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الحكم الراشد كمقاربة لمحاربة الفساد وتحقيق النمو االقتصادي
دراسة قياسية لعينة من الدول العربية

Good Governance as an approach to fighting corruption and achieving economic growth
An econometric study of a sample of Arab countries
2
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) مركز البحث يف االقتصاد املطبق من أجل التنمية (اجلزائر،) املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي (اجلزائر1
) مركز البحث يف االقتصاد املطبق من أجل التنمية (اجلزائر2
2018/11/17 :  ؛ اتريخ القبول2018/11/10 :  ؛ اتريخ املراجعة2018/07/31 ا: اتريخ االستالم

 وقياس آثر تطيق آليات احلكم الراشد فيما خيص حماربة الفساد على، هدفت هذه الدراسة اىل إجياد العالقة اليت تربط احلكم الراشد بظاهرة الفساد: ملخص
 وقد توصلت الدراسة اىل وجود آثر سليب للسيطرة على الفساد على النمو،النمو االقتصادي يف بعض من الدول العربية عرب قنايت االنفاق العام واالستثمار
 كما توصلت الدراسة اىل أن السيطرة على الفساد تساهم يف زايدة فعالية أداء االنفاق العام،االقتصادي يف املدى القصري ووجود أثر اجيايب على املدى البعيد
. وأن السيطرة على الفساد تضعف من فعالية االستثمار يف زايدة النمو االقتصادي يف عينة الدول حمل الدراسة،يف زايدة النمو االقتصادي
. مناذج البياانت الطولية الديناميكية، النمو االقتصادي، السيطرة على الفساد، احلكم الراشد: الكلمات املفتاحية

O47, D73, C23. : JEL تصنيف

Abstract: This study aimed at finding the relationship between good governance and the corruption, and
measuring the impact of the mechanisms of good governance in the fight against the corruption on
economic growth in some Arab countries through the channels of public expenditure and investment. The
study found that there is a negative impact of the control of corruption on economic growth in the short
run and a positive impact in the long run. The study also found that control of corruption contributes in
increasing the effectiveness of public spending performance in increasing economic growth and that the
control of corruption weakens the effectiveness of investment in increasing economic growth in the
sample of countries studied.
Keywords: : good governance, control of corruption, economic growth, dynamic panel data.
Jel Classification Codes : O47, D73, C23.
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 -Iمتهيد:

ظلت قضية النمو االقتصادي تزداد امهية يف عاملنا املعاصر عموما يف الدول النامية وخصوصا يف الدول العربية ،حيث تعاين من أزمات اقتصادية
وسياسية واجتماعية تتمثل يف اخنفاض دخوهلا الوطنية والفردية واخنفاض اإلنتاجية يف ميادين األنشطة املختلفة ،ابإلضافة ايل سوء استغالل املوارد املتاحة
وضعف مستوي املعرفة التقنية والتكنولوجية ،وانتشار البطالة ،والتبعية االقتصادية اخلارجية ،وارتفاع املديونية وغريها من االزمات األخرى ،وهلذا الزلت حتتل
هذه القضية األمهية الكربى ابعتبارها اخليار الرئيسي واألمثل للتخلص من هذه االزمات املختلفة.
ورغم هذه اجلهود املبذولة من طرف الدول العربية لتحقيق من ِو اقتصادي اال انه مل ينعكس بصفة ملموسة يف حتسن املؤشرات االقتصادية وفقا
لتطلعاهتا ،بل بقيت معظم الدول العربية تعاين من مستوايت معيشة متدنية ومعدالت منو منخفضة .فتطلب األمر البحث يف طبيعة النظام االقتصادي
واالجتماعي والسياسي وكيفية عمله فأصبحت طريقة وأسلوب احلكم يف قفص االهتام نظرا ملا آلت إليه نتائج السياسات االقتصادية يف هذه الدول.
ويف العقدين السابقني سامهت جمموعة من املنظمات الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف فحص وتشخيص سبب كل هذه االزمات
االقتصادية ،وقد تبني هلا أن تقدمي القروض واملساعدات لتلك الدول لتحسني مستوايت التنمية هبا غري كافية لتحقيق ذلك ،وان ندرة املوارد ليست فقط ما
تعاين منه بعض هذه الدول من مشاكل .فسوء التسيري وهيمنة الفساد على املؤسسات احلكومية وضعف األنظمة القانونية وغياب الشفافية يف ادارة وتسيري
موارد الدولة هو املشكل الرئيس الذي وجب القضاء عليه لضمان حتقيق منو اقتصادي يف هذه الدول ،ومن هذا املنطلق جاءت الدعوة اىل ارساء مبادئ
للحكم الراشد هتدف اىل االدارة اجليدة للموارد وضمان االستغالل االمثل هلا ،واختذ موضوع احلكم الراشد منذ ذلك احلني أمهية ابلغة.
وبناءاً على ما سبق تعمل الدراسة احلالية على تبيني مدى أتثري الفساد على النمو االقتصادي ،وذلك من خالل تقدير منوذج قياسي اقتصادي
يقيس العالقة بني مؤشر السيطرة على الفساد ومؤشر النمو االقتصادي يف الدول العربية وهو الناتج احمللي اخلام.
مت االعتماد خالل هذه الدراسة على املنهج التحليلي لتبيان ماهية احلكم الراشد وعالقته ابلفساد وعلى املنهج الوصفي لتبيان حالة الدول العربية
ابستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي ،واملنهج االستقرائي من خالل استخدام األساليب القياسية ملعرفة مدى أتثري السيطرة الفساد يف حتقيق النمو
االقتصادي عرب قنايت االنفاق احلكومي واالستثمار يف راس املال املادي.
وعليه سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على االشكالية التالية:
ماهي هي العالقة اليت تربط رشادة احلكم ابلفساد؟ وما هو أثرها على النمو االقتصادي؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت بناء الفرضيات التالية:
 تساهم السيطرة على الفساد يف زايدة النمو االقتصادي؛ يزيد (ينقص) االنفاق العام من النمو االقتصادي حينما يكون الفساد منخفضا (مرتفعا)؛ تساهم السيطرة على الفساد يف زايدة إنتاجية االنفاق العام؛ يزيد االستثمار (ينقص) من النمو االقتصادي حينما يكون الفساد منخفضا (مرتفعا)؛ تساهم السيطرة على الفساد يف زايدة إنتاجية االنفاق العام؛ -تساهم السيطرة على الفساد يف زايدة إنتاجية االستثمار؛

 -1.Iالدراسات السابقة :
منحصرا فقط يف علم االجتماع والعلوم السياسية والتاريخ والقانون ،تباينت
تزايد االهتمام بدراسة ظاهرة الفساد يف امليدان االقتصادي بعد ان كان
ً
آراء الباحثني حول أاثر الفساد على النشاط االقتصادي وقد انقسمت اىل فريقني ،فريق يرى الفساد على انه معوق لعجلة النشاط االقتصادي او ما يُعرف

