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بهبود کیفیت نهادهای کشور با جذب سرمایهگذاران ،به ارتقاء سطح رشد ،توسعه و رفاه
اقتصادی منجر می شود .با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور
در حال توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت ،همچون ایران ،چه تاثیری بر رشد و
رفاه اقتصادی دارد .به دلیل بیننسلی بودن درآمدهای حاصل از سرمایههای طبیعی ،عدالت
حکم میکند که بهرهبرداری از این منابع با توجه به حقوق بیننسلی صورت گیرد .از طرفی به
دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولتها ،کشورهای نفتخیز در پی
یافتن درآمدهای جایگزین مناسب هستند .یکی از موجهترین منابع درآمدی دولت برای
جایگزینی با فروش منابعطبیعی ،درآمد مالیاتی است .هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی
درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر در ایران ،با توجه به کیفیت نهادها است .بنابراین الگوی
اثر درآمد نفت بر شاخصهای نهادی حکمرانیخوب ،به روش حداقلمربعاتپویا طی سالهای
 1396-1375برآورد و رابطهای به شکل  Uمعکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص-
های نهادی ،و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آنها نتیجه گرفته شد .سپس
اثر شاخصهای نهادی بر رفاه طولعمر در قالب الگوی نسلهای همپوشان و به روش معادالت
به ظاهر نامرتبط برآورد شد .نتایج نشان داد که برخی از شاخصهای نهادی بر رفاه طولعمر اثر
مثبت ،برخی اثر منفی یا اثر معناداری نداشتهاند .اجرای سناریوهایی برای جایگزینی درآمد
نفت با مالیات نشان داد که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش
مالیات بر دستمزد ،رفاه طولعمر افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :نهادها ،حکمرانی خوب ،نسلهای همپوشان ،رفاه طول عمر.
طبقهبندی .I31 ،H11 ،O43 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
مطابق با الگوهای رشد اقتصادی برخورداری از ذخایر منابع طبیعی ،از جمله منابع نفت
و گاز ،به عنوان ذخایر سرمایه از شروط الزم برای شروع فرآیند رشد است .با این وجود،
در چارچوب نظری و نتایج کارهای تجربی اختالفهای اساسی در مورد اثر وفور منابع
طبیعی ،به ویژه نفت ،بر رشد و رفاه اقتصادی وجود دارد .گروهی معتقدند برخورداری
کشور از ذخایر نفتی تأثیر مثبتی بر رشد و رفاه اقتصادی دارد .گروهی دیگر وفور منابع
طبیعی را مانع دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی دانسته و از آن به عنوان بالی منابع
طبیعی نام میبرند (مهرآرا و کیخا .)1387 ،1با این وجود از جنبه نظری ،منابع طبیعی
به عنوان عامل تولید ،منبع درآمد و موهبتی خدادادی برای اقتصاد کشورهای برخوردار
به حساب میآیند و وفور این منابع به طور مستقیم نمیتواند باعث کاهش رشد اقتصادی
شود (توفیقی و یحیوی رازلیقی .)1395 ،2اکنون این سؤال مطرح میشود که چرا
کشورهای دارای منابع عظیم نفتی در استفاده از ثروت حاصل از فروش نفت در راستای
دسترسی به توسعه پایدار موفق نبودهاند؟ این مقاله برای پاسخگویی به سؤال فوق از
نظریه نهادگرایان استفاده میکند و برای درك نحوه تبدیل موهبت نفت به مصیبت در
ایران و همچنین تفسیر تصمیمات سیاستی ،بر رابطه درآمدهای نفتی و نهادهای
حکمرانی ،تمرکز میکند .بدین منظور مقاله حاضر در  6بخش تدوین شدهاست .در
بخش دوم مبانی نظری نهادها ،ارتباط آنها با درآمد نفت ،رشد و رفاه بیان میشود.
بخش سوم به مروری بر پیشینه موضوع میپردازد .در بخش چهارم تصریح الگوها ،نتایج
آزمونها و برآوردها بیان میشود .در بخش  5نتایج و در بخش  6پیشنهادات سیاستی
ارائه خواهد شد.

 -2ادبیات موضوع
-1-2رانتجویی ،کیفیت نهادی و رشد اقتصادی
رانت در لغت به معنای بهره مالکانه ،کرایه و اجاره است و در واقع درآمدی است که از مواهب
طبیعی به دست میآید .رانتجویی فرآیندی است که طی آن یک فرد ،نهاد یا گروه صاحب
اطالعات ،فرصتها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بیبهرهاند و با تصاحب این فرصتها به
)Mehrara & Kikha (2008
)Tofighi & Yahyavi Razlighi (2016
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سرمایههای مالی و موقعیتهای ممتاز سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی دست یابند .منظور از
رانت در اقتصاد سیاسی ،درآمدهایی است که برای دولت از منبع خارجی تأمین میگردد،
مانند درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت و یا درآمدی که مصر به عنوان حق
عبور کشتیها از کانال سوئز کسب میکند .با توجه به تعاریف گذشته میتوان واژه رانت را به
این صورت تعریف نمود :رانت نوعی درآمد حاصل از منابع طبیعی یا اهدایی طبیعت به انسان
میباشد که از فعالیت و نقش انسان حاصل نشده است ،بلکه انسان تنها استخراجکننده و
استفادهکننده از مزایای پس از استخراج آن است (فضلینژاد و احمدیان.)1389 ،1
اصلیترین بازتاب نهادها ،در قوانین رسمی جامعه میباشد که شامل قوانین سیاستی (و
قضایی) ،قوانین اقتصادی و قراردادها است (نورث .)1385 ،2قوانین سیاسی ،ساختار حاکمیت،
ساختار تصمیمگیری و سطوح نظارتی را تعیین میکنند ،و قوانین اقتصادی نحوه برخورداری
از دارایی و انتفاع از درآمدهای ناشی از آن و همچنین توانایی و نحوه انتقال منابع را در قالب
حقوق مالکیت مشخص میکنند .دولت به عنوان یک سازمان اقتصادی -سیاسی نقش تعیین
کنندهای در وضع و اعمال این قوانین دارد .دولتها در این رابطه دو مسیر کلی پیشرو دارند:
اول -وضع قوانین و حقوق مالکیت به گونهای که رانت گروه حاکم را حداکثر کند .دوم-
کاهش هزینههای معامالتی برای ترغیب حداکثرسازی تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی به
عنوان سهم دولت در بازار تولید (نورث .)1379 ،3هر دو هدف فوق درآمد گروه حاکم را
افزایش میدهند ،هرچند تا حدودی با یکدیگر ناسازگارند .هدف اول مستلزم حقوق مالکیت
ناکارا در عرصه اقتصادی است که منجر به افزایش هزینههای مبادالتی میشود و رشد
اقتصادی بلندمدت را با مخاطره روبرو میکند .هدف دوم متضمن تقویت بخش تولیدی
جامعه است که به رشد و توسعه بلندمدت میانجامد .قیود نهادی و تحدید ساختار قدرت که
ماهیت دولت را تحت تأثیر قرار میدهند ،مشخص میکنند که تا چه حد گروه حاکم در پی
تحقق هدف اول است که جامعه را از رشد اقتصادی دور میکند و یا اینکه در پی تحقق هدف
دوم است که جامعه را در مسیر رشد و توسعه قرار میدهد (توفیقی و یحیویرازلیقی،
 .)1395در این میان بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که غارتگری یا توسعهگرایی دولتها
به منشأ درآمدهایشان بستگی دارد .در واقع شیوه کسب درآمد دولت ،بر الگوهای نهادسازی
1

