
 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تأکید بر 
 همپوشان( های نقش نهادهای حاکمیتی )الگوی نسل
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 msameti@gmail.com استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان،

 مصطفی رجبی                                          
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 چکیده 

سرمایه جذب  با  کشور  نهادهای  کیفیت  رفاهبهبود  و  توسعه  رشد،  سطح  ارتقاء  به    گذاران، 
شود. با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور اقتصادی منجر می

توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت، همچون ایران، چه تاثیری بر رشد و در حال
اقتصادی به دلیل بین  رفاه   عدالت طبیعی، هایسرمایه از حاصل درآمدهای بودن نسلیدارد. 

به  طرفی از گیرد. صورت نسلیبین حقوق  به با توجه منابع این برداری ازبهره که کند حکم می
تأثیرپذیری از تصمیمات قیمت دلیل  پی   خیزنفت کشورهای ها، دولت سایر سیاستی نفت  در 

مناسب درآمدهاییافتن   از هستند. جایگزین  برای  موجه یکی  دولت  درآمدی  منابع  ترین 
اثر جایگزینی  درآمد طبیعی،جایگزینی با فروش منابع مالیاتی است. هدف مقاله حاضر تحلیل 

عمر در ایران، با توجه به کیفیت نهادها است. بنابراین الگوی  درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول
های  پویا طی سالمربعاتخوب، به روش حداقلهای نهادی حکمرانی بر شاخص  اثر درآمد نفت
-معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص  Uای به شکل  برآورد و رابطه  1396-1375

ها نتیجه گرفته شد. سپس  های نهادی، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آن
های همپوشان و به روش معادالت  عمر در قالب الگوی نسلاه طولهای نهادی بر رفاثر شاخص

عمر اثر های نهادی بر رفاه طولبه ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص
نداشته معناداری  اثر  یا  منفی  اثر  برخی  درآمد  مثبت،  جایگزینی  برای  سناریوهایی  اجرای  اند. 

که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش  نفت با مالیات نشان داد  
 یابد. عمر افزایش میمالیات بر دستمزد، رفاه طول

 همپوشان، رفاه طول عمر. هاینهادها، حکمرانی خوب، نسل  های کلیدی:واژه
 . JEL: O43  ،H11 ،I31بندی طبقه
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 مقدمه -1

برخورداری از ذخایر منابع طبیعی، از جمله منابع نفت  مطابق با الگوهای رشد اقتصادی  

و گاز، به عنوان ذخایر سرمایه از شروط الزم برای شروع فرآیند رشد است. با این وجود،  

های اساسی در مورد اثر وفور منابع  در چارچوب نظری و نتایج کارهای تجربی اختالف

رد. گروهی معتقدند برخورداری  طبیعی، به ویژه نفت، بر رشد و رفاه اقتصادی وجود دا

 منابع کشور از ذخایر نفتی تأثیر مثبتی بر رشد و رفاه اقتصادی دارد. گروهی دیگر وفور

را رفاه مانع طبیعی  و  به رشد  از اقتصادی دستیابی  و   منابع بالی عنوان به آن دانسته 

منابع طبیعی   نظری، جنبه از  (. با این وجود1387،  1برند )مهرآرا و کیخا نام می طبیعی 

کشورهای برخوردار   اقتصاد خدادادی برای موهبتی درآمد و منبع تولید، به عنوان عامل

 اقتصادی رشد باعث کاهش تواندنمی مستقیم طور به وفور این منابع آیند وبه حساب می

رازلیقی  شود یحیوی  و  این (.1395،  2)توفیقی  می سؤال اکنون   چرا که شودمطرح 

راستای   در حاصل از فروش نفت ثروت ارای منابع عظیم نفتی در استفاده ازکشورهای د

به نبوده توسعه دسترسی  موفق  اینپایدار  از   به پاسخگویی برای مقاله اند؟  فوق  سؤال 

 در  مصیبت به نفت نحوه تبدیل موهبت کند و برای دركنظریه نهادگرایان استفاده می

تفسیر همچنین  و  برتصمیمات   ایران  نهادهای   نفتی درآمدهای رابطه سیاستی،  و 

می حکمرانی، در  تمرکز  حاضر  مقاله  منظور  بدین  شده  6کند.  تدوین  در  بخش  است. 

آن ارتباط  نهادها،  نظری  مبانی  دوم  میبخش  بیان  رفاه  و  رشد  نفت،  درآمد  با  شود.  ها 

گوها، نتایج  پردازد. در بخش چهارم تصریح البخش سوم به مروری بر پیشینه موضوع می

پیشنهادات سیاستی    6نتایج و در بخش    5شود. در بخش  ها و برآوردها بیان میآزمون

 ارائه خواهد شد.

 ادبیات موضوع   -2

 جویی، کیفیت نهادی و رشد اقتصادی رانت-2-1

 از مواهب  که  است  درآمدی  واقع  در  و  است  اجاره  و  کرایه  مالکانه،  بهره  معنای  به  لغت  در  رانت 

 صاحب  یا گروه  فرد، نهاد  یک  آن  طی  که  است  فرآیندی  جویی رانت  آید. می  دست  به  طبیعی 

 به  ها این فرصت  تصاحب  با  و  اند بهره بی  آن  از  دیگران  که  شود  امتیازهایی  و  ها فرصت  اطالعات، 

 
1 Mehrara & Kikha (2008)  
2 Tofighi & Yahyavi Razlighi (2016)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 147                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

از   دست  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  ممتاز  های موقعیت  و  مالی  های سرمایه  منظور  یابند. 

 گردد، می  تأمین  منبع خارجی  از  دولت  برای  که  است  درآمدهایی  سیاسی،  اقتصاد در   رانت 

 حق  عنوان  به  مصر  که  یا درآمدی  و  نفت  صادرکننده  کشورهای  برای  نفتی  درآمدهای  مانند 

 به  را  رانت  واژه  توان می  گذشته  تعاریف  به  توجه  کند. با می  کسب  سوئز  کانال  از  ها کشتی  عبور 

 انسان  به  طبیعت  اهدایی  یا  طبیعی  منابع  از  حاصل  درآمد  نوعی  رانت  نمود:  صورت تعریف  این 

از فعالیت می   و  کننده استخراج  تنها  انسان  بلکه  انسان حاصل نشده است،  نقش  و  باشد که 

 (. 1389،  1نژاد و احمدیان )فضلی  آن است  استخراج  از  پس  از مزایای  کننده استفاده 

می  رسمی  قوانین  در  نهادها،  بازتاب  ترین اصلی  که جامعه   )و  سیاستی  قوانین  شامل  باشد 

 حاکمیت،  ساختار  سیاسی،  (. قوانین 1385،  2)نورث  است  قراردادها  و  اقتصادی  قوانین  قضایی(، 

 برخورداری  نحوه  اقتصادی  قوانین  و  کنند، می  تعیین  را  نظارتی  سطوح  و  گیری تصمیم  ساختار 

 قالب  در  را  منابع  انتقال  نحوه  و  توانایی  و همچنین  آن  از  ناشی  درآمدهای  از  انتفاع  و  دارایی  از 

 تعیین  نقش  سیاسی  -اقتصادی  سازمان  یک  به عنوان  دولت  کنند. می  مشخص  مالکیت  حقوق 

دارند:   رو پیش  کلی  مسیر  دو  رابطه  این  در  ها دولت . دارد  قوانین  این  اعمال  و  وضع  در  ای کننده 

دوم  حداکثر  را  حاکم  گروه  رانت  که  ای گونه به   مالکیت  حقوق  و  قوانین  وضع   -اول    -کند. 

 به  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  و  تولید  ترغیب حداکثرسازی  برای  معامالتی  های هزینه  کاهش 

)نورث  بازار  در  دولت  سهم  عنوان   را  حاکم  گروه  درآمد  فوق  هدف  دو  (. هر 1379،  3تولید 

 مالکیت  حقوق  مستلزم  اول  هدف  ناسازگارند.  دیگر یک  با  حدودی  تا  هرچند  دهند، می  افزایش 

هزینه  به  منجر  که  است  اقتصادی  عرصه  در  ناکارا   رشد  و  شود می  مبادالتی  های افزایش 

هدف می  روبرو  مخاطره  با  را  بلندمدت  اقتصادی  متضمن  کند.   تولیدی  بخش  تقویت  دوم 

 که  قدرت  ساختار  تحدید و  نهادی  انجامد. قیود می  بلندمدت  توسعه  و  رشد  به  که  است  جامعه 

 پی  در  حاکم  گروه  چه حد  تا  که  کنند می  مشخص  دهند، می  قرار  تأثیر  تحت  را  دولت  ماهیت 

 هدف  تحقق  پی  اینکه در  یا  و  کند می  دور  اقتصادی  رشد  از  را  جامعه  که  است  اول  هدف  تحقق 

و  می  قرار  توسعه  و  رشد  مسیر  در  را  جامعه  که  است  دوم  )توفیقی  رازلیقی،  یحیوی دهد 

 ها دولت  گرایی توسعه  یا  غارتگری  که  باورند  این  بر  اقتصاددانان  از  بسیاری  میان  این  (. در 1395

 سازی نهاد  الگوهای  بر  دولت،  درآمد  کسب  شیوه  واقع  دارد. در  بستگی  منشأ درآمدهایشان  به 

 
1 Fazlinejad & Ahmadian (2010)  
2 North (2006)  
3 North (2000)  
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 دولت  یعنی  نهادی،  محیط  از  متمایزی  نوع  نفتی  عظیم  درآمدهای  و  ها رانت  گذارد. تأثیر می  آن 

وجود  را  نفتی   های فعالیت  ترین اصلی  که  کشورهایی  ( 2001)   1راس  عقیده  به  آورد. می  به 

 و  یافته های سازمان گروه  اجتماعی،  طبقات  از  خاصی  انواع  است،  نفت  صدور  شان اقتصادی 

 ارتباط  آوردند، که  وجود  به  خارجی  سطح  در  هم  داخلی  سطح  در  هم  جمعی  اقدام  الگوهای 

-زیان  دولت اثرات  از  نوع  این  متأسفانه  شوند. می  منتفع  نفت  رانت  از  و  دارد  دولت  با  مستقیمی 

ویدمن الیت  داشت.  خواهد  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  نهادهای  کیفیت  بر  را  باری    2و 

-رانت  پدیده  کشور،  هر  فساد  سطح  کننده تعیین  عامل  ترین مهم  که  کنند می  ادعا  نیز  ( 1999) 

 انحراف  و  عمومی  های سیاست  تضعیف  و  ناکارایی  رشوه،  اشاعه  موجب  جویی رانت  است.  جویی 

