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  چكيده
از دانشـمندان   ايوجـود دارد. پـاره   يمتعارضـ  هاينگرش يبر رشد اقتصاد يدرباب اثر فساد مال

و بـر   انـد ناميده اقتصاد چرخ روغن را آن و انددانسته يمطلوب ييدهرا پد يفساد مال ي،علوم انسان
آن، نرخ  يو به واسطه بخشديرا بهبود م ياقتصاد يفضع ينهادها ي،باور هستند كه فساد مال ينا

بـر نـامطلوب بـودن فسـاد      ي،نساناز دانشمندان علوم ا يگرد اي. پارهيابديم يشافزا يرشد اقتصاد
بـا ُكنـد و    مـالي،  فساد اندكرده استدالل و اندچرخ اقتصاد دانسته شنِ را آن و اندكرده يدتاك يمال

 يشفرسـا  يرتوليـدي، غ هايتيبه فعال يابو انتقال منابع كم يادار يندو ناكارا كردن فرا ينهپرهز
روش  كـارگيري اسـتعدادها و بـا بـه    يصتخص يكردمقاله، با رو يناست. ا يرشد اقتصاد يدهنده

 هـاي سـال  يـرانِ بر رشد اقتصـاد ا  ياثر فساد مال بررسي به زماندستگاه معادالت هم ياقتصادسنج
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  مقدمه .١
شـان اسـت. یعنـی؛ فسـاد مـاموران دولتـی، فساد مالی، انحراف مقامات رسمی از وظایف رسمی

(فامیـل، نزدیکـان، دارو  شـانخاطر منافع شخصـیشان بهنقش عمومی انحراف از وظایف رسمی
  ). ٢٠٠٧و همکاران،  1ی شخصی) است (دری هردسته

ی مطلـوبی ای از دانشمندان علوم انسانی، چندان نگران فساِد مـالی نیسـتند و آن را پدیـدهپاره
این باور هستند که فساِد مالی، نهادهای اند و بر اند و فساد مالی را روغِن چرِخ اقتصاد نامیدهدانسته

ای دیگـر یابد و پارهی آن، رشد اقتصادی افزایش میبخشد و به واسطهضعیف اقتصادی را بهبود می
انـد و آن را شـِن چـرِخ اقتصـاد از دانشمندان علوم انسانی بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کـرده

هـای را کردن فرایند اداری و انتقـال منـابع کمیـاب بـه فعالیـتاند که با ُ کند و پرهزینه و ناکادانسته
  ).٢٠١۴و همکاران،  2دهد (ساهاغیرتولیدی، رشد اقتصاد را فرسایش و کاهش می

ناپذیر های چسبنده و انعطافکاری چرخ" برای روغن4)، فساد مالی را "پول روغنِی ١٩۶٨( 3لیف 
ی انتظـار در صـف را رشـوه، هزینـه )، نشـان داْد چگونـه١٩٨۵( 5دانست. فرانسیس لـوئیدولت می
دهـد. هـر دوی ایـن های عمومی را کـاهش مـیدهد و در قالب تعادِل ناش، ناکارایی ادارهکاهش می

تـرین اند به ثروتمنـدها دانستهی مجوزها و پروانهمحققان، رشوه را معادِل ابزار کارای تخصیص دهنده
ها بیشترین ارزش را قایل هستند و ممنوعیـت کسانی که برای آن مجوزها و پروانهپیشنهاددهندگان و به 

کـارگیری مکانیسـِم قیمـت در بخـِش عمـومی. انـد از بـهرشوه را معادِل محروم کردن اقتصاد دانسـته
ای بـا ) بر این باور است که بر حسب رشد اقتصادی تنها چیزی که بدتر از جامعـه١٩۶٨هانتینگتون (

کـار اسـت، بوروکراسـی خیلـی متمرکـز و چسـبنده و سی خیلی متمرکز و چسبنده و نادرسـتبوروکرا
های کنتراتی به کارمندان دولتـی ). فساد مالْی شبیه پرداخت٢٠٠٠و همکاران،  6کار است (لیدرست

کند برای کارآفرینان سازد و فرصتی فراهم میدانسته شده است که فراهمی خدمات دولتی را کاراتر می
ی ی روغـِن نـرم کننـدهانداْز فسـاد مـالی بـه مثابـهتا مقررات ناکارای دولتی را دور بزنند. از این چشم

  ).  ٢٠٠١، 7دهد (موکرد بوروکراسی ُکند دولتی است که کارایی اقتصاد را افزایش می عمل
عموم اقتصاددانان معاصر بر این بـاور هسـتند کـه فسـاد مـالی، رشـد اقتصـادی را مسـتقیم و 
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وری منابع موجـود، مسـتقیما رشـد اقتصـادی را کـاهش دهد. با کاهش بهرهغیرمستقیم کاهش می
ی انسـانی و فیزیکـی و خصوصـی در سـرمایه گـذاریدهد و با کاهش کمیت و کیفیت سرمایهمی

دهـد تخریب نهادهای اقتصادی و اجتمـاعی جامعـه، رشـد اقتصـادی را غیرمسـتقیم کـاهش مـی
  ).٢٠٠٢، 1(بریمپونگ

دهـد موم اقتصاددانان معاصر بر این باور هستند که فساد مالی، رشد اقتصادی را کـاهش مـیع
ی آْن فسـاد مـالی، رشـد هـایی کـه بـه واسـطهاما اختالف نظر جدی دارند در باب کانال یا کانـال

انـد ها از نظـر تجربـی کـامال واضـح و روشـن نشـدهدهد و هنوز این کانالاقتصادی را کاهش می
کـم چهـار کانـالی کـه بـه ). ادبیات اقتصادی اشـارت دارد بـر  دسـت٢٠١۶و همکاران،  2(فاتای
ی فقـدان فسـاد مـالی، بـه واسـطه .١دهـد. ها فساد مالی، رشد اقتصادی را کاهش میی آن واسطه
فسـاِد مـالی، سـرمایه .٢دهـد. ی به قدر کفایت زیرساختارها، رشد اقتصادی را کاهش مـیعرضه

وری ی کـاهش بهـرهی خوْد رشد اقتصـادی بـه واسـطهدهد که به نوبهکاهش می گذاری عمومی را
دهد که به تبع آْن مخـارج دولـت فساد مالی، درآمد مالیاتی دولت را کاهش می .٣یابد. کاهش می
یابـد یابند کـه بـه تبـع آْن رشـد اقتصـادی کـاهش مـیهای سالمت و آموزش کاهش میدر بخش
فساد مـالی بـا منحـرف کـردن تخصـیص اسـتعدادها یعنـی بـه  .۴ ).٢٠١٣و همکاران،  3(فاروق
  ).١٩٩٨، 4دهد (تنزیی کانال تخصیص استعدادها، رشد اقتصادی را کاهش می واسطه

است. از  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های هدف این مقاله، بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایراِن سال
هایی را بررسـی کـرده زمان، یکی از کانالهم رو با روش الگوی اقتصادسنجی سیستم معادالتاین

دهد. یعنی؛ کانـال تخصـیص تواند رشد اقتصادی را کاهش ی آْن فساد مالی میاست که به واسطه
  استعدادها را.

  
  انحراف درتخصیص استعدادها یمبانی نظری اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی به واسطه .٢

ی انسانی، موتور رشد اقتصادی دانسته شده است. از مایهزای اقتصادی، سرهای رشد دروندر مدل
ی آن فسـاد های مهمی که به واسطهای از اقتصاددانان بر این باور هستند که یکی از کانالرو پارهاین

دهد، کانال تخصیص اسـتعدادها اسـت. یعنـی؛ فسـاد مـالی بـه مالْی رشد اقتصادی را کاهش می
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  ).  ١٩٩٨دهد (تنزی، استعدادها، رشد اقتصادی را کاهش میی تغییر و انحراف تخصیص واسطه
ی استعدادهای جامعه، اثـر های نظری و تجربی فراوانی شده است که تخصیص بهینهاستدالل

هـایی کـه بـا اسـتعدادترین افـراد جامعـه معناداری بر نرخ رشد اقتصادی آن جامعه دارد و فعالیـت
 ١٩٩١و همکاران ( 1منابع آن جامعه دارد. به باوِر مورفی کنند اثر معناداری بر تخصیصانتخاب می

هـای ای از فعالیـتهای اقتصادی، رانتی خالص هستند و پـارهای از فعالیت)، هرچند پاره١٩٩٣و 
هـایی بـا بـاالترین ی کارایی، اما در نظام اقتصاِد بازاْر استعدادها به فعالیتاقتصادی افزایش دهنده

های یابند که لزوما باالترین عایدی اجتماعی را ندارند. آنان استداللعایدی شخصی تخصیص می
ی تخصـیص های رانتی بر رشد اقتصادی و اثـر سـازندهای آوردنْد دال بر اثر مخرب فعالیتعدیده
ی های دانشگاهی بـر رشـد و توسـعهی دانشجویان رشتهی استعدادهای جامعه و ترکیب بهینهبهنیه

معه. از آن جمله: اگر افراِد بااستعداد، کارفرمـا شـونْد تکنولـوژی را در خـط اقتصادی بلندمدت جا
که کند. اما هنگامیوری و درآمد ملی رشد میدهند و بهرهکنند بهبود میاش میبازرگانی که تعقیب
جو شوند، بیشترین عایدی خصوصی و شخصی آنان از بازتوزیع ثروت دیگران افراِد بااستعداْد رانت

دهنـد و هـای تکنولـوژی را بهبـود نمـیو نه از خلق ثروت. در نتیجْه افراد بااسـتعداد، مجـال است
شود. همچنین تغییر تخصیص استعدادها از بخـش تحرک و رو به زوال میاقتصاْد و درآمد ملی بی
 وری سراسری اقتصادی کاهش بهرهتولیدی و رانتی، رشد اقتصادی را به واسطهتولیدی به بخش غیر

  ).١٣٩۶دهد (زاهد غروی و همکاران، کاهش می
  زند از جمله:ای بر رشد اقتصادی صدمه میی عدیده، به ادلهتخصیص استعدادها به  بخش رانتی

با گسترش بخش رانتی، کارگران و نیروی کار و سایر منابع کمیاِب اقتصاد، جذب این بخش  .١
  یابد. شوند و بنابراین درآمد کِل اقتصاْد کاهش میمی

ی تولیـد را شـود انگیـزهمالیاتی که از بخش رانتی بـر بخـش تولیـدی اقتصـاد تحمیـل مـی .٢
  دهد.می کاهش
یابـد و بنـابراین خوار شوند، توانایی کارفرمایان کـاهش مـیاگر بااستعدادترین افراد جامعه رانت .٣
  ).١٩٩١(مورفی و همکاران، یابد بسا نرخ رشد پیشرفت تکنولوژی و نرخ رشد اقتصادی کاهش  چه

