـاة ، حتيـال و اإل، و الرشـوة ، خـتالس اإل منهـا ال متعددة لفساد أشكول

 .و إساءة حرية التصرف وغيرها من األشكال، بتزازواإل
وكمـا يظهـر    .بين القطاعين العـام والخـاص   عند حدود التماسيحصل الفساد و

 ،القطاع الخاص: إلى ثالث مجموعاتيمكن تقسيمها بلد  أي الفعاليات فيإن ف ١المخطط 
 ويحدث .)أفراد الهيئات القضائية أوبيروقراطيون ال( نظفون الحكوميووالمو ،سياسيونوال

ـ و يحصل التعامل بين القطاع الخـاص الفساد ضئيل الشأن عندما  ين الحكـوميين  وظفالم
وتنطوي هـذه المعـامالت علـى     )البيروقراطيين اإلداريين من المستويات الدنياالسيما (

ستنسـابي لمنـافع   التـرخيص والتخصـيص اإل   واشتراطات الضرائب واللوائح التنظيمية
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، ٢٠٠٠آن اليـوت،  (حكومية من قبيل اإلسكان المدعوم والمنح الدراسـية والوظـائف   
٢٤٠(.  

يتفاعل  إذ ،الحكومة العليا من موظفي مستوياتال فييحدث الشأن ف كبيرأما الفساد ال
ويتكون هذا النوع من الفسـاد   ،جميعاًوالقطاع الخاص  ونالقادة السياسيون والبيروقراطي

دون مشـاركة سياسـية علـى    من  بالشكل المعهودمن قرارات حكومية ال يمكن اتخاذها 
  .مستوى عال

 ،بين القطاع الخـاص والسياسـيين   لأولهما التداخ، للتداخل نآخرا نمجاالهناك و
اسـيين  السي بينما يحدث التداخل اآلخـر بـين  ، نطلق عليه استغالل النفوذ وهنا يحصل ما
آن اليـوت،  (هو تقاسـم الرشـوة    لذلك التداخل الممكنة األوصافوأحد  ،والبيروقراطيين

٢٤١، ٢٠٠٠(.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ١مخطط 
  التفاعل بين القطاعين الخاص والعام الناشئ عنالفساد  أنواع

  
  .٢٤١ ،٢٠٠٠،كمبرلي آن اليوت :المصدر

  
  اإلقتصاديتأثير الفساد في النمو 

ـ  .اإلقتصـادي حول تأثير الفساد في النمو  النظرية المطروحة اآلراء تتباين بعض ف
خفـض   دوره فـي  بسبب اإلقتصاديفي النمو  اًيسلب اًين يعتقدون أن للفساد تأثيراإلقتصادي
 .األعمـال تكاليف إضافية تشبه الضرائب يتحملها رجـال   يعد الفسادف .اإلستثمارمعدالت 

 يؤدي إلى الفساد أنذلك  ،ريق تنفيذ األعمال التجاريةالحواجز في ط كما يعمل على وضع
فضـال  يؤدي و .التي يتخذونها اإلستثمارعدم التأكد لدى المستثمرين حول قرارات  زيادة
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كمـا   .األجنبي المباشـر  اإلستثمار السيما خفض تدفقات رأس المال األجنبيإلى  عن ذلك
كما ويتسبب الفساد في تشويه  .لعاما سوء توزيع الموارد وسوء توزيع اإلنفاقويفضي إلى 

 اإلنفـاق وانخفاض  ،الخاص اإلنفاقعلى حساب  اإلنفاقالحكومي وزيادة هذا  اإلنفاقبنية 
  . (Tanzi,1998,583) على الصحة والتعليم

 .اإلقتصـادي النمـو   في اًبموج اًتأثير للفساد أن تعتقد أخرى راءآ هناكفي المقابل 
 .وة التي تدفع إلى الموظفين في الكثير من المؤسسـات ويدعمون وجهة نظرهم هذه بالرش

فالرشوة التي تـدفع إلـى    ،كالزيت الذي يسهل عمل المحرك الرشوة تعدن أيرون ب  وهم
طلباتهم في إقامة مشـاريعهم   الموظفين الحكوميين من قبل المستثمرين لقاء الموافقة على

والتـأخير   ،األعمالرجال  تي يتحملهانتظار الي إلى تقليل تكاليف اإلفضنها تأل ،مفيدة دتع
 فإنهاوبالنتيجة  .الروتين والتعقيد الوظيفي في الحصول على تلك الموافقات بسببالحاصل 

-٢٥١، ٢٠٠٠،آن اليوت( .اإلقتصادي  ة وتنشيط النمواإلقتصاديتؤدي إلى زيادة الكفاءة 
٢٥٣(   