)Fazlinejad & Ahmadian (2010
)North (2006
3
)North (2000
2
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آن تأثیر میگذارد .رانتها و درآمدهای عظیم نفتی نوع متمایزی از محیط نهادی ،یعنی دولت
نفتی را به وجود میآورد .به عقیده راس )2001( 1کشورهایی که اصلیترین فعالیتهای
اقتصادیشان صدور نفت است ،انواع خاصی از طبقات اجتماعی ،گروههای سازمانیافته و
الگوهای اقدام جمعی هم در سطح داخلی هم در سطح خارجی به وجود آوردند ،که ارتباط
مستقیمی با دولت دارد و از رانت نفت منتفع میشوند .متأسفانه این نوع از دولت اثرات زیان-
باری را بر کیفیت نهادهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت .الیت و ویدمن2
( )1999نیز ادعا میکنند که مهمترین عامل تعیینکننده سطح فساد هر کشور ،پدیده رانت-
جویی است .رانتجویی موجب اشاعه رشوه ،ناکارایی و تضعیف سیاستهای عمومی و انحراف
نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به سمت رانتجویی خواهد شد (ترویک .)2002 ،3باسدائو و
لی )2009( 4استدالل میکنند فساد و اقتدارگرایی ،فقدان حق اظهارنظر و پاسخگویی از
اصلیترین ویژگیهای دولتهای رانتیر میباشند ،که این ویژگیها کانالهای اصلی توضیح
نفرین منابع طبیعی هستند .از طرف دیگر راس ( )2001ادعا میکند دولتی که بهرهمند از
درآمد سرشار منابع طبیعی است ،تمایل کمی به برقراری نظام مالیات کارآمد دارد .چنین
دولتی مالیات کمتر و یا هیچ مالیاتی را از مردمانش طلب نمیکند .این مسأله باعث کاهش
رغبت پاسخگویی دولت به مردم و تمایل مردم به شرکت در فرآیندهای دموکراتیک و
انتخابهای عمومی خواهد شد .در این نوع کشورها نخبگان سیاسی و دولتی نیازی به چانه-
زنی و جلب رضایت نخبگان اجتماعی ندارند .از طرفی در غیاب سازمانها و نهادهای
شهروندی امکان نظارت مناسب بر تصمیمات و عواقب تصمیمات دولتها نیز وجود نخواهد
داشت (توفیقی و یحیویرازلیقی.)1395 ،
-2-2کیفیت نهادی ،تعادل رانتجویی و تعادل تولیدی
کشورهایی که به پدیده رانتجویی دچار شدهاند ،همگی دارای ویژگیهایی نظیر وابستگی به
درآمد نفت ،کاهش قدرت رقابتی بخشها ،افزایش واردات کاالهای مصرفی وکاالهای با
فناوری باال ،نابرابری دستمزد در بخش نفت در مقایسه با سایر بخشها ،جابهجایی نیرویکار و
سرمایه ،انتصاب افراد فاقد دانش و تجربه کافی به سمتهای باال ،رانتجویی گروههای مختلف
وابسته ،نوسان قیمت نفت خام و درآمد متغیر حاصل از آن ،شکست پروژههای تعریف شده،
1
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3
Trovik
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افزایش بدهیها ،کاهش سطح آموزش ،افزایش فساد ،نابرابری و ضعف زیرساختها و نهادها و
توزیع نابرابر درآمد هستند (رحمانی و گلستانی .)1388 ،1اما این نوع از دولت زمانی موجود،
تقویت و پایدار خواهد بود که پاداش و سود مورد انتظار رانتجویی به طور قابل توجهی از
فعالیتهای تولیدی و مولّد ثروت بیشتر باشد .زمانی که کیفیت نهادی از یک حد آستانهای
باالتر باشد ،اقتصاد در یک تعادل تولیدی قرار دارد .یعنی فعالیت تولیدی وجه غالب اقتصاد را
تشکیل میدهد .در این حالت حتی با وجود منابع طبیعی سرشار و رانت حاصل از این منابع،
اقتصاد توان جذب کافی این منابع به سمت تولید و فعالیتهای مولد را داراست .در مقابل،
زمانی که کیفیت نهادی از این حد آستانهای پایینتر باشد ،اقتصاد در تعادل رانتجویی قرار
دارد .این موضوع نشان میدهد که منابع طبیعی چگونه ترتیبات نهادی را در معرض آزمایش
و چالش قرار میدهد (توفیقی و یحیویرازلیقی .)1395 ،در تعادل تولیدکننده ،افزایش منابع
طبیعی رشد اقتصادی باالتر و عملکرد بهتر نهادها را در بر خواهد داشت .در مقابل در تعادل
رانتجویانه ،افزایش منابع طبیعی در نقش مصیبت ظاهر شده و رشد اقتصادی را کاهش
خواهد داد .بدین ترتیب افزایش درآمدهای منابع طبیعی دو اثر خواهد داشت .اول -اثر آنی:
به افزایش مستقیم درآمد ملی ناشی از فروش منابع طبیعی اشاره دارد .دوم -اثر جابه جایی:
به این واقعیت اشاره دارد که با افزایش درآمد منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ،اقتصاد از
تعادل تولیدکننده به تعادل رانتجویانه حرکت خواهد کرد و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش
خواهد یافت .در کشورهایی که دچار نفرین منابع طبیعی هستند ،اثر جابهجایی بیشتر از اثر
آنی است و هر افزایشی در منابع طبیعی از طریق متأثر ساختن کیفیت نهادها ،رشد اقتصادی
را با مخاطره مواجه میسازد .بنابراین هر چه رانت منابع طبیعی بیشتر شود ،کیفیت نهادی
نیز باید سطح باالتری داشته باشد تا از گذار اقتصاد به تعادل رانتجویانه جلوگیری کند
(مهالم و همکاران.)2006 ،2
-3-2اثر درآمد نفت بر کیفیت نهادی
دولین و لوین )2004( 3بیان میکنند که بسیاری از اختاللهای اقتصادی در کشورهای
صادرکننده نفت ،مربوط به افزایش بیش از حد هزینههای دولت در دورههای رونق است.
تحت رویکرد کینزی ،انتظار براین است که با افزایش مالیم بودجه دولت در دوره رونق محدود
1

)Rahmani & Golestani (2009
Mehlum et al.
3
Devlin & Lewin
2
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درآمدهای نفتی ،اقتصاد ظرفیت و توانایی الزم برای جذب درآمدهای اضافی را داشته باشد و
در نتیجه تولید ملی افزایش یابد .درحالیکه افزایش بیش از حد درآمدهای نفتی و در پی آن
بودجه دولت ،با توجه به اشتغال کامل عوامل تولید در طرف عرضه ،نه تنها دیگر کمکی به
رشد اقتصادی نمیکند ،بلکه با گسترش فعالیتهای رانتجویانه ،اثرات برونرانی افزایش
بودجه دولت موجب محدودیت فعالیتهای بخش خصوصی ،افزایش سهم دولت در اقتصاد و
عدم کارایی آن خواهد شد .به عبارتی با افزایش بیش از حد رانت نفت ،انگیزه فعالیتهای
رانتجویانه گسترش مییابد .لذا در صورت پایین بودن منافع خالص مورد انتظار،دولت و
بخش خصوصی از پرداختن به فعالیتهای مولد که ایجاد ثروت میکنند ،اجتناب خواهند
کرد .رانتی که از منابع طبیعی به دست میآید ،همراه با تضعیف نهادها و ساختارهای
اقتصادی و سیاسی ،انگیزه گستردهای در بخش دولتی و خصوصی ایجاد میکند تا به فعالیت-
های رانتجویانه پرداخته شود (مهرآرا و همکاران .)1389 ،1در نتیجه انتظار میرود رابطهای
به شکل  Uبرعکس میان کیفیت نهادها و رانت نفت وجود داشته باشد (توفیقی و
یحیویرازلیقی .)1395 ،به عبارتی هر کشور با توجه به کیفیت نهادیاش از ظرفیت
ساختاری خاصی برای تحمل وابستگی به منابع طبیعی برخوردار است .بنابراین برای هر
کشور یک حدآستانهای از وابستگی به منابع طبیعی وجود دارد که از آن حد به بعد ،افزایش
در درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ،تأثیر منفی بر نهادها خواهد گذاشت .این تأثیر
منفی به این دلیل است که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ،سودآوری در
فعالیتهای رانتجویانه افزایش یافته و کیفیت نهادها تضعیف میشود.
-4-2نهادهای حکمرانی خوب
براساس مطالعات بانک جهانی ،حکمرانیخوب با ظرفیت اجرای اصول حاکم بر یک
کشور ارزیابی می شود ،که چارچوبی برای توسعه بازار و رشد اقتصادی فراهم میکند.
نتایج مطالعات اقتصاددانان نهادگرای جدید در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و
حکمرانی خوب (کافمن و همکاران ،)2005( 2ناك و کیفر ،)1997( 3رودریک4
( ،))2002دو نظریه در مورد شکست دولت در کشورهای در حال توسعه پدید آورده
است .اولین نظریه با عنوان "حکمرانی دولت تقویتکننده رشد اقتصادی" دولت را
1