های رانتی تقسیم کرد، که  های تولیدی و فعالیتهای بشری را به فعالیتتوان فعالیتنه تنها می
هایی هستند که ذاتا تولیدی نیستند های دانشگاهی رانتی، رشتههای دانشگاهی را نیز هم. رشتهرشته

وم اجتمـاعی و علـوم سیاسـی. غایـت هـای علـها کسب رانت است. مانند رشـتهو غایت آن رشته
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ی مـردم و مداران است برای عامهکرد سیاستهای علوم اجتماعی و علوم سیاسی، توجیه عمل رشته
شان و به مـدد آن بـه دسـت ی سیاستی به ارباب قدرت است برای تصاحب و بسط قدرتیا توصیه

ی )، رشـته٢٠٠۶و همکـاران ( 1) و مهلیوم١٩٩١آوردن رانتی است برای خود. مورفی و همکاران (
ی دانشگاهی فنـی و هااند که سهمی در تولید ندارد و رشتهی رانتی دانستهدانشگاهی حقوق را رشته

جـویی ندارنـد و افـزایش اند که سهمی و نقشی در رانتهای کامال تولیدی دانستهمهندسی را رشته
هـای نـام دانشـجویان در رشـتهی دانشـگاهی حقـوق بـه ثبـتنام دانشجویان در رشـتهنسبت ثبت

ی اسـتعدادهای آن جامعـه ی تخصـیص نابهینـهای را نشـانهدانشگاهی فنی و مهندسی در جامعـه
اجتمـاعی را های دانشگاهی حقوق، بازرگانی و علوم)، رشته٢٠١۵و همکاران ( 2اند. ایبیکیدانسته
اهی مهندسـی و صـنایع و عمـران، های دانشگاند که در مقایسه با رشتههای دانشگاهی دانستهرشته

نام دانشجویان میـان مجمـوع تری به رانت دارند و افزایش درصد شکاف ثبتدسترسی بهتر و آسان
هـای نام دانشجویان در مجموع رشتهاجتماعی و ثبتی دانشگاهی حقوق، بازرگانی و علومهارشته

ای های دانشگاهی جامعـهر رشتهنام دانشجویان ددانشگاهی مهندسی، صنایع و عمران به کل ثبت
  اند. ی استعدادهای آن جامعه دانستهی تخصیص نابهینهرا نشانه

ی او این است که جویی و رشد اقتصادی را بررسی کرد. ایده)، رابطه بین رانت١٩٨٢( 3اولسان
و  4مـاگی دهـد.جویی، رشد اقتصادی را کـاهش مـیی رانتانباشت انحراِف استعدادها در نتیجه

هـای جویی را با طراحـی مـدلی از تخصـیص نیـروی کـار بـین فعالیـت)، رانت١٩٨٩همکاران (
دانـان اثـر زیـانهای تولید بررسی کردند و شواهدی اقامه کردنـد کـه حقـوقجویی و فعالیت رانت

  ).١٩٩١بخشی بر رشد اقتصادی دارند (مورفی و همکاران، 
بـا  اسـتدالل کردنـد فسـاد مـالی مشـغولیت)، ١٩٩١) و مـورفی و همکـاران (١٩٩٠( 5بامول

کند و اگر های رانتی دگردیْس میهای تولیدی به مشغولیتاستعدادترین افراِد جامعه را از مشغولیت
باشـند ایـن انحـراِف اسـتعدادهای بـا کننـدگان اجتمـاعْی کمیـاب باشـند کـه مـیکاراترین تولیـد

ی اساسـی بـه رشـد اقتصـادی آن فاسد، ضـربه های رانتی واستعدادترین افراد جامعه به مشغولیت
  ). ١٩٩٨کند (تنزی، کشورها وارد می

ی اند که در آن فساد مـالی بـه واسـطه)، چارچوب ریاضی تاسیس کرده١٩٩١مورفی و همکاران (
                                                           
1. Mehlum  

2. Ebeke 

3. Olson 

4. Magee 

5. Baumol 



 ١٣٩٨پاییز و زمستان /  ٣٢/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٢٧۴

 

)، مـدل ١٩٩١دهـد. مـورفی و همکـاران (تغییر تخصیص استعدادها، رشد اقتصـادی را کـاهش مـی
). در ایـن مـدل، افـراد بـا ١٩٧٨( 1اند که مبتنی است بر مـدل لوکـاسه نمودهکارآفرینی و رشد را ارای

کننـد  شان استخدام میهایتر را برای بنگاهشوند و افراِد با توان کماستعداد و با توانایی باال، کارفرما می
تبعیـت دیگـران رو که بهبود تکنولوژی مـورد یابد و ازآنهای جاری تولید، بهبود میو در نتیجه تکنیک

کنـد. در ایـن مـدل، یابد و درآمد کِل جامعه رشـد مـیی افراد افزایش میوری همهگیرد، بهرهقرار می
کند. لذا تخصیص  توانایی تواناترین کارفرما، نرخ پیشرفت تکنولوژی و رشد درآمد جامعه را تعیین می

  صادی دارد.اهمیت بسزایی در رشد اقت ،تواناترین فرد به بخش تولیدی اقتصاد
جویی را در مدل رشد اقتصاد یک بخشی که در آن فقط یک )، ابتدا رانت١٩٩١مورفی و همکاران (

. انـدجویی را مالیات بر سود بخش تولیدی، تعریف کـردهاند. آنان رانتشود بررسی کردهکاال تولید می
ی رشوه و واسطهخواران، بهخوار، رانتی رانتدست آورد، در جامعهسود به به  اگر کارفرمایی به مقدار

  گیرند.از او می ی های انجام بازرگانی، رانتی به اندازهالزحمه و سایر هزینهمالیات و حق
  فروض مدل:

  زا است.، برونTنرخ مالیات،  .١
 خواری وجود ندارد. هیچ عنصر تولیدی در رانت .٢

  گیرند نه از درآمد که شامل دستمزد باشد. خواران، از سود مالیات میرانت .٣
  خواری، بازدهی فزاینده نسبت به توانایی و بازدهی نزولی به مقیاس دارد.تکنولوژی رانت .۴
۵ . ،Rخواری با تواناییی رانتآوری شدهجمع هایرانتA  .است   = 

. ( ) . . ( ) ( )  −  .                                                            (١)  
ی انسانی یـا کـل توانـایی افـرادی اسـت کـه بـه اسـتخدام ایـن ، کل سرمایه H)١ی (در رابطه

)کل سود کارفرما است و ،Y. اندخوار درآمده رانت تابع تولید مقعر بخش رانتی است. در این ،(
. رانت ناخالص،تصریح، سهم کل  Y ،متناسـب بـا جـویی بـا توانـایی ی رانتآوری شدهجمع . ( خواران خود به خوْد معـادل بـا ی رانتآوری شدهاست. بنابراین کل رانت ناخالص جمع (

  ی کافرمایان است.کل درآمد از دست رفته
د که ویژگی همگنـی دهپیشرفت تکنولوژی در بخش رانتی وجود ندارد. این فرض اجازه می .۶

، H ی بنگـاه،سـان کـه انـدازههمچنان حفظ شود. بنابراین بـه همـان، S نسبت به وضع تکنولوژی،
آورنـد. بـا ایـن سازی سود، سود بـاالتری بـه دسـت مـیشود، افراِد تواناتر در حداکثرتر میگسترده

  خواری شبیه کارفرمایی است.مالحظه رانت
                                                           
1. Lucas 
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منتهـی بـه  )،١٩٩١جـویی در مـدل مـورفی و همکـاران (رانـت اکنون با توجه به این فـروض،
که فـرد کارفرمـا باشـد، شود. هنگامیانحراف تخصیص فعالیت مردم بین کارفرمایی و کارگری می

جو شود. فـرْد کند. هر فرد، سه انتخاب دارد. کارفرما، کارگر و یا رانتی بنگاه را منحرف نمیاندازه
ی بنگاه را هـم کند. اگر فرْد کارفرما یا کارگر شود او همچنان اندازهترین شغل را انتخاب میجذاب

شود تا ترکیب تقاضای بخش تولیدی و بخش رانتی برای کند. در تعادْل دستمزد تعدیل میتعیین می
)   ی کارگران برابر شود.کارگران با عرضه ) ( )  +  ( ) ( )   =  ( )                    (٢)  
  جویان برای کارگران ی کارگران = تقاضای کارفرمایان برای کارگران + تقاضای رانتعرضه

، بیشتر از کشش تـابع تولیـد Hی بنگاه، ، نسبت به اندازهFاگر کشش تابع تولید بخش تولیدی، 
تـرین تولیـدی بـا بـزرگ، باشد، اولین تواناترین افراد در بخش Hی بنگاه، ، نسبت به اندازهG، رانتی
تـرین تـوانکننـد و کـمکنند و دومین تواناترین افراد در بخش رانتی فعالیت مـیها فعالیت میبنگاه

، Sای ثابت است. زیرا مدل نسبت به سطح تکنولوژی، شوند. سطوح توانایی آستانهافراد، کارگر می
یه هـم اسـت. در ایـن حالـْت همگن است و بنابراین تصمیم تخصیص استعدادها در هـر دوره شـب

خـواران همگـْی بـا نـرخ وری و دستمزدها و سودها و کل درآمـد رانـتو بهره ، Sسطح تکنولوژی،
کند. نرخ رشد اقتصادی بهینه است زیرا این فـرد کارفرمـا ، رشد میaتوانایی تواناترین فرد اقتصاد، 

جویی است. زیـرا، اوال بعضـی تر از نبود بخش رانتاست. به هر حال سطح درآمد کل اقتصاد کم
ی آن تولیـد، یابند و در نتیجـهجویی تخصیص میجای بخش تولیدی، به بخش رانتاز کارگران، به
آیـد و یابد. همچنین با قراردادن تقاضای بخش رانتی برای کارگران، دستمزد به دست میکاهش می

شـوند و جو میتر توانا، رانتکارفرمایاِن کمیابد و دوم، اشتغال تعادلی در بخش تولیدی کاهش می
شود و بـه کـاهش کنند و منتهی به کاهش نرخ رشد اقتصادی نمیدهی نمیبنابراین تولید را سازمان

  شود.ی سطح درآمْد منتهی میبار برای همیشهیک
بخـش ، بیشتر از کشـش تـابع تولیـد Hی بنگاه، ، نسبت به اندازهG،اگر کشش تابع تولید رانتی

هـای شـوند. زیـرا بنگـاهجو مـی، باشد، تواناترین افراد رانتHی بنگاه، ، نسبت به اندازهF تولیدی،
ترین هستند. اکنون تولید در های پاداش) بخش رانتی در این اقتصاد بزرگی قرارداد(تصحیح کننده