مـن خـالل    قتصـادي اإلكثيرة قد بذلت لتقصي تأثير الفساد على النمو  إن جهوداً
  . الدراسات التجريبية التي أجريت في هذا المجال

 ,poirson)وكذلك بويرسون  (Leite and Weidmann, 1999, 24)وجد اليت و ويدمان
  .اإلقتصاديللفساد في النمو  موجباً تأثيراً  (16 ,1998

 ةأدلوجدوا ) ٢٠٠١(دي وتانزي و دافو) ١٩٩٥(من كناك وكيفير  كالً نإفي حين 
 ,Lambssdorffفـي   إليهمـا مشار ( اإلقتصاديالسلبي للفساد على النمو  التأثيرقوية على 

2005, 6(.  
 معنوياً في بحثهما تأثيراً  (Brunetti et al.,1998, 369)وآخرونبينما لم يجد برونتي 

فلـم   (Abed and Davoodi, 2002, 507)أما عبد و دافودي  .اإلقتصاديللفساد على النمو 
باستخدام بيانات المقطع العرضـي لخمـس    اإلقتصاديمعنويا للفساد في النمو  تأثيراً يجدا

عتبار مؤشر النجاح فـي اإلصـالحات   وعشرين دولة من الدول المتحولة عندما أخذا باإل
  .إلى جانب متغير الفساد تفسيرياً الهيكلية متغيراً

 أنفوجـد  لـة  دو وأربعـين بيانات المقطع العرضي لخمس ) ٢٠٠١( استخدم موو
مـن   القياسي كـالً  أنموذجهوقد تضمن ، اإلقتصاديالنمو  في اًومعنوي اًسلبي اًتأثيرللفساد 

والحقوق السياسـية كمتغيـرات تفسـيرية    ، ونمو السكان، اإلجماليمستوى الناتج المحلي 
هـي   األنموذج لكن عندما أضاف متغيرات تفسيرية أخرى إلى. اإلقتصاديلسلوك النمو 

 تـأثير  أصبح، المال البشري رأسوتكوين ، ومستوى االستقرار السياسي، تثماراإلسنسبة 
 أن قد اسـتنتج و. المتغيراتالتداخل الخطي مع تلك  إلىوقد عزا ذلك . الفساد غير معنوي

نصـف  ف. اإلقتصاديغير مباشرة يؤثر فيها الفساد في النمو مباشرة وأخرى هناك قنوات 
، على االستقرار السياسـي  تأثيرهمن خالل  ل غير مباشربشك يأتيالنمو  فيالفساد  تأثير

يـأتي   %١٥ن إو، اإلسـتثمار في نسبة  تأثيرهمن خالل يأتي % ٢٠من  أكثر في حين أن
 المباشـر  التـأثير والمتبقي هو ، المال البشري رأسالسالب على تكوين  تأثيرهمن خالل 

 ).Lambssdorff, 2005, 7مشار إليه في (
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  تأثير الفساد نتبايالمؤسسات ونوع 
 طبيعـة  ة حـول اإلقتصـادي النظرية التي تتضمنها األدبيات  تاألطروحا عن بعيدا

الفساد على النمو  تأثير نإنه يمكن القول إف ،اإلقتصاديالنمو الفساد في  التأثير الذي يتركه
و البحوث في هذا النطاق تتحدث عـن عـدد مـن    . آلخريتباين من اقتصاد  اإلقتصادي

فرضية تبـاين كفـاءة    يإال أن األبرز بينها ه التأثيرت التي تفسر هذا التباين في الفرضيا
 . مؤسسة الحكم

هو  في مجال الفساد النقص األساسي للدراسات النظرية أنين من يجد اإلقتصاديمن 
ن دراسة تأثير الفسـاد  إو .لعالقة بين الفساد والنمو المعتمد على البيئة المؤسساتيةاإهمال 
دون األخذ في الحسبان اإلطار المؤسساتي الخاص بذلك من يمكن أن يتم  مع ما الفي مجت
فتأثيرات  من هناو ،فالفساد له تأثيرات مختلفة في األوضاع المؤسساتية المختلفة .المجتمع

ن إو .خـر آومن وقت إلى  ،خرآتكون مختلفة من مكان إلى يمكن أن قتصاد الفساد في اإل
اعاة التفاعل المتبادل بين الفساد والمؤسسات تعد عمليـة غيـر   دون مرمن دراسة الفساد 

للمؤسسات في تحديد  مهملهذا البد من إعطاء دور  .وقد تقود إلى استنتاجات خاطئة ،دقيقة
عـن  فالمؤسسات تعمل على تخفيض حالة عـدم التأكـد    .اإلقتصادي ثر الفساد في النموأ

