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تاريخ قبول البحث2019/12/20 :

:

الغرض من الدراسة اختبار العالقة بين الدين العام الخارجي ،وفوائد الدين العام ،واإليرادات الضريبية ،ومعدل النمو في الناتج القومي
اإلجمالي ،وبين االلتزامات العامة ومؤشر مدركات الفساد لبعض الدول العربية  ،وذلك للفترة من 2017 - 2000م ،عينة الدراسة عبارة عن ثمان دول
عربية توافرت عنها البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة الخاصة بالفترة من 2017- 2000م  ،واعتمدت الدراسة على منهجية Cross sectional -time
 ، series Panel dataوأتضح من النتائج اإلحصائية وجود عالقة إحصائية ذات تأثير جوهري ملتغيرات املالية العامة ،ومعدل النمو في الناتج القومي
اإلجمالي ،وااللتزامات العامة على مؤشر مدركات الفساد ،حيث كانت العالقة بين الدين الخارجي وإيرادات الضرائب وااللتزامات الخارجية عكسية مع
مؤشر مدركات الفساد.
الكلمات املفتاحية:

متغيرات املالية العامة؛ املتغيرات االقتصادية؛ مؤشر مدركات الفساد؛ Cross sectional- time series Panel data

املقدمة:
يصنف مؤشر مدركات الفساد درجات ومراتب للبلدان استنادا إلى مدى فساد القطاع العام في البلد حسب مدركات لخبراء واملسؤولين
ّ
التنفيذيين في قطاع األعمال .وهو مؤشر ُمركب يجمع بين  13دراسة مسحية وتقييما للفساد ،أجرتها مجموعة متنوعة من املؤسسات نذكر منها:
 جامعة كولومبيا.
 وحدة االستخبارات االقتصادية التابعة ملجموعة الـ ايكونمست.
 بيت الحرية.
 املعلومات الدولية.
 املعهد الدولي للتنمية اإلدارية.
 لجنة االمم املتحدة االقتصادية االفريقية.
 املنتدى االقتصادي العالمي.
 مجموعة مرشانت الدولية
 استشارية املخاطر السياسة واالقتصادية.
 مركز بحوث السوق الدولية.
منذ العام  1995و منظمة الشفافية الدولية تقوم بإصدار سنوي ملؤشر دولي للفساد يرمز له اختصار(Corruption Perception )CPI
 Indexتقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة وجود الفساد بين املوظفين والسياسيين .وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بانه إساءة
استغالل السلطة املؤتمنة من اجل املصلحة الشخصية .وفي عام  2003غطى املسح  133بلد ،وفي  2007كان  180بلد.
ُويميز مؤشر الفساد القائم على مقياس بين  0و  100درجة بين مدركات مستوى الفساد بشكل أكثر تفصيال مقارنة باملصادر التي تقوم على
مقياس بين 1و  7درجات مثال أو بين  1و  10درجات  ،ويتضمن املؤشر لسنة  2017م  180بلدا وإقليما  ،أي أن هناك  4عناصر إضافية مقارنة بسنة
ُ
 . 2016ومقارنة بمؤشر مدركات الفساد الصادر سنة  ،أضيفت كل من غينيا االستوائية والسيشيل وسوازيالند وفانواتو.

ثروة شعالن

متغريات املالية العامة واملتغريات االقتصادية ومؤشر مدركات الفساد

ما هي مظاهرالفساد التي يغطيها مؤشرمدركات الفساد؟
ُ
تغطي بيانات مصادر مؤشر مدركات الفساد النواحي التالية من الفساد ،استنادا إلى الصيغة املحددة التي طرح بها السؤال عند جمع هذه البيانات
 .1الرشوة.
 .2اختالس املال العام.
 .3انتشار ظاهرة املسؤولين الذين يستغلون املكاتب العامة لتحقيق مكاسب شخصية في ظل اإلفالت من العقاب.
 .4قدرة الحكومات على احتواء الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام.
 .5عبء اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية املبالغ فيها الذي من شأنه أن يزيد من فرص ظهور الفساد.
 .6املفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على املحاباة في الوظيفة العمومية.
 .7املالحقات قضائية جنائية حقيقية ملسؤولين فاسدين.
 .8كفاية ال قوانين بتصريح املمتلكات والذمة املالية ومنع تضارب املصالح في صفوف املوظفين العموميين.
 .9توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين واملحققين لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة والفساد.
 .10السيطرة على الدولة من قبل أصحاب املصالح الشخصية الضيقة.
 .11قدرة املجتمع املدني على النفاذ إلى املعلومة فيما يتعلق بالشؤون الع امة www.transparency.org/cpi .