 و  (. باسدائو 2002،  3)ترویک  شد  خواهد  جویی رانت  سمت  به  تولیدی  های فعالیت  از  کار  نیروی 

استدالل 2009)  4لی   از  گویی پاسخ  و  نظر اظهار  حق  فقدان  اقتدارگرایی،  و  فساد  کنند می  ( 

 اصلی توضیح  های کانال  ها ویژگی  این  که  باشند، می  رانتیر  های دولت  های ویژگی  ترین اصلی 

از   مند بهره  که  دولتی  کند می  ادعا  ( 2001)  راس  دیگر   طرف  از  هستند.  طبیعی  منابع  نفرین 

 چنین  دارد.  کارآمد  مالیات  نظام  برقراری  به  کمی  تمایل  است،  طبیعی  منابع  سرشار  درآمد 

کاهش   باعث  مسأله  این  کند. نمی  طلب  مردمانش  از  را  مالیاتی  هیچ  یا  و  کمتر  مالیات دولتی  

و   دموکراتیک  فرآیندهای  در  شرکت  به  مردم  تمایل  و  مردم  به  دولت  گویی پاسخ  رغبت 

-چانه  نیازی به  دولتی  و  سیاسی  نخبگان  کشورها  نوع  این  در  شد.  خواهد  عمومی  های انتخاب 

نهادهای  ها سازمان  غیاب  در  طرفی  از  ندارند.  اجتماعی  نخبگان  رضایت  جلب  و  زنی   و 

 وجود نخواهد  نیز  ها دولت  تصمیمات  عواقب  و  تصمیمات  بر  مناسب  نظارت  امکان  شهروندی 

 (. 1395رازلیقی،  داشت )توفیقی و یحیوی 

 جویی و تعادل تولیدی کیفیت نهادی، تعادل رانت -2-2

 به  وابستگی  هایی نظیر ویژگی  دارای  همگی  اند، شده  دچار  جویی رانت  پدیده  به  که  کشورهایی 

 با  وکاالهای  مصرفی  کاالهای  واردات  افزایش  ها، بخش  رقابتی  قدرت  کاهش  نفت،  درآمد 

 و  کار جایی نیروی جابه  ها، بخش  سایر  با  مقایسه  در  نفت  بخش  در  دستمزد  نابرابری  باال،  فناوری 

 مختلف  های جویی گروه رانت  باال،  های سمت  به  کافی  تجربه  و  دانش  فاقد  افراد  انتصاب  سرمایه، 

 شده،  های تعریف پروژه  شکست  آن،  از  حاصل  متغیر  درآمد  و  خام  نفت  قیمت  نوسان  وابسته، 

 
1 Ross 
2 Leite & Weidmann 
3 Trovik 
4 Basedau & Lay 
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 و  نهادها  و  ها ساخت زیر  ضعف  و  نابرابری  فساد،  افزایش  آموزش،  سطح  کاهش  ها، بدهی  افزایش 

 موجود،  زمانی  دولت  از  نوع  این  (. اما 1388، 1گلستانی هستند )رحمانی و   درآمد  نابرابر  توزیع 

 از  توجهی  قابل  طور  به  جویی انتظار رانت  مورد  سود  و  پاداش  که  بود  خواهد  پایدار  و  تقویت 

 ای آستانه  حد  یک  از  نهادی  کیفیت  که  باشد. زمانی  بیشتر  ثروت  موّلد  و  تولیدی  های فعالیت 

را   اقتصاد  غالب  وجه  تولیدی  فعالیت  یعنی  دارد.  قرار  تولیدی  تعادل  یک  در  اقتصاد  باالتر باشد، 

 منابع،  این  از  حاصل  رانت  و  سرشار  طبیعی  منابع  وجود  با  حتی  حالت  این  در  دهد. می  تشکیل 

 مقابل،  داراست. در  را  مولد  های فعالیت  و  تولید  سمت  به  منابع  این  کافی  جذب  اقتصاد توان 

 قرار  جویی رانت  تعادل  در  اقتصاد  باشد،  تر پایین  ای آستانه  حد  این  از  نهادی  که کیفیت  زمانی 

 آزمایش  معرض  در  را  نهادی  ترتیبات  چگونه  طبیعی  منابع  که  دهد می  این موضوع نشان  دارد. 

 منابع  افزایش  تولیدکننده،  تعادل  (. در 1395رازلیقی،  دهد )توفیقی و یحیوی می  قرار  چالش  و 

 تعادل  در  مقابل  در  داشت.  خواهد  بر  در  را  نهادها  بهتر  عملکرد  و  باالتر  رشد اقتصادی  طبیعی 

افزایش رانت   کاهش  را  اقتصادی  رشد  و  شده  ظاهر  مصیبت  نقش  در  طبیعی  منابع  جویانه، 

 آنی:   اثر  -اول  داشت.  خواهد  اثر  دو  طبیعی  منابع  درآمدهای  افزایش  بدین ترتیب  داد.  خواهد 

جایی:   جابه  اثر  -دوم  اشاره دارد.  طبیعی  منابع  فروش  از  ناشی  ملی  درآمد  مستقیم  افزایش  به 

 از  اقتصاد  آن،  از  حاصل  رانت  و  طبیعی  منابع  درآمد  افزایش  با  که  اشاره دارد  واقعیت  این  به 

 کاهش  اقتصادی  رشد  در نتیجه  و  کرد  خواهد  حرکت  جویانه رانت  تعادل  به  تعادل تولیدکننده 

 اثر  از  بیشتر  جایی جابه  اثر  هستند،  طبیعی  منابع  نفرین  دچار  که  کشورهایی  در   .یافت  خواهد 

 اقتصادی  رشد  نهادها،  کیفیت  ساختن  متأثر  طریق  از  طبیعی  منابع  در  هر افزایشی  و  است  آنی 

 نهادی  کیفیت  شود،  بیشتر  طبیعی  منابع  رانت  چه  هر  بنابراین  سازد. مواجه می  مخاطره  با  را 

داشته  سطح  باید  نیز  کند   جلوگیری  جویانه رانت  تعادل  به  اقتصاد  گذار  از  تا  باشد  باالتری 

  (. 2006،  2همکاران  و  )مهالم 

 اثر درآمد نفت بر کیفیت نهادی -3-2

بیان 2004)  3لوین  و  دولین   کشورهای  در  اقتصادی  های اختالل  از  بسیاری  که  کنند می  ( 

 است.  رونق  های دوره  در  دولت  های هزینه  حد  از  بیش  افزایش  به  مربوط  نفت،  صادرکننده 

 محدود  رونق  دوره  در  دولت  مالیم بودجه  افزایش  با  که  است  براین  انتظار  کینزی،  رویکرد  تحت 

 
1 Rahmani & Golestani (2009) 
2 Mehlum et al. 
3 Devlin & Lewin 
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 و  باشد  داشته  را  اضافی  درآمدهای  جذب  برای  الزم  توانایی  ظرفیت و  اقتصاد  نفتی،  درآمدهای 

 آن  پی  در  و  نفتی  درآمدهای  حد  از  بیش  افزایش  درحالیکه  یابد.  افزایش  ملی  تولید  نتیجه  در 

 به  کمکی  دیگر  تنها  نه  عرضه،  طرف  در  تولید  کامل عوامل  اشتغال  به  توجه  با  دولت،  بودجه 

فعالیت  با  بلکه  کند، نمی  اقتصادی  رشد   افزایش  رانی برون  اثرات  جویانه، رانت  های گسترش 

 و  اقتصاد  در  دولت  سهم  افزایش  خصوصی،  های بخش فعالیت  محدودیت  موجب  دولت  بودجه 

 های فعالیت  انگیزه  نفت،  رانت  حد  از  بیش  افزایش  با  عبارتی  شد. به  خواهد  آن  کارایی  عدم 

 انتظار،دولت و   مورد  خالص  منافع  بودن  پایین  صورت  در  لذا  یابد. می  جویانه گسترش رانت 

از  اجتناب خواهند  می  ثروت  ایجاد  که  های مولد فعالیت  به  پرداختن  بخش خصوصی  کنند، 

نهادها  با  همراه  آید، می  دست  به  طبیعی  منابع  از  که  رانتی  کرد.   ساختارهای  و  تضعیف 

-فعالیت  به  تا  کند ایجاد می  خصوصی  و  دولتی  بخش  در  ای گسترده  انگیزه  سیاسی،  و  اقتصادی 

ای  رود رابطه انتظار می  نتیجه  در  (. 1389،  1همکاران  و  )مهرآرا  شود  پرداخته  جویانه رانت  های 

شکل  و   داشته  وجود  نفت  رانت  و  نهادها  کیفیت  میان  برعکس    Uبه  )توفیقی  باشد 

عبارتی  1395رازلیقی،  یحیوی  به  کشور (.  به   هر  توجه  نهادی   با  ظرفیت  کیفیت  از  اش 

هر   برای  بنابراین  است.  برخوردار  منابع طبیعی  به  وابستگی  تحمل  برای  ساختاری خاصی 

وجود دارد که از آن حد به بعد، افزایش  ای از وابستگی به منابع طبیعی آستانه کشور یک حد 

تأثیر   این  نهادها خواهد گذاشت.  بر  منفی  تأثیر  منابع طبیعی،  فروش  از  درآمد حاصل  در 

منفی به این دلیل است که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، سودآوری در  

 . شود جویانه افزایش یافته و کیفیت نهادها تضعیف می های رانت فعالیت 

 نهادهای حکمرانی خوب -2-4

حکمرانی جهانی،  بانک  مطالعات  یک  براساس  بر  حاکم  اصول  اجرای  ظرفیت  با  خوب 

ارزیابی می فراهم میکشور  اقتصادی  و رشد  بازار  توسعه  برای  کند.  شود، که چارچوبی 

و   اقتصادی  رشد  بین  رابطه  مورد  در  جدید  نهادگرای  اقتصاددانان  مطالعات  نتایج 

خو همکاران حکمرانی  و  )کافمن  کیفر2005)  2ب  و  ناك  رودریک 1997)  3(،   ،)4 

آورده  2002) پدید  توسعه  حال  در  در کشورهای  دولت  مورد شکست  در  نظریه  دو   ،))

عنوان   با  نظریه  اولین  تقویت"است.  دولت  اقتصادی حکمرانی  رشد  را    "کننده  دولت 

 
1 Mehrara et al. (2010)  
2 Kaufmann et al. 
3 Knack & Keefer 
4 Rodrik 
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می  رفاه  ایجادکننده  و  حاکمیتی  نقش  از  دارای  مناسب  داند.  عملکرد  اقتصادی،  نظر 