ـ  إذ ،شريةتأسيس تركيب ثابت ومستقر للتفاعالت الب طريق اإلطـار الضـروري    ئتهي
لتعامالت التجارية والتعاون بين أفراد المجتمع والتي ال يمكن لهذه التفاعالت أن تحصـل  ل

  ).Ebben and Vaal, 2009, 4(بصعوبة في حالة غياب المؤسسات  أنها قد تحصل أو
 ،للمجتمـع  اإلقتصـادي جتماعي والسياسي والقانوني ووتشكل المؤسسات النظام اإل

كما  ،وهي القيود التي تشكل التفاعالت البشرية ،المؤسسات هي قواعد اللعب في المجتمعف
  نها تنظم الدوافع في المبادالت البشرية سواء كانت اقتصـادية أو سياسـية أو اجتماعيـة   إ
 )Dobler, 2009, 3.(  

بمـا  كلف المبـادالت   وسترتفع عندئذغياب المؤسسات يوصف العالم بعدم التأكد بو
الحاجة إلى دور المؤسسات  أمن هنا تنش. ةاإلقتصاديمن كفاءة األنشطة إلى التقليل  يؤدي

بمـا   اآلخرينالتنبؤ بردود أفعال  عن طريقها كنيم تمكن األفراد من العمل في بيئة  يالت
  ).Dobler, 2009, 3(تخفيض حالة عدم التأكد وتكاليف المبادالت  يؤمن

 الحكـم  لبناء مؤشرات تجميعيـة لمؤسسـات  ولي طريقة وضع اقتصاديو البنك الد
 لمؤسسة الحكـم إلى بيانات مستقاة من وكاالت متخصصة بمراقبة جوانب متنوعة  استناداً

وانطالقاً من تعريف الحكم بوصفه التقاليد والمؤسسـات   .عدداً كبيراً من دول العالم يتغط
برنـامج  ( لتشـم  كممؤسسة الحن أهم جوانب إالتي تمارس بوساطتها السلطة في بلد ما ف

 World Bank, Governance‚2‚1(و  )١٠٨ -١٠٦، ٢٠٠٢، األمـم المتحـدة اإلنمـائي   
Matters 2009(:  

يقيس هذا المكون مـدى  : (Voice and Accountability)التعبير عن الرأي والمساءلة  .١
وكذلك حرية التعبير وحرية  ،قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم

 .ن الجمعيات وحرية وسائل اإلعالمتكوي
 and Absence of Violence)  :(Political Stability ستقرار السياسي وغياب العنفاإل .٢

احتمال زعزعة استقرار الحكومة بوسائل غير دستورية أو عن طريق العنف بما في 
 .ذلك اإلرهاب
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العامـة وقـدرة   نوعية الخـدمات  : (Government Effectiveness)فعالية إدارة الحكم  .٣
 .جهاز الخدمة المدنية واستقالله عن الضغوط السياسية ونوعية إعداد السياسات

قدرة الحكومة على تـوفير سياسـات   : (Regulatory Quality)نوعية األطر التنظيمية  .٤
 .وتنظيمات سليمة تتيح تنمية القطاع الخاص وتساعد على ذلك

ون مدى ثقة المتعـاملين فـي أحكـام    يقيس هذا المك: (Rule of Law)سيادة القانون  .٥
القانون في المجتمع والتقيد بها بما في ذلك نوعية إنفـاذ العقـود وحقـوق الملكيـة     

 .والشرطة والمحاكم وكذلك احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف
يقيس هذا المكـون مـدى اسـتغالل    : (Control of Corruption)الفساد  على سيطرةال .٦

ب خاصة بما في ذلك أعمال الفساد صـغيرها وكبيرهـا   السلطة العامة لتحقيق مكاس
  . وكذلك استحواذ النخبة وأصـحاب المصـالح الشخصـية علـى مقـدرات الدولـة      

  
  وصف األنموذج القياسي

الممثل بحصة الفرد ( اإلقتصاديمتعدد يكون فيها النمو  نحدارتوفيق معادلة ا لقد تم
 موقد تم استخدا الفساد مؤشرلدالة  )2000ة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسن

 Corruption Perception(مؤشـر مـدركات الفسـاد    هو  :األول ،لقياس الفسادمؤشرين 
Index(  وهـذا المؤشـر يعكـس إدراك المـراقبين      ،لعالميةامنظمة الشفافية  تنشرهالذي

ـ  ،المطلعين على الفساد في القطاع العام والسياسة  ،درجـات  10ن ويتكون هذا المقياس م
الذي يعني مسـتوى   10وتنتهي بـالتدرج  ،من الفساد تبدأ بالصفر لتشير إلى مستوى عاٍل

فكلما زادت قراءة هذا المقياس دل ذلك على انخفاض فـي مسـتوى    .من الفساد اًمنخفض
وبغية توافق تزايد مستوى الفساد مع تزايد  قراءات مقياس الفساد  .الفساد والعكس صحيح