جـویی نیست. اکنون رانـت کند. زیرا دیگر تواناترین فرِد اقتصاْد کارفرمارشد می  a،تر از نرخی کم
سه انحراف به بار آورده اسـت. اوال، بخشـی از نیـروی کـار را جـذب کـرده اسـت. دوم، انتخـاب 

ترین کارفرما را که اکنون کارگر شده را منحرف کرده است. سوم، توانـاترین افـراد کـه نقـش توان کم
  منحرف کرده است.  اند را به بخش رانتیمحوری برای رشد داشته
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دهـد کـه  جویی، نه تنها سطح درآمد را کاهش میی این مدل، آن است که رانتمهمترین نکته
کنـد. ، نوآوران بالقوه و کارفرمایان را جذب خود مـینرخ رشد اقتصادی را نیز هم. زیرا بخش رانتی

خ ی بهبود حقوق مالکیت یا کاهش فساد مالی یـا کـاهش در مالیـاْت نـردر این مدل اگر به واسطه
شـود و ی بخـش رانتـی کوچـک مـیگاه اندازه،کاهش یابد، آنTمالیات بر سود بخش کارفرمایی ،

کـه توانـاترین افـراْد کارفرمـا باشـند، رونـد. در حـالتیبه بخش تولیدی می کارگران از بخش رانتی
یـن های این بخـش بهبـود یافتـه اسـت. گرچـه در اشود. زیرا مشوقجْو کارفرما میتواناترین رانت

به بخـش  طور که منابع از بخش رانتیماند اما همانباقی می aحالْت نرخ رشد اقتصادی در سطح 
جو که تواناترین افرْد رانتیابد. در حالتیروند، درآمد کل اقتصاد جهش میکارفرمایی و تولیدی می
یابد. در نتیجـه نـه می شود و توانایی بهترین کارفرما افزایشخوار کارفرما میباشند، تواناترین رانت

یابد و اکنون فـردی کـه نـرخ یابد که نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش میتنها سطح درآمد، جهش می
جـویی ی بخـش رانـتکند تواناتر است. بنابراین شاید مهمترین هزینـهرشد تکنولوژی را تعیین می

که نـرخ رشـد اقتصـادی را  باشد بزرگ، کشاندن مردم از بخش کارفرمایی و تولیدی به بخش رانتی
تواند نرخ رشد می ی بخش رانتیبار کاهش گسترهدهد. همچنین در این مدْل یکمستمر کاهش می

  اقتصادی را مستمر افزایش دهد.
 )، مشغولیِت تواناترین افراد در بخش تولیدی و بخش رانتـی١٩٩١در مدل مورفی و همکاران (

چون مشغولیِت تواناترین افراد در بخش تولیـدی و بخـش  ی نرخ رشد اقتصادی است وکنندهتعیین
شود، بنابراین سـرعت ، تعیین می Hی بنگاه،رانتی تنها با کشش نسبی دو تابع تولید نسبت به اندازه

بازدهی کاهنده به مقیاس در بخش کارآفرینی و تولیـدی و بخـش رانتـی، یکـی از مهمتـرین  ظهور
ی بـازار، طبیعـت و طور خیلی عمـومی، انـدازهتصادی است. بهی رشد اقکنندهعوامل اصلی تعیین

ی بنگاه (بازدهی کاهنده به مقیـاس)، تخصـیص اسـتعدادها بـین بخـش ماهیت قراردادها و اندازه
، مزیـت ذاتـی دارد، در بیشـتر کند. چـون فعالیـت بخـش رانتـیرا تعیین می تولیدی و بخش رانتی

کنند و انتخاب کارفرمایی جویی را انتخاب میهای رانتفعالیت ها، افراد بااستعدادْ کشورها و زمان
که بخش رسمی رانتی مثل دولت بزرگ و قوی باشد، منابع و قدرتی که فرد به ندرت است. هنگامی
هـا اسـتعدادها آورد بیشتر خواهد بود و در نتیجه این بخشدست میها بهبا استعداد با پیوستن به آن
معموال با عایدی پایین بخش کارفرمـایی و  عایدی باالی بخش رانتیکنند. را بیشتر جذب خود می

  ). ١٩٩١عنان است (مورفی،تر همراه و همتولیدی و نرخ رشد اقتصادی کم
)، را به این قرار تعدیل ١٩٩١)، چارچوب نظری ریاضی مورفی و همکاران (٢٠٠٠لی و همکاران (

تواند در بخش سنتی و بخش مدرن فعالیت کند. اگر در بخـش سـنتی اند: فرد مقیم در کشوری میکرده
αو  کنـد توانـد تولیـدمـی  αکند به مقدار  اگر در بخش مدرن فعالیت و γفعالیت کند به مقدار  > γ 
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شـود. لـی و همکـاران تر از بخش مدرْن فرض میاست. پیشرفت تکنولوژی در بخش سنتی آهسته
نرمال   بخش سنتی را به صفر و نرخ رشد بخش مدرن را به سازی، نرخ رشد)، برای ساده٢٠٠٠(

<اند. که کرده طـور کـه نـرخ مالیـات در بخـش مـدرن افـزایش همـاناند است و فرض کرده 0
یابد. مزیت بخش سنتی این است که موضوع سلب مالکیت و مصـادره قـرار کاهش می یابد،  می
گیـرد. زیـرا  الکیت و مصادره و غصـب قـرار مـیکه بخش مدرْن موضوع سلب مگیرد در حالینمی

کارفرمایان در بخش مدرن باید پروانه و اجازه و سهمیه واردات از دولت به دست آورنـد و از فسـاد 
توانـد در بخـش  پذیر هستند. اگر فرد در بخش تولیدی فعالیت نکند مـیجویی آسیبمالی و رانت

مقیاس تکنولوژی برداشت دارد و بیشترین مقـداری رانتی فعالیت کند. بخش رانتی بازدهی ثابت به 
باشـد،   است. اگر نسبت مردم در بخش رانتـی بـه بخـش مـدرن βتواند برداشت کند که فرد می

αعایدی بخش مدرن  اگر مردْم درآمد خود را حداکثر کنند، تخصیص خواهد بود. بنابراین   −
βو و γکارگران به   α  .فعالیت افراد، بر میانگین سطح درآمـد و توزیـع تخصیص وابسته خواهد بود

  گذارد. که در سه حالت قابل بررسی است.درآمد و نرخ رشد اقتصادی اثر می
βاگر  .١ > γ و غیرفاسـد کـه از حقـوق  ی با عایـدی انـدکِ بخـش رانتـیباشد. که با جامعه

در نتیجـه، یابـد. کند مطابقت دارد. هر فرد در بخـش مـدرن تخصـص مـیمالکیت محافظت می
و  خواهد بود که بیشترین مقدار ممکن است و نرخ رشد اقتصـاد  ، tمتوسط درآمد در زمان 

  ضریب جینی صفر خواهد بود.
βاگر .٢ < γ  ای با حداکثر فساد مـالی کـه از حقـوق مالکیـت باشد. که مطابقت دارد با جامعه

جویی را بیشتر از هر فعالیت بدیلی است. خیلی از افراْد رانت شود و عایدی بخش رانتیحفاظت نمی
جویـان افـزایش شوند. در نتیجه حتی به همان انـدازه کـه تعـداد رانـتجو میکنند و رانتانتخاب می

αی بخش سنتی که وری بخش مدرن تا اندازهیابد بهره می − کنـد. ایـن است، سقوط مـی =
=نامند که می ای را حد آستانه α − γ/β  .که توقـف منحنـی  است. در   =چون است

= است، عایدی بخش مدرن و بخش سنتی و بخش رانتی α/γ − خواهد بود. در ایـن اقتصـاْد   1
آورنـد و ضـریب دست مـیاست که کمترین حدی است که افراد این جامعه به γسطح متوسط درآمد 

  است. زیرا بخشی از مردم در بخش مدرن هستند.  و  فرجینی صفر و نرخ رشد اقتصادی بین ص
αاگر  .٣ < β <  γ  باشد که با سطح متوسط فساد مالی مطابقت دارد در این جا سـه تعـادل

  وجود خواهد داشت.
  تعادل خوب که هر فرد در بخش مدرن باشد. .١
  )٣(کار کنند. با تعادل  تعادل بد که مردم در بخش مدرن و بخش سنتی و بخش رانتی .٢

 = α/γ − 1                                                              (٣)  
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مسـاوی بـا عایـدی  مردم تنها در بخش مدرن و بخش رانتی کار کنند و عایدی بخش رانتـی .٣
αبخش مدرن باشد.  − ′′ جویان نسبت به کارگراِن بخش مـدرن نرخ تعادلی رانت که =

=است و  α/β − 1 تـری در در این حالت در مقایسه بـا حالـت دوم، مـردِم کـماست.  >
خواهد بود که بیشتر از حالت دوم است. زیرا  βیابند. سطح درآمد جویی تخصیص میبخش رانت
بخـش مـدرن را انتخـاب  اند و مردم بیشـتری فعالیـت درجویی را انتخاب کردهتری رانتمردم کم

تـر تر و از حالت اول که تعادل خوب بود، کـم، از حالت دوم بزرگاند. نرخ رشد اقتصادی، کرده
زیستی داشـته باشـند. خواهد بود. قابل تصور است که هر سه تعادل در کشوری با فساد متوسط هم

  د دارد.بنابراین فساد مالی همبستگی منفی با سطح درآمد و با نرخ رشد درآم
)، فساد مالی به عنوان مالیات بـر سـود بخـش تولیـدی نگریسـته شـده ١٩٩١در مدل مورفی (

است. بر طبق این منطْق افـزایش در فسـاد مـالی بـه معنـای افـزایش در مقـدار مالیـات اسـت کـه 
عالوه مقامات دولتـی کند. بهکشاند و نرخ رشد اقتصادی سقوط میمی استعدادها را به بخش رانتی

هایی منحرف کننـد کـه فرصـت بهتـری بـرای گذاری عمومی را به سوی پروژهممکن است سرمایه
بنابراین فسـاد مـالی، های دفاعی و تاسیسات زیر بنایی. کند. مثل پروژهکتمان فساد مالی فراهم می

دهـد و در جویی را افزایش میی انحراف ترکیب بخش مدرن، عایدی نسبی فعالیت رانتبه واسطه
  ).٢٠٠٠(لی و همکاران، کند یجه نرخ رشد اقتصادی و سطح درآمد سقوط مینت

  
  ی پژوهشپیشینه .٣

تـا  ١٩٧٠هـای ی زمـانی سـالکشوری در بازهی بین) با استفاده از نمونه١٩٩١مورفی و همکارن (
ی نـام دانشـجویان در رشـتهتـر ثبـتتر که بـا نسـبت بـزرگکشف کردند بخِش رانتی بزرگ ١٩٨۵