مشكلة الدراسة:
تبين من خالل استعراض مؤشرات مدركات الفساد في الدول العربية أن هناك اختالفا في قيمة هذا املؤشر من دولة إلى أخرى وهناك
اختالفات في مؤشرات املالية العامة في الدول العربية والشكل ( : )1مؤشر مدركات الفساد في الثمانية دول محور الدراسة .لذا أرادات الباحثة معرفة أثر
متغيرات املالية العامة على مؤشر مدكات الفساد في هذه الدول ومعرفة طبيعة العالقة بين هذه املتغيرات ومؤشر مدركات الفساد فيها.
فهل يوجد تأثيرملتغيرات املالية العامة على مؤشرمدركات الفساد في دول الدراسة ؟ وماهية نوعية العالقات بين هذه املتغيرات ومؤشرمدركات
الفساد؟

مؤشرمدركات الفساد في الثمانية دول محورالدراسة
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شكل ( :)1مؤشر مدركات الفساد في الثمانية دول محورالدراسة

فرضيات الدراسة:
ال توجـد عالقـة إحصــائية ذات تـأثير جـوهري بــين متغيـر الـدين العــام الخـارجي  ،فوائــد الـدين العـام  ،اإلي ـرادات الضـريبية ،معـدل النمــو فـي النــاتج
القومي اإلجمالي ،وااللتزامات العامة ومؤشر مدركات الفساد.

أهداف الدراسة:
 .1تبـرز أهميـة فـي تناولهـا ملوضـوع مهـم ومـؤثر علـى التنميـة االقتصـادية أال وهـو الفسـاد فـي مع ظـم دول العـالم ومـن بينهـا وأهمهـا دول العـالم الثالـث والتــي
تعتبر الدول العربية من ضمنها.
 .2معرفة تأثير مؤشر مدركات الفساد على متغيرات املالية العربية في بعض الدول العربية.

منهجية الدراسة:
استخدم في هذه الدراسة منهجية البيانات املقطعية الزمنية (، )Panel Dataلعينة(  (Purposive Sampleتتكون من  8دولة عربية من
أصل  22دولة عربية وهي ( األردن ،اليمن ،مصر ،املغرب ،لبنان الجزائر ،تونس  ،السودان) وذلك لفترة تمتد من عام  ، 2017 – 2000ملدة  18عاما ،
326

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019

متغريات املالية العامة واملتغريات االقتصادية ومؤشر مدركات الفساد

ثروة شعالن

والسبب يعود لتوافر البيانات الخاصة بمؤشر مدركات الفساد واملتغيرات املفسرة للدراسة للسلسة الزمنية املختارة والالزمة للتحليل والقياس لهذه
الدول .

متغيرات الدراسة:
شـملت متغيــر تـابع هــو مؤشــر مـدركات الفســاد  CPIواملتغي ـرات املسـتقلة واملتمثلــة فـي الــدين الخــارجي ( )EXTDوإيـرادات الض ـرائب( ، )TAXفوائــد
الديون الخارجية( ، )GPDG(، )DIوااللتزامات العامة ()GL

نموذجي الدراسة:
نموذج التأثيرالثابت (:)Fixed effect model
)Y it = ui + X it β + vit ……. (1

نموذج التأثيرالعشوائي (:)The random effect model
)Y it =α+ X it β+ ui + vit ……. (2

الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية
أوضحت دراسة عبدالقادر (  ) 2008أهم مؤشرات قياس الفساد اإلداري التي تقوم بها بعض املؤسسات في العالم ،والتي تهتم بقياس ظاهرة
الفساد ،املستخدمة في األدبيات التطبيقية  ،ومن أشهرها مجموعة خدمات املخاطر الدولية  ،ومؤسسة الشفافية العاملية ومؤشر الفساد الذي یصدره
البنك الدولي ضمن املؤشر املركب للحاكمیة .وقد حاولت هذه الدراسة بیان آخر االختبارات التي أجربت لبیان أثر الفساد على األداء االقتصادي من
خالل :معدل االستثمار ،معدل نمو دخل الفرد ،هيكل اإلنفاق الحكومي .وقد بینت الدراسة أن (ماورو) أعاد تقدیر العالقة بين الفساد واملتغيرات
االقتصادية سالفة الذكر التي سبق وأن اكتشفها عام  ، 1995حیث تبين أن العالقة بين الفساد واملتغيرات االقتصادية الدالة على األداء االقتصادي
كانت على النحو التالي:
 .1وجود عالقة سببية ذات معنوية إحصائية بين الفساد ومعدل االستثمار ،حیث یتوقع أن یزداد معدل االستثمار كلما تحسنت بيئة أداء
األعمال عن طریق مكافحة الفساد.
 .2وجود عالقة سببية موجبة وذات معنوية إحصائية بين الفساد ومعدل دخل الفرد ،حیث یزداد معدل دخل الفرد بانخفاض مؤشر الفساد.
واهتمت دراسة يونس أحمد( ، ) 2012باستقصاء تأثير الفساد في النمو االقتصادي في ظل تباين املؤسسات بالتطبيق على جميع دول
العالم التي توافرت عنها البيانات الالزمة إلجراء التحليل الكمي ،وذلك بهدف ضمان وجود تباين واسع في مستويات الفساد ،ونوع املؤسسات بين الدول
التي تمت دراسة حالتها بما يضمن الحصول على نتائج أكثر مصداقية .لقد تم توفيق معادلة انحدار يكون فيها النمو االقتصادي (حصة الفرد من الناتج
املحلي اإلجمالي) دالة في مؤشر الفساد ،وأعتمد نوعين من مؤشرات الفساد األول هو مؤشر مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية
والثانية هي مؤشر السيطرة على الفساد الذي يصدر عن البنك الدولي .وقد أخذ األنموذج املقدر بنظر االعتبار املتغيرات األخرى املؤثرة في النمو وهي،
مؤشر التعليم ،االستثمار املحلي ،واالستثمار األجنبي املباشر ،ومعدل نمو السكان ،وقد تم اعتماد متوسط مؤشرات الحكم التي يصدرها البنك الدولي
كمؤشر لنوع املؤسسات في كل بلد  ،وقد تبين أن الفساد يؤثر سلبيا في النمو االقتصادي  ،وأن هذا التأثير يتباين من بلد إلى آخر تبعا لتباين نوعية
املؤسسات ،ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير السلبي للفساد قليال  ،في حين يكون ذلك التأثير أكبر في البلدان ذات املؤسسات
الضعيفة .كما وجد أن الفساد يعد املتغير األكثر أهمية في التأثير في النمو االقتصادي في الدول ذات املؤسسات الضعيفة.
وحللت دراسة عويد( ، )2016جميع مؤشرات منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بقياس مستويات الفساد وتتبع هذه املؤشرات منذ
إصدارها وفق منهج إحصائي متسلسل وتم التركيز على حالة العراق على هذه املؤشرات وتم الخروج بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات حول هذه
ّ
ويشخص نقاط القوة والضعف وسبل التركيز على نقاط القوة ومعالجة
املؤشرات واقتراح نظام وطني للنزاهة في العراق يالئم هيكلية الدولة العراقية
ِّ
نقاط الضعف وفق منهجية هذه املنظمة في بناء نظام النزاهة الوطني.
 الدراسات األجنبية
وتوصلت دراسة ) Ouma(1991إلى أن الفساد یمتاز بسمة التوسع الذاتي ،وقد ساعده على ذلك في البيئة املبحوثة عدد من األمور منها
عدم واقعية ومالءمة قانون مكافأة وتعويض موظفي القطاع العام ،باإلضافة إلى النظام السياس ي املغلق الذي یعمل على تجاهل املصالح العامة ،كما
أشارت الدارسة إلى أن الفساد یؤدي إلى خسارة كبيرة في اإليرادات  ،وكبح للمواهب البشرية في إحداث التنمية  ،وكذلك تأثيره في تشویه األولويات في
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السياسة العامة ونقل املوارد النادرة بعیدا عن مصلحة القطاع العام  ،أما الفكرة األساسية التي قدمتها الدارسة فتشير إلى أن عدم االستقرار السياس ي
ُ