مبصطلح " ، "Sand in the Wheelوفريق يرى الفساد على انه ُحمرك لعجلة النشاط االقتصادي ، "Grease the Wheel" 1ولقد دعم كل
من الطرفني فرضياهتما ابلعديد من االعمال النظرية والتطبيقية.
أوال :الفساد كمحرك للنشاط االقتصادي:
3
تعترب دراسات كل من  Leff(1964)2و ) Huntington (2006من أوىل الدراسات اليت تطرقت اىل اآلاثر االجيابية للفساد على
االقتصاد وقد تدعمت تلك الدراستان بدراسات أخرى على غرار دراسة Lui (1986)5 Acemoglu,Verdier(2000)6 ;Aidt(2003)4
 Egger,Winner (2005)8; Beck,Maher(1986)7وقد أمجعت جل هذه الدراسات على وجود ثالث تفسريات رئيسية لألثر اإلجيايب
للفساد:
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أ .يسهم الفساد يف زايدة الناتج احمللي اخلام ،حيث أن بعض ممارسات الفساد على غرار الرشى واحملسوبية قد تسمح لألفراد بتسريع اإلجراءات
البريوقراطية وتقليص مدة االنتظار وهذا يف حالة الدول اليت تعرف إجراءات بريوقراطية معقدة،
ب .تساهم ممارسات الفساد يف زايدة فعالية املوظفني احلكوميني ،وذلك من خالل اجتذاهبا ألفضل اإلطارات العمومية حبثا عن الريع
( )rent-seekingالذي ينتج عن مثل تلك املمارسات وابألخص ابلدول النامية.
ج .قد يساهم الفساد يف ادخال عنصر املنافسة حول املوارد العمومية وهو ما يؤدي اىل حتسني اخلدمة العمومية وجعلها أكثر فاعلية.
ويبقى املربر الرئيسي لفرضية الفساد كمحرك عجلة النشاط ،أن الفساد يسمح لألعوان االقتصاديني بتخطي السياسات السيئة واإلجراءات املعقدة
والبريوقراطية غري الفعالة.
اثنيا :الفساد كمعوق لعجلة النشاط االقتصادي:

يعترب Mauro(1995)9من أول الباحثني الذين تطرقوا اىل الفساد على انه ظاهرة سلبية تضر ابالقتصاد ،حيث بني وجود عالقة سلبية
معنوية بني الفساد واالستثمار اخلاص ،واستنتج أبن الفساد يسهم يف تقليص النمو االقتصادي ،وهو ما امجع عليه كل من

 ، Mo(2001)10 ;Murphy et al (1993)11كما يرى  Sevensson (2005)12أن من اهم اخلسائر اليت متس النمو االقتصادي واملتعلقة
ابلفساد تكون نتيجة للتوزيع غري الفعال للموارد ،حيث يدفع البحث عن الريع ابملسؤولني احلكوميني اىل توجيه االستثمارات العمومية حنو وجهات
بيٌنه
ما
وهو
منتجة،
استثمارات
حنو
توجيهها
عوض
عليهم
ابلفائدة
تعود
 Tanzi and Davoodi (1997)13حيث بينت احباثهما ارتباط املستوايت العالية للفساد مع مستوايت عالية من االستثمارات العمومية يف
وجهات غري منتجة .
ولقد وجدت العديد من الدراسات أبن الفساد يعترب معوقا للنمو االقتصادي على غرار دراسات
 Pellegrini & Meyer (2004)16 ; Tanzi et al (2002)15 ; Rock and Bonnet(2004) 14واليت توصلت اىل أن الفساد قد
يبطئ النمو االقتصادي ويقلل من االستثمارات يف أغلب الدول النامية ،ويبقى النقاش حول آاثر الفساد حمل اختالف بني الباحثني وال يوجد
توافق اتم يف ذلك وهو ما اذ ترى فئة أن للفساد آاثر إجيابية على النمو ،فقد توصلت دراسة R.Marakbi & C.Turcu(2016)17اىل عدم
وجود عالقة خطية بني الفساد و النمو االقتصادي  ،وأن أتثري الفساد على النمو االقتصادي يكون سلبيا واكثر حدة يف البلدان اليت متتاز
مبستوايت العالية من اجلودة املؤسساتية ،أما يف حالة تدين اجلودة املؤسسات ،فإن الفساد ال يؤثر على النمو ،كما توصلت الدراسة اىل ان البلدان
ذات املستوايت العالية من اجلودة املؤسسية ،يعترب الفساد معوق لعجلة النشاط االقتصادي؛  ،أما يف البلدان ذات نوعية مؤسسات متدنية فإن
الفساد قد يسهم يف حتريك عجلة النشاط االقتصادي.
من خالل حتليلنا للدراسات السابقة تبني لنا وجود امجاع على ان السبب وراء تفشي ظاهرة الفساد يكمن أساسا يف جودة املؤسسات
اليت حتكم االقتصاد واجملتمع ككل ،وعلية فإن اعتماد مقاربة احلكم الراشد قد تساهم يف احلد من هذه الظاهرة.

-2.Iاإلطار النظري للحكم الراشد:

كغريه من املفاهيم ،فإنه مل يتم االستقرار والتوافق على تعريف موحد ملفهوم احلكم الراشد نظرا الختالف أوجه النظر والرؤى وتعدد األبعاد اليت
يتخذها احلكم الراشد وشساعة حقل استعمال هذا املفهوم ،وعليه فقد مت االعتماد على ما جاء به دورنبوس من تقسيم الستعمال مصطلح احلكم الراشد اىل
توجهني اثنني ،األول ذو توجه سياسي والثان ذو توجه أكادميي.18
وعليه فقد قُسمت التعاريف املتعددة للحكم الراشد اىل تعاريف مؤسساتية جاءت هبا املؤسسات الدولية املاحنة ،وتعاريف اكادميية صادرة عن
الباحثني واألكادمييني.
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-1تعريف البنك العاملي:
ركز البنك الدويل يف أول طرح له ملفهوم احلكم الراشد على أمهية توافر بعدين رئيسني ومها البعد اإلداري والبعد االقتصادي ،دون االكرتاث كثريا
للبعد السياسي و ذلك من منطلق عدم تدخله يف السياسة الداخلية للدول  ،فعرفه أول مرة سنة  1989على أنه " ممارسة السلطة إلدارة شؤون
الدولة" ،19مث ما لبث أن مت تدقيق هذا التعريف و اسقاطه على جمال التنمية من خالل التقرير الصادر عن البنك عام  1992بعنوان
""governance and developmentعلى أنه " الطريقة اليت متارس من خالهلا السلطة يف تسري املوارد القتصادية و االجتماعية للبالد
من اجل حتقيق التنمية".20
ويف تعريف أحدث صادر عن البنك الدويل) (2007يُعرف احلكم الراشد أبنه "الطريقة اليت يقوم من خالهلا املوظفون العموميون واملؤسسات
العمومية برسم السياسات العمومية وتوفري السلع واخلدمات العمومية 21"...ويتمثل عنصر اجلِ َدة يف هذا التعريف بتحديد اجلهة املما ِر َسة للسلطة وامل َمثلة
ُ
يف السلطات العمومية واملوظفني العموميني.
و يف تعريف اخر يُعرف جمموعة من الباحثني ابلبنك الدويل احلكم الراشد على انه "القيم و املؤسسات اليت يتم عربها ممارسة السلطة يف بلد ما،