أي  10 التدرج على مقياس الفساد من طرح تم إجراء تعديل على المؤشر تضمن المستخدم
وبذلك يكون لدينا التدرج المنخفض يدل ) CPIمقياس الفساد راءة قيمة ق هامن اًمطروح 10(

  . على مستوى منخفض من الفساد والتدرج المرتفع يدل على مستوى مرتفع من الفساد
 )Control of corruption(طرة علـى الفسـاد   مؤشر السـي  فهو :أما المؤشر الثاني

المعيـاري عـن المتوسـط العـالمي      اإلنحرافمثل وي. الموضوع من قبل البنك الدولي
مـنخفض  ليدل على وجود مستوى  )2.5-( ويتدرج هذا المؤشر بين .المساوي إلى الصفر

 لسـيطرة علـى  مـن ا  عاٍلليدل على وجود مستوى  )+2.5( الفساد و من السيطرة على
كل تـدرج   قراءة المؤشرات قمنا بطرح مةمالءوكما في المؤشر السابق وبهدف  .دالفسا

المقيـاس   .)الفساد على سيطرةقيمة مقياس ال منها مطروحاً 2.5(أي  2.5 لهذا المؤشر من
مـن   عـالٍ علـى مسـتوى    فيه التدرج المنخفض دليالناتج سيتكون من خمس تدرجات 

 متـدنٍ والتدرج المرتفع يدل على مستوى  ،)للفساد مستوى منخفض( الفساد لسيطرة علىا
وهذان المؤشران يعدان من أكثر المقـاييس   .)ستوى فساد عاٍلم( الفساد لسيطرة علىمن ا

في البحوث والمقارنات الدولية نظرا للدقة التي يمتازان بها واعتمادهمـا علـى    استخداماً
ولسهولة اسـتخدامها والحصـول   األساليب اإلحصائية المتقنة في صياغة هذه المؤشرات 

  . عليها
نحدار العوامل األخرى المؤثرة فـي النمـو   فضال عن ذلك فقد أخذت معادلة اإل

 وتم اعتماد. ومعدل نمو السكان، األجنبي اإلستثمارو، اإلستثمارو، موهي التعلي اإلقتصادي
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ـ  االمقطع العرضي لكل دول العالم التي تو بيانات ـ فرت عنها البيانـات المطلوب   لة للتحلي
  :تيوعلى وفق األنموذج القياسي اآل ٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢للسنوات 

  
Ln GDP per capita = β0 + (β1 Ln Corruption) + (β2 Ln Education index)   
                                        + (β3 Ln Foreign direct investment) + (β4 Ln Investment)  
                                        + (β5 Ln Population growth) 

  
و  ٢٠٠٢دولة في العـام   ٨٩بلغ عدد الدول المستخدمة بياناتها إلغراض التحليل 

  .٢٠٠٦في العام دولة  ٦٧و  ٢٠٠٤دولة في العام  ٨٠
 (Governance)حسب نوع المؤسسات باعتماد مؤشرات الحكـم  بلقد تم تقسيم الدول 

الستة المـذكورة   الحكم مؤشراتمتوسط  معيار داعتماحيث تم . ضعها البنك الدولييالتي 
وعلى ضوء إشارة المعدل قسمنا دول العالم إلى دول ذات مؤسسـات   ،في الجزء السابق

ودول ذات مؤسسـات   ،المحتسب فيها موجباً اتمؤشرالوهي الدول التي كان معدل  ،جيدة
، برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي ( سالباً اترمؤشالعدل سيئة وتمثل الدول التي وجد فيها م

١٠٨ -١٠٦، ٢٠٠٢(.  
  

  التحليل والمناقشة
  )المعدل( CPIباستخدام مؤشر مدركات الفساد تطبيق األنموذج القياسي نتائج  -أوالً

  جيدةالفي الدول ذات المؤسسات . ١
ركات الفسـاد  يظهر نتائج تطبيق األنموذج القياسي باستخدام مؤشر مـد  ١الجدول 

CPI )المتمثلة بقيمة اإلحصـائية   االختبارات اإلحصائية للنماذج المقدرةوتبين ). المعدلF 
 ,%85.9) قيمته فكانتR2 التحديد  معاملأما . )%٥(نموذج عند مستوى معنوية معنوية األ

دربـن   اختباروضح يو. على التوالي ٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢للسنوات  (55.2% ,69.1%
في منطقـة  ) 2006 لسنة 2.69و2002 لسنة 2.39 (لمحسوبة ا قيمتهوقوع  أن D.W واتسون