والفساد والتخلف كلها أمور مترابطة وتعزز بعضها ببعض بشكل متبادل ،ولذا فإن عملية اإلصالح یجب أن تطال هذه األطراف مجتمعة حتى یكتب
لوسائل املكافحة النجاح.
تختبر دراسة ) Wei(2000تأثير الفساد على االستثمار األجنبي املباشر  ،حيث تغطي عينة الدراسة االستثمار الثنائي من أربعة عشر دولة
مصدر إلى خمسة وأربعين دولة مضيفة خالل الفترة  .1991- 1990خلصت الدراسة إلى ثالث نتائج هامة  )1(:تؤدي الزيادة في معدل الضريبة على
الشركات متعددة الجنسيات أو مستوى الفساد في بلد مضيف إلى تقليل االستثم ار األجنبي املباشر الداخلي ( )FDIفزيادة مستوى الفساد من مستوى
سنغافورة إلى مستوى املكسيك يعادل رفع معدل الضريبة بأكثر من عشرين نقطة مئوية ( )2ال يوجد أي دعم لفرضية أن الفساد له تأثير أقل على
االستثمار األجنبي املباشر في البلدان املضيفة شرق آسيا ( )3يكره املستثمرون األمريكيون الفساد في البلدان املضيفة  ،ولكن ليس بالضرورة أكثر من
متوسط مستثمري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،على الرغم من قانون املمارسات الفاسدة في الواليات املتحدة لعام  ، 1977من ناحية أخرى
هناك بعض الدعم الضعيف لفرضية أن اليابانيين قد يكون املستثمرون أقل حساسية للفساد .ال يعامل املستثمرون األمريكيون واليابانيون الفساد في
شرق آسيا بطريقة مختلفة عن تلك املوجودة في أجزاء أخرى من العام.
دراسة ) Akçay(2002الغرض منها هو اختبار تأثير الفساد في النمو االقتصادي عبر  54دولة نامية ومتقدمة لفترة .1995- 1960استنادا
إلى اإلطار النظري لبارو( )1991وماورو( ، )1997، 1995حيث أشارت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائية سلبية كبيرة بين الفساد والنمو االقتصادي.
ّ
تقيم دراسة ( ، Egger and Winner (2005العالقة بين الفساد واالستثمار األجنبي املباشر الداخلي  ،حيث افترض الباحث أن الفساد
يدخل مباشرة في تكلفة الشركات متعددة الجنسيات ،مما يشير إلى وجود عالقة سلبية بين الفساد واالستثمار األجنبي املباشر .وذلك لعينة من  73دولة
متقدمة وأقل تقدما للفترة الزمنية  ، 1999- 1995حيث وجدت الدراسة عالقة إيجابية واضحة بين الفساد واالستثمار األجنبي املباشر .وبالتالي  ،فإن
الفساد كان حافزا لالستثمار األجنبي املباشر.
تقدم دراسة ( Gründler, and Potrafke(2019تحليال تجريبيا استنادا إلى البيانات القطاعية لعينة الدراسة الخاصة بنقطتين الفساد:
( )1آثاره على الدخل ؛ و ( )2كيفية التخفيف من الفساد .وتوضح النتائج نقطتين .أوال :تأكيد فكرة أن الفساد مرتبط بشكل جوهري بالدخل .ثانيا  :إن
الحجة التقليدية املتمثلة في أن زيادة سيادة القانون تمثل استراتيجية جيدة في مكافحة الفساد  ،صالحة للبلدان النامية .عالوة على ذلك ،تكشف
الدراسة أن البحث عن زيادة مؤشر التنمية البشرية يمثل قاعدة أساسية ملستويات عالية من الدخل والسيطرة على الفساد.
هدفت دراسة ( Ghaniy, Hastiadi (2107إلى تحليل مختلف العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،مقاسة من خالل مؤشرات
التنمية ومؤشرات مختلفة  ،على املستوى املدرك للفساد الذي أشار إليه مؤشر إدراك الفساد في  92دولة تمت مراقبتها لعام  .2014أتثبت النتائج أن
مستوى التنمية  ،ودرجة الديمقراطية  ،والحرية االقتصادية  ،ومستوى التعليم  ،واالستقرار السياس ي والدين لها تأثير كبير على مستوى مؤشر
مدركات الفساد .ومع ذلك  ،هناك اختالفات في املتغيرات الهامة بين مجموعات البلدان النامية والبلدان املتقدمة.
فحصت دراسة ) Christos. et.al.(2016العالقة بين الفساد ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  ،وبين التغيرات في الفساد ومعدل
نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي .يظهر االستطالع أن هناك عالقة عكسية قوية بين مستوى الفساد والناتج املحلي اإلجمالي للفرد في جميع
الدول األوروبية تقريبا  ،باستثناء دول خارج االتحاد األوروبي في وسط وشرق أوروبا  ،بما في ذلك تركيا .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك عالقة خطية إيجابية