وتشمل هذه القيم و املؤسسات املسار الذي يتم من خالله اختيار و مراقبة و تغيري احلكومات (مظهر سياسي) ،وقدرة احلكومة على التسيري االمثل
للموارد ،رسم و وضع السياسات و القواعد السليمة (املظهر االقتصادي)،احرتام املواطنني و الدولة للمؤسسات اليت حتكم تفاعالهتم االقتصادية و
السياسية(مظهر

مؤسسايت)22".

-2تعريف صندوق النقد الدويل:
ابعتباره مؤسسة من مؤسسات بريتن وودز ومن املؤسسات املاحنة فإن مقاربته للحكم الراشد الختتلف عن سالفه و ابلتايل فهي تتخذ منحى اقتصادي
و تقين "..احلوكمة مفهوم واسع يغطي مج يع اجلوانب الطرق اليت يتم من خالهلا حكم البالد مبا يف ذلك السياسة االقتصادية و اآلطر التنظيمية فضال
عن االلتزام بسيادة القانون.......ميثل احلكم السئ البيئة املثلى للفساد و الذي قد يؤدي اىل افقاد الشعوب الثقة حبكوماهتم و هتديد سالمة السوق
و تشويه املنافسة مما يؤدي اىل هتديد التنمية االقتصادية" .

23

-3التعريفات األكادميية:
وكما ذُكر يف السابق فإن اخلطاب األكادميي حول احلكم الراشد قد وجه ابخلصوص اىل احلديث حول الفاعلني يف احلكم الراشد والروابط
املؤسساتية بينهم.
أ -عرف كاتو وآخرون ( :)Kato et al., 2000احلكم الراشد أبنه أسلوب ممارسة السلطة يف إدارة موارد الدولة اإلقتصادية واإلجتماعية
هبدف حتقيق التنمية .والدول ذات احلكم الرشيد ُمتارس السلطة مبوجب قوانني ،من خالل مؤسسات الدولة ومنظماهتا اخلاضعة للمحاسبة
واملسألة ،بكل شفافية ،ومبشاركة االفراد يف عملية التنمية وإعداد السياسات.24
ب -يُعرف أ.عزي و غ.جلطي :احلكم الراشد على انه أسلوب وطريقة احلكم و القيادة وتسيري شؤون منظمة قد تكون دولة ،جمموعة من الدول،
25
منطقة ،جمموعات حملية ،مؤسسات عمومية أو خاصة .فاحلاكمية ترتكز على أشكال التنسيق ،التشاور ،املشاركة والشفافية يف القرار.
ت : Martin Doorenbos -يهتم احلكم الراشد ابألنظمة اليت تشكل جمموعة من املبادئ األساسية لتنظيم احلياة العامة و يتضمن ذلك
املؤسسات احلكومية و املؤسسات غري الرمسية اليت تعمل يف اجملال العام.

26

.3-Iمقومات احلكم الراشد :
إن معايري تقييم احلكم ال تنحصر فقط يف تلك املتعلقة مبعدل النمو والتوازانت االقتصادية الكلية وتطور الدخل الفردي ،والصحة والتعليم،
تصدرها.
وصف احلكم ابلراشد وجب عليه تلبية معايري أخرى غري اليت ذُكرت أنفا ،وختتلف معايري احلكم الراشد ابختالف التعريفات واهليئات اليت ْ
فليُ َ
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الشفافية :الشفافية نقيض الغموض والسرية وهي تعين على مستوى الدولة واملؤسسات التابعة هلا وضوح العالقة مع اجلمهور فيما خيص إجراءاتتقدمي اخلدمات ،واإلفصاح للجمهور عن السياسات العامة املتبعة ،خاصة السياسات املالية العامة وحساب القطاع العام وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمني
عليها مبختلف مستوايهتم.27
املُساءلة:تعترب املساءلة إحدى املعايري اهلامة يف احلكم الراشد حبيث يُعرفها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي على أهنا الطلب من املسؤولني تقدميُ
التوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحياهتم وأداء واجباهتم ،واألخذ ابالنتقادات واملوجهة هلم ،وحتمل بعض من املسؤولية عن
28
الفشل وعدم الكفاءة أو عن اخلداع او الغش.
-املشاركة واحلوار:وذلك من خالل قنوات مؤسسية رمسية ُمتكن الشعب من التعبري عن رأيه يف صنع القرار لتصحيح األخطاء اليت توجد يف تصميم