)Mehrara et al. (2010
Kaufmann et al.
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دارای نقش حاکمیتی و ایجادکننده رفاه میداند .از نظر اقتصادی ،عملکرد مناسب
بازارها با عملکرد مناسب نهادها از طریق اعمال حاکمیت کارآمد دولتی مرتبط است ،که
تحت عنوان "حکمرانی خوب" نامیده میشود .بنابراین توسعهنیافتگی و رشد اقتصادی
کم کشورها را میتوان با شکست دولت در اجرای مؤلفههای حکمرانی خوب که منجر به
افزایش فساد ،بیثباتی ح قوق مالکیت ،تحریف بازار و عدم وجود دموکراسی شده است،
توضیح داد .نظریه دوم تحت عنوان "رشد اقتصادی تقویتکننده حکمرانی دولت"
توسط خان )2006 ،2005 ،2004( 1و رودریک ( 1997و  )2002مطرح شد و مربوط
به توانایی دولت در اجرای تحوالت اجتماعی و توسعه اقتصادی است .خان مفهوم
حکومت را با توجه به ظرفیت دولتها برای ایجاد تغییرات ساختاری در زمینههای
نهادی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در نظر میگیرد و معتقد است بدون ایجاد چنین
اصالحات ساختاری نمیتوان از رشد اقتصادی بلندمدت اطمینان حاصل کرد .بنابراین
قابلیتهای دولت برای ایجاد اصالحات در ساختارهای اقتصادی گام اول برای بهبود
عملکرد اقتصادی کشورهای در حالتوسعه است .در مرحله دوم این اصالحات اجازه می-
دهد تقویت حکمرانیخوب باعث رشد اقتصادی شود (میرا و حمداچه .)2017 ،2در ادامه
به تعریف شاخصهای حکمرانیخوب و تأثیر آنها بر رشد و رفاه اقتصادی پرداخته
میشود:
شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت :3به معنای توانایی مردم برای مورد سؤال قرار
دادن دولت در مورد فعالیتهای تأثیرگذار دولت بر آنان است (بانک جهانی.)2012 ،4
اعتراض و پاسخگویی به مفهوم میزان و درجه توانایی شهروندان یک کشور در تعیین و
انتخاب دولت خود از طریق انتخابات آزاد است .این شاخص از طرف دیگر نمایانگر میزان
آزادی بیان ،آزادی احزاب و تشکلها و اجتماعات و آزادی رسانههای جمعی است (کافمن
و همکاران .)2005 ،برخی معتقدند اعتراضات اتحادیههای کارگری منجر به افزایش
سطح دستمزدها و کاهش نرخ بازگشت سرمایه ،سرمایهگذاری و در نتیجه رشد و رفاه
اقتصادی می شود .در مقابل گروهی دیگر آزادی شهروندان برای اظهارنظر و پاسخگو
1
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بودن دولت مردان را عامل افزایش حقوق مالکیت،کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش
نرخ بازگشت سرمایه و رشد و رفاه میدانند (کریمی و همکاران.)1396 ،1
شاخص ثبات سیاسی و مقابله با خشونت :2بیانگر میزان ثبات رژیم حاکم ،احتمال بقای
مؤثر دولت و تداوم سیاستهای جاری در صورت تغییر و یا مرگ دولتمردان فعلی
میباشد (بانک جهانی .)2012 ،در جوامعی که نسبت به نظامهای خودکامه از تغییرات
سیاستی پیشبینیپذیرتری برخوردار هستند ،ریسک سرمایهگذاری کاهش و سرمایه-
گذاری ،رشد و رفاه افزایش مییابد (کریمی و همکاران.)1396 ،
اثربخشی دولت :3کارآمدی دولت در انجام وظایفی از قبیل کیفیت تهیه خدمات عمومی
و نظام اداری ،شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات عمومی از فشارهای سیاسی را
بیان میکند (بانک جهانی .)2012 ،در این شاخص کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت
بوروکراسی ،صالحیت حکمرانان شهری و میزان استقالل خدمات شهری از فشارهای
سیاسی مدنظر است (کافمن و همکاران .)2005 ،کارآفرینان عقالئی در صورت مواجهه
با بوروکراسی فاسد ،از سرمایهگذاری اجتناب میکنند که منجر به کاهش رشد و رفاه
اقتصادی خواهد شد (کریمی و همکاران.)1396 ،
شاخص کیفیت مقررات :4کنترل قیمتها ،نظارت بر سیستم بانکی و عدم تحمیل فشار
میگیرد (کافمن
بر صاحبان کسب و کار برای توسعه تجارت در این شاخص مد نظر قرار 
و همکاران .)2005 ،به عبارت دیگر منظور از این شاخص ،قابلیت دولت در تدوین و
اجرای سیاستها و مقرراتی است که سبب گسترش حضور و فعالیتهای بخش خصوصی
میشود .حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اثر اجرای سیاستهای تدوین شده از
سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد .قوانین و مقرراتی که در مسیر راهاندازی کسب
و کارها اختالل ایجاد میکنند (مجوزهای دولتی دست و پاگیر ،محدودیتهای تجاری،
بار مالیاتی باال) منجر به افزایش هزینه پروژههای سرمایهگذاری شده و کاهش سرمایه-
گذاری را به دنبال دارد (کریمی و همکاران.)1396 ،
شاخص حاکمیت قانون :5میزان احتمال عملی که دولتمردان و شهروندان کشور برای
1