بين معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد وانخفاض مستويات الفساد للجميع فئات الدول األوروبية.
نظرا للتأثير القوي بين الفساد والتنمية على مستوى املعيشة حاولت دراسة ) Lučić . et al. (2016إلجابة على السؤال التالي :في أي إطار
زمني يكون التفاعل بين هذين العاملين أكثر وضوحا؟ مع األخذ في االعتبار بيانات مستوى الفساد (كما تم قياسه من خالل مؤشر مدركات الفساد
( )CPIوالتنمية االقتصادية (حسب قياس حركة الناتج املحلي اإلجمالي في السنة)  ،في الفترة الزمنية من  1995إلى  ، 2011قا مت الدراسة بتقسيم نتائج
البحث إلى ثالث فترات زمنية أوال:الفترة الزمنية التي تغطي الخمس السنوات األولى (اآلثار قصيرة األجل)  ،ثانيا :الفترة الزمنية التي تغطي السنوات
الخمس القادمة (اآلثار متوسطة األجل)  ،وأخيرا الفترة الزمنية للسنوات الخمس األخيرة (التأثيرات طويلة األجل) .استنادا إلى نتائج البحث  ،توصلت
الدراسة إلى استنتاج مفاده أن أقوى عالقة سببية بين هذين العاملين تقع في الفترة الثانية  ،ما يسمى باإلطار املتوسط األجل.
هدفت دراسة ) Thach(2017تحليل تأثير الفساد على النمو االقتصادي باستخدام بيانات  19دولة آسيوية في الفترة 2015- 2004
باستخدام تقنيات معالجة البيانات  ، DGMMحيث أظهرت نتائج الدراسة أن الفساد يمثل عائقا أمام النمو االقتصادي لتلك الدول اآلسيوية.
باإلضافة إلى ذلك ،يتأثر النمو االقتصادي بمستويات مختلفة من الفساد في كميات مختلفة  ،وعلى وجه الخصوص  ،على املستوى الكمي من  0.1و
 ، 0.5يؤثر الفساد إيجابيا على النمو االقتصادي أو العكس من املستوى 0.75و  0.90حيث يؤثر الفساد بشكل سلبي ،باإلضافة الى تظهر النتيجة أن
الجودة املؤسسية وحرية الديمقراطية والحرية االقتصادية تلعب أدوارا مهمة في النمو االقتصادي.
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وفي دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي (  ، Hlatshwayo, et al. (2018حاولت معالجة هذه القيود من خالل االستفادة من التغطية
اإلعالمية للفساد .تساهم األدبيات من خالل بناء أولي ل لبيانات الكبيرة  ،ومؤشرات تدفق األخبار عبر البالد من الفساد ومكافحة الفساد من خالل
تشغيل خوارزميات البحث الخاصة بكل بلد على أكثر من  665مليون مقالة إخبارية دولية .ترتبط هذه املؤشرات ارتباطا جيدا بتدابير الفساد الحالية
ولكنها توفر ثراء إض افيا في تباين السالسل الزمنية .باالعتماد على النظرية املستمدة من أدبيات تمويل الشركات واالقتصاد السلوكي  ،نقوم أيضا
باختبار مدى تأثير األخبار املتعلقة بالفساد وجهود مكافحة الفساد على تقييمات الوكالء االقتصاديين للفساد  ،وبالتالي على النتائج االقتصادية .لقد
وجدنا أن مؤشرات الفساد تؤثر سلبا على كل من العوائد املالية (على سبيل املثال  ،عوائد سوق األسهم وهوامش العائد) واملتغيرات الحقيقية (مثل
النمو)  ،على الرغم من عدم تجانس بعض الدول .في املتوسط  ،حيث ـأن صدمات مؤشر الفساد أثر على نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
الحقيقي بمقدار  3نقاط مئوية خالل فترة عامين  ،مما يدل على استمرار تأثير هذه الصدمات .وعلى العكس من ذلك  ،هناك أدلة موحية على أن جهود
مكافحة الفساد لها تأثير كلي إيجابي مستمر فقط عندما تقترن بتعزيز مؤسس ي مدعوم بجهود تنمية القدرات.
ومن ضمن أوراق العمل التي بانتقاد العديد من الدراسات التجريبية التي قاست الفساد من خالل مؤشر منظمة الشفافية الدولية وتجاهلت
أن مؤشر أسعار املستهلك لم يكن قابال للمقارنة مع مرور الوقت  ،حيث استخدمت الدراسة بيانات جديدة لـ  175دولة خالل الفترة 2018- 2012
وأعادت النظر في العالقة بين الفساد والنمو االقتصادي على املدى الطويل .حيث تسبب نمو الفساد انخفاض نصيب الفرد الحقيقي من الناتج املحلي
اإلجمالي بنحو  ٪ 17عندما ارتفع مؤشر سعر املستهلك العكس ي بانحراف معياري واحد .تأثير الفساد على النمو االقتصادي واضح بشكل خاص في
األنظمة االستبدادية وينتقل إلى النمو انخفاض االستثمار األجنبي املباشر وزيادة التضخم.