م وجود اعدنإبإشارة إلى ) 1.89( 2004 سنة المحسوبة في في حين بلغت قيمته، عدم التأكد
إلى عـدم وجـود مشـكلة     VIF تضخم التباين بينما  يشير معامل. الذاتي اإلرتباطمشكلة 

  ). 2.5(ه ارتباط متعدد إذ بلغت أعلى قيمة ل
ومعنوي للفساد في حصة الفرد مـن النـاتج    سالبنحدار تبين وجود تأثير نتائج اإل

يؤدي إلى زيادة في  %١مؤشر الفساد بنسبة تحسن ف ،وبمرونة منخفضة المحلي اإلجمالي
 للسـنوات  %٠.٤٧و % ٠.٣٣و % ٠.٤٩نسبة حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ب

الفساد  أننموذج المقدر عكس حجم معلمات األيو. تواليعلى ال ٢٠٠٦و  ٢٠٠٤و ٢٠٠٢
نمـوذج  األ من بين المتغيرات التي تضمنها اإلقتصاديفي النمو  تأثيراًقل المتغيرات أهو 

   .في الدول ذات المؤسسات الجيدة المقدر
ـ أما مؤشـر التعلـيم      لسـنوات اجميـع  ايجابيـاً ومعنويـاً فـي     اًتـأثير  ظهرأف

يؤدي إلى زيادة حصة الفرد من النـاتج  % ١مؤشر التعليم بنسبة ة زيادف ،وبمرونة عالية 
، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢للسـنوات  % ٦.٠٧و % ٥.٢٠و % ٤.٤٤نسـبة  المحلي اإلجمـالي ب 

لهـذه   اإلقتصاديفي النمو  والتعليم بذلك يمثل أكثر المتغيرات تأثيراً ،على التوالي ٢٠٠٦
 .نموذج المقدرضمنها األالمجموعة من الدول مقارنة بالمتغيرات األخرى التي ت
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 ومعدل نمو السـكان  األجنبية المباشرة ستثماراتلإلالمحلية و ستثماراتلإل لم يظهر
  . تأثير معنوي في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

  
  سيئةالفي الدول ذات المؤسسات . ٢

 ٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢للسـنوات   تظهر االختبارات اإلحصائية للنماذج المقـدرة 
الذي يبين  Fاجتازت النماذج اختبار  فقد .المقدرة جودة النماذج ١جدول الوضحة في والم

 R2في حين بلغت قيمة معامل التحديد  .)%5(وذلك عند مستوى معنوية  ،معنوية األنموذج
على التوالي مبيناً مدى مساهمة المتغيرات المستقلة  المذكورةللسنوات ) 40% ,61% ,59%(

  .في المتغير المعتمدالتغيرات  تفسيرفي 
عدم وجـود   بإشارة إلى 2002 سنةبالنسبة ل) 2.06(دربن واتسون فكانت  اختبارأما 

علـى   ٢٠٠٦و  2004 لسنتي) 1.70(و  )2.26( في حين أنها بلغت، الذاتي اإلرتباطمشكلة 
 VIF التباين تضخمكذلك كانت قيمة معامل  .تقع في منطقة عدم التأكد بذلكوهي  ،التوالي

  .مما يعني عدم وجود مشكلة ارتباط متعدد بين المتغيرات المستقلة 10من  قلأ
 ومعنـوي  سـالب نحدار الثالثة وجود تـأثير  إن نتائج التحليل تبين وفي نماذج اإل

تحسن مؤشر ف ،وبمرونة عالية حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجماليعلى مؤشر الفساد ل
% ٢.٩٧و% ١.٤٣نسبة اتج المحلي اإلجمالي بحصة الفرد من النيزيد  %١بنسبة الفساد 

وتوحي قيمة مرونـة متغيـر   . على التوالي ٢٠٠٦و ٢٠٠٤و ٢٠٠٢ للسنوات% ٥.٢٤و
مقارنـة   اإلقتصـادي في تفسير التغيـرات فـي النمـو     نه المتغير األكثر إسهاماًأالفساد 

ـ تح وأن، نمـوذج المقـدر  بالمتغيرات األخرى التي تضمنها األ  ن موقـع الدولـة ذات  س
سينقل حصة الفرد من الناتج بأسرع مما فـي الـدول   في مؤشر الفساد  سيئةالالمؤسسات 

   .الجيدة المؤسساتذات 
حصة  الفرد من  في اًومعنوي اًيجابيإتأثيره  فقد كان أما بالنسبة لمتغير مؤشر التعليم

 .قتصـادي اإلالنمو يجابي للتعليم في الدور اإل األمر الذي يعكس ،الناتج المحلي اإلجمالي
ويمثل التعليم المتغير الثاني األكثر أهمية في تفسير التغير في حصة الفـرد مـن النـاتج    