)Karimi et al. (2017
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نهادهای واضع و مجری قانون قائل هستند را نشان میدهد (بانک جهانی .)2012 ،وقتی
از افراد جامعه در مقابل دزدی ،خشونت و اقدامات خودسرانه دولتی حمایت شود و نظام
قضایی منصف باشد ،میتوان گفت که در جامعه قانون حاکم است .در چنین شرایطی
حقوق مالکیت و اجرای قرادادها تضمین شده ،منابع به طور صحیح به سرمایهگذاری-
های مولد هدایت میشود و در نتیجه رشد و رفاه اقتصادی افزایش مییابد (گزارش
توسعه جهانی.)2002 ،1
شاخص کنترل فساد :2به مفهوم جلوگیری از استفاده از قدرت و امکانات عمومی در
جهت منافع شخصی است (بانک جهانی .)2012 ،این شاخص مفاهیمی همچون فساد
در میان مقامات رسمی ،اثر بخشی تدبیرهای ضد فساد ،تأثیر آن بر جذب سرمایههای
خارجی ،پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و مانند آنها را اندازه-
گیری میکند .برخی معتقدند که فساد از طریق دور زدن قوانین ناکارآمد تحمیل شده
توسط دولت ،کارایی و رشد اقتصادی را افزایش میدهد .گروهی دیگر معتقدند فساد به
عملکرد مناسب بازارها آسیب رسانده و رشد و رفاه اقتصادی را کاهش میدهد (کریمی
و همکاران.)1396 ،
-5-2جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات
مالیات یکی از مهمترین درآمدهای دولت است که منجر به انتقال بخشی از قدرت خرید
و پسانداز جامعه به دولت ،جهت انجام خدمات عمومی و ایجاد رفاه در جامعه میشود.
این منبع درآمدی نقش سیاستهای مالی را نیز ایفا میکند ،زیرا سیاستهای مالیاتی
مناسب زیرساختهای الزم برای توسعه پایدار را ایجاد کرده و به بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی و مالی جهت میبخشد (رنجبر و همکاران .)1395 ،3مالیات به دو دسته
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود .مالیاتهای مستقیم که از دارایی یا درآمد افراد
به صورت مستقیم وصول میشود ،شامل مالیات بر دارایی (همچون مالیات بر ارث و حق
تمبر) و مالیات بر درآمد (مانند مالیات بر درآمد اجاره امالك و سرمایه ،مالیات بر
کشا ورزی ،مالیات بر درآمد دستمزد ،مالیات بر درآمد مشاغل ،مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی) است .مالیات غیرمستقیم که بر قیمت کاالها و
1
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خدمات اضافه شده و به مصرفکننده تحمیل میشود نیز شامل مالیات بر واردات (از
قبیل حقوق گمرکی ،سود بازرگانی %30 ،از مبلغ اتومبیلهای وارداتی %15 ،حق ثبت)
و مالیات بر مصرف و فروش (مانند مالیات بر فرآوردههای نفتی ،تولید الکل طبی و
صنعتی ،نوشابههای غیرالکلی ،فروش سیگار ،اتومبیل ،فروش خاویار ،ضبطصوت و
تصویری %15 ،مالیات اتومبیلهای داخلی و مالیات حق اشتراك تلفن خودکار و خدمات
بینالمللی) است (زنجانی و دهقانی .)1386 ،1در یک اقتصاد سالم بیشتر هزینههای
عمرانی و جاری دولت از طریق مالیات تأمین میشود .هرچند در کشورهای در حال
توسعهای همچون ایران پدیده فرار مالیاتی 2امکان بهرهگیری از پتانسیل کامل کسب
درآمد مالیاتی را از دولت سلب میکند (توکلی.)1394 ،3
در برخی کشورها ،دسترسی به منابع مالی جایگزین مانند نفت ،باعث بیتوجهی به درآمد
پایداری همچون مالیات شدهاست (سپهردوست و همکاران .)1394 ،4اتکاء به این منبع
درآمدی به دلیل نوسانات قیمت آن ،اثرات زیانبار اقتصادی (اقتصاد تکمحصولی ،تورم،
کاهش ارزش پول کشور ،گسترش بخش عمومی و  )...را برای جوامع نفتخیز به همراه
داشتهاست .از طرفی به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولتها،
کشورهای نفتی به دنبال جایگزینهای درآمدی مناسبی هستند و تالش میکنند از
مصرف درآمدهای نفتی برای هزینههای جاری و مصرفی اجتناب نموده و آن را برای
تقویت امور زیربنایی ،تولیدی و بهرهمندی نسلهای آینده از عایدات ناشی از سرمایه-
گذاریهای مناسب آن صرف کنند (مالیان و همکاران.)1392 ،5
مطالعات در مورد اثر درآمد نفت بر کیفیت نهادها :کانشبا و ماروبه )2022( 6نشان دادند
که با توجه به تفاوت سطح توسعهیافتگی در کشورهای دارای درآمدهای نفتی ،کیفیت
نهادی نیز متفاوت است .ایکبال )2017(7دریافت که افزایش درآمدهای نفتی باعث
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 2به هرگونه فعالیتی که در نهایت باعث نپرداختن مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شود ،فرار مالیاتی گفته
میشود.
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افزایش فساد در  17کشور آفریقایی شدهاست .چکوری و همکاران )2017( 1نشان دادند
که افزایش رانت نفت باعث افزایش فساد در الجزایر میشود .کوتنیر )2009( 2رابطهای
به شکل  Uوارونه میان کیفیت نهادها و منابع طبیعی برای کشورهای عضو اوپک را
نشان داد .دهقانمنشادی و همکاران )1399( 3نشان دادند که درآمدهای نفتی و
تکانههای آن با تخریب کیفیت نهادی در ایران منجر به انحراف سیاستگذاریهای پولی
و مالی از اهداف مورد نظر میشود و در بلندمدت اثرات مخربی بر تولید غیرنفتی خواهد
داشت .توفیقی و یحیوی رازلیقی ( )1395به وجود رابطهای به شکل  Uوارونه بین رانت
نفت و برخی از شاخصهای حکمرانی  10کشور نفتی ،دست یافتند .اسماعیلیرزی و
همکاران ( )1394نتیجه گرفتند که افزایش درآمد نفت باعث کاهش کیفیت نهادی در
ایران شدهاست.
مطالعات در مورد اثر کیفیت نهادها بر رشد و رفاه اقتصادی :بینای و آتاالی)2019( 4
برای  183کشور نشان دادند که افزایش کیفیت نهادهای حاکمیتی ،رشد اقتصادی را
تضمین میکند .میرا و حمداچه )2017( 5به ارتباط مثبت ،منفی و بعضاً بیمعنا بین
شاخصهای حکمرانی خوب و رشد اقتصادی  45کشور دست یافتند .هلیول و همکاران 6
( )2014برای  157کشور نشان دادند مردمی که در کشورهای دارای کیفیت حکمرانی
بهتری زندگی می کنند ،از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردارند .احمدپورکچو و دهمرده7
( ) 1398نشان دادند که بهبود کیفیت نهادی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی داشتهاست .کریمی و همکاران
( )1396بدین نتیجه دست یافتند که شاخصهای حکمرانی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر
مثبت داشتهاند .جهانگرد و همکاران )1393( 8نشان دادند که اثربخشی و کارایی دولت
دارای اثر منفی و کیفیت قانون و کنترل فساد دارای اثر مثبت بر رفاه اقتصادی 28
کشور صحرای آفریقا بودهاست.
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مطالعات در مورد جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رشد و رفاه اقتصادی :یاهایا و
باکاره )2018( 1نشان دادند که مالیات بر درآمد نفتی و مالیات بر درآمد شرکتها تأثیر
مثبتی بر رشد اقتصادی نیجریه در دوره زمانی  1981-2014داشته است .ریس لویا و
بالنکو )2008( 2نتیجه گرفتند که رابطه معکوسی بین درآمد نفت و درآمد مالیاتی
مکزیک در سالهای  1990-2005وجود داشته و اصالح سیستم مالیاتی ضروری است.
رستمزاده و گودرزیفراهانی )1396( 3دریافتند که با جایگزینی درآمد مالیات به جای
درآمد نفت ،در صورت بروز یک شوك مالیاتی در کوتاهمدت رشد اقتصادی کاهش
می یابد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
رنجبر و همکاران ( )1395نشان دادند جایگزینی درآمد مالیات با درآمد نفت طی دوره
 1394-1357بدون تأثیر نامطلوب بر شرایط بلندمدت متغیرهای اقتصادی ایران
امکانپذیر بودهاست .زراءنژاد و همکاران )1393( 4به تأثیر مثبت درآمدهای نفتی بر
درآمدهای مالیاتی در ایران طی سالهای  1386-1344دست یافتند که لزوم کاهش
اتکاء به درآمدهای نفتی و اصالح ساختار مالیاتی را نشان میدهد.
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد ،این مسأله که جایگزینی درآمد مالیاتی با منابع
تجدیدناپذیری همچون نفت و گاز ،با توجه به نهادهای موجود در جامعه ،چه تأثیری
میتواند بر رفاه و احقاق عدالت بیننسلی و رفاه طول عمر افراد جامعه داشته باشد،
چندان مورد توجه قرار نگرفته است .با توجه به اهمیت نهادها در رفتارهای اقتصادی و
تأثیر بر سیاستگذاریها اقتصادی ،پرداختن به این موضوع میتواند راهکاری در جهت
اعمال اصالحات در سیاستگذاریها و دستیابی به نتایج مناسب از اجرای آنها ارائه
نماید.

 -3الگو و روششناسی تحقیق
-1-3الگوی تأثیر درآمد نفت بر شاخصهای کیفیت نهادی حکمرانی خوب
هدف اولیه این مقاله بررسی رابطه درآمد نفت و کیفیت نهادها در ایران به عنوان یک
اقتصاد نفتی میباشد .بدین منظور به پیروی از کوتنیر ( ،)2009الگوهای زیر به اجرا
1