بازارها با عملکرد مناسب نهادها از طریق اعمال حاکمیت کارآمد دولتی مرتبط است، که  

نیافتگی و رشد اقتصادی  شود. بنابراین توسعهنامیده می  "حکمرانی خوب "تحت عنوان  

  های حکمرانی خوب که منجر بهتوان با شکست دولت در اجرای مؤلفهکم کشورها را می

ثباتی حقوق مالکیت، تحریف بازار و عدم وجود دموکراسی شده است،  افزایش فساد، بی

عنوان   تحت  دوم  نظریه  داد.  تقویت"توضیح  اقتصادی  دولت رشد  حکمرانی    "کننده 

( مطرح شد و مربوط 2002و    1997( و رودریک )2006،  2005،  2004)  1توسط خان 

اجتماعی   تحوالت  اجرای  در  دولت  توانایی  مفهوم  به  خان  است.  اقتصادی  توسعه  و 

دولت ظرفیت  به  توجه  با  را  زمینهحکومت  در  ساختاری  تغییرات  ایجاد  برای  های  ها 

گیرد و معتقد است بدون ایجاد چنین  نهادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظر می 

نمی بلنداصالحات ساختاری  اقتصادی  از رشد  بنابراین  توان  اطمینان حاصل کرد.  مدت 

بهبود  قابلیت برای  اول  گام  اقتصادی  ساختارهای  در  اصالحات  ایجاد  برای  دولت  های 

-توسعه است. در مرحله دوم این اصالحات اجازه میعملکرد اقتصادی کشورهای در حال

(. در ادامه  2017، 2خوب باعث رشد اقتصادی شود )میرا و حمداچه دهد تقویت حکمرانی

شاخص تعریف  حکمرانیبه  آن  خوبهای  تأثیر  پرداخته  و  اقتصادی  رفاه  و  رشد  بر  ها 

 شود:می

: به معنای توانایی مردم برای مورد سؤال قرار  3شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت 

فعالیت آنان است )بانک جهانی دادن دولت در مورد  بر  تأثیرگذار دولت    (. 2012،  4های 
 و تعیین در کشور یک  شهروندان توانایی درجه و میزان مفهوم به گوییپاسخ و اعتراض

 میزان دیگر نمایانگر طرف از شاخص است. این آزاد انتخابات طریق از خود انتخاب دولت

است )کافمن   جمعی هایرسانه  آزادی و اجتماعات و هاتشکل و احزاب آزادی بیان، آزادی

همکاران،   اتحادیه2005و  اعتراضات  معتقدند  برخی  افزایش  های  (.  به  منجر  کارگری 

گذاری و در نتیجه رشد و رفاه  سطح دستمزدها و کاهش نرخ بازگشت سرمایه، سرمایه

می  پاسخگو  اقتصادی  و  اظهارنظر  برای  شهروندان  آزادی  دیگر  گروهی  مقابل  در  شود. 

 
1 Khan 
2 Mira & Hammadache 
3 Voice & Accountability 
4 World Bank (2012) 
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مردان را عامل افزایش حقوق مالکیت،کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش  بودن دولت

 (.1396، 1دانند )کریمی و همکاران سرمایه و رشد و رفاه مینرخ بازگشت  

: بیانگر میزان ثبات رژیم حاکم، احتمال بقای  2شاخص ثبات سیاسی و مقابله با خشونت 

سیاست تداوم  و  دولت  دولتمؤثر  مرگ  یا  و  تغییر  صورت  در  جاری  فعلی  های  مردان 

های خودکامه از تغییرات  ظام (. در جوامعی که نسبت به ن2012باشد )بانک جهانی،  می

پیش سرمایه بینیسیاستی  ریسک  هستند،  برخوردار  سرمایهپذیرتری  و  کاهش  -گذاری 

 (.1396یابد )کریمی و همکاران، گذاری، رشد و رفاه افزایش می

: کارآمدی دولت در انجام وظایفی از قبیل کیفیت تهیه خدمات عمومی  3اثربخشی دولت

ک  شایستگی  اداری،  نظام  را  و  سیاسی  فشارهای  از  عمومی  استقالل خدمات  و  ارگزاران 

می جهانی،  بیان  )بانک  در2012کند  کیفیت  این (.   کیفیت عمومی، خدمات شاخص 

میزان شهری حکمرانان صالحیت بوروکراسی،  فشارهای از شهری خدمات استقالل و 

صورت مواجهه  کارآفرینان عقالئی در    (.2005)کافمن و همکاران،   است مدنظر سیاسی 

از سرمایه  فاسد،  بوروکراسی  اجتناب میبا  رفاه  گذاری  و  به کاهش رشد  کنند که منجر 

 (.1396اقتصادی خواهد شد )کریمی و همکاران، 
 بانکی و عدم تحمیل فشار سیستم بر نظارت ها،قیمت : کنترل 4شاخص کیفیت مقررات 

گیرد )کافمن  می قرار نظر مد شاخصتجارت در این   توسعه برای کسب و کار صاحبان بر

همکاران،   به2005و   و  تدوین در دولت قابلیت شاخص، این از  منظور دیگر عبارت  (. 

 خصوصی بخش هایفعالیت و حضور گسترش سبب که است  مقرراتی و هاسیاست اجرای

 از شده  تدوین هایسیاست اجرای اثر در خصوصی بیشتر بخش چه هر حضور شود.می

اندازی کسب  دارد. قوانین و مقرراتی که در مسیر راه بهتر حکمرانی از نشان  دولت سوی

های تجاری،  کنند )مجوزهای دولتی دست و پاگیر، محدودیتو کارها اختالل ایجاد می

-گذاری شده و کاهش سرمایههای سرمایه مالیاتی باال( منجر به افزایش هزینه پروژه  بار

 (.1396)کریمی و همکاران، دنبال دارد   گذاری را به

مردان و شهروندان کشور برای  : میزان احتمال عملی که دولت5شاخص حاکمیت قانون

 
1 Karimi et al. (2017)  
2 Political stability and Absence of Violence 
3 Government Effectiveness 
4 Regulatory Quality 
5 Rule of Law 
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(. وقتی  2012دهد )بانک جهانی،  نهادهای واضع و مجری قانون قائل هستند را نشان می

نظام  از افراد جامعه در مقابل دزدی، خشونت و اقدامات خودسرانه دولتی حمایت شود و  

باشد، می قانون حاکم است. در چنین شرایطی  قضایی منصف  توان گفت که در جامعه 

به سرمایه به طور صحیح  منابع  قرادادها تضمین شده،  -گذاریحقوق مالکیت و اجرای 

می هدایت  مولد  میهای  افزایش  اقتصادی  رفاه  و  رشد  نتیجه  در  و  )گزارش  شود  یابد 

 (. 2002، 1توسعه جهانی 

کنتر فساد شاخص  در  2ل  عمومی  امکانات  و  قدرت  از  استفاده  از  جلوگیری  مفهوم  به   :

این شاخص مفاهیمی همچون فساد  2012جهت منافع شخصی است )بانک جهانی،    .)

های  در میان مقامات رسمی، اثر بخشی تدبیرهای ضد فساد، تأثیر آن بر جذب سرمایه

-تصادی و مانند آنها را اندازهخارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اق 

کند. برخی معتقدند که فساد از طریق دور زدن قوانین ناکارآمد تحمیل شده  گیری می

دهد. گروهی دیگر معتقدند فساد به  توسط دولت، کارایی و رشد اقتصادی را افزایش می

ی  دهد )کریمعملکرد مناسب بازارها آسیب رسانده و رشد و رفاه اقتصادی را کاهش می

 (. 1396و همکاران، 

 جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات -2-5

 خرید از قدرت  بخشی  انتقال  مالیات یکی از مهمترین درآمدهای دولت است که منجر به

 شود.می عمومی و ایجاد رفاه در جامعه خدمات انجام جهت دولت، به جامعه اندازپس و

درآمدی منبع  مالیاتی   هایسیاست زیرا کند، می ایفا نیز را مالی هایسیاست نقش این 

 هایفعالیت از بسیاری  به کرده و  پایدار را ایجاد توسعه برای الزم هایزیرساخت مناسب

همکاران می جهت مالی  و اقتصادی  و  )رنجبر  دسته    .(1395،  3بخشد  دو  به  مالیات 

های مستقیم که از دارایی یا درآمد افراد  شود. مالیاتمستقیم و غیرمستقیم تقسیم می

شود، شامل مالیات بر دارایی )همچون مالیات بر ارث و حق  به صورت مستقیم وصول می

بر   مالیات  سرمایه،  و  امالك  اجاره  درآمد  بر  مالیات  )مانند  درآمد  بر  مالیات  و  تمبر( 

ورزی، مالیات بر درآمد دستمزد، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص  کشا

و   کاالها  قیمت  بر  که  غیرمستقیم  مالیات  است.  اتفاقی(  درآمد  بر  مالیات  و  حقوقی 

 
1 Global Development Report 
2 Control of Corruption 
3 Ranjbar et al (2016)  
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به مصرف و  اضافه شده  تحمیل میخدمات  )از  کننده  واردات  بر  مالیات  شامل  نیز  شود 

حق ثبت(    %15های وارداتی،  از مبلغ اتومبیل  % 30قبیل حقوق گمرکی، سود بازرگانی،  

فرآورده بر  مالیات  )مانند  فروش  و  مصرف  بر  مالیات  و  و  طبی  الکل  تولید  نفتی،  های 

نوشابه ضبطصنعتی،  خاویار،  فروش  اتومبیل،  سیگار،  فروش  غیرالکلی،  و  های  صوت 

کار و خدمات  های داخلی و مالیات حق اشتراك تلفن خودمالیات اتومبیل  %15تصویری،  

دهقانی بین و  )زنجانی  است  اقتصاد 1386،  1المللی(  یک  در   هایهزینه بیشتر سالم (. 

طریق دولت جاری و عمرانی حال  می تأمین مالیات از  در  کشورهای  در  هرچند  شود. 