  .المحلي اإلجمالي
فـي حصـة    معنوي تأثيرالمحلي  ستثمارلإلاألجنبي المباشر و  ستثمارلإل ظهرلم ي

. في جميـع السـنوات   سيئةالفي الدول ذات المؤسسات  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
هـذه   .٢٠٠٤ر األجنبي المباشر في العـام  ستثماباستثناء ظهور تأثير سالب ومعنوي لإل

وهنـاك سـببان   . ة وتستلزم وقفة تحليليـة اإلقتصاديالنتيجة تبدو مخالفة لمنطق النظرية 
بدون مؤسسة حكم جيـدة  فمن هو سوء مؤسسة الحكم  :محتمالن وراء هذه النتيجة األول

الـذي   األمـر وهو  ،اإلقتصاديج المرجوة منها في تنشيط النمو ات النتائاإلستثمارالتؤتي 
يعد قيدا مهما علـى النمـو    ئيالسيالحكم  أنيؤكد عليه باحثو البنك الدولي الذين يعتقدون 

ات األجنبية المباشرة وسـيلة لغسـل   اإلستثمارهو إمكانية أن تكون : والثاني .اإلقتصادي
   .األموال في هذه المجموعة من الدول

في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  ومعنوياً ان تأثير نمو السكان عكسياًكو
   .معنوياً التأثير ظهرلم ي حيث 2002باستثناء سنة ) %5(عند مستوى معنوية 
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  ١جدول ال
  مؤسساتالفي ظل تباين  اإلقتصاديتأثير الفساد في النمو 

  )الفساد باعتماد مؤشر مدركات (
Dependent variable: GDP per capita 

Independent 
variable 

2002 2004 2006  
Good 

institutions 
Bad  

institutions 
Good  

institutions 
Bad 

institutions 
Good  

institutions 
Bad 

institutions 
constant 13.483 

(6.76)  
9.389 
(3.99) 

12.471 
(8.09) 

13.062 
(4.82) 

10.821 
(5.72) 

19.147 
(5.51) 

COR.cpi -0.4900 
(2.59) 

-1.4318 
(1.68) 

-0.3310 
(2.37) 

-2.965 
(2.45) 

-0.4690 
(3.19) 

-5.236 
(3.14) 

Education 4.442 
(2.56) 

1.3991 
(3.99) 

5.206 
(3.63) 

1.5564 
(3.85) 

6.075 
(5.31) 

0.9222 
(2.05) 

Foreign direct 
investment 

-0.04685 
(0.60) 

0.02624 
(0.33) 

0.00024 
(0.00) 

-0.2243 
(2.23) 

-0.02527 
(0.31) 

0.07118 
(0.79) 

Investment -1.0156 
(1.53)  

0.2218 
(0.49)  

-0.7273 
(1.43) 

0.2083 
(0.53) 

-0.1190  
(0.21)  

-0.4932 
(1.23) 

Population -0.0664 
(0.46) 

-0.1494 
(1.05) 

-0.1763 
(1.62) 

-0.5072 
(1.94) 

0.0409 
(0.21) 

-0.7545 
(1.82) 

Adjusted R² 55.2%  40.1% 69.1% 61.0% 85.9% 59.0% 
F-statistic 7.90  6.03 13.39 11.90 23.14 10.36 

Observations 38 51 36 44 25 42 
Note: the numbers in the parentheses  are  t-statistics  

  

  )المعدل(اد السيطرة على الفس مؤشر نتائج تطبيق األنموذج القياسي باستخدام - ثانياً
  جيدةالفي الدول ذات المؤسسات . ١

السـيطرة علـى   مؤشر يوضح نتائج تطبيق األنموذج القياسي باستخدام  ٢الجدول 
 Fقيمـة   تعكـس  إذ ،اإلحصائية إلى جودة األنموذج االختباراتتشير و). المعدل(الفساد 

فكانت قيمتـه    R2أما معامل التحديد  ).%5(عند مستوى معنوية معنوية األنموذج المقدر 
تفسـير  مدى مساهمة المتغيرات المسـتقلة فـي    ويعكس) %٨٦و% ٦٧.٢و % ٥٦.٣(

ـ   D.Wدربن واتسون  اختبارأما  .في المتغير المعتمد التغيرات و  ٢.٣٢ فهو مسـاوٍ لـ
أما فـي   ،الذاتي اإلرتباطد وهي ال تنفي أو تؤكد وجو ٢٠٠٦و  ٢٠٠٢ للسنوات  ٢.٦٧
 .الـذاتي  اإلرتباطتشير إلى عدم وجود مشكلة و) D.W )1.89 قيمة بلغت  فقد ٢٠٠٤سنة 
المتعـدد بـين المتغيـرات     اإلرتبـاط وجود مشكلة  عدم VIF التباين ممل تضخمعا ويبين