یابـد، بـا نـرخ رشـد های دانشگاهْی نمود مینام دانشجویان در همه رشتهدانشگاهی حقوق به ثبت
ی اسـتعدادهای بخـش نـوآوری، نـرخ پیشـرفت رو کـه انبـارهعنان است و از آنتر اقتصادی همکم

کنـد. شان سقوط مـیکند، نرخ رشد اقتصادی جوامع، با گسترش فساِد مالیتکنولوژی را تعیین می
ی مالیات بر سود بخش تولیدی است و طبق این منطق، افزایش در ر مدل آنان، فساِد مالی به مثابهد

فساِد مالْی معادل افزایش در مالیات بر سود بخش تولیدی است کـه کارفرمایـاِن بـا اسـتعداد را بـه 
تیجـه یابـد. آنـان بـه ایـن نکشاند و در پی آن نرخ رشد اقتصادی کاهش مـیمی سمت بخش رانتی

دهـد، کانـال ی آْن فساِد مالی، رشد اقتصـادی را کـاهش مـیرسیدند مهمترین کانالی که به واسطه
هـای های تولیدی به فعالیتتخصیص استعدادها است. یعنی؛ فساِد مالی، استعدادها را از فعالیت

یابند و یص میتخص ها که خود از منابع کمیاب جامعه هستند نابهینهکشاند و لذا استعدادرانتی می
   .)٢٠٠٠یابد (لی و همکاران، به مدد آْن رشد اقتصادی کاهش می
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ای حقـوِق مالکیـت چـه در جامعـه)، استدالل کردنـد کـه هـر١٩٩۵و همکاران ( 1آسیمولجو
 گـذاری بخـشخصوصی سـودآورتر و سـرمایهتر باشد، فعالیت بخشتر و فساد مالی کممستحکم

  خصوصی بیشتر خواهد بود و تخصیص استعدادها بهبود خواهد یافت و به تبع آن رشد اقتصادی. 
هـای ی زمانی سـالهای پنجاه و سه کشور در بازه)، با استفاده از داده٢٠٠٠تنزی و همکاران (

کارگیری روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی به این نتیجـه رسـیدند و با به١٩٩٧تا  ١٩٨٩
نـام تـر و نسـبت ثبـتی کـمشورهای با فساد مالی بیشتر، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانهکه ک

ی دانشـگاهی هـانام دانشجویان در مجمـوع رشـتهی دانشگاهی حقوق به ثبتدانشجویان در رشته
دانـان اند. با ثابت بودن سایر عوامـل، کشـورهای فاسـدتر نیـاز بـه حقـوقمهندسی، بیشتری داشته

نـام دانشـجویان ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهدارند و لذا نسبت ثبتبیشتری 
های دانشگاهی مهندسی، در این کشورها بیشتر است. همچنین با افـزایش نسـبت در مجموع رشته

هـای نـام دانشـجویان در مجمـوع رشـتهی دانشگاهی حقوق بـه ثبـتنام دانشجویان در رشتهثبت
  شان کاهش یافته است.سی در آن جوامع، نرخ رشد اقتصادی کشوردانشگاهی مهند

تـا  ١٩۶٠هـایی زمـانی سـال)، با استفاده از اطالعات چهل و شش کشور در بـازه٢٠٠١مو (
کارگیری روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمـولی، بـه با استفاده از مدل رشد سولو و به ١٩٨۵

د مالی، نرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی حقیقـی را این نتیجه رسیده است که افزایش سطح فسا
ی آن نرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی کاهش داده است و مهمترین کانالی که فساد مالی به واسطه

های دیگر، کانـال سیاسی بوده است. کانال −ثباتی اجتماعیحقیقی را کاهش داده است، کانال بی
 بوده است. گذاری خصوصیی انسانی و نسبت سرمایهسرمایه

ی زمانی های ترکیبی بیست و یک کشور آفریقایی در بازه)، با استفاده از داده٢٠٠٢بریمپونگ (
بـه ایـن نتیجـه  2زن ترکیبی پویـاکارگیری روش اقتصادسنجی تخمینو به ١٩٩٩تا  ١٩٩٣های سال

م کـاهش داده وری منابع موجود، مستقیرسیده است که فساد مالی، رشد اقتصادی را با کاهش بهره
گذاری فیزیکی و انسانی، رشد اقتصـادی را غیرمسـتقیم کـاهش ی کاهش سرمایهاست و به واسطه

ی آن رشـد اقتصـادی را کـاهش داده اسـت، داده است و مهمترین کانالی که فساد مالی به واسـطه
  ی انسانی و فیزیکی بوده است. گذاری در سرمایهکانال سرمایه

گـذاری در برابـر فسـاد مـالی، کـرده اسـت، چـون مخـارج سـرمایه )، استدالل٢٠١۶فاتای (
کـارگیری روش وری دارد. سپس با بهی بلندمدت منفی با رشد بهرهپذیر است، فساد مالی، رابطه آسیب

                                                           
1. Acemoglu 

2. dynamic panel 
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) را بـرای ١٩٩٢وری و معادله مدل رشـد رومـر (ی بهرهاقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته، معادله
تخمین زده است و بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه  ٢٠١١تا  ١٩٨٠های زمانی سالی کشور نیجریه در بازه

وری اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی داشته است و فساد مالی، اثر منفـی بـر رشد بهره
سـرمایه،  وری هی کاهش کارایی نیروی کـار و کـاهش بهـروری داشته و فساد مالی به واسطهرشد بهره

  دی کشور نیجریه را کاهش داده است.نرخ رشد اقتصا
هـای ی زمانی سـالهای نود و دو کشور در بازه)، با استفاده از داده٢٠١٢و همکاران، ( 1تیمیور
کارگیری روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی و با تقسیم کشـورها بـه و به ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٠

ننده بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کشورهای با نهادهای قوی و کشورهای با نهادهای ضعیف و شـک
یابند در ضعف حاکمیت قانون، ضعف کنترل فساد مـالی و نهادهای ضعیف و شکننده که نمود می

ی دانشگاهی حقوق به کل دانشجویان التحصیل رشتهضعف کارایی دولت، نسبت دانشجویان فارغ
هـای لتحصـیل رشـتهاهای دانشـگاهی را افـزایش و نسـبت دانشـجویان فـارغالتحصیل رشتهفارغ

های دانشـگاهی التحصیل رشتهدانشگاهی علوم فیزیکی، کامپیوتر و ریاضی به کل دانشجویان فارغ
  را کاهش داده است و شکاف میان این دو را نیز افزایش داده است. 

ی های شصد و نه کشوِر در حال توسـعه در بـازه)، با استفاده از داده٢٠١۵ایبیکی و همکاران (
و با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعـات معمـولی بـه  ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٠های الزمانی س

رانی بیشـتر بـوده این نتیجه رسیدند که در این کشورها هرچه رانت نفتی بیشتر و هرچه ضعف حکم
های دانشگاهی حقوق، بازرگانی و علـوم نام دانشجویان در مجموع رشتهاست، درصد شکاف ثبت

های دانشگاهی مهندسی، عمران و صنایع بـه کـل نام  دانشجویان در مجموع رشتهاجتماعی و ثبت
رانْی اثر رانـت های دانشگاهی بیشتر بوده است و همچنین ضعف حکمنام دانشجویان در رشتهثبت

سازی شاخص ادراک فسـاد مـالی مرکـز نفتی در این شکاف را بیشتر نموده است. سپس با جانشین
  های پیشین خود را استحکام بخشیدند.رانی، یافتهبا شاخص حکمالمللی شفافیت بین

)، با رویکرد الگوی اقتصادسنجی سـری زمـانی سـاختاری بـه ١٣٩۶زاهد غروی و همکاران (
پرداختنـد و  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های بررسی اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایراِن سال

 نسـبی سـهم رشد نرخ مالی، افزایش یتوسعه افزایش الی،م فساد به این نتیجه رسیدند که افزایش

 ارزش نسـبی سـهم افـزایش داخلـی حقیقـی و ناخـالص تولید در دولت مخارج حقیقی مصرفی

 اقتصاد استعدادهای تخصیص داخلی حقیقی، ناخالص در تولید خدمات ی حقیقی بخشافزوده

  .است کرده نابهینه را هاآن سال ایراِن 
                                                           
1. Timur  
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زمـان اثـر فسـاد مـالی بـر رشـد اقتصـادی بـه هـم تصریح  مدل اقتصاد سنجی معـادالت .۴

  : انحراف درتخصیص استعدادها یواسطه

ی آن فسـاد مـالی، رشـد های مهمـی کـه بـه واسـطهبا توجه به مبانی نظری فساد مالی، یکی از کانال
ی که فساد مالی، بـه واسـطهدهد، کانال تخصیص استعدادها است. بدین معنا اقتصادی را کاهش می

های رشـد با توجه به مبانی نظری تئوری .دهدتغییر تخصیص استعدادها، رشد اقتصادی را کاهش می
ی فیزیکـی اسـت. ی انسـانی و رشـد سـرمایهزا، رشد اقتصادی تابعی از رشد سـرمایهاقتصادی درون

ایـن پـژوهش بـه تبعیـت از مـورفی و های متعددی تعریف کرد که توان به گونهی انسانی را میسرمایه
هـای دانشـگاهی فنـی و نـام دانشـجویان در رشـتهی انسانی به نسبت ثبت)، سرمایه١٩٩١همکاران (

ی دانشگاهی حقوق تعریف کرده است. فساد مالی، تـابعی از نام دانشجویان در رشتهمهندسی به ثبت
ی باز بودن اقتصاد است. نسبت فتی و درجهی دولت و نوع نظام سیاسی و ثبات سیاسی و رانت ناندازه
های مختلف دانشگاهی، تابعی از فساد مالی و دستمزد در بخش صـنعتی نام دانشجویان در رشتهثبت

  ).١٣٩۶ی باز بودن اقتصاد است (زاهد غروی و همکاران، و دستمزد در بخش دولتی و درجه
طریق انحراف استعدادها بر رشد اقتصاد ایران  این پژوهش برای بررسی اثر فساد مالی اقتصاد ایران از

رو زمان استفاده کرده است. از این، از روش الگوی اقتصاد سنجی معادالت هم١٣٩٣تا  ١٣۶٣های سال
  ) را طراحی کرده است. ٧) تا (۴زمان (با توجه به مبانی نظری، الگوی پژوهش دستگاه معادالت هم

   ): ۴الگوی پژوهش(
Lgdp = f (LK، LL،LLT) 

CO = f (Gg، Stabi، Ope، Oir، Poli)                                                        
LLT= f (WW, Ope، LW، LCO) 

  ):۵(الگوی پژوهش 
Lgdp = f (LK، LL،LLe) 

CO = f (Gg، Stabi، LOpe، Oir، Poli)                                                       
LLe= f (WW, Loir، LW، LCO,Gg)  