Yahaya & Bakare
Reyes-Loya & Blanco
3
)Rostamzadeh & Godarzi Farahani (2017
4
)Zaranejad et al. (2014
2
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گذاشته میشود:
ge
(It = β10 + β11 (oils)t + β12 (oils)2t + β13 (taxs)t +β14 Opt +β15 g t +ε1t )1
pv
(It = β20 + β21 (oils)t + β22 (oils)2t + β23 (taxs)t +β24 Opt +β25 g t +ε2t )2
(Itva = β30 + β31 (oils)t + β32 (oils)2t + β33 (taxs)t +β34 Opt +β35 g t +εt3 )3
(Itcc = β40 + β41 (oils)t + β42 (oils)2t + β43 (taxs)t +β44 Opt +β45 g t +εt4 )4
(Itrl = β50 + β51 (oils)t + β52 (oils)2t + β53 (taxs)t +β54 Opt +β55 gt +εt5 )5
rq
(It = β60 + β61 (oils)t + β62 (oils)2t + β63 (taxs)t +β64 Opt +β65 gt +ε6t )6
در معادالت ( )1تا ( Itpv ،)6شاخص ثبات سیاسی و مقابله با خشونت که در اندازهگیری
آن از مفاهیمی همچون آشوبهای شهری ،کودتا ،ترورها و اعدامهای سیاسی ،تنشهای
قومی ،نزاعها و اعتصابها استفاده میشود Itva .شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی
دولت که مفاهیمی همچون تغییر منظم حکومتها ،نظام حقوقی شفاف و عادالنه ،توزیع
برابر فرصتها ،تعداد نظامیهای کشور در اندازهگیری آن استفاده میشوند Itge .شاخص
اثربخشی دولت که سیاستگذاری به نفع کسب و کار ،کارایی نهادهای دولتی ،کیفیت
کارکنان دولت ،توانایی دولت در اجرای برنامههای خود و کیفیت خدمات عمومی در
اندازهگیری آن به کار میروند Itrq .شاخص کیفیت قانون که برای اندازهگیری آن از
مفاهیمی همچون مداخله دولت در اقتصاد ،کنترل قیمتها و دستمزدها ،موانع تعرفهای
و غیرتعرفهای ،مداخله دولت در نظامهای مالی استفاده میشود Itrl .شاخص حاکمیت
قانون که در اندازهگیری آن از مفاهیمی مانند هزینههای جرم و جنایت ،فساد در نظام
بانکی ،اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ داراییها ،توانایی اقامه دعوا بر علیه حکومت،
اعتماد به نظام قضایی ،استقالل نظام قضایی از سایر قوا و کارایی نیروهای ایمنی برای
ایجاد امنیت استفاده میشود Itcc .شاخص کنترل فساد که فساد در میان مقامات رسمی
و مدیران ارشد ،فساد در خدمات عمومی ،فراوانی فساد در مقامات عمومی و پرداخت
رشوه ،برای اندازهگیری آن به کار میرود (شاکری.)1389 ،
 (oils)tسهم (نسبت) درآمد حاصل از فروش نفت از تولید ناخالص داخلی میباشد.
 (taxs)tسهم (نسبت) درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی است Opt .درجه باز بودن
تجاری به معنی سهم تجارت است که از نسبت مجموع صادرات و واردات برتولید
ناخالص داخلی بدست میآید g t .نرخ رشد اقتصادی که در واقع نرخ رشد تولید
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ناخالصداخلی است که به عنوان ارزش بازاری همه کاالها و خدمات تولید شده ،در هر
سال میباشد βi .ضرایب برآوردی εi ،باقیمانده معادالت و  tدوره زمانی میباشد .داده-
های شاخصهای نهادی از سایت حکمرانیخوب بانک جهانی 1استخراج شده است.
دامنه اعداد مربوط به این شاخصها بین  -2/5تا  2/5رتبهبندی شده است که اعداد
بزرگتر نشاندهنده کیفیت و عملکرد بهتر نهادهای حکمرانیخوب هستند .سایر دادهها
از سایت بانک مرکزی ایران 2استخراج شدهاست و واحد آنها به میلیارد ریال و به قیمت
قیمت ثابت سال  1390میباشد .دادههای حکمرانی خوب تنها برای سالهای  1375تا
 1396موجود است ،بدین ترتیب برای جلوگیری از کاهش درجه آزادی با استفاده از
نرمافزار ایویوز  9و به روش چاو و لین ،3اقدام به فصلی کردن دادهها میشود .روند زمانی
شاخصهای حکمرانی خوب ایران حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی هر 6
شاخص همواره عددی منفی داشتهاند که نشاندهنده ضعیف بودن کیفیت نهادهای
حکمرانی در ایران و لزوم پرداختن به راهکارهای موثر برای بهبود آنها میباشد.
-2-3تصریح الگوی رفاه نسلها به منظور حداکثرسازی رفاه طول عمر
با استفاده از الگوی نسلهای همپوشان به پیروی از ساموئلسون ،)1958( 4الگوی
اقتصادی طراحی می شود که بر اساس آن در هر زمان دو نسل از جوانان و سالمندان در
کنار یکدیگر زندگی میکنند .هر فرد در دو دوره زندگی میکند ،در دوره اول زندگی
(جوانی) کار میکند و دستمزد دریافتی خود را پس از پرداخت مالیات ،مصرف یا پس-
انداز می کند .افراد در دوره دوم زندگی (سالمندی) بازنشسته هستند و از پسانداز دوران
جوانی خود بهره دریافت میکنند .نرخ رشد جمعیت صفر و زمان گسسته است .افراد
جامعه ارثی از خود به جای نمیگذارند .دولت از طریق اخذ مالیات ،چاپ پول و فروش
نفت ،مخارج مالی خود را تأمین و این منابع را بین هر دو نسل تقسیم میکند .بدین
ترتیب در این اقتصاد فرضی دولت با قید بودجه زیر مواجه است:
̅ t−1 + ζ′ . Wt + ζt . rt St−1 + θ
Govt = θM
() 7
t
𝜃 نرخ چاپ پول که میزان چاپ پول جدید توسط دولت را نشان میدهد و در اینجا
فرض میشود هر سال مقدار ثابتی است Govt ،مخارج دولت شامل تمامی مصارف
1

World Government Index
www.cbi.ir
3
Chow & Lin
4
Samuelson
2
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دولت ،سرمایهگذاری و پرداختهای انتقالی میشود̅ t ،
 Mحجم پول که شامل اسکناس و
مسکوك در دست افراد و سپردههای دیداری است St ،پسانداز بخش خصوصی است،
 Wtمیزان دستمزد و حقوق شاغالن ζ′ t ،نرخ مالیات بر دستمزد ζt ،نرخ مالیات بر
عایدی سرمایه rt ،نرخ بهره و  OilR tدرآمد حاصل از فروش نفت میباشد .جوانان که
بخشی از درآمد حاصل از کارکردن خود (  )Wtرا پس از پرداخت مالیات بر دستمزد
( ،)Wt ζ′ tمصرف (  )Ctyoungو بخشی را پسانداز (  )Stمیکنند و از طرفی از بخشی از
مخارج دولت ( )φبرخوردار میشوند دارای قید بودجه زیر هستند:
young

+ St = Wt − Wt ζ′ t + φGovt

Ct

+ St = Wt (1 − ζ′ t ) + φGovt

Ct

young

() 8
سالمندان که پس از پرداخت مالیات بر سرمایه (  ،)rt St−1ζtسود حاصل از
پساندازهای دوره جوانی خود ( )rt St−1را مصرف (  )Ctoldمیکنند و از بخشی از مخارج
دولت ( )1 − φنیز برخوردار میشوند دارای قید بودجه زیر هستند:

Ctold = rt St−1 − rt St−1 ζt + (1 − φ)Govt
Ctold = (1 − ζt )rt St−1 + (1 − φ)Govt

() 9
صادرات نفت در بخش خارجی از معادله زیر تبعیت میکند:
OilR t = OEX t × Poil t × ER t
()10
در معادله ( OEX t ،)10حجم صادرات نفت Poil t ،قیمت نفت ER t ،نرخ ارز میباشد.
تابع تولید در این الگو به صورت کاب داگالس 1است که به پیروی از نهادگرایان
شاخصهای کیفیت نهادی از عوامل تأثیرگذار بر تولید در نظر گرفته میشوند (گلیسر و
همکاران:)2004 ،2
pv

a

a

rq

ge

pv

× GDPt = F(K t , Lt , It , Itva , It , It , Itrl , Itcc ) = A × K t 1 × Lt 2 × (It )a3
ge
rq
(Itva )a4 × (It )a5 × (It )a6 × (Itrl )a7 × (Itcc )a8
()11

 Aضریب تکنولوژی K t ،سرمایه که شامل مقادیر اضافه شده به داراییهای ثابت اقتصاد به
اضافه تغییرات خالص در سطح موجودیها است Lt ،تعداد نیرویکار که شامل همه افرادی
است که برای تولید کاال و خدمات در یک دوره مشخص نیروی کار را تامین میکنندt .
دوره زمانی a1 ،کشش تولید نسبت به سرمایه a2 ،کشش تولید نسبت به نیروی
Cobb Douglas Production Function
Glaeser et al.

1
2
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کار Itpv , Itva, Itge , Itrq , Itrl , Itcc ،شش شاخص نهادی a3 ،تا  a8کشش تولید نسبت به
شاخص های نهادی است .یکی از شروط تعادل در بخش تولید این است که بازده نهایی

نیروی کار با دستمزد برابر باشد:
GDPt
Lt

()12

wt = FL′ t = a2

شرط دیگر تعادل در بخش تولید برابری بازدهنهایی سرمایه با هزینه اجاره سرمایه است:
GDPt
Kt

()13

R t = FK′ t = a1

از طرفی فرض میشود دولت در دوره جاری با ضریب ثابت حجمپول را افزایش میدهد:
̅ t = (1 + θt )M
̅ t−1
M
()14
تابع رفاه طولعمر یک نسل که در دو دوره جوانی و سالمندی زندگی میکند به صورت
زیر است:
1
)2
1
2
u = f(Ct−𝑛 , Ct = (1 + σ)ln Ct−n + ln Ct
()15
1
𝑛 ،lnCt−لگاریتم مصرف دوره جوانی نسل سالمند فعلی است و از حاصلضرب مخارج
مصرفی بخش خصوصی در جمعیت بازنشسته کشور در  nدوره قبل که جوان بودهاند
بدست میآید (فرض میشود نسل سالمند فعلی در  20دوره قبل جوان بوده است،
بنابراین  ،lnCt2 .)n= 20لگاریتم مصرف دوره سالمندی است که از حاصلضرب مخارج
مصرفی بخش خصوصی در جمعیت بازنشسته فعلی کشور طی دوره مورد بررسی حاصل
میشود σ .نرخ رجحان زمانی است .قید بودجه طولعمر که با توجه به آن رفاه طول
عمر یک نسل حداکثر میشود ،از حاصلجمع رابطه ( )8و ( )9بدست میآید:
1
̅ t−(n+1) ] + (1 −
Ct−n
+ Ct2 = [Wt−n (1 − ζ′ t−n ) + φGovt−n − St−n − M
̅ t−1 + (1 − φ)Govt rt
ζt )rt St−1 + M
()16