  .المستقلة
نحدار تبين وجود تأثير عكسي ومعنوي للفساد في حصة الفرد من النـاتج  نتائج اإل

يؤدي إلى زيادة % ١ر الفساد بنسبة تحسن مؤشف، مرونة منخفضةبولكن  المحلي اإلجمالي
للسـنوات  % ٠.٣٩و % ٠.٢٣و % ٠.٤٥حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

وتبين النتائج أيضا أن مؤشر الفساد اليمثل المتغير . على التوالي ٢٠٠٦و ٢٠٠٤و ٢٠٠٢
متغيـرات  األكثر أهمية في تفسير سلوك حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من بين ال

  .نموذج المقدر في الدول ذات المؤسسات الجيدةالتي تضمنها اإل
يجابياً ومعنوياً في حصة الفرد من النـاتج المحلـي   إأما مؤشر التعليم فكان تأثيره 

وتعكس قيم المرونة أن التعليم هو المتغير األبرز فـي التـأثير علـى النمـو     ، اإلجمالي
  .يدةفي الدول ذات المؤسسات الج اإلقتصادي
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 التمارس تـأثيراً ات األجنبية المباشرة اإلستثمارو ات المحليةاإلستثمار كما ظهر أن
معـدل نمـو   ل والشيء ذاته بالنسـبة  ،حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في معنوياً
   .السكان

  سيئةالفي الدول ذات المؤسسات . ٢
 ٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢للسـنوات   ختبارات اإلحصائية للنماذج المقـدرة تظهر اإل
 إلى معنويـة النمـاذج   Fاختبار ويشير  . المقدرة جودة النماذج ٢جدول الوالموضحة في 

  )52.2%, 61.8%, 46.0%( R2 بلغت قيمة معامـل التحديـد    و. )%5(عند مستوى المقدرة
مدى مساهمة المتغيرات المسـتقلة   على التوالي موضحاً ٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢ للسنوات

   .لمتغير المعتمدفي التأثير في ا
حصـة   فـي لفسـاد  لومعنوي  ماذج االنحدار نالحظ وجود تأثير سالبن عن طريق

 %١بنسـبة  مؤشر الفسـاد  تحسن ف ،ن المرونة عاليةإو ،الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
% ٢.٣٢و % ٢.٦٦و % ٢.٦٧بنسـبة  حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمـالي   سيزيد

نـه  أوتعكس قيمة مرونة متغير الفساد . على التوالي ٢٠٠٦و  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٢ للسنوات
مقارنة بالمتغيرات األخرى  اإلقتصاديالمتغير األكثر إسهاما في تفسير التغيرات في النمو 

في مؤشـر   سيئةالوأن تحسن موقع الدولة ذات المؤسسات ، نموذج المقدرالتي تضمنها األ
  .ي الدول ذات المؤسسات الجيدةالفساد سينقل حصة الفرد من الناتج بأسرع مما ف

يجابياً ومعنوياً في حصة الفرد من الناتج المحلـي  إكان تأثيره  فقدأما مؤشر التعليم 
يؤدي إلى زيادة حصة الفرد مـن النـاتج    %١بنسبة أن زيادة مؤشر التعليم واإلجمالي، 

في  وهو بذلك يأتي .على التوالي% ٠.٩٢و % ١.٦٠و % ١.٤٤نسبة المحلي اإلجمالي ب
  .اإلقتصاديالمرتبة الثانية من حيث التأثير في النمو 

ات األجنبية المباشرة فكان تأثيرها غير معنوي على حصة الفرد مـن  اإلستثمارأما 
ـ  اًسالبإذ كان أثرها  ،2004الناتج المحلي اإلجمالي باستثناء سنة  فـي المتغيـر    اًومعنوي

فـي   اإلقتصاديالنتيجة المخالفة للمنطق  مناقشة األسباب المحتملة لهذه توقد تم .المعتمد
ات المحلية غير معنوي في حصة الفرد مـن  اإلستثمار في حين كان تأثير .الفقرة السابقة
  .الناتج المحلي

سلبياً ومعنوياً في حصة الفرد من الناتج المحلـي   فكان تأثيره نمو السكانل وبالنسبة 
  ).%5(عند مستوى  معنوييظهر تأثير إذ لم  2002اإلجمالي باستثناء سنة 

  

  ٢جدول ال
  المؤسساتفي ظل تباين  اإلقتصاديتأثير الفساد في النمو 

  )باعتماد مؤشر الحد من الفساد(
Dependent variable: GDP per capita  

Independent 
variable  

2002 2004 2006 
Good 

institutions 
Bad  

institutions 
Good  

institutions 
Bad 

institutions 
Good  

institutions 
Bad 

institutions 
constant 

 
12.159 
(5.81) 