نتائج التحليل اإلحصائي:
تم تقدير نموذج األثر العشوائي واألثر الثابت كما يبينها الجدول رقم ( )1واوضحت نتائج األثر العشوائي أن الدين الخارجي على مدركات
الفساد ضعيف التأثير ويؤول إلى الصفر وكذلك يؤكده األثر الثابت وهما معنويان عند مستوى معنوية يقل عن  ، ٪1أما ( ،)0.0002أو( ، )0.008في
حين أن نمو الناتج املحلي اإلجمالي كان له تأثير ايجابي حسب النموذج العشوائي والثابت ،ففي النموذج العشوائي بين أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي
إلى تحسن مؤشر مدركات الفساد بنسبة  ٪25.66في حين في نموذج األثر الثابت أظهر أن زيادة النمو االقتصادي يؤدي إلى تحسن مؤشر مدركات
الفساد بنسبة  ،٪25.5كما بين الجدول رقم( )1ارتباط كل من الدين الخارجي وااللتزامات العامة بإشارة سالبة ،في النموذجين العشوائي والثابت ،األمر
الذي يعني أن زيادة هذين املتغيرين يؤديان إلى انخفاض مؤشر مدركات الفساد ،كما تبين أيضا ارتباط متغيري فوائد الديون الخارجية و إيرادات
الضرائب بعالقة إيجابية ،مما يعني أن سداد فوائد الديون الخارجية وتحصيل الضرائب يؤدي إلى تحسسن مؤشر مدركات الفساد في عينة الدراسة.
فيما يخص معامل التحديد الكلي الخاص بالنموذج العشوائي والثابت على التوالي فقد بلغ ( ، )0.3049 (، ) 0.312كما بلغ معامل التحديد املعدل في
النموذج املجمع ( ، )0.4036األمر الذي يعني قدرة املتغيرات املستقلة على تفسير املتغير التابع بمقدار ( ) %31في النموذج الثابت واملتغير و  %40في
النموذج املجمع والباقي يعود لعوامل أخرى كما هو مبين في جدول رقم (. )2
جدول (  : )1نموذج مقارنة بين التأثيرالثابت والعشوائي للسالسل الزمنية عبرالقطاعات املستعرضة
Prob > chi2=0.0002
Prob > F =0.008