پدیدهتوسعه ایران  همچون  مالیاتی   ای  بهره  2فرار  کامل کسب  امکان  پتانسیل  از  گیری 

 (.  1394، 3کند )توکلی از دولت سلب می درآمد مالیاتی را

 درآمد توجهی بهنفت، باعث بی مانند جایگزین مالی به منابع دسترسی کشورها، برخی در

این منبع   (. اتکاء به1394،  4)سپهردوست و همکاران  استشده پایداری همچون مالیات

 تورم، محصولی،تک  )اقتصاد اقتصادی باراثرات زیان آن، قیمت نوسانات دلیل به درآمدی

 همراه به خیزرا برای جوامع نفت و ...( عمومی بخش گسترش کشور، پول ارزش کاهش

 ها،دولت سایر سیاستی تصمیمات از نفت قیمت تأثیرپذیری طرفی به دلیل از است.داشته

جایگزین به نفتی کشورهای می مناسبی درآمدی هایدنبال  تالش  و  از  هستند  کنند 

درآمدهای برای مصرف  برای   و جاری هایهزینه نفتی  را  آن  و  نموده  اجتناب  مصرفی 

امور -سرمایه از ناشی  عایدات از  آینده هاینسل مندیبهره و تولیدی زیربنایی، تقویت 

 (.1392، 5آن صرف کنند )مالیان و همکاران  مناسب هایگذاری

( نشان دادند  2022)  6کانشبا و ماروبه  نهادها:مطالعات در مورد اثر درآمد نفت بر کیفیت  

در کشورهای دارای درآمدهای نفتی، کیفیت    یافتگیکه با توجه به تفاوت سطح توسعه

است.   متفاوت  نیز  باعث  2017)7ایکبالنهادی  نفتی  درآمدهای  افزایش  که  دریافت   )

 
1  Zanjani & Dehghani (2007)  

به هرگونه فعالیتی که در نهایت باعث نپرداختن مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شود، فرار مالیاتی گفته   2

 شود.می
3 Tavakoli (2015) 
4 Sepehrdoost et al. (2015)  
5 Malian et al. (2013)  
6 Kansheba & Marobhe (2022) 
7 Ikbal 
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( نشان دادند  2017)  1است. چکوری و همکارانکشور آفریقایی شده  17افزایش فساد در  

 ای( رابطه2009)  2شود. کوتنیرکه افزایش رانت نفت باعث افزایش فساد در الجزایر می

شکل   نهادها  میان وارونه  Uبه  را   طبیعی  منابع و کیفیت  اوپک  عضو  کشورهای  برای 

دهقان نشان همکاران داد.  و  و  1399)  3منشادی  نفتی  درآمدهای  که  دادند  نشان   )

های پولی  گذاریهای آن با تخریب کیفیت نهادی در ایران منجر به انحراف سیاستتکانه

شود و در بلندمدت اثرات مخربی بر تولید غیرنفتی خواهد  و مالی از اهداف مورد نظر می

وارونه بین رانت    U  ای به شکل( به وجود رابطه1395داشت. توفیقی و یحیوی رازلیقی )

از شاخص برخی  و  اسماعیلی  10های حکمرانی  نفت  یافتند.  نفتی، دست  و  کشور  رزی 

( نتیجه گرفتند که افزایش درآمد نفت باعث کاهش کیفیت نهادی در  1394همکاران )

 است.  ایران شده
اقتصادی:  رفاه  بر رشد و  نهادها  اثر کیفیت  آتاالی   مطالعات در مورد  ( 1920)  4بینای و 

را    183برای   اقتصادی  نهادهای حاکمیتی، رشد  افزایش کیفیت  که  دادند  نشان  کشور 

و حمداچهتضمین می  میرا  بی2017)  5کند.  بعضاً  و  منفی  مثبت،  ارتباط  به  بین  (  معنا 

 6کشور دست یافتند. هلیول و همکاران   45های حکمرانی خوب و رشد اقتصادی  شاخص

دند مردمی که در کشورهای دارای کیفیت حکمرانی  کشور نشان دا  157( برای  2014)

  7کچو و دهمرده کنند، از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردارند. احمدپوربهتری زندگی می

( نشان دادند که بهبود کیفیت نهادی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی  1398)

داشته اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کریکشورهای  همکاران  است.  و  می 

های حکمرانی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر  ( بدین نتیجه دست یافتند که شاخص1396)

اثربخشی و کارایی دولت  نشان دادند که    ( 1393)  8اند. جهانگرد و همکاران مثبت داشته

منفی   اثر  فساد  و  دارای  کنترل  و  قانون  اقتصادی  دارای  کیفیت  رفاه  بر  مثبت    28اثر 

 است.بودهصحرای آفریقا کشور  

 
1 Chekouri et al. 
2 Couttenier 
3 Dehghnan Manshadi et al. (2020) 
4 Binay & Atalay 
5 Mira & Hammadache 
6 Helliwell et al. 
7 Ahmadpour Kachou & Dehmardeh (2019) 
8 Jahangard et al. (2014) 
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اقتصادی:   رفاه  و  رشد  بر  مالیات  با  نفت  درآمد  جایگزینی  مورد  در  و  مطالعات  یاهایا 

ها تأثیر ( نشان دادند که مالیات بر درآمد نفتی و مالیات بر درآمد شرکت2018)  1باکاره 

داشته است. ریس لویا و    1981-2014ی  مثبتی بر رشد اقتصادی نیجریه در دوره زمان

مالیاتی  2008)  2بالنکو  درآمد  و  نفت  درآمد  بین  معکوسی  رابطه  که  گرفتند  نتیجه   )

وجود داشته و اصالح سیستم مالیاتی ضروری است.    1990-2005های  مکزیک در سال

به  1396)  3فراهانی زاده و گودرزیرستم با جایگزینی درآمد مالیات  جای  ( دریافتند که 

کوتاه در  مالیاتی  شوك  یک  بروز  صورت  در  نفت،  کاهش  درآمد  اقتصادی  رشد  مدت 

یابد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.  می

دوره   ( نشان دادند جایگزینی درآمد مالیات با درآمد نفت طی1395رنجبر و همکاران )

نام  1394-1357 تأثیر  ایران بلندمدت شرایط بر طلوببدون  اقتصادی   متغیرهای 

بودهامکان همکاران زراء است.پذیر  و  به1393)  4نژاد  درآمدهای تأثیر (   بر نفتی مثبت 

ایران طی سال درآمدهای لزوم  1344-1386 هایمالیاتی در   کاهش دست یافتند که 

 دهد. می  نشان را مالیاتی ساختار اصالح نفتی و درآمدهای به اتکاء

می  مرور نشان  پیشین  مالیاتی   جایگزینی  که  مسأله  این  دهد، مطالعات    منابع   با  درآمد 

  تأثیری   چه   جامعه،  در  موجود  نهادهای  به  توجه  با  گاز،   و   نفت  همچون  تجدیدناپذیری

داشته  نسلیبین  عدالت  احقاق  و  رفاه  بر  تواندمی جامعه  افراد  عمر  طول  رفاه    باشد،   و 

  و  اقتصادی   رفتارهای  در   نهادها   اهمیت   به  توجه  است. با  نگرفته   قرار  توجه  مورد  چندان

  جهت   در  کاریراه  تواندمی  موضوع  این   به  پرداختن  اقتصادی،  هاگذاریسیاست  بر  تأثیر

 ارائه   آنها  اجرای  از  مناسب  نتایج  به  دستیابی  و  هاگذاریسیاست  در  اصالحات  اعمال

   .نماید

 تحقیقشناسی الگو و روش -3

 های کیفیت نهادی حکمرانی خوبالگوی تأثیر درآمد نفت بر شاخص-3-1

هدف اولیه این مقاله بررسی رابطه درآمد نفت و کیفیت نهادها در ایران به عنوان یک  

نفتی می )اقتصاد  کوتنیر  از  پیروی  به  منظور  بدین  اجرا 2009باشد.  به  زیر  الگوهای   ،)

 
1 Yahaya & Bakare 
2 Reyes-Loya & Blanco 
3 Rostamzadeh & Godarzi Farahani (2017) 
4 Zaranejad et al. (2014) 
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 شود: گذاشته می

It
ge

= β10 + β11(oils)t + β12(oils)t
2 + β13(taxs)t+β14Opt+β15gt+ε1t  (1  )   

It
pv

= β20 + β21(oils)t + β22(oils)t
2 + β23(taxs)t+β24Opt+β25gt+ε2t (2  )          

It
va = β30 + β31(oils)t + β32(oils)t

2 + β33(taxs)t+β34Opt+β35gt+εt3 (3 )

It
cc = β40 + β41(oils)t + β42(oils)t

2 + β43(taxs)t+β44Opt+β45gt+εt4  (4  )  

It
rl = β50 + β51(oils)t + β52(oils)t

2 + β53(taxs)t+β54Opt+β55gt+εt5  (5  )  

It
rq

= β60 + β61(oils)t + β62(oils)t
2 + β63(taxs)t+β64Opt+β65gt+ε6t  (6  )  

It (،  6( تا )1در معادالت )
pv  گیری  شاخص ثبات سیاسی و مقابله با خشونت که در اندازه

های  های سیاسی، تنشا، ترورها و اعدامهای شهری، کودتآن از مفاهیمی همچون آشوب 

نزاع اعتصابقومی،  و  میها  استفاده  Itشود.  ها 
va    پاسخگویی و  اظهارنظر  حق  شاخص 

ها، نظام حقوقی شفاف و عادالنه، توزیع  دولت که مفاهیمی همچون تغییر منظم حکومت

Itد.  شونگیری آن استفاده میهای کشور در اندازهها، تعداد نظامیبرابر فرصت
ge    شاخص

گذاری به نفع کسب و کار، کارایی نهادهای دولتی، کیفیت  اثربخشی دولت که سیاست

برنامه اجرای  در  دولت  توانایی  دولت،  در  کارکنان  عمومی  خدمات  کیفیت  و  خود  های 

می اندازه کار  به  آن  Itروند.  گیری 
rq  اندازه برای  که  قانون  کیفیت  از  شاخص  آن  گیری 

ای  ها و دستمزدها، موانع تعرفهمفاهیمی همچون مداخله دولت در اقتصاد، کنترل قیمت

غیرتعرفه نظامو  در  دولت  مداخله  میای،  استفاده  مالی  It شود.  های 
rl  حاکمیت شاخص 

و جنایت، فساد در نظام    های جرم گیری آن از مفاهیمی مانند هزینهقانون که در اندازه 

ها، توانایی اقامه دعوا بر علیه حکومت،  بانکی، اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ دارایی

اعتماد به نظام قضایی، استقالل نظام قضایی از سایر قوا و کارایی نیروهای ایمنی برای  

Itشود.  ایجاد امنیت استفاده می
cc   ت رسمی  شاخص کنترل فساد که فساد در میان مقاما

پرداخت   و  فساد در مقامات عمومی  فراوانی  ارشد، فساد در خدمات عمومی،  و مدیران 

 (. 1389رود )شاکری، گیری آن به کار میرشوه، برای اندازه

(oils)t  می داخلی  ناخالص  تولید  از  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد  )نسبت(  باشد.  سهم 

(taxs)t  ص داخلی استسهم )نسبت( درآمد مالیاتی از تولید ناخال.  Opt    درجه باز بودن

برتولید   واردات  و  صادرات  مجموع  نسبت  از  که  است  تجارت  سهم  معنی  به  تجاری 