با جایگذاری رابطه ( )12در ( )8و لگاریتم گرفتن ،رفاه دورهجوانی حاصل میشود:
K

̅ t−(n+1) ) +
= α0 + α1 ln ( )t−n + α2 ln (Wt−n ζ′ t−n ) + α3 ln (M
L

pv

1
lnCt−n

α4 ln(ζt−n rt−n St−(n+1) ) + α5 ln (OilR t−n ) + α6 ln (St−n ) + α7 ln (It−n ) +
rq

ge

va
cc
rl
α8 ln (It−n
) + α9 ln (It−n ) + α10 ln (It−n ) + α11 ln (It−n
) + α12 ln (It−n
) + ε1

()17
با جایگذاری رابطه ( )13در ( )9و لگاریتم گرفتن ،رفاه دورهسالمندی حاصل میشود:
K
L t

̅ t−1 +
lnCt2 = β0 + β1 ln ( ) +β2 ln (St−1 ) + β3 ln(τt rt St−1 ) + β4 lnM
ge

()18

pv

β5 ln(Wt τ′ t ) +β6 lnOR t + β7 ln (It ) + β8 ln (Itva ) + β9 ln (It ) +
rq
β10 ln (It ) + β11 ln (Itrl ) + β12 ln (Itcc ) + ε2
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دادههای مربوط به متغیرهای الگوی رفاه طولعمر از سایت بانک مرکزی ایران به قیمت
ثابت سال  1390و به واحد میلیارد ریال استخراج شده است .الگوی حداکثر کردن رفاه
طول عمر با استفاده از نرمافزار ایویوز  9برآورد میشود.
-3-3آزمون مانایی و همانباشتگی متغیرهای الگو
با توجه به استفاده از دادههای فصلی در این مطالعه برای اطمینان از مانا بودن
متغیرهای الگوها از آزمون هایلبرگ ،انگل ،گرنجر ،یو (HEGY) 1استفاده شده است.2
جدول( :3)1نتایج آزمون مانایی به روش هایلبرگ ،انگل ،گرنجر ،یو ()HEGY
آماره t

نام متغیر

نام متغیر
لگاریتم پاسخگویی دولت

**

درجه باز بودن تجاری

-2/020

لگاریتم حاکمیت قانون

*

-2/810

تفاضل درجه باز بودنتجاری

**-3/334

لگاریتم کیفیت مقررات

** -3/315

سهم درآمد مالیات از تولید

-2/145

لگاریتم اثربخشی دولت

**

-3/522

**

-3/796

**

-3/252

**

-3/445

رشد اقتصادی

**

آماره t

-3/307

تفاضل سهم مالیات ازتولید

***

ثبات سیاسی

**
*

-2/647

-3/157

لگاریتم کنترل فساد
لگاریتم ثبات سیاسی

پاسخگویی دولت

-2/637

لگاریتم مصرف جوانی

حاکمیت قانون

*-2/869

لگاریتم مصرف سالمندی

کیفیت مقررات

**

-3/053

اثربخشی دولت

**

-3/240

کنترل فساد

**

-3/202

لگاریتم پسانداز

**

-3/943

سهم درآمد نفت از تولید

***-3/668

لگاریتم سرمایه سرانه
لگاریتم درآمد نفت
لگاریتم مالیات بر دستمزد
لگاریتم مالیات بر سرمایه
لگاریتم حجم پول

مقادیر بحرانی سطح -3/600 = %1سطح-2/940 = %5

-3/735

** -3/602
**

-3/929

**

-3/807

**

-4/010

**

-4/165

** -3/864

سطح-2/630 = %10
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لگاریتمگیری ایجاد شود تمامی متغیرها تغییر مبدأ داده می-

شاخصهای نهادی ایران منفی هستند ،برای اینکه امکان
شوند تا عدد منفی و یا صفر در دادهها باقی نماند.
 3در کلیه جداول این مقاله ** ،*** ،و * به ترتیب بیانگر معنیدار بودن متغیر در سطح  %5 ، %1و  %10است.
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با توجه به اینکه متغیرهای الگوهای ( )1تا ( ،)6ترکیبی از مانا و نامانا هستند ،برای
تخمین الگو باید از وجود همانباشتگی بین متغیرها اطمینان حاصل کرد .بنابراین
معادالت به روش حداقل مربعات معمولی برآورد میشود .در صورت مانا بودن باقیمانده-
ها ،رابطه همانباشتگی وجود دارد.
جدول( :)2نتایج آزمون مانایی باقیماندهها به روش هایلبرگ ،انگل ،گرنجر ،یو
آماره t

نام متغیر

آماره t

نام متغیر

**

باقیمانده الگوی ()1

**

-3/346

باقیمانده الگوی ()4

باقیمانده الگوی ()2

** -3/159

باقیمانده الگوی ()5

**-3/052

باقیمانده الگوی ()3

** -3/292

باقیمانده الگوی ()6

**-2/985

-3/000
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-4-3نتایج برآورد الگوی اثر درآمدنفت بر شاخصهای کیفیت نهادی
(حکمرانی خوب)
مطابق با جدول ( )2وجود رابطه همانباشتگی بین متغیرهای هر  6الگو تائید شدهاست،
بنابراین از روش همانباشتگی حداقلمربعاتپویا برای برآورد الگوها استفاده میشود.
جدول ( :)3نتیجه تخمین الگوها به روش حداقل مربعات معمولی پویا ()DOLS
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

عرض از مبدا

-0/25
***()0/000
____

-0/91
***()0/000
_____

-1/34
***()0/000
____

-0/78
***()0/000
____

-0/98
***()0/000
____

سهم درآمد
نفت از تولید
مجذورسهم
درآمد نفت
درجه باز
بودن تجاری
نرخ رشد
اقتصادی
سهم مالیات
از تولید
R2
̅̅̅
R2

0/036
**()0/061
-0/010
**()0/048
0/0014
***()0/003
0/013
**()0/003
0/030
***()0/000
0/53
0/50

0/105
**()0/053
-0/029
**()0/042
0/052
***()0/000
0/112
***()0/000
0/092
***()0/000
0/84
0/77

0/572
***()0/000
-0/148
***()0/000
0/053
***()0/000
0/004
***()0/604
0/063
**()0/000
0/82
0/73

0/395
**()0/037
-0/090
**()0/067
0/020
***()0/002
0/163
***()0/000
0/026
***()0/000
0/82
0/74

0/573
***()0/000
-0/151
***()0/000
0/037
***()0/000
-0/059
()0/182
0/031
***()0/002
0/94
0/87

-1/18
***()0/000
0/003
***()0/000
0/420
***()0/000
-0/090
***()0/001
0/032
***()0/000
0/151
***()0/000
0/006
()0/001
0/90
0/79

روند
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نتایج جدول ( )3حاکی از رابطهای به شکل  Uمعکوس بین سهم درآمد نفت از تولید
ناخالص داخلی و رابطه مستقیم بین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی با شاخصهای
حکمرانی است.
-5-3نتایج تخمین معادالت رفاه به منظور حداکثرسازی رفاه طول عمر
جهت تخمین معادالت رفاه ،از روش معادالت بهظاهر نامرتبط )SURE(1استفاده
شده است .برآورد به این روش ،در صورت وجود همبستگی همزمان بین جمالت خطای
معادالت برآورد شده به روش حداقل مربعات معمولی ،امکانپذیر است .آماره آزمون
وجود همبستگی همزمان ،برای جمالت خطای معادالت رفاه به صورت زیر محاسبه
میشود (بروش و پاگان:)1980 ،2
2
i−1 2
2
LM = T ∑M
()19
i=2 ∑j=1 rij = 84 × (−0/32) = 8/60 > χ2(2−1) = 3/841
2

بر اساس معادله ( )19فرضیه عدم وجود همبستگی همزمان بین جمالت خطای
معادالت رفاه طول عمر رد میشود و میتوان از روش  SUREاستفاده کرد .جدول ()4
نتایج آزمونهای مربوط به جزء خطای برآورد معادالت رفاه به روش حداقل مربعات خطا
را نشان میدهد:
جدول( :)4نتایج آزمونهای مربوط به جزء خطا معادالت رفاه
معادله

آزمون خودهمبستگی

آزمون ناهمسانی واریانس

نتایج آزمونها

رفاه دوره
جوانی

112/95
***()0/0000

2/77
***()0/0056

وجود خودهمبستگی اجزای خطا
وجود ناهمسانی واریانس اجزای خطا

رفاه دوره
پیری

133/17
***()0/0000

4/88
***()0/0000

وجود خودهمبستگی اجزای خطا
وجود ناهمسانی واریانس اجزای خطا

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج تخمین معادالت رفاه ،پس از برطرف کردن ناهمسانی واریانس ،برای حداکثرسازی
رفاه طولعمر به روش معادالت به ظاهر نامرتبط به صورت جدول ( )5است:3

1

Seemingly Unrelated Regression Estimation
Breusch and Pagan
 3به منظور برطرف شدن ناهمسانی واریانس در تخمین معادالت به ظاهر نامرتبط از گزینه هیوبر -وایت (Huber-
 )Whiteاستفاده شده است.