P>t

)c o rr(u_i, X) (assumed

o v er all

bet w een

w it hin

Mo del

)corr(u_i, Xb) = (assumed
)(assumed
corr(u_i, Xb) = 0.0.3855
0.3855
Fixed effects

0.3126

0.3860

0.1745

R ando m effec t s

0.3049

0.3747

0.1746

Fixed effec t s

R andom effects

Co ef.

P>z

Co ef.

CI

0.0

-0.0005

0.00

-0.0005

EXT D

0.01

0.0004

0.01

0.0004

DI

0.71

0.000

0.63

0.000

TAX

0.01

25.47

0.00

25.66

G PDG

0.48

-0.0004

0.42

-0.0004

GL

34.35

0.00

33.57

con

0.0
9.66

10.72

s igma_u

9.66

3.40

s igma_e

0.89

0.91

r ho
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جدول( :)2مخلص
121
17.24
0.00
0.4284
0.4036
8.5785
]In terval
0.00
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تحليل التباين واالنحداراملتعدد للنموذج املجمع
MS

df

SS

Sou rce

Nu mb er of ob s
) F(5 , 1 1 5
Prob > F
R-sq u ared
Ad j R-sq u ared
Root M SE
P>t
[9 5% Conf .
0.00
0.00

1268.785
73.59135

5
115

6343.924
8463.006

M od el
Resid u al

123.3911
t
-7.94

120
Std . Err.
0.00

14806.93
C oef .
-0.0005

Total
CI
EXTD

0.00
0.00
102.99
0.00

0.00
0.00
20.81
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6.63
-4.52
2.98
-4.93

0.00
0.00
20.74
0.00

0.0038
-0.0001
61.9
-0.0004

DI
TAX
GPDG
GL

42.01

34.77

0.00

21.02

1.83

_con s
38.39
***P<0.00,** P< 0 .05

تبــين مــن نتــائج االختبــارات التشخيصــية للنم ــوذج بأنــه ال توجــد عالقــات ارتباطيــة بــين املتغيـ ـرات املســتقلة ،حيــث توضــح قيمــة متوســط معام ــل
تضخم التباين ( ، ) FIV= 1وهي قيمة مقبولة جدا إحصائيا كما يتضح من جدول (.)3
جدول( :)3معامل تضصم التباين
1 /VIF
0.59
0.65
0.80
0.81
0.96

VIF
1.67
1.53
1.24
1.24
1.04
1.34

Variab le
DI
EXTD
GL
TAX
GPDG
M ean VIF

كما أتضح أن نموذج التأثير العشوائي هو املناسب للدراسة وذلك من خالل ( )1والذي يقارن بين النموذجين وجدول رقم ( )4والذي يوضح
صالحية نموذج التأثير العشوائي من خالل اختبار هوسمان حيث كانت قيمة (  ، Prob > chibar2 = -0.03األمر الذي يعني صالحية نموذج األثر
العشوائي.
جدول(:)4