می بدست  داخلی  تولید    gtآید.  ناخالص  رشد  نرخ  واقع  در  که  اقتصادی  رشد  نرخ 
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داخلی است که به عنوان ارزش بازاری همه کاالها و خدمات تولید شده، در هر  ناخالص

-باشد. دادهدوره زمانی می t باقیمانده معادالت و  εiضرایب برآوردی،  βi اشد.  بسال می

شاخص حکمرانیهای  سایت  از  نهادی  جهانی های  بانک  است.    1خوب  شده  استخراج 

اعداد  این مربوط دامنه  اعداد رتبه  5/2تا    -5/2بین   هاشاخص به  که   بندی شده است 

ها  هستند. سایر داده خوبحکمرانی نهادهای بهتر کیفیت و عملکرد دهندهنشان بزرگتر

ها به میلیارد ریال و به قیمت  است و واحد آناستخراج شده 2از سایت بانک مرکزی ایران

تا    1375های  های حکمرانی خوب تنها برای سالباشد. دادهمی  1390قیمت ثابت سال  

آ  1396 درجه  کاهش  از  جلوگیری  برای  ترتیب  بدین  است،  از  موجود  استفاده  با  زادی 

شود. روند زمانی  ها می، اقدام به فصلی کردن داده3و به روش چاو و لین  9افزار ایویوز نرم

حکمرانیشاخص هر  های  بررسی  مورد  دوره  طی  که  است  آن  از  حاکی  ایران    6خوب 

داشته منفی  عددی  همواره  نشانشاخص  که  نهادهای  اند  کیفیت  بودن  ضعیف  دهنده 

 باشد. ها میایران و لزوم پرداختن به راهکارهای موثر برای بهبود آنحکمرانی در 

 ها به منظور حداکثرسازی رفاه طول عمر تصریح الگوی رفاه نسل-2-3

نسل الگوی  از  استفاده  ساموئلسونبا  از  پیروی  به  همپوشان  الگوی  1958)  4های   ،)

از جوانان و سالمندان در  شود که بر اساس آن در هر زمان دو نسل  اقتصادی طراحی می

اول زندگی  کنند. هر فرد در دو دوره زندگی می کنار یکدیگر زندگی می  کند، در دوره 

-کند و دستمزد دریافتی خود را پس از پرداخت مالیات، مصرف یا پس)جوانی( کار می

انداز دوران  کند. افراد در دوره دوم زندگی )سالمندی( بازنشسته هستند و از پسانداز می 

دریافت می  بهره  افراد  جوانی خود  زمان گسسته است.  و  نرخ رشد جمعیت صفر  کنند. 

گذارند. دولت از طریق اخذ مالیات، چاپ پول و فروش  جامعه ارثی از خود به جای نمی

را بین هر دو نسل تقسیم می این منابع  تأمین و  را  کند. بدین  نفت، مخارج مالی خود 

 زیر مواجه است: اد فرضی دولت با قید بودجهترتیب در این اقتص

 (7                                          )Govt = θM̅t−1 + ζ′
t. Wt + ζt . rtSt−1 + θ 

𝜃نشان می را  دولت  توسط  پول جدید  میزان چاپ  که  پول  چاپ  اینجا  نرخ  در  و  دهد 

می است، فرض  ثابتی  مقدار  سال  هر  دولت     Govtشود  مصارمخارج  تمامی  ف  شامل 

 
1 World Government Index 
2  www.cbi.ir 
3 Chow & Lin 
4 Samuelson 
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حجم پول که شامل اسکناس و    M̅t،  شود های انتقالی میگذاری و پرداختدولت، سرمایه

انداز بخش خصوصی است،  پس  Stهای دیداری است،  مسکوك در دست افراد و سپرده

Wt    ،شاغالن حقوق  و  دستمزد  ′ζمیزان 
t    ،دستمزد بر  مالیات  بر    ζtنرخ  مالیات  نرخ 

باشد. جوانان که  درآمد حاصل از فروش نفت می  OilRtنرخ بهره و    rt عایدی سرمایه،  

کار از  حاصل  درآمد  از  ) بخشی  خود  دستمزد  Wtکردن  بر  مالیات  پرداخت  از  پس  را   )

(Wtζ′
t

 ( Ct(، مصرف 
youngرا پس ) ( و بخشی  از  ( میStانداز  از بخشی  از طرفی  کنند و 

 ه زیر هستند: شوند دارای قید بودج( برخوردار میφمخارج دولت ) 
Ct

young
+ St = Wt − Wtζ′

t
+ φGovt 

Ct
young

+ St = Wt(1 − ζ′
t) + φGovt  (8                                                   )  

  ( سرمایه  بر  مالیات  پرداخت  از  پس  که  از  rtSt−1ζtسالمندان  حاصل  سود   ،)

Ct( را مصرف ) rtSt−1اندازهای دوره جوانی خود ) پس
oldبخشی از مخارج  کنند و از  ( می

1دولت )  − φشوند دارای قید بودجه زیر هستند: ( نیز برخوردار می 
Ct

old = rtSt−1 − rtSt−1ζt + (1 − φ)Govt 

(9                  )              Ct
old = (1 − ζt)rtSt−1 + (1 − φ)Govt                                            

 کند: صادرات نفت در بخش خارجی از معادله زیر تبعیت می

(10            )      OilRt = OEXt × Poil t × ERt                                                                           

ارز می  ERtقیمت نفت،    Poil t حجم صادرات نفت،    OEXt(،  10در معادله ) باشد.  نرخ 

داگالس  کاب  صورت  به  الگو  این  در  تولید  پیروی    1تابع  به  که  نهادگرایان  است  از 

شوند )گلیسر و  های کیفیت نهادی از عوامل تأثیرگذار بر تولید در نظر گرفته میشاخص

 (:2004، 2همکاران 
GDPt = F(Kt, Lt, It

pv
, It

va, It
ge

, It
rq

, It
rl, It

cc ) = A × Kt
a1 × Lt

a2 × (It
pv

)a3 ×

(It
va)a4 × (It

ge
)a5 × (It

rq
)a6 × (It

rl)a7 × (It
cc)a8                                    (11)   

A    ،ضریب تکنولوژیKt   های ثابت اقتصاد به  سرمایه که شامل مقادیر اضافه شده به دارایی

کار  که شامل همه افرادی  تعداد نیروی  Ltها است،  اضافه تغییرات خالص در سطح موجودی 

تامین می  را  نیروی کار  برای تولید کاال و خدمات در یک دوره مشخص    t.  کنند است که 

زمانی،   سرمایه،    a1دوره  به  نسبت  تولید  نیروی    a2کشش  به  نسبت  تولید  کشش 

 
1  Cobb Douglas Production Function 
2  Glaeser et al. 
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Itکار، 
pv

, It
va, It

ge
, It

rq
, It

rl, It
cc    ،نهادی شاخص  به    a8تا    a3شش  نسبت  تولید  کشش 

های نهادی است. یکی از شروط تعادل در بخش تولید این است که بازده نهایی  شاخص

 نیروی کار با دستمزد برابر باشد:

wt = FLt

′ = a2
GDPt

Lt
                                                                                    (12)  

 نهایی سرمایه با هزینه اجاره سرمایه است:شرط دیگر تعادل در بخش تولید برابری بازده

Rt = FKt

′ = a1
GDPt

Kt
                                                                                   (13)  

 دهد: پول را افزایش می شود دولت در دوره جاری با ضریب ثابت حجماز طرفی فرض می

  M̅t = (1 + θt)M̅t−1                                                                                (14)     

کند به صورت  عمر یک نسل که در دو دوره جوانی و سالمندی زندگی میتابع رفاه طول

 زیر است:

u = f(Ct−𝑛
1 , Ct

2) = (1 + σ)ln Ct−n
1 + ln Ct

2  (15                                         )  

lnCt−𝑛
از حاصل1 فعلی است و  ضرب مخارج  ، لگاریتم مصرف دوره جوانی نسل سالمند 

بازنشسته کشور در   بوده  nمصرفی بخش خصوصی در جمعیت  قبل که جوان  اند دوره 

می میبدست  )فرض  در  آید  فعلی  سالمند  نسل  است،        20شود  بوده  جوان  قبل  دوره 

n=  .)lnCt  20بنابراین  
ضرب مخارج  ، لگاریتم مصرف دوره سالمندی است که از حاصل 2

مصرفی بخش خصوصی در جمعیت بازنشسته فعلی کشور طی دوره مورد بررسی حاصل  

بودجه طول  σشود.  می قید  رفاه طول  نرخ رجحان زمانی است.  آن  به  توجه  با  که  عمر 

    آید:( بدست می9( و )8جمع رابطه )شود، از حاصلعمر یک نسل حداکثر می
Ct−n

1 + Ct
2 = [Wt−n(1 − ζ′

t−n) + φGovt−n − St−n − M̅t−(n+1)] + (1 −

ζt)rtSt−1 + M̅t−1 + (1 − φ)Govtrt                                                   (16)    

    شود:جوانی حاصل می( و لگاریتم گرفتن، رفاه دوره8( در ) 12گذاری رابطه )با جای 

lnCt−n
1 = α0 + α1ln (

K

L
)t−n + α2ln (Wt−n ζ′

t−n
) + α3ln (M̅t−(n+1)) +

α4 ln(ζt−n  rt−n St−(n+1)) + α5ln (OilRt−n) + α6ln (St−n) + α7ln (It−n
pv

) +

α8ln (It−n
va ) + α9ln (It−n

ge
) + α10ln (It−n

rq
) + α11ln (It−n

rl ) + α12ln (It−n
cc ) + ε1  (17    )  

   شود:سالمندی حاصل می( و لگاریتم گرفتن، رفاه دوره9( در ) 13گذاری رابطه )با جای

lnCt
2 = β0 + β1ln (

K

L
)

t
+β2ln (St−1) + β3 ln(τt rt St−1) + β4lnM̅t−1 +

β5 ln(Wt τ′
t) +β6lnORt + β7ln (It

pv
) + β8ln (It

va) + β9ln (It
ge

) +

β10ln (It
rq

) + β11ln (It
rl) + β12ln (It

cc) + ε2                   (18                          )
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عمر از سایت بانک مرکزی ایران به قیمت  های مربوط به متغیرهای الگوی رفاه طولداده

به واحد میلیارد ریال استخراج شده است. الگوی حداکثر کردن رفاه  و    1390ثابت سال  

 شود.  برآورد می 9افزار ایویوز طول عمر با استفاده از نرم

 متغیرهای الگو  انباشتگی آزمون مانایی و هم-3-3

داده از  استفاده  به  توجه  بودن  با  مانا  از  اطمینان  برای  مطالعه  این  در  فصلی  های 