2
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جدول( :)5نتایج معادالت رفاه به منظور حداکثرسازی رفاه طول عمر به روش SURE
رفاه دوره دوم زندگی

رفاه دوره اول زندگی
احتمال

متغیر

ضریب

عرض از مبدا

/39
24

لگاریتم سرمایه سرانه

0/39

***0/000

لگاریتم مالیات بر
دستمزد

-0/37

***

***

0/000

متغیر

ضریب

احتمال
***

عرض از مبدا

22/12

0/000

لگاریتم سرمایه سرانه

0/42

***0/000

0/001

لگاریتم مالیات بر
دستمزد

0/008

0/902

لگاریتم مالیات بر
سرمایه

-0/63

***0/000

لگاریتم مالیات بر
سرمایه

-0/90

***0/000

لگاریتم حجم پول دوره
قبل

0/12

0/577

لگاریتم حجم پول
دوره قبل

0/29

*0/088

پسانداز دوره
لگاریتم 
قبل

-0/13

***0/004

پسانداز دوره
لگاریتم 
قبل

0/24

0/976

لگاریتم درآمد نفت

0/23

***0/000

لگاریتم درآمد نفت

0/07

**0/028

0/489

لگاریتم ثبات سیاسی

-0/05

0/166

لگاریتم ثبات سیاسی

-0/03

لگاریتم پاسخگویی
دولت

0/38

***

0/002

لگاریتم پاسخگویی
دولت

لگاریتم حاکمیت قانون

-0/67

***0/000

لگاریتم حاکمیت
قانون

-0/68

لگاریتم کیفیت مقررات

-0/22

***0/000

لگاریتم کیفیت
مقررات

-0/06

0/127

لگاریتم اثربخشی دولت

-0/78

**0/016

لگاریتم اثربخشی
دولت

-0/03

0/890

لگاریتم کنترل فساد
̅̅̅= 0/986
R2

1/43

***0/000

لگاریتم کنترل فساد
̅̅̅= 0/992
R2

1/09

***0/000

0/989 = R2

0/58

***

0/000

***0/000

0/993 = R2
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با توجه به نتایج تخمین ،رفاه طول عمر در دوره مورد بررسی به صورت زیر بوده است:
u = f(Cy,t , Co,t ) = (1 + σ) ln Cy,t + ln Co,t

= )1/01( ×+22/83 =45/53 22 /48
()20
در رابطه ( σ )20نرخ رجحان زمانی است که با استفاده از کالیبراسیون و به پیروی از
مطالعه دینمحمدی ( ،)1387برابر با  0/01در نظر گرفته شدهاست .بنابراین رفاه طول
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عمر در دوره زمانی مورد بررسی ،با گرفتن آنتیلگاریتم از عدد  45/53برابر با 508037
میلیارد ریال است.
-6-3سناریوهای جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات
بررسی روند زمانی متغیرهای درآمد نفت و درآمد مالیات در ایران طی دوره زمانی
1396-1375حاکی از آن است که درآمد نفت ،با توجه به اثرپذیری از تغییرات قیمت
جهانی ،نسبت به مالیات از نوسان بیشتری برخوردار بوده است .درآمد مالیات در اوایل
دوره نسبت به درآمد نفت کمتر بوده ولی به تدریج افزایش بیشتری نسبت به درآمد
نفت پیدا کرده و به طور مشخص در دهه  90درآمد مالیات از درآمد نفت پیشی گرفته
است .با توجه به این موضوع سناریوهای جایگزینی درآمد مالیات به جای درآمد نفت و
اثرگذاری این جایگزینی بر رفاه طول عمر مورد بررسی قرار میگیرد.
سناریوی -1کاهش فروش نفت و افزایش درآمد مالیات بر سرمایه به میزان ده درصد.
اجرای این سناریو به صورت مستقیم (تأثیر جایگزینی درآمد نفت و مالیات بر رفاه) و
غیرمستقیم (تأثیر جایگزینی درآمد نفت و مالیات بر کیفیت نهادها) بر رفاه طولعمر اثر
میگذارد .سناریوی فوق باید به گونهای اجرا شود که منجر به بهبود کیفیت نهادها در
کشور شود .بنابراین جایگزینی این دو درآمد وقتی آغاز میشود که درآمد نفت از حد
آستانهای خود گذشته و وارد فاز اثرگذاری منفی بر شاخصهای نهادی شده است (بعد

از گذر از نقطه حداکثر در نمودار  Uمعکوس اثر درآمد نفت بر کیفیت نهادی) .پس
ضریب اثرگذاری مجذور درآمد نفت به میزان ده درصد کاهش و ضریب اثرگذاری درآمد
مالیات ده درصد افزایش داده میشود .محاسبات نشان میدهد که اجرای این سناریو
منجر به بهبود شاخصهای اثربخشی دولت ،ثباتسیاسی و مقابله با خشونت ،حق
اظهار نظر و پاسخگویی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قانون و کیفیت مقررات به طور
میانگین به ترتیب  0/478 ،0/336 ،0/264 ،0/185 ،0/116و  0/113واحد میشود.
نتیجه اجرای سناریوی اول بر رفاه طول عمر به صورت زیر است:
u = f(Ct−201 , Ct 2 ) = (1 + σ) × lnCt−201 + lnCt 2
= )1/01( × 22/23 + 22/55 = 45/00

()21
بدین ترتیب مقدار رفاه طول عمر برابر با  351843میلیارد ریال میباشد.
سناریوی -2کاهش فروش نفت و افزایش درآمد مالیات بر دستمزد به میزان ده درصد.

u = f(Ct−201 , Ct 2 ) = (1 + σ) × lnCt−201 + lnCt 2
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اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تأکید بر نقش نهادهای...
= )1/01( ×22/88 + 22/27 = 45/38

()22
بنابراین رفاه طول عمر بعد از اجرای سناریوی دوم  457868میلیارد ریال میباشد.
سناریوی -3کاهش درآمد نفت در بودجه دولت و واریز آن به صندوق توسعه ملی1
جهت وامدهی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و افزایش درآمد مالیات بر سرمایه
به میزان ده درصد.
u = f(Ct−201 , Ct 2 ) = (1 + φ) × lnCt−201 + lnCt 2
=)1/01( × 22/35 + 22/68 = 45/25

()23
بر اساس رابطه ( )23رفاه طولعمر بعد از اجرای سناریوی سوم 418415 ،میلیارد ریال
میباشد.
سناریوی -4کاهش درآمد نفت در بودجه دولت و واریز آن به صندوق توسعه ملی جهت
وامدهی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و افزایش درآمد مالیات بر دستمزد به
میزان ده درصد.
() 24

u = f(Ct−201 , Ct 2 ) = (1 + φ) × lnCt−201 + lnCt 2
= )1/01( × 22/39 + 23/02 = 45/64