  :)۶الگوی پژوهش (
Lgdpo = f (LK، LL،LeL) 

CO = f (Gg، Stabi، Oir، Poli، Ope)                                                      
Lel= f (WW, Ope، LW، LCO)  

  :)٧الگوی پژوهش (
Lgdpo = f (LK، LL،Laemse)  

CO = f (Gg، Stabi، Oir، Poli، Ope                                      )  
Laemse= f (WW, Ope، LW، LCO) 
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، لگـاریتم تولیـد ناخـالص Lgdpo، لگاریتم تولید ناخـالص داخلـی حقیقـی، Lgdpها که در آن
، لگـاریتم جمعیـت LLی خالص حقیقی، ، لگاریتم موجودی سرمایهLKداخلی حقیقی بدون نفت، 

نـام دانشـجویان در ی دانشگاهی حقـوق بـه ثبـتنام دانشجویان در رشتهلگاریتم ثبت، LLTشاغل، 
ی دانشـگاهی حقـوق بـه نام دانشـجویان در رشـته، لگاریتم ثبتLLeهای دانشگاهی، مجموع رشته

نـام ، لگـاریتم ثبـتLeLهـای دانشـگاهی فنـی و مهندسـی، نام  دانشـجویان در مجمـوع رشـتهثبت
ی نـام دانشـجویان در رشـتههـای دانشـگاهی فنـی و مهندسـی بـه ثبـترشته دانشجویان در مجموع

های دانشگاهی حقـوق و نام دانشجویان در مجموع رشته، لگاریتم ثبتLLaemseدانشگاهی حقوق، 
های مهندسی نام دانشجویان در مجموع رشتهحسابداری و اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی به ثبت

، سـهم نسـبی مجمـوع Ope، لگاریتم شـاخص فسـاد مـالی، LCOمالی، ، شاخص فساد Coو فنی، 
، لگاریتم سهم نسبی مجموع صـادرات و LOpeصادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی حقیقی، 

، سهم نسـبی رانـت نفتـی در تولیـد ناخـالص داخلـی Oirواردات در تولید ناخالص داخلی حقیقی، 
، نرخ رشد سـهم gGتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی، لگاریتم سهم نسبی رانت نف ،Loirحقیقی،

، شـاخص نـوع نظـام Poliنسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تولید ناخـالص داخلـی حقیقـی، 
، نرخ رشد شاخص دستمزد و حقوق و مزایـای کارکنـان WW، شاخص ثبات سیاسی، Stabiسیاسی، 
نسبت حقوق و دستمزد و مزایـای کارکنـان  ، لگاریتمLWنفر و باالتر)،  ۵٠های بزرگ صنعتی (کارگاه

  ی جاری دولت (بر اساس تفریغ بودجه) است.دولتی در بودجه
  )١٠) تـا (٨) را بـا معـادالت (۴زمـان (توان الگوی پژوهش دستگاه معـادالت هـمحال می

= تصریح کرد. + + + +                                              (٨)        = + + + + + +             )٩(  = + + + + +                          (١٠)   

=  تصریح کرد.  )١٣) تا (١١) را با معادالت (۵زمان (معادالت همتوان الگوی پژوهش دستگاه و می + + + +                                              (١١)                   = + + + + + +         (١٢) = + + + + + +          (١٣) 

LGDPo تصریح کرد. )١۶) تا (١۴) را با معادالت (۶زمان (توان الگوی پژوهش دستگاه معادالت همو می = α + β LK + λ LL + γ LeL + ε                                              (١۴)                   = + + + + + +           (١۵)                   = + + + + +                            (١۶)                   
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= تصریح کرد.  )١٩) تا (١٧) را با معادالت (٧زمان (توان الگوی پژوهش دستگاه معادالت همو می + + + +    (١٧)       = + + + + + +     )١٨  (  = + + + + +    )١٩(                 
  

زمان اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران بـه هم تخمین  الگوی اقتصاد سنجی معادالت .۵

  :   انحراف درتخصیص استعدادها یواسطه

زمان اثر فساد مالی اقتصاد ایران از طریق همها و تخمین مدل معادالت به معرفی داده در این بخْش 
  شود.پرداخته می ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های انحراف استعدادها بر رشد اقتصاد ایراِن سال

  

  رانیهای مدل اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ارها و منابع دادهیف متغیتعر −١جدول 

 های پژوهشداده هادادهتعریف  هامنبع داده
 Lgdp  ١٣٨٣لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت سال پایه   بانک مرکزی ایران
 Lgdpo  ١٣٨٣لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت به قیمت سال پایه   بانک مرکزی ایران
 LK  ١٣٨٣ پایهی خالص حقیقی به قیمت  سال لگاریتم موجودی سرمایه  بانک مرکزی ایران
 LL لگاریتم جمعیت شاغل  بانک مرکزی ایران

وزارت علوم، 
  تحقیقات و فناوری

نام دانشجویان در ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهلگاریتم ثبت
 LLT های دانشگاهیمجموع رشته

وزارت علوم، 
  تحقیقات و فناوری

نام دانشجویان در دانشگاهی حقوق به ثبتینام دانشجویان در رشتهلگاریتم ثبت
 LLe  های دانشگاهی فنی و مهندسیمجموع رشته

وزارت علوم، 
  تحقیقات و فناوری

های دانشگاهی فنی و مهندسی به نام دانشجویان در مجموع رشتهلگاریتم ثبت
 LeL  ی دانشگاهی حقوقنام دانشجویان در رشتهثبت

وزارت علوم، 
  تحقیقات و فناوری

های دانشگاهی حقوق و حسابداری و اقتصاد نام دانشجویان در مجموع رشتهلگاریتم ثبت
  LLaemse  های مهندسی و فنینام دانشجویان در مجموع رشتهو مدیریت و علوم اجتماعی به ثبت

شاخص فساد مالی اقتصاد ایران های پژوهشگرانیافته Co 
های پژوهشگرانیافته  LCO مالی اقتصاد ایرانلگاریتم شاخص فساد

 Oir  سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی  جهانی بانک
 Loir  لگاریتم سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی  بانک جهانی

 Ope  حقیقی داخلیناخالصتولیددروارداتوصادراتمجموعنسبیسهم  جهانی بانک
 Lope  حقیقی داخلی ناخالصتولیددروارداتوصادراتمجموعنسبیلگاریتم سهم جهانی بانک

 gG  نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تولید ناخالص داخلی حقیقی  بانک جهانی
شاخص نوع نظام سیاسی  جهانی بانک Poli 
شاخص ثبات سیاسی جهانی بانک Stabi 

های بزرگ صنعتی حقوق و مزایای کارکنان کارگاهنرخ رشد شاخص دستمزد و  بانک مرکزی ایران
 WW نفر و باالتر)۵٠(

وزارت امور اقتصاد و 
  دارایی

ی جاری دولت لگاریتم نسبت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولتی در بودجه
 LW (بر اساس تفریغ بودجه)
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پـژوهش، در سـطح ی متغیرهـای ) نشان داد که همه٧) تا (۴بررسی پایایی متغیرهای الگوی (
  پایا هستند.

  

  رانینه استعدادهای اقتصاد ایص نابهیهای تخصده و شاخصیعلل عد -  دهیشاخص فساد مالی براساس الگوی آثار عد −٢جدول 

  سال
شاخص فساد مالی 

  به درصد
)Co( 

شاخص تخصیص 
ی استعدادها نابهینه

)LT( 

شاخص تخصیص  
 ی استعدادهانابهینه

(Le) 

شاخص تخصیص  
 ی استعدادها بهینه

(eL) 

شاخص تخصیص  
 ی استعدادها نابهینه

(Laemse)  
1363 51.65312 0.007671 0.025844143 38.69349 0.23052 
1364 46.4897 0.002461 0.010442501 95.7625 0.21733 
1365 41.93519 0.008096 0.029624642 33.75568 0.26317 
1366 46.46586 0.014375 0.04792469 20.86607 0.24659 
1367 47.17103 0.008661 0.040706079 24.56636 0.34368 
1368 53.78927 0.011354 0.04783277 20.90617 0.31725 
1369 57.22471 0.007115 0.031896202 31.35169 0.37201 
1370 54.10452 0.008917 0.046838235 21.35008 0.75625 
1371 54.77944 0.008753 0.043077111 23.21418 0.71361 
1372 59.34936 0.012235 0.064832902 15.42427 0.68603 
1373 61.07422 0.013777 0.077516713 12.90044 1.14737 
1374 59.58357 0.012479 0.060010385 16.66378 0.921 
1375 59.20914 0.014033 0.066988825 14.92786 0.99777 
1376 55.20391 0.013855 0.060162877 16.62155 0.78708 
1377 50.10445 0.013048 0.057161699 17.49423 0.8081 
1378 57.04687 0.012726 0.055270367 18.09288 0.81116 
1379 57.99193 0.01419 0.122426185 8.168187 1.94255 
1380 58.41381 0.014564 0.060827052 16.44005 0.9112 
1381 60.69101 0.017925 0.070450585 14.19435 0.87903 
1382 61.76039 0.031381 0.130785542 7.646105 0.99083 
1383 59.4176 0.039498 0.158671531 6.302328 0.99136 
1384 62.33208 0.043368 0.160579338 6.227451 0.89123 
1385 61.93702 0.073844 0.370921533 2.695988 1.54758 
1386 64.28647 0.00826 0.034475736 29.00591 1.02494 
1387 62.56441 0.055652 0.195203674 5.122854 0.95032 
1388 59.314 0.051489 0.160301473 6.238246 0.82609 
1389 61.41479 0.058475 0.170225456 5.874562 0.75262 
1390 61.21611 0.06119 0.179333417 5.576206 0.79826 
1391 61.3241 0.052217 0.148771595 6.721713 0.72836 
1392 60.88793 0.062051 0.189044902 5.289749 0.81624 
1393 60.13363 0.070556 0.22281285 4.488071 0.90532 

  های پژوهشمنبع: یافته
  

شاخص فساد مالی اقتصاد ایران به درصد است که با استفاده از مـدل آثـار  ،Co −٢در جدول 
نـام نسبت ثبت ،LT) و ١٣٩۶علل عدیده استخراج شده است (زاهد غروی و همکاران،  −عدیده 

هـای دانشـگاهی نام دانشجویان در مجمـوع رشـتهی دانشگاهی حقوق به ثبتدانشجویان در رشته
نـام دانشـجویان در ی دانشـگاهی حقـوق بـه ثبـتدانشجویان در رشـتهنام ، نسبت ثبتLeاست. 