 .2استفاده شده است  (HEGY) 1ز آزمون هایلبرگ، انگل، گرنجر، یومتغیرهای الگوها ا 

 (HEGY) : نتایج آزمون مانایی به روش هایلبرگ، انگل، گرنجر، یو3(1جدول)
 tآماره   نام متغیر  tآماره   نام متغیر 

 -735/3 ** لگاریتم پاسخگویی دولت  -307/3** رشد اقتصادی 

 -810/2* لگاریتم حاکمیت قانون -020/2 درجه باز بودن تجاری 

 -315/3 ** لگاریتم کیفیت مقررات  -334/3** تجاریتفاضل درجه باز بودن 

 -522/3 ** لگاریتم اثربخشی دولت  -145/2 سهم درآمد مالیات از تولید 

 -796/3 ** لگاریتم کنترل فساد  -647/2*** تفاضل سهم مالیات ازتولید 

 -252/3 ** لگاریتم ثبات سیاسی -157/3** ثبات سیاسی

 -445/3 ** لگاریتم مصرف جوانی  -637/2* پاسخگویی دولت 

 -602/3 ** لگاریتم مصرف سالمندی  -869/2* حاکمیت قانون 

 -929/3 ** لگاریتم سرمایه سرانه  -053/3** کیفیت مقررات 

 -807/3 ** لگاریتم درآمد نفت  -240/3** اثربخشی دولت 

 -010/4 ** لگاریتم مالیات بر دستمزد  -202/3** کنترل فساد 

 -165/4 ** لگاریتم مالیات بر سرمایه  -943/3** انداز لگاریتم پس 

 -864/3 ** لگاریتم حجم پول  -668/3*** سهم درآمد نفت از تولید 

 -630/2=    %10سطح       -940/2=      %5سطح    -600/3  =   %1بحرانی  سطح  مقادیر
 های پژوهش یافتهمنبع: 

 
1 Hylleberge, Engle, Granger, Yoo  

های مربوط به  باشد و داده طول عمر، رفاه به صورت لگاریتم معادالت مصرف هر نسل می با توجه به اینکه در الگوی رفاه  2

-گیری ایجاد شود تمامی متغیرها تغییر مبدأ داده می  که امکان لگاریتم های نهادی ایران منفی هستند، برای این شاخص 

 ها باقی نماند. شوند تا عدد منفی و یا صفر در داده 
 است. % 10و  % 5،  % 1دار بودن متغیر در سطح ***، ** و * به ترتیب بیانگر معنیدر کلیه جداول این مقاله،    3
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( الگوهای  متغیرهای  اینکه  به  توجه  )1با  تا  برای  6(  هستند،  نامانا  و  مانا  از  ترکیبی   ،)

هم وجود  از  باید  الگو  بنابراین تخمین  کرد.  حاصل  اطمینان  متغیرها  بین  انباشتگی 

-شود. در صورت مانا بودن باقیماندهمعادالت به روش حداقل مربعات معمولی برآورد می

 انباشتگی وجود دارد. ابطه همها، ر

 ها به روش هایلبرگ، انگل، گرنجر، یو (: نتایج آزمون مانایی باقیمانده2جدول)

 tآماره   نام متغیر  tآماره   نام متغیر 

 -000/3**  ( 4باقیمانده الگوی ) -346/3** ( 1باقیمانده الگوی )

 -052/3** ( 5باقیمانده الگوی ) -159/3  ** ( 2باقیمانده الگوی )

 -985/2** ( 6باقیمانده الگوی ) -292/3  ** ( 3باقیمانده الگوی )
 منبع: یافته های پژوهش 

درآمد-3-4 اثر  الگوی  برآورد  شاخصنتایج  بر  نهادی  نفت  کیفیت  های 

 خوب(  )حکمرانی 

است،  الگو تائید شده  6انباشتگی بین متغیرهای هر  ( وجود رابطه هم2مطابق با جدول ) 

  شود.پویا برای برآورد الگوها استفاده میمربعاتانباشتگی حداقلبنابراین از روش هم

 (DOLS(: نتیجه تخمین الگوها به روش حداقل مربعات معمولی پویا )3جدول )

 منبع: یافته های پژوهش 

 6مدل   5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

 -25/0 عرض از مبدا 
***(000/0) 

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

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

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

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

18/1- 
***(000/0) 

 ____  روند 
 

_____  ____  ____  ____  003/0 
***(000/0) 

سهم درآمد  
 نفت از تولید 

036/0 
**(061/0 ) 

105/0 
**(053/0 ) 

572/0 
***(000/0) 

395/0 
**(037/0 ) 

573/0 
***(000/0) 

420/0 
***(000/0) 

مجذورسهم  
 درآمد نفت 

010/0- 
**(048/0 ) 

029/0- 
**(042/0 ) 

148/0- 
***(000/0) 

090/0- 
**(067/0 ) 

151/0- 
***(000/0) 

090/0- 
***(001/0) 

درجه باز  
 بودن تجاری 

0014/0 
***(003/0) 

052/0 
***(000/0) 

053/0 
***(000/0) 

020/0 
***(002/0) 

037/0 
***(000/0) 

032/0 
***(000/0) 

نرخ رشد  
 اقتصادی

013/0 
**(003/0 ) 

112/0 
***(000/0) 

004/0 
***(604/0) 

163/0 
***(000/0) 

059/0- 
(182/0 ) 

151/0 
***(000/0) 

سهم مالیات  
 از تولید 

030/0 
***(000/0) 

092/0 
***(000/0) 

063/0 
**(000/0 ) 

026/0 
***(000/0) 

031/0 
***(002/0) 

006/0 
(001/0 ) 

 R2 53/0 84/0 82/0 82/0 94/0 90/0 

R2̅̅ ̅ 50/0 77/0 73/0 74/0 87/0 79/0 
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( از رابطه3نتایج جدول  به شکل  ( حاکی  تولید    Uای  از  معکوس بین سهم درآمد نفت 

های  ناخالص داخلی و رابطه مستقیم بین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی با شاخص

 حکمرانی است.  

 نتایج تخمین معادالت رفاه به منظور حداکثرسازی رفاه طول عمر -3-5

به معادالت  روش  از  رفاه،  معادالت  تخمین  نامرتبط جهت  استفا SURE)1ظاهر  ده  ( 

است. برآورد به این روش، در صورت وجود همبستگی همزمان بین جمالت خطای  شده

امکان معمولی،  مربعات  حداقل  روش  به  شده  برآورد  آزمون  معادالت  آماره  است.  پذیر 

محاسبه   زیر  صورت  به  رفاه  معادالت  خطای  جمالت  برای  همزمان،  همبستگی  وجود 

 (:1980، 2شود )بروش و پاگان می

LM = T ∑ ∑ rij
2i−1

j=1
M
i=2 = 84 × (−0/32)2 = 8/60 > χ2(2−1)

2

2 = 3/841  (19     )  

معادله اساس  خطای  19)   بر  جمالت  بین  همزمان  همبستگی  وجود  عدم  فرضیه   )

(  4استفاده کرد. جدول )  SUREتوان از روش  شود و میمعادالت رفاه طول عمر رد می 

حداقل مربعات خطا  های مربوط به جزء خطای برآورد معادالت رفاه به روش نتایج آزمون

 دهد:را نشان می

 های مربوط به جزء خطا معادالت رفاه (: نتایج آزمون4جدول)

 ها نتایج آزمون آزمون ناهمسانی واریانس  آزمون خودهمبستگی  معادله 

رفاه دوره  

 جوانی 

95/112 
***(0000/0 ) 

77/2 
***(0056/0 ) 

 وجود خودهمبستگی اجزای خطا 

 واریانس اجزای خطا وجود ناهمسانی  

رفاه دوره  

 پیری 

17/133 
***(0000/0 ) 

88/4 
***(0000/0 ) 

 وجود خودهمبستگی اجزای خطا 

 وجود ناهمسانی واریانس اجزای خطا 
 های پژوهش منبع: یافته

نتایج تخمین معادالت رفاه، پس از برطرف کردن ناهمسانی واریانس، برای حداکثرسازی 

 :3( است5معادالت به ظاهر نامرتبط به صورت جدول )عمر به روش  رفاه طول

 

 

 
1 Seemingly Unrelated Regression Estimation 
2 Breusch and Pagan 

Huber-وایت )  -به منظور برطرف شدن ناهمسانی واریانس در تخمین معادالت به ظاهر نامرتبط از گزینه هیوبر  3

White.استفاده شده است ) 
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 SURE(: نتایج معادالت رفاه به منظور حداکثرسازی رفاه طول عمر به روش  5جدول)

 رفاه دوره اول زندگی رفاه دوره دوم زندگی

 متغیر ضریب احتمال  متغیر ضریب احتمال 
/39 000/0*** عرض از مبدا  12/22 000/0***

24 

 مبدا عرض از  

 لگاریتم سرمایه سرانه  39/0 000/0*** لگاریتم  سرمایه سرانه  42/0 000/0***

لگاریتم مالیات بر   008/0 902/0

 دستمزد 

لگاریتم مالیات بر   -37/0 001/0***

 دستمزد 
لگاریتم مالیات بر   -90/0 000/0***

 سرمایه

لگاریتم مالیات بر   -63/0 000/0***

 سرمایه
لگاریتم حجم پول   29/0 088/0*

 دوره قبل

لگاریتم حجم پول دوره   12/0 577/0

 قبل

انداز دوره  لگاریتم پس  24/0 976/0

 قبل

انداز دوره  لگاریتم پس  -13/0 004/0***

 قبل
 لگاریتم درآمد نفت  23/0 000/0*** لگاریتم درآمد نفت  07/0 028/0**

 لگاریتم ثبات سیاسی -03/0 489/0 لگاریتم ثبات سیاسی -05/0 166/0
لگاریتم پاسخگویی   58/0 000/0***

 دولت 

لگاریتم پاسخگویی   38/0 002/0***

 دولت 
لگاریتم حاکمیت   -68/0 000/0***

 قانون 

 لگاریتم حاکمیت قانون -67/0 000/0***

لگاریتم کیفیت  -06/0 127/0

 مقررات 

 لگاریتم کیفیت مقررات  -22/0 000/0***

لگاریتم اثربخشی   -03/0 890/0

 دولت 

 لگاریتم اثربخشی دولت  -78/0 016/0**

 لگاریتم کنترل فساد  43/1 000/0*** لگاریتم کنترل فساد  09/1 000/0***

R2̅̅ ̅  =992/0            R2    =993/0 R2̅̅ ̅  =986/0        R2      =989/0 
 های پژوهش منبع: یافته

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

  (01/1 =  ) ×  48/ 22  53/45  =83/22+                                                          (20)              

نرخ رجحان زمانی است که با استفاده از کالیبراسیون و به پیروی از    σ(  20در رابطه )

است. بنابراین رفاه طول  در نظر گرفته شده  01/0(، برابر با  1387محمدی )مطالعه دین
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 508037برابر با    53/45لگاریتم از عدد  عمر در دوره زمانی مورد بررسی، با گرفتن آنتی

 میلیارد ریال است.

 جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات سناریوهای-3-6

زمانی   دوره  طی  ایران  در  مالیات  درآمد  و  نفت  درآمد  متغیرهای  زمانی  روند  بررسی 

حاکی از آن است که درآمد نفت، با توجه به اثرپذیری از تغییرات قیمت  1396-1375

ر اوایل  تری برخوردار بوده است. درآمد مالیات دجهانی، نسبت به مالیات از نوسان بیش

به درآمد نفت کم افزایش بیشدوره نسبت  به تدریج  بوده ولی  به درآمد  تر  تری نسبت 

درآمد مالیات از درآمد نفت پیشی گرفته    90نفت پیدا کرده و به طور مشخص در دهه  

است. با توجه به این موضوع سناریوهای جایگزینی درآمد مالیات به جای درآمد نفت و  

 گیرد. ی بر رفاه طول عمر مورد بررسی قرار میاثرگذاری این جایگزین

 کاهش فروش نفت و  افزایش درآمد مالیات بر سرمایه به میزان ده درصد. -1سناریوی

اجرای این سناریو به صورت مستقیم )تأثیر جایگزینی درآمد نفت و مالیات بر رفاه( و   

عمر اثر  ها( بر رفاه طولمستقیم )تأثیر جایگزینی درآمد نفت و مالیات بر کیفیت نهادغیر

ای اجرا شود که منجر به بهبود کیفیت نهادها در  گذارد. سناریوی فوق باید به گونهمی

این دو درآمد وقتی آغاز می بنابراین جایگزینی  از حد  کشور شود.  شود که درآمد نفت 

  های نهادی شده است )بعد ای خود گذشته و وارد فاز اثرگذاری منفی بر شاخصآستانه

نمودار   در  حداکثر  نقطه  از  گذر  پس    Uاز  نهادی(.  کیفیت  بر  نفت  درآمد  اثر  معکوس 

گذاری درآمد  ضریب اثرگذاری مجذور درآمد نفت به میزان ده درصد کاهش و ضریب اثر

می داده  افزایش  درصد  ده  نشان میمالیات  این سناریو  شود. محاسبات  اجرای  دهد که 

شاخص بهبود  به  اثربخشی  منجر  ثباتهای  حق  دولت،  خشونت،  با  مقابله  و  سیاسی 

طور  اظهار به  مقررات  کیفیت  و  قانون  حاکمیت  فساد،  کنترل  دولت،  پاسخگویی  و  نظر 

ترتیب   به  می  113/0و    0/ 478،  336/0،  264/0،  185/0،  116/0میانگین  شود.  واحد 

 نتیجه اجرای سناریوی اول بر رفاه طول عمر به صورت زیر است: 
u = f(Ct−20

1, Ct
2) = (1 + σ) × lnCt−20

1 + lnCt
2   

=   (01/1  )   ×   +23/22     =55/22  00 /45    (21                                                    )                 

 باشد.میلیارد ریال می 351843بدین ترتیب مقدار رفاه طول عمر برابر با 

 ه میزان ده درصد.کاهش فروش نفت و افزایش درآمد مالیات بر دستمزد ب -2سناریوی
u = f(Ct−20

1, Ct
2) = (1 + σ) × lnCt−20

1 + lnCt
2
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= (01/1 )  ×   =27/22    +88/22  38/45    (22                                                         )   

 باشد.میلیارد ریال می  457868بنابراین رفاه طول عمر بعد از اجرای سناریوی دوم 

در    -3سناریوی نفت  درآمد  ملی کاهش  توسعه  صندوق  به  آن  واریز  و  دولت   1بودجه 

گذاری و افزایش درآمد مالیات بر سرمایه  دهی به بخش خصوصی برای سرمایهجهت وام

 به میزان ده درصد.
u = f(Ct−20

1, Ct
2) = (1 + φ) × lnCt−20

1 + lnCt
2
  

(01/1=)  ×   +35/22     =68/22  25/45                                                                      (23)  

میلیارد ریال    418415عمر بعد از اجرای سناریوی سوم،  ( رفاه طول23بر اساس رابطه )

 باشد. می

کاهش درآمد نفت در بودجه دولت و واریز آن به صندوق توسعه ملی جهت    -4سناریوی

برای سرمایهوام بخش خصوصی  به  به  دهی  بر دستمزد  مالیات  درآمد  افزایش  و  گذاری 

 ان ده درصد.میز
u = f(Ct−20

1, Ct
2) = (1 + φ) × lnCt−20

1 + lnCt
2
 

= (01/1 )  ×   +39/22     =02/23  (24                                                                     )64/45  

( رابطه  اساس  چهارم  24بر  سناریوی  اجرای  از  بعد  عمر  رفاه طول  میلیارد    548288( 

 باشد. ریال می

 پیشنهادهای سیاستی گیری و  نتیجه -4

داخلی  ناخالص  معکوس، بین سهم درآمد نفت از تولید    Uای به شکل  تأیید وجود رابطه

ایران طی دوره زمانی  شاخص نهادی حکمرانی  6و   از آن  1375-1396خوب در  حاکی 

است که درآمد نفت در سطوح اولیه تأثیر مثبتی بر کیفیت نهادی داشته و همانند یک  

می عمل  کشور  اقتصاد  برای  وموهبت  درآمد  این  افزایش  با  اما  اقتصاد    کند،  وابستگی 

ایران به این منبع، تأثیر آن بر کیفیت نهادی منفی شده و به صورت یک مصیبت ظاهر  

 
های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی  قانون احکام دائمی برنامه  16بر اساس ماده    1

های  صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده :است

های آینده از منابع نفت و گاز  های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای ماندگار، مولد و سرمایهنفتی به ثروت

لی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه  در واقع صندوق توسعه م  .شده استهای نفتی تشکیل  و فرآورده

اشتغال ملی،  تولید  کیفی  و  توانمندسازی  ارتقاء کمی  محور،  تولید صادرات  مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  اجرای  زایی، 

قالب اصل   برنامه  44بخش خصوصی در  و  انداز  اساسی سند چشم  قانون  بندهای مترقی در  توسعه،  و سایر  های 

  (.www.ndf.irسایت صتدوق توسعه ملی،  )وب از است سآفرین و بسترنقش
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)می کوتنیر  مطالعات  نتایج  با  یافته  این  رازلیقی  2009شود.  یحیوی  و  توفیقی  و   )

اند، مطابقت دارد.  (، که اثر غیرخطی درآمد نفت را بر کیفیت نهادها بررسی کرده1395)

مطالع  ) سایر  ایکبال  همچون  زمینه،  این  در  بررسی  مورد  همکاران  2017ات  و  چکوری   ،)

اند، ولی این اثر را به  ( هر چند به بررسی اثر درآمد نفت بر کیفیت نهادها پرداخته 2017) 

اند و نهایتًا به اثر منفی درآمد  خطی را بررسی نکرده صورت خطی بررسی کرده و رابطه غیر 

 اند. افته نفت بر کیفیت نهادی دست ی 

تولید از  مالیات  درآمد  سهم  بین  مستقیم  رابطه  وجود  هر  ناخالصتأیید  و    6داخلی 

می نشان  نیز  ایران  در  خوب  حکمرانی  نهادی  مالیات  شاخص  که  شهروندانی  که  دهد 

می پرداخت  امر  کمتری  این  داشت.  خواهند  دولت  پاسخگویی  به  کمتری  تمایل  کنند، 

کیف بهبود  برای  فشار  کاهش  میباعث  نهادی  دست  یت  به  برای  دولت  مقابل  در  شود. 

آوردن درآمد مالیاتی بیشتر، مجبور به جلب رضایت افراد جامعه از طریق ایجاد نهادهای  

های مالیات منجر به اعمال  باشد. زیرا افزایش نرخکارآمدتر و بهبود کیفیت حکمرانی می

ارتقای محیط   منظور  به  از سوی جامعه  بیشتری  دولت  فشار  بهبود حکمرانی  و  نهادی 

) شود.  می و همکاران  اسماعیلی رزی  نتایج مطالعات  با  یافته  دارد. 1394این  مطابقت  با    ( 

شود دولت استفاده از درآمدهای نفتی را در بودجه خود  توجه به این نتیجه، پیشنهاد می

بدین    کاهش داده و به منبع درآمدی مالیات جهت تأمین مالی مخارج خود روی آورد.

برداری از منابع نفت، امکان بهبود کیفیت  نسلی در بهرهوسیله عالوه بر ایجاد عدالت بین

اظهارنظر  ( شاخص نهادی حق5نهادها در کشور نیز فراهم خواهد شد. مطابق با جدول )

و پاسخگویی دولت بر رفاه دوره اول زندگی )جوانی( و دوره دوم زندگی )سالمندی( و در  

است. از طرفی بین شاخص کنترل فساد  ه طول عمر افراد اثر مثبت گذاشتهنتیجه بر رفا

حکمرانی  "است. این نتایج مبتنی بر نظریه  و رفاه طول عمر رابطه مستقیم وجود داشته

(،  2019مطالعات بینای و آتاالی )با نتایج  باشد و می "کننده رشد اقتصادیخوب تقویت

( همکاران  و  احمدپور2014هلیول  )ک (،  دهمرده  و  همکاران    (1398چو  و  وکریمی 

دارد1396) مطابقت  پاسخگویی  (  و  اظهارنظر  حق  شاخص  بهبود  برای  ترتیب  بدین   .