السياسة وتنفيذها ،وتعزيز التالحم االجتماعي ،29واملشاركة تعين أن يكون لألفراد دورا فعال يف إدارة شؤون جمتمعهم ،وهو ما يقتضي أن تُتاح لكل األفراد
30
فرص متساوية لعرض قضاايهم ،والتعبري عن مصاحلهم وإعالن رأيهم يف القرارات املتخذة ،كما تتاح هلم فرصة حقيقة للتأثري يف عملية صنع القرار.
سيادة او حكم القانون :وهو يشري إىل مبداٍ للحكم يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات والكياانت والقطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك الدولةوُيتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل ،وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق
ذاهتا ،مسؤولني أمام قوانني صادرة علنًا ،وتُطبق على اجلميع ابلتساوي ُ
اإلنسان .ويقتضي هذا املبدأ كذلك اختاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون ،واملساواة أمام القانون ،واملسؤولية أمام القانون ،والعدل يف تطبيق
القانون ،والفصل بني السلطات ،واملشاركة يف صنع القرار ،واليقني القانوين ،وجتنب التعسف ،والشفافية اإلجرائية والقانونية.31
وزايدة على املعايري السابقة نذكر:32
املساواة :و تعين اعطاء حق جلميع االفراد يف احلصول على الفرص املتساوية يف االرتقاء االجتماعي من اجل حتسني اوضاعهم .فهم متساوونابحلقوق واحلرايت والكرامة.
 حسن االستجابة :و تعين ذلك قدرة املؤسسات على خدمة اجلميع و تلبية متطلبات كل فرد من اجملتمع و تسهيل الوصول اىل املعلومة. الفعالية :هتدف اىل توفر القدرة على تنفيذ املشاريع بنتائج تستجيب اىل احتياجات املواطنني و تطلعاهتم على أساس إدارة عقالنية و راشدة للموارد.الرؤية االسرتاتيجية :فهي الرؤية املنطلقة من املعطيات الثقافية واالجتماعية اهلادفة اىل حتسني شؤون الناس وتنمية اجملتمع والقدرات البشرية ،فهيُ
إذن صورة ذهنية ملا ينبغي أن يكون عليه املستقبل وينبغي ان يسبقها التنبؤ بتطورات الواقع احلايل لتقدير الصورة اليت سيتشكل عليها املستقبل.
التوافق :إن تعدد الفاعلني يف اجملتمع وسعيهم إىل حتقيق أهدافهم اخلاصة كل على حدى ،جعل من الواجب خلق آلية للتوافق بني هذه األطرافاملختلفة ،حبيث يسعى اجلميع إىل حتقيق أهداف اجملتمع و تغليبها قدر اإلمكان على أهدافهم و مصاحلهم اخلاصة.
بعد احلديث عن أهم املعايري اليت يقوم على عليها احلكم الراشد فإنه من املمكن القول ان هاته املعايري تتكامل وتتداخل وترتابط فيما بينها .فإذا ما
أُخذ معيار حكم القانون على سبيل املثال فإن مبادئه تقوم على أساس املشاركة يف صياغة القوانني واملساواة يف تطبيقها كذلك املساءلة فإهنا تقوم على
ُ
املشاركة من خالل اجملتمع املدين والسلطة التشريعية وشفافية أنشطة احلكومات عليه فان أي اختالل قد يصيب أحد هاته املقومات من شانه أن يضر برشاده
احلكم ،ويواجه احلكم الراشد العديد من التحدايت واملعوقات واليت مت التطرق إليها فيما يلي.
.4-Iحتدايت احلكم الراشد والفساد :
هنالك أربع عمليات يؤدي اخللل ف يها اىل اعاقة قيام حكم راشد وهي :عملية توزيع املوارد ،وعملية بلورة السياسات ،وعملية تطبيق الربامج،
وعملية توزيع الدخل ،وحسب تقرير التنمية البشرية العربية ( )2004فان عددا من التحدايت تعرتض سبيل احلكم الراشد امهها:
 عدم تلبية االدارة العامة بشكل كامل حلاجيات املواطنني؛ قصور وانعدام وسائل املساءلة؛ُ
 إعاقة فرصة مشاركة املواطنني يف عمليات اختاذ القرارات احلامسة يف حياهتم؛ عدم متتع املواطنني ابحلقوق األساسية ،مثل حقوق املواطنة واملساواة.كل هذه التحدايت من شاهنا إن توفر اجلو املالئم الستشراء ظاهرة الفساد ،ظاهرة كثر عنها احلديث نظرا خلطورهتا على االقتصاد واستفحاهلا يف إرجاء
املعمورة ،ويُعد الفساد اليوم ظاهرة شديدة االنتشار ،ذات جذور عميقة أتخذ ابعادا واسعة تتدخل فيها عوامل خمتلفة يصعب التمييز بينها.
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-1تعريف الفساد:
يُعرف برانمج االمم املتحدة االمنائي الفساد على انه اساءة استعمال السلطة العمومية او املنصب او السلطة ملنفعة اخلاصة ،سواءا عن طريق
الرشوة ،او االبتزاز او استغالل النفوذ ،او احملسوبية او الغش ،او تقدمي إكراميات للتعجيل ابخلدمات او عن طريق االختالس .ورغم ان الفساد كثريا ما يعترب

جرمية يرتكبها ُخدام الدولة واملوظفون العاملون هبا ،فانه يتفشى ايضا يف القطاع اخلاص33؛ فيما يعرفه البنك الدويل على انه اساءة استعمال الوظيفة العامة
للكسب اخلاص.
أثرا يف القطاع اخلاص ويف
وقد اقتصرت تلك التعاريف على اساءة استعمال (السلطة) يف القطاع العام ،يف حني ان الفساد قد يكون أكثر ظهورا و ً

مؤسسات اجملتمع املدين.
لذا َعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد ابنه إساءة استعمال السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة 34فهو استغالل السلطة املمنوحة سواء
كانت يف القطاع العام او اخلاص لتحقيق مكاسب شخصية.

-2أشكال الفساد:

35

هناك أشكاالً عديدة ومتنوعة تدخل ضمن إطار الفساد مثل :

 فساد موظفي القطاع العام واحلكومة بكافة أشكاله كأن يتأخر املوظف املسؤول عن منح الرتاخيص واجناز املهام لفرتات طويلة تتعطل فيها مصاحلاملواطنني فيضطر املواطن إيل دفع رشوة لكي تتم مصلحته واجراءاته.
 انتشار احملسوبية وتعيني أقارب ومعارف كبار املوظفني واملسؤولني يف الوظائف اهلامة واملميزة قضااي االبتزاز مثل الرشاوي اليت يدفعها املستثمرون حىت يتم املوافقة على طلبات االستثمار وتزداد األمور تعقيدا ابلنسبة للرشاوي اخلاصة ابملستثمريناألجانب.
 الفساد يف تقدير قيم األصول واألراضي املعدة لالستثمار سواء للمستثمرين احملليني أو االجانب وفقاً ملن يدفع الرشاوي أو اهلدااي. الفساد الناتج عن التالعب ابلدعم الذي تقرره الدولة لصاحل حمدودي الدخل ،فال يستطيع املستحق للدعم أن ُيصل عليه إال بعد تقدمي الرشاويواهلبات للموظفني .بل وقد ُيرم أصحاب احلق من الدعم وتباع السلع املدعومة يف السوق بسعر أعلى لغري املستحقني.
 فساد البريوقراطية والناتج عن كثرة االجراءات والتعقيدات والرقابة على اجلهات املختلفة.الفساد الناتج عن كثرة تغيري القوانني وتعددها فتنشأ ثغرات كثرية متكن بعض املوظفني أو املسؤولني من االستفادة منها يف حتقيق مكاسب يف صاحلهم.
-

لقي العموالت والرشاوي عن الصفقات واملقاوالت احلكومية واإلثراء من الوظيفة العامة.

-

اهلدر يف استعمال املوارد احلكومية.

-3أسباب الفساد :
تتعدد أسباب إنتشار الفساد وختتلف من بلد آلخر ،غري أن األحباث يف هذا اجملال تشري إىل أن إنتشار الفساد يزداد عند توافر الظروف العامة اليت
تسمح له ابالنتشار والتفشي،
وميكن إحصائها يف االسباب التالية:36
دخل يف تطبيق القواعد التنظيمية ،قد تكون األطراف اخلاصة على استعداد لدفع
 تدخل احلكومة يف االقتصاد :حينما يكون للمسؤولني احلكوميني ٌالرشاوي للمسؤولني احلكوميني للحصول على أي ربح ميكن تولده القواعد التنظيمية.
 خنفاض مستوى دخل املوظفني احلكوميني :يعزز هذا انتشار الفساد إذ يضطر هؤالء املوظفني إىل قبول الرشاوى كوسيلة لزايدة رواتبهم املتدنية وأتمنيدخل إضايف ،وُحتذر إدارة الشؤون املالية يف صندوق النقد الدويل من خماطر التخفيض الشامل ألجور اخلدمة املدنية الذي ميكن أن يفضي إىل ارتفاع يف
السلوك الفاسد .

 عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية اليت حتكم املؤسسات احلكومية؛ وجود قاعدة موارد طبيعية كبرية وتضخم اجلهاز اإلداري :ذلك أن توفر ثروة طبيعية كبرية يف اجملتمع يغري املسؤولني ملمارسة الفساد بصورة أكرب مما يفاجملتمعات ذات املوارد احملدودة وهذا يف غياب معلومات مفصلة عن تلك الثروات يف خمتلف مراحل اإلنتاج.37
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تنظيما آلليات املساءلة فال وجود لرقابة دستورية او
 غياب املُساءلة بكل او معظم صورها :وهو إما غياب قانوين أي ان املنظومة القانونية ال تتضمن ًُ
مساءلة برملانية وال وجود ملؤسسات للرقابة الداخلية ،وقد تكون املساءلة منظمة قانوان وهلا وجود يف املنظومة القانونية ولكنها غري فاعلة وال تؤدي دورها
ُ
املرجو منها فوجودها كعدمها.
 انعدام الشفافية :يف مؤسسات القطاع العام ومفاصل القطاع اخلاص ،والعمل بسرية ومنع املعلومات واالحصائيات من التسرب اىل اجلمهوراو االعالم او مؤسسات اجملتمع املدين.
 - IIالطريقة واألدوات :
.1-IIمعطيات الدراسة
اشتملت الدراسة على عينة من الدول العربية تقدر بـ  19دولة ،خالل الفرتة  ،2016-1996ويٌعلل اختيار العينة والفرتة الزمنية بوفرة
املعطيات ،وهو ما يسمح ابحلصول على بياانت متوازنة ( ،)BLANCED PANEL DATAأما ابلنسبة ملصادر املعطيات فقد مت االعتماد على
مصدرين :معطيات البنك العاملي ومركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية للدول اإلسالمية ).(SESRIC
ولقد مت االعتماد على برانمج  XLSTATيف الدراسة الوصفية و حتليل املركبات الرئيسية ،فيما استعمل برانمج EViews 9
يف تقدير النموذج القياسي.
-2.IIحتليل إحصائي ملؤشرات احلكم الراشد :
يصدر البنك الدويل بوترية سنوية املؤشرات العاملية إلدارة احلكم( ،)WDIتصف هاته املؤشرات مدى رشادة احلكم وحتقيق معايريه،
ابستعمال  6مؤشرات يتم العمل هبا منذ  ،1996وتقسم املؤشرات العاملية إلدارة احلكم اىل  3جمموعات حتتوي كل جمموعة على مؤشرين اثنني (38انظر
امللحق(.) )1
-1املتوسطات واالحنرافات املعيارية:
لوحظ من خالل القيم املبينة يف امللحق( )2أن متوسطات كل مؤشرات احلكم الراشد سالبة وأن قيَمها مقاربة اىل الصفر وهي القيمة املتوسطة
قيم ضعيفة ،اما فيما خيص االحنرافات املعيارية فقد سجلت مؤشرات
للمؤشرات وهذا خالل السنتني املدروستني ،عدى مؤشر الصوت واملساءلة الذي سجل ً
احلكم الراشد قيم كبرية نوعا ما يدل على التشتت والتباين بني الدول وابألخص ابلنسبة ملؤشر االستقرار السياسي.

-2حتليل االرتباط:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف مصفوفة االرتباط(امللحق( ، ))3نالحظ وجود عالقة طردية قوية بني مؤشر السيطرة على الفساد ومؤشرات
(االستقرار السياسي ،فعالية احلكومة ،نوعية ا ألطر التنظيمية وسيادة القانون) ،وكذلك عالقة طردية متوسطة بني مؤشر السيطرة على الفساد ومؤشر الصوت
واملساءلة ،يف الدول العربية حمل الدراسة.
 -3.Iحتليل املركبات الرئيسية :ACP
عند اجراء حتليل املركبات الرئيسية البد من حتقق بعض الفرضيات ،ومن اهم الفرضيات وجود ارتباط خطي بني املتغريات(ملحق )-3-وكذلك توزيع
املتغريات توزيعا طبيعيا ،وهو مت التحقق منه من خالل اختبارات التفلطح وااللتواء ،حيث بينت احتماالت احصائية  Jarque-Beraصحة فرضية
التوزيع الطبيعي جلميع املتغريات ( امللحق ) -2-
مت اجراء حتليل للمركبات الرئيسية بني مؤشرات احلكم الراشد على العينة املدروسة لغرضني اثنني:
 الغرض األول يتمثل يف معرفة نوعية العالقة اليت تربط بني مؤشر السيطرة على الفساد وابقي مؤشرات احلكم الراشد. -الغرض الثاين يتمثل يف معرفة توزيع االفراد(الدول) وفقا للمتغريات ووصف التباين بني االفراد مع جتميع االفراد يف جمموعات متجانسة.
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-1املعلم العاملي األول (:)Premier Plan Factoriel
أ-االرتباط بني املتغريات:
يتبني من خالل مصفوفة االرتباط (امللحق( ))3و الشكل البياين( امللحق( ) )4وبعد مالحظة الزوااي بني األشعة املمثلة للمتغريات تَبني لنا أبن

مؤشر السيطرة على الفساد يرتبط طرداي مع ابقي مؤشرات احلكم الراشد ابلنظر اىل أن اغلب الزوااي حادة 39فهي تدل على االرتباط القوي بني مؤشرات
احلكم الراشد ،عدى مؤشر الصوت واملساءلة والذي يرتبط مع ابقي املؤشرات ارتباطا متوسطاً.
ومن املمكن أيضا القول إن احملور األول ميثل السيطرة على الفساد كمركبة أساسية ابلنظر اىل املسامهة الكبرية ملؤشر السيطرة على الفساد يف تفسري
احملور (انظر امللحق( ،))5وعليه فإن احملور األول يتميز خباصية "أثر احلجم" ،40ضف اىل ذلك االرتباط الطردي ملؤشرات احلكم الراشد مع احملور األول
واالرتباط الطردي مع احملور الثاين (ما عدى مؤشر الصوت واملساءلة)؛ إذن كلما اُجته ميني احملور األول حتسنت مؤشر السيطرة على الفساد او مبعىن اخر
مؤشرات احلكم الراشد.
أما ابلنسبة اىل مؤشر الصوت واملساءلة فإنه يساهم بنسبة كبرية يف عطالة احملور الثاين وعليه فان احملور الثاين ميثل مؤشر الصوت واملساءلة ،أي إنه
كلما ُاجته أسفل احملور كلما حتسنت قيمة املؤشر.