10.033 
(5.36) 

12.235 
(7.72) 

10.402 
(5.98) 

11.037 
(5.70) 

11.900 
(5.66) 

COR.w  -0.4572 
(2.76) 

-2.6737 
(2.84) 

-0.2327 
(1.91) 

-2.665 
(2.64) 

-0.3960 
(3.20) 

-2.320 
(1.83) 
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Dependent variable: GDP per capita  

Independent 
variable  

2002 2004 2006 
Good 

institutions 
Bad  

institutions 
Good  

institutions 
Bad 

institutions 
Good  

institutions 
Bad 

institutions 
Education 4.263 

(2.47) 
1.4460 
(4.34) 

5.524 
(3.73) 

1.6071 
(4.00) 

5.817 
(4.88) 

0.9445 
(1.92) 

Foreign 
direct 

investment 
-0.04630 

(0.60) 
0.02149 
(0.28) 

0.00320 
(0.05) 

-0.1814 
(1.77) 

-0.03633 
(0.43) 

0.05328 
(0.55) 

Investment -0.7554 
(1.11)  

0.0897 
(0.21) 

-0.7457 
(1.42) 

0.1349 
(0.35)  

-0.3373 
(0.55) 

-0.6018 
(1.38) 

Population -0.0206 
(0.15)  

-0.2057 
(1.50)  

-0.1723 
(1.53) 

-0.4430 
(1.67) 

-0.0044 
(0.02) 

-0.9317 
(2.11) 

Adjusted R² 56.3% 46.0% 67.2% 61.8% 86.0% 52.2% 
F-statistic 8.24 7.68 12.32 12.32 22.03 7.87 

Observations 38  51 36 44 24 42 
Note: the numbers in the parentheses  are  t-statistics  

  
  االستنتاجات

أن االستنتاج المهم الذي توصلنا إليه من نتائج التحليل السابقة هو وجود تأثير سالب 
ويعد الفساد المتغيـر األكثـر   ، ومعنوي للفساد في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

نموذج المقدر في تفسير سـلوك النمـو   ات األخرى التي تضمنها األأهمية من بين المتغير
علـى عكـس   ، مقارنة بالمتغيرات األخـرى  سيئةالفي الدول ذات المؤسسات  اإلقتصادي

الحال في الدول ذات المؤسسات الجيدة التي وجد أن التعليم هو المتغيـر الـذي يمـارس    
  . جماليفي حصة الفرد من الناتج المحلي اإل كبرالتأثير األ
مقارنـة بالـدول ذات    سـيئة الفي الدول ذات المؤسسات  أكبرتأثير الفساد كان  إن

فتراضات القائلة بان نـوع المؤسسـات وكفاءتهـا    مما يعني صحة اإل ،المؤسسات الجيدة
  .يساعد في الحد من تأثير الفساد ويدفع باتجاه تحقيق مستويات نمو مرتفعة

في الدول  اإلقتصاديبدور مهم في زيادة النمو  هميس التعليمعن ذلك وجد أن  فضالً
  .على حد سواء سيئةذات المؤسسات الجيدة وال

في حين  ،اإلقتصاديولم يظهر لالستثمار المحلي أو األجنبي تأثير يذكر على النمو 
، سـيئة في الدول ذات المؤسسات ال اإلقتصاديكان للنمو السكاني تأثير سالب على النمو 

 أثيره واضحا في الدول ذات المؤسسات الجيدةلم يظهر ت حين في
  
  مضامين السياسيةال

األولوية الملحـة لتحقيـق    يهلعل من أهم المضامين السياسية التي أفرزتها النتائج 
. على وجه الخصـوص  سيئةتقدم ملموس في محاربة الفساد في الدول ذات المؤسسات ال

يرات حصة الفرد من النـاتج المحلـي   في تفسير تغ أهمية األكثركون الفساد يعد المتغير 
من جانب آخر يعد اتخاذ خطوات جـادة باتجـاه   . اإلجمالي في هذه المجموعة من الدول

البد منها لتدنية تأثير الفساد في حصة الفرد من الناتج المحلـي   ةالمؤسسات سياستطوير 
  .اإلجمالي

ازنة العامة للدولـة  الهتمام بالتعليم وزيادة تخصيصاته في المول عناية خاصة توجيه
األهمية القصوى للتعليم في تحقيق تقدم فـي حصـة    إلىبالنظر  بمستواهبهدف النهوض 
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. في جميـع الـدول   النتائج المتحصل عليها أفرزتهاالتي الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 مسيرة التنميـة مـن  ذلك أن التعليم يعد السالح الفعال لمواجهة كل التحديات التي تعرقل 

 .للكفاءة وعدم القدرة على تطبيق األساليب العلمية الحديثة فساد وجهل وتدنٍ
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