نـام دانشـجویان در مجمـوع ، نسـبت ثبـتeLهای دانشگاهی فنی و مهندسی است. مجموع رشته
ی دانشـگاهی حقـوق اسـت و نام دانشجویان در رشتههای دانشگاهی فنی و مهندسی به ثبترشته
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Laemse، های دانشگاهی حقوق و حسابداری و اقتصاد ع رشتهنام دانشجویان در مجمونسبت ثبت
  های مهندسی و فنی است. نام دانشجویان در مجموع رشتهو مدیریت و علوم اجتماعی به ثبت

دسـت ، بـه LTو  Co ، روند دو شاخص1پرسکات –با روش فیلترینگ هودریک  −١در نمودار 
درصد بـود کـه داللـت بـر  ٧۶ز بستگی روند این دو شاخص، بیش اآورده شده است. ضریب هم

ی همبستگی مثبت زیاد روند شاخص فساد مالی اقتصاد ایران و روند این شاخص تخصیص نابهینه
  دارد. ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های استعدادهای اقتصاد ایراِن سال

  

     
  ١٣٩٣ تا ١٣۶٣های سال LT رانیاقتصاد ا یی استعدادهانهیص نابهیروند شاخص فساد مالی و روند شاخص تخص .١نمودار 

  های پژوهشمنبع: یافته
  

دسـت ، بـه Leو  Co پرسکات، روند دو شـاخص –با روش فیلترینگ هودریک   −٢در نمودار 
درصد بـود کـه داللـت بـر  ٨۶بستگی روند این دو شاخص، بیش از آورده شده است. ضریب هم

ی این شاخص تخصیص نابهینههمبستگی مثبت زیاد روند شاخص فساد مالی اقتصاد ایران و روند 
  دارد. ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های استعدادهای اقتصاد ایراِن سال

  

    
  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های سال Le ران یاقتصاد ا یی استعدادهانهیص نابهیروند شاخص فساد مالی و روند شاخص تخص .٢نمودار

  های پژوهشمنبع: یافته
                                                           
1.  Proc/Hodrick-Prescott Filter  
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دسـت ، بـه eLو  Coرونـد دو شـاخصپرسـکات، −با روش فیلترینگ هودریک −٣در نمودار 
درصد بود. که داللـت بـر  −٩٨بستگی روند این دو شاخص، بیش از آورده شده است. ضریب هم

همبستگی منفی زیاد بین روند شاخص فساد مالی اقتصاد ایـران و رونـد ایـن شـاخص تخصـیص 
دیگر هرچه شاخص  دارد. به عبارت ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ی استعدادهای اقتصاد ایران در سالبهینه

هـای نام دانشجویان در مجموع رشتهفساد مالی اقتصاد ایران افزایش کاهش یافته است، نسبت ثبت
  ی دانشگاهی حقوق، افزایش یافته است.نام دانشجویان در رشتهدانشگاهی فنی و مهندسی به ثبت

  

    
  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های سال eLرانیاستعدادهای اقتصاد ای نهیص بهیروند شاخص فساد مالی و روند شاخص تخص −٣نمودار 

  های پژوهشمنبع: یافته
  

، Laemseو  Co پرسـکات، رونـد دو شـاخص  –بـا روش فیلترینـگ هودریـک  −۴در نمودار 
درصـد بـود کـه  ٩١بستگی رونـد ایـن دو شـاخص، بـیش از دست آورده شده است. ضریب هم به

فسـاد مـالی اقتصـاد ایـران و رونـد ایـن شـاخص داللت بر همبستگی مثبت زیاد رونـد شـاخص 
عبارت دیگر هـر دارد. به ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ی استعدادهای اقتصاد ایران در سالتخصیص نابهینه

نام دانشجویان در مجمـوع چه شاخص فساد مالی اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است، نسبت ثبت
نـام مـدیریت و علـوم اجتمـاعی بـه ثبـتهای دانشـگاهی حقـوق و حسـابداری و اقتصـاد و رشته

  های دانشگاهی فنی و مهندسی افزایش یافته است.دانشجویان در مجموع رشته
  

     
  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های سال Laemse رانیی استعدادهای اقتصاد انهیص نابهیروند شاخص فساد مالی و روند شاخص تخص - ۴نمودار 

  های پژوهشمنبع: یافته
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) تـا ١۴) و (١٣) تـا (١١) و (١٠) تـا (٨کرد جمالت خطـای معـادالت ( توان فرضچون نمی
زمان بـا همهای معادالت رو تخمین این دستگاه) مستقل از هم هستند، از این١٩) تا (١٧) و (١۶(

، انجام شد. که نتایج تخمـین (3sls)ای، مرحلهروش سیستمی و با استفاده از حداقل مربعات سه
  ) آمده است.١۴) تا (٣های (زمان در جدولهماین دستگاه معادالت

  

  ستمییبه روش س ن زن یران با استفاده از تخمیحقیقی اقتصاد ا ید ناخالص داخلیتم تولین معادله لگارینتایج تخم −٣جدول

= )٨معادله ( + + + +
  متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی 

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
  ارزش احتمال  ضریب نماد متغیر
  ٠٫٠٠  ٠٫٩٧ LK ی خالص حقیقیلگاریتم موجودی سرمایه

  ٠٫٠٠  ٠٫٨۴ LL لگاریتم جمعیت شاغل
حقوق بهی دانشگاهینام دانشجویان در رشتهلگاریتم نسبت ثبت

  ٠٫٠٠٣۵  −٠٫١٩  LLT های دانشگاهینام دانشجویان در مجموع رشتهثبت

  

  ستمییبه روش س ن زن یران با استفاده از تخمین معادله شاخص فساد مالی اقتصاد ایج تخمینتا −۴جدول

= )٩معادله ( + + + + + +  
  متغیر وابسته: شاخص فساد مالی اقتصاد ایران

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
 ارزش احتمال  ضریب  نماد متغیر

  ٠٫٠٠  ٠٫٢٠  Gg نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٠  −٠٫۴۴  Stabi شاخص ثبات سیاسی

  ٠٫٠٠  −٠٫٣۶  Ope حقیقیداخلیناخالصتولیددروارداتوصادراتمجموع نسبی سهم
  ٠٫٠٠  −٠٫٢٨ Oir سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی

  ٠٫٠٠  −٠٫١٨ Poli شاخص نوع نظام سیاسی
  

نام دانشجویان ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهتم نسبت ثبتین معادله لگاریج تخمینتا −۵جدول

  یستمیبه روش س 3SLSن زن یهای دانشگاهی با استفاده ار تخمدر محموع رشته

= )١٠معادله ( + + + + +
  های دانشگاهیمجموع رشتهنام دانشجویان در ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهمتغیر وابسته: لگاریتم نسبت ثبت

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
 ارزش احتمال ضریب  نماد متغیر

های بزرگ صنعتینرخ رشد شاخص دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه
  ٠٫٠٠٠٩  −٠٫٠٣  WW نفر و بیشتر)۵٠(

  ٠٫٨  ٠٫٠٠٢  Ope حقیقیداخلیناخالصتولیددروارداتوصادراتمجموع نسبی سهم
  ٠٫٠٠۴٩ ١٫٣٧ LW ی جاری دولتلگاریتم نسبت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولتی در بودجه
  ٠٫٠١ LCO ۴٫۶٩ لگاریتم شاخص فساد مالی اقتصاد ایران
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اقتصاد ایـران،  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ی سالدهد که در بازهنشان می )٨(ی نتایج تخمین معادله
نام دانشـجویان در مجمـوع ی دانشگاهی حقوق به ثبتدانشجویان در رشتهنام لگاریتم نسبت ثبت

های دانشگاهی، اثر منفی و معناداری بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی داشته است و رشته
دهد که لگاریتم شاخص فساد مالی، اثر مثبت و معنـاداری ، نشان می)١٠(ی نتایج تخمین معادله

نـام دانشـجویان در ی دانشـگاهی حقـوق بـه ثبـتنام دانشجویان در رشـتهبر لگاریتم نسبت ثبت
 تـوانمـی )١٠(تا  )٨(زمان های دانشگاهی داشته است. از تخمین دستگاه معادالت هممجموع رشته

ی نـام دانشـجویان در رشـتهنتیجه گرفت که هرچه فساد مالی افزایش پیدا کرده است، نسبت ثبـت
های دانشگاهی افزایش پیدا کرده اسـت و ام دانشجویان در مجموع رشتهندانشگاهی حقوق به ثبت

نام دانشـجویان ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهاز سوی دیگر هرچه نسبت ثبت
های دانشگاهی افزایش پیدا کرده است، تولیـد ناخـالص داخلـی حقیقـی کـاهش در مجموع رشته
د مالی از طریق کانال تغییر تخصیص استعدادها، تولیـد ناخـالص عبارت دیگر، فسایافته است. به

نـام داخلی حقیقی را کاهش داده است. با افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، نسـبت ثبـت
های دانشگاهی، به نام دانشجویان در مجموع رشتهی دانشگاهی حقوق به ثبتدانشجویان در رشته
نـام ش پیدا کرده است و افزایش یک درصـد در نسـبت ثبـتدرصد، افزای ۴٫۶طور متوسط سالیانه 
هـای دانشـگاهی، نام دانشجویان در مجموع رشـتهی دانشگاهی حقوق به ثبتدانشجویان در رشته

درصد کاهش داده است. بنابراین بـا  ٠٫١٩تولید ناخالص داخلی حقیقی را به طور متوسط سالیانه 
د ناخالص داخلی حقیقی، به طور متوسـط سـالیانه افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، تولی

  درصد از طریق این کانال تخصیص استعدادها کاهش یافته است.  ٠٫٩٢
  
  ستمییبه روش س 3SLSن زن ید ناخالص داخلی حقیقی با استفاده ار تخمیتم تولین معادله لگاریج تخمینتا −۶جدول

= )١١معادله ( + + + +
  متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی 

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
  ارزش احتمال  ضریب نماد متغیر
  ٠٫٠٠  ٠٫۶۴ LK ی خالص حقیقیلگاریتم موجودی سرمایه

  ٠٫٠٠  ٠٫٧٩ LL لگاریتم جمعیت شاغل
نامی دانشگاهی حقوق به ثبترشتهنام دانشجویان درلگاریتم ثبت

  ٠٫٠۵  −٠٫٠۵  LLe های دانشگاهی فنی و مهندسیدانشجویان در مجموع رشته
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  یستمیبه روش س ن زن یران با استفاده ار تخمیاقتصاد ا ین معادله شاخص فساد مالیج تخمینتا −٧جدول 

= )١٢معادله ( + + + + + +  
  متغیر وابسته: شاخص فساد مالی اقتصاد ایران

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
  ارزش احتمال ضریب  نماد متغیر

  ٠٫٠٠ ٠٫٢٣  Gg نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٠ −٠٫٣۴  Stabi شاخص ثبات سیاسی

  ٠٫٠٠  −١٣٫١۵  Lope حقیقیداخلیناخالصتولیددروارداتوصادراتمجموعنسبی لگاریتم سهم
  ٠٫٠٠ −٠٫٢٧ Oir سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی

  ٠٫٠٠٢ −٠٫١١ Poli شاخص نوع نظام سیاسی

  

نام دانشجویان حقوق به ثبت یی دانشگاهدانشجویان در رشتهنام تم نسبت ثبتین معادله لگاریج تخمینتا  −٨جدول

  ستمییبه روش س 3SLSن زن یبا استفاده ار تخم یو مهندس یفن یدانشگاه یهارشته در مجموع

= )١٣معادله ( + + + + + +
های رشته نام دانشجویان در مجموعی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهمتغیر وابسته: لگاریتم نسبت ثبت

 دانشگاهی فنی و مهندسی
  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه

  ارزش احتمال  ضریب  نماد متغیر
های بزرگ صنعتینرخ رشد شاخص دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه

  ٠٫٠٧  −٠٫٠٢  WW نفر و بیشتر)۵٠(

  ٠٫۶٩  ٠٫١۵  Loir لگاریتم سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٢ ١٫١٧ LW ی جاری دولتلگاریتم نسبت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولتی در بودجه

  ٠٫٠۵ LCO ۴٫٠٨ لگاریتم شاخص فساد مالی اقتصاد ایران
  ٠٫٢  ٠٫٠١٨ Gg دولت در تولید ناخالص داخلی حقیقینرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی

  
اقتصاد ایران،  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ی سالدهد که در بازه) نشان می١١ی (نتایج تخمین معادله

نام دانشـجویان در مجمـوع ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهلگاریتم نسبت ثبت
منفـی و معنـاداری بـر لگـاریتم تولیـد ناخـالص داخلـی های دانشگاهی فنی و مهندسی، اثر رشته

دهد که لگاریتم شاخص فساد مـالی، ، نشان می)١٣(ی حقیقی داشته است و نتایج تخمین معادله
نـام ی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهاثر مثبت و معناداری بر لگاریتم نسبت ثبت

فنـی و مهندسـی داشـته اسـت. از تخمـین دسـتگاه هـای دانشـگاهی دانشجویان در مجموع رشته
توان نتیجه گرفت که هرچه فساد مالی افزایش پیدا کرده اسـت، می )١٣() تا ١١زمان (معادالت هم
های نام دانشجویان در مجموع رشتهی دانشگاهی حقوق به ثبتنام دانشجویان در رشتهنسبت ثبت

نام دانشجویان و از سوی دیگر هرچه نسبت ثبت دانشگاهی فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است
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های دانشگاهی فنی و مهندسی نام دانشجویان در مجموع رشتهثبت ی دانشگاهی حقوق بهدر رشته
افزایش پیدا کرده است، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. به عبارت دیگـر، فسـاد مـالی از 

الص داخلـی حقیقـی را کـاهش داده اسـت. بـا طریق کانال تغییر تخصیص استعدادها، تولید ناخ
ی دانشگاهی حقوق نام دانشجویان در رشته افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، نسبت ثبت

های دانشگاهی فنی و مهندسی، بـه طـور متوسـط سـالیانه نام دانشجویان در  مجموع رشتهبه ثبت
نـام دانشـجویان در سـبت ثبـتدرصد، افزایش پیدا کرده است و افـزایش یـک درصـد در ن ۴٫٠٨
های دانشگاهی فنـی و مهندسـی، نام دانشجویان در مجموع رشتهی دانشگاهی حقوق به ثبت رشته

درصد کـاهش داده اسـت. بنـابراین  ٠٫٠۵تولید ناخالص داخلی حقیقی را به طور متوسط سالیانه 
طور متوسط سالیانه  با افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، به

  درصد از طریق این کانال تخصیص استعدادها کاهش یافته است. ٠٫٢٢
  
به روش  3SLSن زن ید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت با استفاده ار تخمیتم تولین معادله لگاریج تخمینتا −٩جدول

  ستمییس

LGDPo )١۴معادله ( = α + β LK + λ LL + γ LeL + ε
 LGDPOمتغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت 

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
  ارزش احتمال  ضریب نماد متغیر
  ٠٫٠٠  ١٫١٣ LK ی خالص حقیقیلگاریتم موجودی سرمایه

  ٠٫٠٠  ٠٫٧٢ LL لگاریتم جمعیت شاغل
 ی دانشگاهینام دانشجویان در مجموع رشتهلگاریتم نسبت ثبت

  ٠٫٠٠٢٧  ٠٫١٣  LeL ی دانشگاهی حقوقرشته نام دانشجویان درفنی و مهندسی به ثبت

  
  ستمییبه روش س ن زن یران با استفاده ار تخمیاقتصاد ا ین معادله شاخص فساد مالیج تخمینتا −١٠جدول

= )١۵معادله ( + + + + + +  
  متغیر وابسته: شاخص فساد مالی اقتصاد ایران

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
 ارزش احتمال  ضریب  نماد متغیر

  ٠٫٠٠  ٠٫١٩  gG نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٠  −٠٫۴٢  Stabi شاخص ثبات سیاسی

  ٠٫٠٠  −٠٫٣۶  Ope سهم نسبی مجموع صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٠  −٠٫٢٩ Oir سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی

  ٠٫٠٠۵٠  −٠٫١٨ poli شاخص نوع نظام سیاسی
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دانشگاهی فنی و مهندسی به ی نام دانشجویان در مجموع رشتهتم نسبت ثبتین معادله لگاریج تخمینتا −١١جدول

 ستمییبه روش س ن زن یی دانشگاهی حقوق با استفاده ار تخمنام دانشجویان در رشتهثبت

= )١۶معادله ( + + + + +
نام دانشجویان در دانشگاهی فنی و مهندسی به ثبتیهانام دانشجویان در مجموع رشتهلگاریتم نسبت ثبت:متغیر وابسته

 ی دانشگاهی حقوق رشته
  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه

 ارزش احتمال  ضریب  نماد متغیر
های بزرگ صنعتینرخ رشد شاخص دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه

  ٠٫٠۵  ٠٫٠١٧  WW نفر و بیشتر)۵٠(

  ٠٫۶۵  −٠٫٠٠٨  Ope واردات در تولید ناخالص داخلی حقیقیسهم نسبی مجموع صادرات و
  ٠٫٠۴  −٠٫٩٨ LW ی جاری دولتلگاریتم نسبت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولتی در بودجه

  ٠٫٠٢  −LCO ۴٫۴٠ لگاریتم شاخص فساد مالی اقتصاد ایران

  
اقتصـاد ایـران،  ١٣٩٣تـا  ١٣۶٣هـای ی سالدهد که در بازه) نشان می١۴ی (نتایج تخمین معادله

نـام ی دانشـگاهی فنـی و مهندسـی بـه ثبـتهـانام دانشـجویان در مجمـوع رشـتهلگاریتم نسبت ثبت
های دانشگاهی حقوق، اثر مثبت و معناداری بر لگـاریتم تولیـد ناخـالص داخلـی دانشجویان در رشته

د که لگاریتم شاخص فسـاد ده)، نشان می١۶ی (حقیقی بدون نفت داشته است و نتایج تخمین معادله
ی دانشگاهی فنی و هانام دانشجویان در مجموع رشتهمالی، اثر منفی و معناداری بر لگاریتم نسبت ثبت

ی دانشگاهی حقوق داشته است. از تخمین دسـتگاه معـادالت نام دانشجویان در رشتهمهندسی به ثبت
ص فساد مـالی افـزایش پیـدا کـرده اسـت، توان نتیجه گرفت که هر چه شاخ) می١۶) تا (١۴زمان (هم

نـام دانشـجویان در ی دانشگاهی فنی و مهندسی بـه ثبـتهانام دانشجویان در مجموع رشتهنسبت ثبت
نـام دانشـجویان در ی دانشگاهی حقوق کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر هر چه نسبت ثبترشته

ی دانشگاهی حقوق کاهش دانشجویان در رشته نامی دانشگاهی فنی و مهندسی به ثبتهامجموع رشته
پیدا کرده است، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت کاهش یافته است. به عبارت دیگر، فساد مالی 
از طریق کانال تغییر تخصیص استعدادها، تولید ناخالص داخلـی حقیقـی بـدون نفـت را کـاهش داده 

ی هـانام دانشـجویان در مجمـوع رشـتهنسبت ثبتاست. با افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، 
ی دانشـگاهی حقـوق، بـه طـور متوسـط نـام دانشـجویان در رشـتهدانشگاهی فنی و مهندسی به ثبـت

نـام دانشـجویان در درصد، کاهش پیدا کرده است و افزایش یک درصد در نسـبت ثبـت ۴٫۴٠سالیانه،
ی دانشگاهی حقوق، تولیـد دانشجویان در رشتهنام های دانشگاهی فنی و مهندسی به ثبتمجموع رشته

درصد افزایش داده است. بنابراین با  ٠٫١٣ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت را به طور متوسط سالیانه 
افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، بـه طـور متوسـط 

  استعدادها کاهش یافته است.درصد از طریق این کانال تخصیص  ٠٫۶٠سالیانه 
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به  ن زن ید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت با استفاده ار تخمیتم تولین معادله لگاریج تخمینتا −١٢جدول

  ستمییروش س

= )١٧معادله ( + + + +
 LGDPOمتغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت 

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
  ارزش احتمال  ضریب  نماد متغیر
  ٠٫٠٠  ١٫٠٢  LK ی خالص حقیقیلگاریتم موجودی سرمایه

  ٠٫٠٠  ٠٫۵٠  LL لگاریتم جمعیت شاغل
دانشگاهی حقوق وهاینام  دانشجویان در مجموع رشتهلگاریتم ثبت

نام دانشجویان حسابداری و اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی به ثبت
 های دانشگاهی فنی و مهندسیدر مجموع رشته

Laemse -0.36 ٠٫٠۵  

  
  ستمییبه روش س ن زن یران با استفاده ار تخمین معادله شاخص فساد مالی اقتصاد ایج تخمینتا −١٣جدول

= )١٨معادله ( + + + + + +  
  متغیر وابسته: شاخص فساد مالی اقتصاد ایران

  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه
  ارزش احتمال ضریب  نماد متغیر

  ٠٫٠٠ ٠٫٢٠  Gg حقیقینرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تولید ناخالص داخلی
  ٠٫٠٠  −٠٫۴٢  Stabi شاخص ثبات سیاسی

  ٠٫٠٠  −٠٫٣۵  Ope سهم نسبی مجموع صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٠  −٠٫٣٠ Oir سهم نسبی رانت نفتی در تولید ناخالص داخلی حقیقی

  ٠٫٠٠۵٠  −٠٫٢۴ Poli شاخص نوع نظام سیاسی

 