ب-إسقاط االفراد يف املعلم األول:

ُميكن حتليل االرتباط بني املتغريات من معرفة توجهات كل دول يف رشادة احلكم وسيطرهتا على الفساد ،وحتديد الدول ذات التوجهات املشرتكة،
وذلك بعد اسقاط سحابة االفراد على املعلم.
من خالل امللحق( )4وامللحق ( )6لوحظ أن اغلب الدول املأخوذة يف العينة تتميز بضعف مؤشر الصوت واملساءلة ،وتعترب السعودية اسوء هاته
الدول من حيث مؤشر الصوت واملساءلة ،يف حني تعترب (لبنان ،الكويت األردن ،تونس ،املغرب) االحسن نسبيا.
وابإلمكان التفريق بني جمموعات من الدول كااليت:
 جمموعة تضم دول تتميز مبؤشرات حكم جيدة وسيطرة عالية على الفساد نسبيا ،وتتكون من (االمارات العربية املتحدة ،البحرين ،األردن،الكويتُ ،عمان ،قطر).
جمموعة دول تتميز مبؤشرات حكم متوسطة وسيطرة متوسطة على الفساد ،وتتضمن (املغرب ،تونس ،اململكة العربية السعودية). جمموعة دول تتميز مبؤشرات حكم سيئة سيطرة ضعيفة على الفساد ،مشكلة من (مصر ،اجلزائر ،موريتانيا لبنان).جمموعة دول تتميز بنوعية حكم سيئة وسيطرة ضعيفة جدا على الفساد ،مكونة من (العراق ،ليبيا ،السودان ،سوراي ،اليمن).كان اهلدف من اجراء حتليل املركبات الرئيسية هو معرفة العالقة اليت تربط مؤشر السيطرة على الفساد مع ابقي مؤشرات احلكم الراشد ،وكذلك
ملعرفة الدول اليت متتلك نفس ِ
السمات فيما خيص رشادة احلكم والسيطرة على الفساد ،وقد أظهر التحليل ارتباطا موجبًا بني مؤشرات احلكم الراشد والسيطرة
على الفساد ،وأن الدول العربية اليت تتميز بنوعية حكم جيدة متتاز أيضا بسيطرة عالية على الفساد ،والعكس صحيح ،كما مكننا حتليل املركبات الرئيسية من
تلخيص مؤشرات احلكم الراشد يف مركبة رئيسية تتمثل يف مؤشر السيطرة على الفساد وذلك ابلنظر اىل مسامهته الكبري يف تفسري احملور األول.
 .4-IIمنوذج الدراسة
مبا أن السيطرة على الفساد تعترب من مقومات رشادة احلكم ول لتحقق من فرضية الدراسة والوصول اىل هدفها واملتمثل يف قياس أثر السيطرة على
الفساد على النمو االقتصادي يف عينة من الدول العربية ،مت استخدام منوذج ابنل ديناميكي ( )Panel Dynamic Modelوذلك بعد اختبارات
االستقرارية لتحديد النموذج املالئم للتقدير ،ومت اجراء اختبار ( )Pedroniللكشف عن العالقة التوازنية طويلة االجل بني املتغريات.
سنعتمد يف هذه الدراسة على منوذج النمو النيوكالسيكية ،أين يكون الناتج احمللي اخلام دالة يف كل من رأس املال املادي والعمالة واالنفاق العمومي،
ومؤشر السيطرة على الفساد وهذا وفق الصيغة الرايضية التالية:
)…(1
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 :لوغاريتم الناتج احمللي اخلام ابلدوالر األمريكي وابألسعار الثابتة لسنة 2010؛
 :لوغاريتم العمالة؛
 :لوغاريتم رأس املال املادي ابلدوالر األمريكي وابألسعار الثابتة لسنة 2010؛
 :لوغاريتم االنفاق العام ابلدوالر األمريكي وابألسعار الثابتة لسنة 2010؛
 :مؤشر السيطرة على الفساد.
 .5-IIدراسة االستقرارية
تعترب دراسة االستقرارية من اهم مراحل الدراسة القياسية للسالسل الزمنية ،وذلك بتحديد رتبة تكامل كل سلسلة على حدى هبدف اختيار التقنية
املناسبة لتقدير النموذج القياسي ،وابلنسبة حلالة املعطيات الطولية ( (panel dataفإن اختبار استقرارية السالسل يتطلب اجراء العديد من االختبارات
واختاذ قرار استقرارية السلسلة من عدمها بناءا على النتيجة الغالبة.
بعد حتليل نتائج اختبار استقراريه السالسل (امللحق( ،))6تبني لنا أن بعض السالسل متكاملة عند الدرجة ، 𝑰=1وأن بعض السالسل متكاملة عند
املستوى𝟎=𝑰  ،وابلتايل ميكن استعمال منهجية االحندار الذايت لإلبطاء املوزع 𝐋𝐃𝐑𝐀 لدراسة عالقة التكامل املشرتك بني املتغريات يف حال ما إذا وجد.
.6-IIاختبار التكامل املشرتك:
اقرتح )(Pedroni 2004اختبار للكشف عن وجود عالقة توازنيه طويلة االجل بني املتغريات يف حالة البياانت الطولية (Panel
) ،dataوقد مت بناء هذا االختبار على أساس جمموعتني ،اجملموعة األوىل تضم أربع احصائيات ختترب وجود عالقة تكامل مشرتك يف حالة جتانس االفراد
) ، (Within-dimensionاما اجملموعة الثانية فتضم ثالث احصائيات ختترب فرضية وجود عالقة تكامل مشرتك يف حالة عدم وجود جتانس بني
االفراد ،أي ختترب الفرضية عند كل فرد على حدى ( ،)Between dimensionويتم اختاذ قرار صحة الفرضية من عدمه بناءا على نتائج اغلبية
االحصائيات ،وتبني نتائج االختبار املبينة يف امللحق( )7وفقا ألغلب قيم االحتماالت صحة فرضية وجود عالقة تكامل مشرتك بني النمو االقتصادي وابقي
املتغريات املستقلة عند مستوى معنوية .%5
.7-IIتقدير النموذج:
وبناءا على نتائج اختبار االستقرارية واختبار التكامل املشرتك ،فإن النموذج املالئم لتقدير العالقة بني النمو االقتصادي وابقي املتغريات املستقلة هو
منوذج (االحندار الذايت لإلبطاء املوزع)  ،ARDLويف حالة البياانت الطولية ( )Panel Dataيتم تقدير منوذج تصحيح اخلطأ ابستعمال طريقة
(. B.Escofier J.Pagès(2008))Pooled Mean Groupولقد مت تقدير منوذج ين قياسي ،يضم لوغاريتم الناتج احمللي اخلام كدالة يف
العمالة ورأس املال املادي إضافة اىل مؤشر الفساد ولوغاريتم االنفاق العام مع إضافة تفاعل بني متغرية السيطرة على الفساد واالنفاق العام
( )control*LGوبني متغرية السيطرة على الفساد ورأس املال الثابت( ،)control*LKهبدف قياس االثر غري املباشر للفساد على النمو االقتصادي
عرب قنايت االنفاق ورأس املال املادي.
وعليه فإن النموذج بشكله العام يكتب على الشكل التايل:

اما منوذج تصحيح اخلطأ  Error Correction Modelللنموذج فيكتب كما يلي:

حيث:
متثل

العالقة طويلة األمد مع

كمعامل ارجاع.
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 -IIIالنتائج ومناقشتها :
يتضح من خالل النتائج املبينة يف اجلدول لتقدير النموذج األول أبن قيمة معلمة معامل االرجاع تقدر بـ ( )-0.25وهي معنوية احصائيا ،وتشري
اإلشارة السالبة للمعلمة اىل وجود عالقة طويلة االجل بني النمو االقتصادي وابقي املتغريات املستقلة وأن سرعة تعديل االختالل تقدر بـ  %25سنواي ،أي
أن االختالل يف العالقة التوازنية بني النمو االقتصادي واملتغريات املستقلة يتطلب أربع سنوات على األكثر حىت تعود العالقة اىل قيمتها التوازنية طويلة األمد.
على املدى الطويل كل املتغريات املستقلة معنوية احصائيا ما عدى متغرية االنفاق العام كما هو مبني يف امللحق( )8كما ان اإلشارات املعلمات
جاءت متوافقة مع مت افرتاضه آنفا ابستثناء التفاعل بني مؤشر السيطرة على الفساد و راس املال املادي ،فبالنسبة ملتغري رأس املال املادي ( )LKفإنه يرتبط
إجيابيا ابلناتج احمللي اخلام ،اذ ان الزايدة بـ %1حجم راس املال املادي يسهم يف زايدة قدرها  %0.78من الناتج احمللي اخلام ،أما ابلنسبة حلجم العمالة فإهنا
تؤثر اجيااب على الناتج احمللي اخلام ،اذ ان الزايدة بـ  % 1يف حجم العمالة )(LLيؤدي اىل زايدة يف الناتج احمللي اخلام
بـ  ، %0.59أما ابلنسبة ملؤشر السيطرة على الفساد( )Control_of_corruptionفإنه يؤثر إجيااب على النمو االقتصادي يف الدول حمل
الدراسة وهو ما أكده ) ،N.Akai et al (2005وتعين االشارة املوجبة ملتغرية التفاعل( )Control_Lgأبن السيطرة على الفساد تؤدي اىل حتسني
أداء االنفاق العام وزايدة اثره على النمو االقتصادي ،وهي نتيجة أتيت يف سياق ما جاء به ) Sevensson (2005و Tanzi and Davoodi
) ، (1997أما اإلشارة السالبة ملتغرية ) )Control_LKفتعين أنه كلما زادت السيطرة على الفساد أدى ذلك اىل اضعاف أداء راس املال الثابت
وتراجع اثره على النمو االقتصادي على املدى الطويل وهنا تظهر لنا آاثر الفساد االجيابية يف بيئة مؤسساتية سيئة تتميز إبجراءات معقدة و بريوقراطية غري
فعالة وهو ما يتوافق مع طرح القائل أبن الفساد يعترب حمركا للنشاط االقتصادي يف الدول اليت تتميز بنوعية مؤسسات سيئة & R.Marakbi
). C.Turcu(2016
اما يف املدى القصري فإن اغلب املعلمات تعترب غري معنوية احصائيا ما عدى معلمة السيطرة الفساد وتشري النتائج اىل ان مؤشر السيطرة على
الفساد يؤثر سلبا على النمو االقتصادي يف املدى القصري وهو ما يتوافق مع فرضية الفساد كمحرك للنشاط االقتصادي وما جاء به ( Lui (1996اذ أن
الفساد قد يُسهم إجيااب يف حتقيق النمو االقتصادي على املدى القصري ،فهو يٌعترب حالً لفشل احلكومة يف التخفيف من العراقيل البريوقراطية ،اذ أن دفع الرشى
واستعمال احملسوبية والنفوذ قد يُسرع من اإلجراءات البريوقراطية ويرفع العوائق اليت تشكل حائال أمام املستثمرين ،وعليه فان احلد من الفساد سيؤثر على
الناتج احمللي اخلام يف املدى القصري.

 -IVاخلالصة :
لقد أمجعت الدارسات السابقة على وجود عالقة بني الفساد والنمو االقتصادي ،وانقسمت بني طرحني األول يرى الفساد على انه حمرك للنشاط
االقتصادي والثاين يرى الفساد على انه معوق لعجلة النشا ط االقتصادي ،كما بينت بعض الدراسات أبن أثر الفساد على النمو االقتصادي قد خيتلف وفقا
للبيئة املؤسساتية اليت حتكم االقتصاد ،وان هذه االاثر قد ختتلف يف املدى الطويل والقصري.
ولقد توصلت دراستنا اىل أن السيطرة على الفساد تعترب من اهم مقومات رشادة احلكم وأن اعتماد مقاربة احلكم الراشد قد يساهم يف احلد من
الفساد ،وقد بني النموذج القياسي أبن للسيطرة على الفساد آاثرا على النمو االقتصادي يف الدول العربية حمل الدراسة قد ختتلف يف املدى القصري والطويل،
اذ ان السيطرة على الفساد يف املدى الطويل سيؤثر إجيااب على النمو االقتصادي كما انه يساهم يف زايدة فعالية االنفاق العام يف حتقيق النمو االقتصادي اال
انه يضعف من فعالية االستثمار يف حتقيق النمو االقتصادي ،كما انه يؤثر سلبا على النمو االقتصادي على املدى القصري.
من خالل النتائج املتوصل هلا عرب هذه الدراسة فإنه ميكن القول أبن اعتماد مقاربة احلكم الراشد حملاربة الفساد ستعود ابلنفع على الدول حمل
الدراسة شريطة ارفاقها إبصالحات مؤسساتية عميقة تشمل املؤسسات االقتصادية والسياسية هبدف القضاء على الفساد من جذوره.
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 مالحق :امللحق) :(1مؤشرات قياس رشادة احلكم.
مؤشرات احلكم الراشد
اجملموعة االوىل

اجملموعة الثانية

اجملموعة الثالثة

العملية اليت يتم من خالهلا اختيار احلكومات

قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسات

احرتام املواطنني والدولة للمؤسسات

ومراقبتها واستبداهلا.