از جامعه برخاسته نهادهای اجتماعی که  بارز  اند میدولت وجود  باشد. نمونه  تواند مؤثر 

و رسانه نهادهایی مطبوعات  بین شهروندانچنین  ارتباط  واسطه  دولت   و ها هستند که 

بهمی نهادها  این  اجرایی بر نظارت شهروندان، منافع تبیین و تجمیع باشند.   عملیات 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ... اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تأکید بر نقش نهادهای             168  

 نمایندگان و مردم نیاز به عموم ارائه اطالعات مورد طریق از دولت کردن پاسخگو و دولت

نیز مجلس آثار هاسیاست مختلف انواع درباره کارشناسی کار انجام و  آنها و  در   اجرای 

دولت   وظایف تمرکززدایی  به منظور  دولت و مردم بین نزدیکی پردازند. ایجادجامعه می 

مردم به   جا که عموماز آن است. دولت پاسخگویی میزان های افزایشروش از یکی نیز  

 انتخابات در مشارکت و بومی امور پیگیری محلی، هایتعیین سیاست در بیشتر مشارکت

 محلی دولت و ساخته محقق را هااین گرایش تواندمی دارند،تمرکززدایی گرایش محلی

 رسمیت کشور، به اداری نظام  در اطالعات آزاد از طرفی جریان  .آورد وجود به را پاسخگو

 از اداری نظام تبدیل و انسانی کرامت دولت، تکریم سوی از عمومی نظارت حق شناختن

میخدمت به طلبکار و حاکم با  گذار  رابطه  در  کند.  کمک  شاخص  این  بهبود  به  تواند 

 هایسازمان فعال مشارکت زمینه کردن رسد فراهمشاخص کنترل فساد نیز به نظر می

قدرتمند،   غیررسمی باندهای و هاایجاد گروه از پیشگیری جهت مدنی جامعه غیردولتی

شاخص باشد.  رابطه  مؤثر  مقررات،  کیفیت  و  قانون  حاکمیت  دوره  های  رفاه  با  منفی 

داشته معنادار  جوانی  و  منفی  رابطه  سالمندی  دوره  رفاه  با  قانون  اند. شاخص حاکمیت 

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

یج حاکی از اثر منفی و معنادار شاخص اثر بخشی دولت بر رفاه دوره جوانی و اثر  اند. نتا

باشد. بنابراین در مجموع این  معنای این شاخص بر رفاه دوره سالمندی میمنفی ولی بی

ثبات   نهادی  شاخص  طرفی  از  است.  داشته  منفی  اثر  افراد  عمر  طول  رفاه  بر  شاخص 

رفاه   بر  خشونت  با  مقابله  و  اثر  سیاسی  بررسی،  مورد  زمانی  دوره  در  افراد  عمر  طول 

نظریه   با  نتایج  این  است.  نداشته  حکمرانی  "معناداری  کننده  تقویت  اقتصادی  رشد 

( و جهانگرد و همکاران  2017با نتایج مطالعات میرا و حمداچه ) باشد و  منطبق می  "دولت

های  د کیفیت شاخصرود که بهبوبر اساس این نظریه انتظار می  ( مطابقت دارد. 1393) 

اظهارنظر و پاسخگویی دولت و کنترل فساد اثر مثبتی  های حقفوق نیز همانند شاخص

می و  باشد،  داشته  اقتصادی  رشد  شاخصبر  این  منفی  اثر  رفاه  توان  بر  نهادی  های 

اقتصادی را به پایین بودن سطح رشد و توسعه اقتصادی و همچنین به نامناسب بودن  

سیاسی،   شده  ساختارهای  باعث  امر  این  داد.  نسبت  جامعه  فعلی  اقتصادی  اجتماعی، 

از شاخص برخی  بهبود  از  نتواند  بر سطح  است که دولت  تأثیر مثبتی  به  های حکمرانی 

و   نهادها  بین  تطابق  عدم  دلیل  به  عبارتی  به  آید.  نائل  جامعه  اقتصادی  رفاه  و  رشد 
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توسعه برای  اقتصادی کشور  و  اجتماعی  سیاسی،  مواجه  ساختارهای  با شکست  دولت   ،

های نهادی بر رشد و  شده است و نتیجه آن نیز تأثیر منفی و یا عدم تأثیرگذاری شاخص

می کشور  بیرفاه  یا  و  منفی  ارتباط  به  توجه  با  شاخصباشد.  بین  حاکمیت  معنی  های 

قانون، کیفیت مقررات، اثر بخشی دولت و ثبات سیاسی و مقابله با خشونت با رفاه طول  

، دولت ابتدا باید به  "رشد اقتصادی تقویت کننده حکمرانی دولت"بر اساس نظریه    عمر، 

های اقتصادی و همچنین ساختار نهادهای حکمرانی  انجام اصالحات مناسب در سیاست

های اقتصادی، کاهش مخارج جاری و افزایش مخارج عمرانی  )از قبیل توسعه زیرساخت

کاهش استفاده از درآمدهای نفتی در مخارج    گرایانه خود از طریق و کاهش نقش تصدی 

تواند کیفیت نهادها و رشد و رفاه اقتصادی را به  خود( اقدام کند. بدین وسیله دولت می

های  تواند از بهبود دادن شاخصسطح مناسبی در جامعه برساند. پس از آن است که می

یابد. دست  جامعه  در  بیشتری  اقتصادی  رفاه  و  رشد  به  مذکور  نتایج    نهادی  با  مطابق 

عمر   رفاه طول  بر  مالیات  درآمد  با  نفت  درآمد  جایگزینی  سناریوهای  اجرای  از  حاصل 

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  

سناریو اجرای  دادهاز  افزایش  را  عمر  طول  رفاه  می،  ترتیب  بدین  اجرای است.  با  توان 

بین عدالت  رعایت  به  سناریویی  پایانچنین  منبع  مورد  در  نفت  نسلی  همچون  پذیری 

های  کمک نمود و از طرفی رشد و رفاه اقتصادی را نیز افزایش داد و از تضییع حق نسل

نیز جلوگیری   از منافع نفت  به محدودیت  آینده در استفاده  با توجه  این مقاله  کرد. در 

به شاخصداده مربوط  زمانی  های حکمرانیهای  دوره  به  محدود  مطالعه  -1396خوب، 

نسل  1375 روش  فروض  به  توجه  با  طرفی  از  مالیات  شد.  نوع  دو  تنها  همپوشان  های 

که    هایی )مالیات بر دستمزد و مالیات بر سرمایه( در نظر گرفته شد. به کار بردن مدل

مالیات انواع  سایر  جایگزینی  اثر  در  بتواند  خصوصاً  نفت،  فروش  درآمد  جای  به  ها 

میبخش دهد  قرار  ارزیابی  مورد  را  است،  بیشتر  مالیاتی  فرار  که  ارائه  هایی  به  تواند 

 تر برای حل معضالت اقتصادی کشور کمک کند. راهکارهای مناسب

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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 فهرست منابع 
(. اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد  1398کچو، علی و دهمرده، نظر )احمدپور.  1

اقتصادی توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  پژوهشاقتصادی  و  .  اقتصاد  های 
 . 33-62(، 17)26، ایتوسعه منطقه

 درآمدهای (. تأثیر1394شیرعلی، شیرین ) و بهنام ابراهیمی، حسین، رزی،.  اسماعیلی2

 سیاستگذاری فصلنامهنهادی.   کیفیت تغییر بر تأکید ایران، با در اقتصادی رشد بر نفتی

 . 108-81(، 7)3 ،)س( الزهرا دانشگاه اقتصادی پیشرفت

(. تأثیر رانت نفتی بر کیفیت نهادها  1395)  رازلیقی، حسنیحیویو    توفیقی، حمید.   3

 .40-21(، 16)8 ،اقتصادی گذاریسیاست پژوهشی -علمی مجلهدر اقتصادهای نفتی. 

4( محمدرضا  توکلی،  آن.(.  1394.  با  مقابله  راهکارهای  و  مالیاتی  کنفرانس    فرار 

پژوهشبین مدیران  المللی  موسسه  حسابداری.  و  اقتصاد  مدیریت،  در  نوین  های 

 . 1-46پردازان پایتخت ایلیا، ایده

بررسی  (.  1393اله و شهبازی، مریم ).  جهانگرد، فاطمه، محمدی، تیمور، شیرمرد، روح5
  خوب بر رفاه اقتصادی )مطالعه موردی برخی از کشورهای صحرای آفریقا(. ثر حکمرانیا

اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود  

 شمال. 

دهقان6 دهقان.  ابراهیم،  هادیان،  کریم،  اسالملوئیان،  محمد،  زهرا  منشادی،  شبانی، 

تغییرات1399) اثر  کالن    (.  اقتصاد  پویایی  بر  نفتی  های  تکانه  از  ناشی  نهادی  کیفیت 

 . 111-143(، 3)20 پایدار(، توسعه و اقتصادی )رشد هایپژوهش فصلنامهایران. 

وتیمو  ،رحمانی .  7 منابع  تحلیل (.  1388) ماندانا   ، گلستانی ر  نفرین  رانت  از  بر  و  جویی 

 .57-86(، 89)44، اقتصادیتحقیقات خیز. توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت

8( مهسا  مالیان،  و  مجید  همایون، صامتی،  رنجبر،  امکان1395.    درآمد جایگزینی (. 

 .27-38، 6، فصلنامه اقتصاد کاربردیایران(.  موردی نفت )مطالعه درآمد با مالیاتی

رستم9 گودرزی.  و  پرویز  )زاده،  یزدان  جایگزین1396فراهانی،  از  (.  دولت  درآمد  سازی 

پویای تصادفی ) تعادل عمومی  با طراحی یک مدل  مالیاتی  (.  DSGEطریق درآمدهای 

 . 121-145(، 4)17 های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، پژوهش

تبعه10 منصور،  زراءنژاد،  حسین.   و  امین  )ایزدی،  فاطمه  بررسی 1393پور،   و (. 

 پژوهشنامه فصلنامه  ایران. در مالیاتی درآمدهای  نفتی بر درآمدهای  تأثیر گیریاندازه
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 .137-111، 72، بازرگانی 

11( علی  دهقانی،  و  ولیمقدم  زنجانی،  خط(.  1386.  و  عمومی  دولت. مالیه  مالی    مشی 

 انتشارات مهربان.

 حکمرانی تأثیر (. بررسی1394باروتی، مهسا ) رجبی، فهیمه و .  سپهردوست، حمید،12

نظریه مالیاتی. نظام درآمدی عملکرد بر خوب اقتصادفصلنامه  کاربردی  (،  2)2،  های 

126-103 . 

(. بررسی ارتباط  1396.  کریمی، محمدشریف، حیدریان، مریم و دورباش، معصومه )13

شاخص تأثیر  تصحیح  و  رویکرد  با  ایران،  در  اقتصادی  رشد  بر  خوب  حکمرانی  های 

 . 127-155(، 3) 6 شناسی اقتصادی و توسعه،دوفصلنامه جامعهبرداری. خطای

مهرآرا،14 ) کیخا،  و محسن .   نهادها،1387علیرضا   در  اقتصادی  رشد  و نفت (. 

روش1975-2005دوره   طی نفت به متکی کشورهای  فصلنامه .انباشتگیهم پانل : 

  .79-55(، 19)4 مقداری، اقتصاد

مهسا،15 مالیان،  و .  ) صامتی، مجید  همایون   درآمد جایگزینی امکان(.  1392رنجبر، 

انداز  اولین همایش الکترونیکی ملی چشمایران(.   موردی نفت )مطالعه درآمد با مالیاتی
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