های دانشگاهی حقوق و حسابداری و نام دانشجویان در  مجموع رشتهتم ثبتین معادله لگاریج تخمینتا −١۴جدول

ن یهای فنی و مهندسی با استفاده ار تخمنام دانشجویان در مجموع رشتهت و علوم اجتماعی به ثبتیریاقتصاد و مد

  ستمییبه روش س زن 

= )١٩معادله ( + + + + +
های دانشگاهی حقوق و حسابداری و اقتصاد و مدیریت و علوم نام دانشجویان در مجموع رشتهلگاریتم ثبت:متغیر وابسته

  های دانشگاهی فنی و مهندسی نام دانشجویان در مجموع رشتهاجتماعی به ثبت
  ایمرحلهروش تخمین: حداقل مربعات سه

 ارزش احتمال  ضریب  نماد متغیر
های بزرگ صنعتینرخ رشد شاخص دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه

  ٠٫٠٠٧  ٠٫٠١  WW نفر و بیشتر)۵٠(

  ٠٫۴١  ٠٫٠٠٨  Ope سهم نسبی مجموع صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی حقیقی
  ٠٫٠٣  ٠٫۵٩٩ LW ی جاری دولتدولتی در بودجهلگاریتم نسبت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان

  ٠٫٠٢  ٢٫۵۵ LCO لگاریتم شاخص فساد مالی اقتصاد ایران
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اقتصاد ایران،  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ی سالدهد که در بازه) نشان می١٧ی (نتایج تخمین معادله
و  هـای دانشـگاهی حقـوق و حسـابداری و اقتصـادنام دانشجویان در مجمـوع رشـتهلگاریتم ثبت

های دانشگاهی فنـی و مهندسـی، نام دانشجویان در مجموع رشتهمدیریت و علوم اجتماعی به ثبت
اثر منفی و معناداری بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقـی بـدون نفـت داشـته اسـت و نتـایج 

دهد که لگاریتم شاخص فساد مـالی، اثـر مثبـت و معنـاداری بـر )، نشان می١٩ی (تخمین معادله
هـای دانشـگاهی حقـوق و حسـابداری و اقتصـاد و نام دانشجویان در مجمـوع رشـتهریتم ثبتلگا

های دانشـگاهی فنـی و مهندسـی نام دانشجویان در مجموع رشتهمدیریت و علوم اجتماعی به ثبت
توان نتیجه گرفـت کـه هـر چـه ) می١٩) تا (١٧زمان (داشته است. از تخمین دستگاه معادالت هم

هـای دانشـگاهی نام دانشـجویان در مجمـوع رشـتهزایش پیدا کرده است، نسبت ثبتفساد مالی اف
نـام دانشـجویان در مجمـوع حقوق و حسابداری و اقتصاد و مـدیریت و علـوم اجتمـاعی بـه ثبـت

های دانشگاهی فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده اسـت و از سـوی دیگـر هرچـه ایـن نسـبت  رشته
ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، کاهش یافتـه اسـت. بـه عبـارت  افزایش پیدا کرده است، تولید

دیگر، فساد مالی از طریق کانال تغییر تخصیص استعدادها، تولید ناخالص داخلـی حقیقـی بـدون 
نام دانشـجویان نفت را کاهش داده است. با افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، نسبت ثبت

ابداری و اقتصـاد و مـدیریت و علـوم اجتمـاعی بـه های دانشگاهی حقوق و حسـدر مجموع رشته
درصـد،  ٢٫۵۵های فنی و مهندسی به طور متوسـط سـالیانه، نام دانشجویان در مجموع رشته ثبت

هـای نام  دانشـجویان در مجمـوع رشـتهافزایش پیدا کرده است و افزایش یک درصد در نسبت ثبت
نـام دانشـجویان در وم اجتمـاعی بـه ثبـتدانشگاهی حقوق و حسابداری و اقتصاد و مدیریت و عل

های فنی و مهندسی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بـدون نفـت را بـه طـور متوسـط  مجموع رشته
درصد کاهش داده است. بنابراین با افزایش یک درصد در شاخص فساد مالی، تولید  ٠٫٣۶سالیانه 

درصـد از طریـق ایـن کانـال  ٠٫٩٠ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، به طور متوسـط سـالیانه 
  تخصیص استعدادها کاهش یافته است.

  
  هانتیجه و پیشنهاد .۶

زمان اثر فسـاد مـالی بـر رشـد اقتصـاد ایـران از طریـق انحـراف در های معادالت همدر بررسی مدل
اقتصـاد  ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ی زمانی سالیافته شد که در بازهتخصیص استعدادها به این نتایج دست

ی اسـتعدادها گـر تخصـیص نابهینـههای متفاوت بیـانن، با افزایش شاخص فساد مالی، شاخصایرا
ی اسـتعدادها کـاهش پیـدا کـرده اسـت. گـر تخصـیص بهینـهبیان افزایش پیدا کرده است و شاخص
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ی دانشگاهی حقوق بـه نام دانشجویان در رشتهکه با افزایش  شاخص فساد مالی، نسبت ثبتطوری به
ی دانشگاهی نام دانشجویان در رشتههای دانشگاهی، نسبت ثبتدانشجویان در مجموع رشتهنام ثبت

نـام هـای دانشـگاهی فنـی و مهندسـی و نسـبت ثبـتنام دانشجویان در مجموع رشـتهحقوق به ثبت
هـای دانشـگاهی حقـوق و حسـابداری و اقتصـاد و مـدیریت و علـوم دانشجویان در مجمـوع رشـته

های دانشگاهی مهندسی و فنـی، افـزایش پیـدا کـرده م دانشجویان در مجموع رشتهنااجتماعی به ثبت
نـام  دانشـجویان در ی دانشگاهی فنی و مهندسی بـه ثبـتنام دانشجویان در رشتهاست و نسبت ثبت

هـای سـنجش تخصـیص دانشگاهی حقوق کاهش پیدا کرده است و در پی تغییر این نسبت هایرشته
  کاهش یافته است. ١٣٩٣تا  ١٣۶٣های ادی اقتصاد ایران سالاستعدادها، رشد اقتص

شـود بـرای افـزایش رو که فساد مالی، رشد اقتصاد ایران را کاهش داده است، پیشنهاد مـیاز آن
هـا، بهبـود ثبـات ی آنرشد اقتصاد ایران اقدام به کاهش و کنترل علل فساد مالی شود. که از جملـه

اهش نرخ رشد مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی حقیقـی و سیاسی و بهبود نظام سیاسی و ک
رو که بهبود تخصـیص اسـتعدادهای اقتصـاد یکـی از ی باز بودن اقتصاد است. از آنافرایش درجه

شود برای افزایش رشد اقتصاد ایران اقدام بـه هـدایت علل افزایش رشد اقتصادی است، پیشنهاد می
ها، افزایش رشـد دسـتمزد حقیقـی ی آناها شود که از جملهعوامل موثر بر ارتقای تخصیص استعد

دانان و کاهش فساد کارکنان بخش صنعتی و کاهش شکاف دستمزد کارکنان بخش صنعتی با حقوق
ی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی حقیقی و کاهش مالی و افزایش سهم نسبی ارزش افزوده

  ید ناخالص داخلی حقیقی ایران زمین است.رشد سهم نسبی مخارج مصرفی حقیقی دولت در تول
  
  

    



 ٢٩۵       استعدادها یصتخص یکرد: رویرانبر رشد اقتصاد ا یاثر فساد مال 

 
 

  
  منابع

  

 ،گیلـک حکـیم آبـادی و زهـرا (مـیال) ،علمـی ،کریمی پتانالر, سـعید ،مهدی ،غروی زاهد .١

 −علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایــران: رویکـرد آثـار عدیـده "). ١٣٩۶محمدتقی. (
  .١٢۶−١٠١ص ،١٣)٢( ،مطالعات و سیاست های اقتصادی "علل عدیده

محمـد ، گیلک حکیم آبادی (میال) وزهرا  ،علمی ،سعید ،کریمی پتانالر ،مهدی ،زاهد غروی .٢
اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سـری زمـانی "). ١٣٩۶تقی. (

  .٢۶−١ص ،٣)١( ،اقتصادسنجیی مدلساز "ساختاری
  .١٣٩٢شناسی، چاپ اول، فرهنگ، انتشارات نشر اقتصاد سنجی پیشرفتهسوری، علی،  .٣
، ترجمه: حمید ابریشمی، انتشـارات دانشـگاه تهـران، مبانی اقتصاد سنجیگجراتی، دامودار،  .۴

  .١٣٨٣چاپ سوم، 
5. Acemoglu, D. (1995). Reward structures and the allocation of talent. European 

Economic Review, 39(1), 17-33. 

6. Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007). "Corruption around the 

world: Evidence from a structural model". Journal of Comparative 

Economics, 35(3), 443-466. 
7. Ebeke, C., Omgba, L. D., & Laajaj, R. (2015), Oil, governance and the (mis) 

allocation of talent in developing countries. Journal of Development 

Economics, 114, 126-141. 

8. Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2013). Does corruption 

impede economic growth in Pakistan?. Economic Modelling, 35, 622-633. 

9. Fatai, O. O., & Somod, O. D.(٢٠١۶) Analysis of Corruption from Productivity 

Growth Perspective: Implications on Economic Growth. international journal 

of social science and humanities research, 4(2) 101-112 

10. Gyimah-Brempong, K. (2002). Corruption, economic growth, and income 

inequality in Africa. Economics of Governance, 3(3), 183-209. 

11. Gyimah-Brempong, K., & de Gyimah-Brempong, S. M. (2006). Corruption, 

growth, and income distribution: Are there regional differences?. Economics of 

Governance, 7(3), 245-269. 

12. Li, H., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2000). Corruption, income distribution, and 

growth. Economics & Politics, 12(2), 155-182. 



 ١٣٩٨پاییز و زمستان /  ٣٢/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٢٩۶

 

13. Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the resource 

curse. The economic journal, 116(508), 1-20. 

14. Mo, P. H. (2001). Corruption and economic growth. Journal of comparative 

economics, 29(1), 66-79. 

15. Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). The allocation of talent: 

Implications for growth. The quarterly journal of economics, 106(2), 503-530. 

16. Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Why is rent-seeking so 

costly to growth?. The American Economic Review, 83(2), 409-414. 

17. Saha, S., Gounder, R., Campbell, N., & Su, J. J. (2014). "Democracy and 

corruption: a complex relationship". Crime, Law and Social Change, 61 (3), 

287-308. 
18. Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, 

and cures. Staff Papers, 45(4), 559-594. 

19. Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (2000). Corruption, growth, and public finances 

(No. 2000-2182). International Monetary Fund. 

20. Timur, N., & Leonid, P. (2012), Institutions and the Allocation of Talent (No. 

WP BRP 15/EC/2012), National Research University Higher School of 

Economics. 

  