-1الصوت واملُساءلة :يقيس هذا املؤشر مدى
قدرة مواطين بلد ما على املشاركة يف انتخاب
حكومتهم ،وكذلك حرية التعبري ،وحرية تكوين
اجلمعيات ،واإلعالم احلر.

سليمة على حنو فعال.

-3فاعلية احلكومة :يقيس هذا املؤشر نوعية
اخلدمات العامة ،ونوعية اخلدمة املدنية ودرجة
استقالليتها عن الضغوط السياسية ،ومصداقية
التزام احلكومة هبذه السياسات.

-5السيطرة على الفساد :يقيس هذا املؤشر أي
مدى يتم استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب
خاصة ،مبا يف ذلك كل أشكال الصغرية والكبرية
من الفساد ،فضال عن "االستحواذ" على الدولة
من طرف النخب واصحاب املصاحل خاصة.

-6سيادة القانون:
-2االستقرار السياسي وغياب العنف-4 :نوعية اآلطر التنظيمية:
يقيس هذا املؤشر احتمال تعرض احلكومة اىل يقيس هذا املؤشر قدرة احلكومة على صياغة يقيس هذا املؤشر مدى ثقة املتعاملني يف قواعد
زعزعة االستقرار أو اإلطاحة هبا بطريقة غري وتنفيذ السياسات واألنظمة السليمة اليت تسمح اجملتمع وااللتزام هبا ،وخاصة نوعية تنفيذ العقود.
بتعزيز وتنمية القطاع اخلاص.
دستورية أو عنيفة الوسائل.
املصدر:
D. Kaufmann,A. Kraay, M.Mastruzzi)2009(,Governance matters VIII Aggregate and Individual
Governance Indicators , The World Bank,P6

امللحق ) :(2وصف املتغريات
Political

Goverment

Control of

Voice and

-1.040624

-0.322398

-0.333384

-0.580800

-0.299455

-0.340394

-0.965847

-0.169837

-0.175043

-0.385537

-0.208949

-0.429738

-0.413381

0.631965

0.724648

1.031477

0.976216

0.894320

-1.726642

-1.585923

-1.602752

-2.250224

-1.485840

-1.374269

Minimum

0.425072

0.738446

0.749017

0.984142

0.720872

0.722231

Std. Dev.

-0.437648

-0.251837

-0.276587

-0.117821

-0.023865

0.191102

Skewness

2.029959

1.677411

1.896164

2.286935

1.964349

1.838704

1.280341

1.502198

1.143342

0.422992

0.806139

1.121017

0.527202

0.471848

0.564581

0.809373

0.668266

0.570919

accountability

Regulatory Rule of law

املصدر :من اجناز الباحثني انطالقا من

stability

corruption effectiveness

Mean

Median

Maximum

Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

خمرجات.Eviews 9
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امللحق ) :(3معامالت االرتباط) (n-Pearsonبني متوسطات مؤشرات احلكم الراشد يف الدول العربية خالل الفرتة .2016-1996
Variables

voice

voice

1

law regulatory effectiveness stability

stability

1 0,4168

regulatory

0,8548 0,5886 effectiveness
law

corruption

corruption

1

0,7785 0,6144

0,9603

1

0,8846 0,5307

0,9522

0,9406

0,9018 0,5189

0,9679

0,9355

1

1 0,9642

املصدر :من اجناز الباحثني بواسطة برانمج .2015 XLSTAT
امللحق ) :(4اسقاط املتغريات و االفراد على املعلم(.)F1,F2

املصدر :من اجناز الباحثني بواسطة برانمج .2015 XLSTAT
امللحق(:)5مسامهة املتغريات و نسب ارتباطها مع احملاور .F1,F2
نسب مسامهة املتغريات يف تفسري
احملاور .F1,F2

نسب ارتباط املتغريات مع احملاورF1,F2

F1

F2

F1

F2

voice and account

8,15%

84,83%

63,97%

-75,97%

political stability

16,03%

9,88%

89,68%

25,94%

government effectiveness

19,23%

0,18%

96,22%

3,58%

regulatory

18,49%

0,17%

96,31%

-3,49%

rule of law

18,97%

2,04%

97,55%

11,78%

contrôle of corruption

19,11%

2,87%

97,92%

13,98%

املصدر :من اجناز الباحثني بواسطة برانمج .2015 XLSTAT
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امللحق(:)6احداثيات االفراد يف احملاور .F1,F2
االفراد

F1

F2

ARE

3,4512

0,5182

2,1100

0,2173

-1,2651

-0,5624

-0,4289

-0,0826

-3,7308

-0,3486

1,6379

-0,5420

2,1153

-0,6251

LBY

-0,1978

-1,7925

-2,7195

0,9513

MAR

0,7946

-0,8007

-0,5170

-0,5102

2,4889

0,6241

3,1602

0,6637

0,3923

1,7382

-3,6421

0,5373

-2,4421

1,0507

1,1915

-0,4947

-2,3987

-0,5421

BHR

DZA
EGY
IRQ
JOR

KWT
LBN

MRT

OMN
QAT
SAU

SDN
SYR

TUN

YEM

المصدر :من انجاز الباحثين بواسطة برنامج .2015 XLSTAT
امللحق ( :)7نتائج اختبار استقرارية السالسل.
 P-Valueعند المستوى

Im-Pesa-Shi

ADF - Fish

PP

النتيجة

Breitung Lev-Lin-Chu
LGDP

0.98

0.99

1.00

0.99

1.00

غري مستقرة

LL

*0.00

0.99

*0.00

*0.00

0.99

مستقرة

LK

0.99

0.21

0.99

0.97

0.29

غري مستقرة

LG

0.84

0.66

0.68

0.31

0.26

غري مستقرة

CONTROL

0.21

0.055

0.44

0.62

0.31

غري مستقرة

 P-Valueعند الفراق االول
D.LGDP

*0.019

*0.00

*0.0061

*0.012

*0.00

مستقرة

D.LG

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

مستقرة

D.LK

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

مستقرة

D.CONTROL

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

مستقرة
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امللحق( :)8نتائج اختبار التكامل املشرتك . Pedroni test
معلمة االحندار الذايت املشرتكة )(Within-dimension
-1.124263

االحتمال
0.8121

االحصائية
Panel v-Statistic
Panel rho-Statistic

3.593926

0.9937

Panel PP-Statistic

-0.904057

*0.0074

Panel ADF-Statistic

-0.903223

0.0601

معلمة االحندار الذايت الفردية ((Between-dimension
Group rho-Statistic

4.814230

1.00

Group PP-Statistic

-4.523373

0.0019

Group ADF-Statistic

-0.824464

*0.2191

املصدر :من اجناز الباحثني انطالقا من خمرجات.Eviews 9
امللحق ( : )9نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ.

املصدر :من اجناز الباحثني انطالقا من خمرجات .Eviews 9
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