إختبار H ausman

( )b
( )B
( )b -B
))sq rt(diag(V_b-V_B
r
f
Dif f eren ce
S.E.
-.0002043
-.0001967
7.61-e-06
.
00108990
.0010346
00005530
.
8.46-e-07
6.54-e-07
1.93-e-07
.
25.65602
25.47142
18459990
.
3.43-e-08
3.09-e-08
3.44-e-09
.
Test: Ho: d if f eren ce in coef f icien ts n ot systematic
ch i2 (1 ) = (b -B)'[(V_b -V_B)^ (-1 )](b -B) = -0 .0 3

C oef f icien ts
EXTD
DI
TAX
GPDG
GL

-1

كما أشارت نتائج االختبارات التشخيصية أن التباين متجانس عبر القطاعات املستعرضة للسلسلة الزمنية ،حيث تبين نتائج اختبار تجانس
التباين واستقاللية االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية في الجدول رقم ( )5أن قيمة ( ، Prob> chibar2 = (0.000األمر الذي يعني بثبات التباين
وتجانسه عبر القطاعات املستعرضة وأنه ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي بين بواقي السلسلة الزمنية .
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جدول(:)5
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اختبارتجانس التباين واستقاللية االرتباط الذاتي للسلة الزمنية Cr oss-sectional time-series FGLS regression

Nu mb er of ob s

1

=

Estimated covarian ces

Nu mber of groups
8
Ob s p er grou p :
) Wald ch i2 (5
90.70
Prob > ch i2
0.0000
P>z
0.00
0.00
0.00
0.002
0.00
0.00

0
6

=
=

Estimated autocorrelation s
Estimated coef f icien ts

121

=

Log likelih ood
CI
EXTD
DI
TAX
GPDG
GL
_con s

-428.676
C oef .
-0.0005
0.003
-0.000
61.89
-0.000
38.38

االستنتاجات
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن وجود عالقة ذات تأثير جوهري ملتغيرات املالية العامة مثل الدين العام وإيرادات الضرائب و فوائد
الدين الخارجي ،ومعدل النمو في الناتج القومي اإلجمالي ،وااللتزامات العامة على مؤشر مدركات الفساد ،واظهرت الدراسة ان العالقة بين الدين
الخارجي وإيرادات الضرائب وااللتزامات الخارجية عكسية مع مؤشر مدركات الفساد ،حيث أن زيادة هذا املتغيرات تؤدي انخفاض قيمة هذا املؤشر
وكلما قربنا من الدرجات املنخفضة للمؤشر كلما زاد مؤشر مدركات الفساد ،كما أن العالقة بين معدل النمو في الناتج القومي اإلجمالي وفوائد الدين
العام إيجابية ،وهذا يعني زيادة معدل النمو وزيادة دفع فوائد الديون الخارجية تؤدي إلى تحسن املؤشر وهذه النتيجة منطقية جدا  ،إال أن العامل
املؤثر بشكل كبير على مؤشر مدركات الفساد هو متغير النمو في الناتج القومي اإلجمالي .وتطابقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة مع دراسة
) ، Akçay(2002وعبد القادر( ، )2008ويونس( ،)2012ودراسة ) ، Ghaniy, Hastiadi (2107و) Thach (2017من حيث وجود تأثير ملؤشر
الفساد واملتغيرات االقتصادية  ،و هناك عالقة بين مؤشر مدركات الفساد واملتغيرات االقتصادية ومتغيرات املالية العامة
وتوص ي الباحثة بإجراء دراسة تأخذ البعد البيئي ومدخل التنمية املستدامة إن مكن لبعض الباحثين.
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Abs tract: The purpose of this study is to test the relationship between external public debt, public debt interest,
tax revenues, growth rate in GNP, and general commitments and perceptions index for some Arab countries for
the period 2000- 2017. Data of the study variables for the period 2000-2017, and the study was based on the
methodology Cross sectional -time series Panel data.
The statistical results show that there is a statistical relationship that has a significant impact on the fiscal
variables, the growth rate in the GNP, and the general obligations on the Corruption Perceptions Index, where the
relationship between external debt and tax revenues and external obligations was inverse with the Corruption
Perceptions Index.
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