بر اساس رابطه ( )24رفاه طول عمر بعد از اجرای سناریوی چهارم  548288میلیارد
ریال میباشد.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
تأیید وجود رابطهای به شکل  Uمعکوس ،بین سهم درآمد نفت از تولید ناخالص داخلی
و  6شاخص نهادی حکمرانیخوب در ایران طی دوره زمانی 1375-1396حاکی از آن
است که درآمد نفت در سطوح اولیه تأثیر مثبتی بر کیفیت نهادی داشته و همانند یک
موهبت برای اقتصاد کشور عمل میکند ،اما با افزایش این درآمد و وابستگی اقتصاد
ایران به این منبع ،تأثیر آن بر کیفیت نهادی منفی شده و به صورت یک مصیبت ظاهر
 1بر اساس ماده  16قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی
است :صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل ب خشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای
نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز
و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است .در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد ،چه در حوزه
ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی ،اشتغال زایی ،اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی ،تولید صادرات محور ،توانمندسازی
بخش خصوصی در قالب اصل  44و سایر بندهای مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامههای توسعه،
نقشآفرین و بسترساز است (وبسایت صتدوق توسعه ملی.)www.ndf.ir ،
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میشود .این یافته با نتایج مطالعات کوتنیر ( )2009و توفیقی و یحیوی رازلیقی
( ،)1395که اثر غیرخطی درآمد نفت را بر کیفیت نهادها بررسی کردهاند ،مطابقت دارد.
سایر مطالعات مورد بررسی در این زمینه ،همچون ایکبال ( ،)2017چکوری و همکاران
( )2017هر چند به بررسی اثر درآمد نفت بر کیفیت نهادها پرداختهاند ،ولی این اثر را به
صورت خطی بررسی کرده و رابطه غیرخطی را بررسی نکردهاند و نهایت ًا به اثر منفی درآمد
نفت بر کیفیت نهادی دست یافتهاند.
تأیید وجود رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولیدناخالصداخلی و هر 6
شاخص نهادی حکمرانی خوب در ایران نیز نشان میدهد که شهروندانی که مالیات
کمتری پرداخت میکنند ،تمایل کمتری به پاسخگویی دولت خواهند داشت .این امر
باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهادی میشود .در مقابل دولت برای به دست
آوردن درآمد مالیاتی بیشتر ،مجبور به جلب رضایت افراد جامعه از طریق ایجاد نهادهای
کارآمدتر و بهبود کیفیت حکمرانی میباشد .زیرا افزایش نرخهای مالیات منجر به اعمال
فشار بیشتری از سوی جامعه به منظور ارتقای محیط نهادی و بهبود حکمرانی دولت
میشود .این یافته با نتایج مطالعات اسماعیلی رزی و همکاران ( )1394مطابقت دارد .با
توجه به این نتیجه ،پیشنهاد میشود دولت استفاده از درآمدهای نفتی را در بودجه خود
کاهش داده و به منبع درآمدی مالیات جهت تأمین مالی مخارج خود روی آورد .بدین
وسیله عالوه بر ایجاد عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از منابع نفت ،امکان بهبود کیفیت
نهادها در کشور نیز فراهم خواهد شد .مطابق با جدول ( )5شاخص نهادی حقاظهارنظر
و پاسخگویی دولت بر رفاه دوره اول زندگی (جوانی) و دوره دوم زندگی (سالمندی) و در
نتیجه بر رفاه طول عمر افراد اثر مثبت گذاشتهاست .از طرفی بین شاخص کنترل فساد
و رفاه طول عمر رابطه مستقیم وجود داشتهاست .این نتایج مبتنی بر نظریه "حکمرانی
خوب تقویتکننده رشد اقتصادی" میباشد و با نتایج مطالعات بینای و آتاالی (،)2019
هلیول و همکاران ( ،)2014احمدپورکچو و دهمرده ( )1398وکریمی و همکاران
( )1396مطابقت دارد .بدین ترتیب برای بهبود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی
دولت وجود نهادهای اجتماعی که از جامعه برخاستهاند میتواند مؤثر باشد .نمونه بارز
چنین نهادهایی مطبوعات و رسانهها هستند که واسطه ارتباط بین شهروندان و دولت
میباشند .این نهادها به تجمیع و تبیین منافع شهروندان ،نظارت بر عملیات اجرایی
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دولت و پاسخگو کردن دولت از طریق ارائه اطالعات مورد نیاز به عموم مردم و نمایندگان
مجلس و نیز انجام کار کارشناسی درباره انواع مختلف سیاستها و آثار اجرای آنها در
جامعه میپردازند .ایجاد نزدیکی بین مردم و دولت به منظور تمرکززدایی وظایف دولت
نیز یکی از روشهای افزایش میزان پاسخگویی دولت است .از آنجا که عموم مردم به
مشارکت بیشتر در تعیین سیاستهای محلی ،پیگیری امور بومی و مشارکت در انتخابات
محلی گرایش دارند،تمرکززدایی میتواند این گرایشها را محقق ساخته و دولت محلی
پاسخگو را به وجود آورد .از طرفی جریان آزاد اطالعات در نظام اداری کشور ،به رسمیت
شناختن حق نظارت عمومی از سوی دولت ،تکریم کرامت انسانی و تبدیل نظام اداری از
حاکم و طلبکار به خدمتگذار میتواند به بهبود این شاخص کمک کند .در رابطه با
شاخص کنترل فساد نیز به نظر میرسد فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمانهای
غیردولتی جامعه مدنی جهت پیشگیری از ایجاد گروهها و باندهای غیررسمی قدرتمند،
مؤثر باشد .شاخصهای حاکمیت قانون و کیفیت مقررات ،رابطه منفی با رفاه دوره
جوانی داشته اند .شاخص حاکمیت قانون با رفاه دوره سالمندی رابطه منفی و معنادار
داشته ،اما شاخص کیفیت مقررات اثر معناداری بر رفاه دوره سالمندی نداشته است .به
طور کلی هر دو شاخص مذکور اثر منفی بر رفاه طول عمر در دوره مورد بررسی داشته-
اند .نتا یج حاکی از اثر منفی و معنادار شاخص اثر بخشی دولت بر رفاه دوره جوانی و اثر
منفی ولی بیمعنای این شاخص بر رفاه دوره سالمندی میباشد .بنابراین در مجموع این
شاخص بر رفاه طول عمر افراد اثر منفی داشته است .از طرفی شاخص نهادی ثبات
سیاسی و مقابله با خشونت بر رفاه طول عمر افراد در دوره زمانی مورد بررسی ،اثر
معناداری نداشته است .این نتایج با نظریه "رشد اقتصادی تقویت کننده حکمرانی
دولت" منطبق میباشد و با نتایج مطالعات میرا و حمداچه ( )2017و جهانگرد و همکاران
( )1393مطابقت دارد .بر اساس این نظریه انتظار میرود که بهبود کیفیت شاخصهای
فوق نیز همانند شاخصهای حقاظهارنظر و پاسخگویی دولت و کنترل فساد اثر مثبتی
بر رشد اقتصادی داشته باشد ،و میتوان اثر منفی این شاخصهای نهادی بر رفاه
اقتصادی را به پایین بودن سطح رشد و توسعه اقتصادی و همچنین به نامناسب بودن
ساختارهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی فعلی جامعه نسبت داد .این امر باعث شده
است که دولت نتواند از بهبود برخی از شاخصهای حکمرانی به تأثیر مثبتی بر سطح
رشد و رفاه اقتصادی جامعه نائل آید .به عبارتی به دلیل عدم تطابق بین نهادها و
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ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور برای توسعه ،دولت با شکست مواجه
شده است و نتیجه آن نیز تأثیر منفی و یا عدم تأثیرگذاری شاخصهای نهادی بر رشد و
رفاه کشور میباشد .با توجه به ارتباط منفی و یا بیمعنی بین شاخصهای حاکمیت
قانون ،کیفیت مقررات ،اثر بخشی دولت و ثبات سیاسی و مقابله با خشونت با رفاه طول
عمر ،بر اساس نظریه "رشد اقتصادی تقویت کننده حکمرانی دولت" ،دولت ابتدا باید به
انجام اصالحات مناسب در سیاستهای اقتصادی و همچنین ساختار نهادهای حکمرانی
(از قبیل توسعه زیرساختهای اقتصادی ،کاهش مخارج جاری و افزایش مخارج عمرانی
و کاهش نقش تصدیگرایانه خود از طریق کاهش استفاده از درآمدهای نفتی در مخارج
خود) اقدام کند .بدین وسیله دولت میتواند کیفیت نهادها و رشد و رفاه اقتصادی را به
سطح مناسبی در جامعه برساند .پس از آن است که میتواند از بهبود دادن شاخصهای
نهادی مذکور به رشد و رفاه اقتصادی بیشتری در جامعه دست یابد .مطابق با نتایج
حاصل از اجرای سناریوهای جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات بر رفاه طول عمر
مالحظه شد سناریوی چهارم که بر اساس آن درآمد نفت کاهش یافته در بودجه دولت
به صندوق توسعه ملی واریز شده و مالیات بر دستمزد افزایش داده شده ،نسبت به قبل
از اجرای سناریو ،رفاه طول عمر را افزایش دادهاست .بدین ترتیب میتوان با اجرای
چنین سناریویی به رعایت عدالت بیننسلی در مورد منبع پایانپذیری همچون نفت
کمک نمود و از طرفی رشد و رفاه اقتصادی را نیز افزایش داد و از تضییع حق نسلهای
آینده در استفاده از منافع نفت نیز جلوگیری کرد .در این مقاله با توجه به محدودیت
دادههای مربوط به شاخصهای حکمرانیخوب ،مطالعه محدود به دوره زمانی -1396
 1375شد .از طرفی با توجه به فروض روش نسلهای همپوشان تنها دو نوع مالیات
(مالیات بر دستمزد و مالیات بر سرمایه) در نظر گرفته شد .به کار بردن مدلهایی که
بتواند اثر جایگزینی سایر انواع مالیاتها به جای درآمد فروش نفت ،خصوصاً در
بخشهایی که فرار مالیاتی بیشتر است ،را مورد ارزیابی قرار دهد میتواند به ارائه
راهکارهای مناسبتر برای حل معضالت اقتصادی کشور کمک کند.
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