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 چکیده 

در صورت شکل گیری این مسئله    .آید غیرمولد و یکی از موارد شکست دولت به شمار می خواهی یک فعالیت  افزونه 
منابع به جای اینکه در اختیار فعالیت مولد قرار گیرند صرف مبارزات توزیعی و دستیابی به موقعیت انحصاری  

توان به کاهش خالقیت و  شوند. عالوه بر این اثرات مخرب فراوان دیگری بر روی کشورها دارد از جمله آنها می می 
ستانی اشاره کرد. در کل این فعالیت  دهی و رشوه نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه 

اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی می  انگیزه  به تحریف ساختار  این رو شناسایی عوامل  غیرمولد منجر  از  شود. 
توان به کاهش زمینه شکل  ست، چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت ا 

پس از    گردد حاضر سعی می   خواهی کمک کرد و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. در مقاله گیری افزونه 
نظری بیان    ی، عوامل اثرگذار بر افرونه خواهی تعیین و نحوه اثرگذاری آنها به لحاظ افزونه خواه بررسی تعاریف  

مالکیت،   حقوق  شامل  مطالعه  مورد  متغیرهای  دموکراسی،  شود.  سرانه تحصیالت،  داخلی  ناخالص  ،  تولید 
  شوند. ی تقسیم می نهاد   یر غ در ادامه این عوامل به دو بخش نهادی و  که    باشند می   گری، تورم و رانت نفتی نظامی 

شود که به  ی در بروز این فعالیت دارد، تالش می از آنجا که تعریف و اجرای دقیق حقوق مالکیت اهمیت فراوان 
دو گروه اعضای منتخب  در این مطالعه به  کشورهای مورد بررسی  صورت ویژه این مهم مورد مطالعه قرار گیرد.  

شوند که از سال  وتوسعه اقتصادی تقسیم می کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری 
افزونه  گیری  متغیر جانشین زمینه شکل   نوان بعآزادی اقتصادی  . همچنین  گیرند می   قرار ی  بررس   مورد   2017تا    1996
نظر  خواه  در  می می   گرفته ی  انتظار  باشد  بیشتر  جوامع  در  اقتصادی  آزادی  هرچقدر  زمینه    رود شود.  کمتر  که 
که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت،    است از آن  اکی ای تجربی ح یافته ه ی ایجاد گردد.  افزونه خواه گیری  شکل 

گری و تورم، اثر مثبت و معناداری  نظامی   متغیرهای   اثر منفی و معنادار و تولید ناخالص داخلی سرانه    دموکراسی و 
مکاری  که در کشورهای منتخب عضو سازمان ه  دهد می دارند. نتایج همچنین نشان   ی های افزونه خواه بر فعالیت 

یابد. این درحالی است که افزایش تحصیالت،  و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیالت، افزونه خواهی کاهش می 
در کشورهای صادرکننده  . همچنین  گذارد تأثیرمعنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می 

نفتی    رانت   هرچقدر   . این نتیجه بدین معناست که رد دا نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی  
های توزیعی  ، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت ا افزایش یابد این کشوره ر د 
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 مقدمه   -1
صووریا ابزار قانونی برای اجرای قراردادهای خصوووصووی و تسووهیالت   دولت بصووورت نوومنی و

کند. اما برخی از مطالعات، دولت را بعنوان ابزاری برای انتقال  معامالت اقتصادی فراهم می
هوا بوه (. دولوتChen, Li, Su & Sun, 2011داننود )یوک گروه بوه گروه دیگر میمنوابع از  

بهانه اصوووووالح موارد شوووووکسوووووت بازار و به دلیل تأمین کانهای عمومی، بروندادها، اطالعات  
(؛ اموا گواهی این  Khezri, 2005کننود )نوامتقوارن و بوازدهی فزاینوده در اقتصوووووووواد دخوالوت می

آورند که از موارد شوووووکسوووووت  تصوووووادی سووووونگینی به بار میمالحظات پیامدهای اجتماعی و اق
اشوووواره کرد    1توان به پیدایش رفتار افزونه خواهیها، میآیند. ازجمله آندولت به شوووومار می

(Kazemi, 2004.)   
ای از حقوق اقتصوادی ایجاد  رانت به دنبال ایجاد، حفظ یا انتقال نامسوتحق مجموعه

نتظوارات عقالیی در مورد نتوایج فعوالیوت هوای آتی را شوووووووود. حقوق موالکیوت امکوان ایجواد امی
کند و با کاهش ناامنی انگیزه برای سرمایه گذاری، تشکیل ثروت، تخصص، تولید  فراهم می 

   کند.و تجارت را تأمین می
وظیفه   سووولب مالکیت تأثیر به سوووزایی در درازمدت بر روی توسوووعه اقتصوووادی دارد.

ن در برابر سووووووولب مالکیت اسوووووووت. یکی از دنیل نهاد حقوق مالکیت حفاظت از شوووووووهروندا
ترویج ارتباطات سوووویاسووووی سوووولب مالکیت توسووووت سووووازمان های دولتی اسووووت. چرا که ارتباط  

کند، بلکه باعث سووویاسوووی نه تنها بنگاه را در برابر سووولب مالکیت توسوووت دولت محافظت می
هوای توأمین موالی و معوافیوت موالیواتی  هوای دولتی، فرصوووووووتشوووووووود بنگواه راحوت تر بوه کموکمی

هایی که نهادها نوعیف هسوتند، پیدا در محیت .(Chen et al, 2011)دسوترسوی پیدا کنند  
هایی که فسوواد خواهی سووخت اسووت و حتی در زمانکردن راهبردی برای جلوگیری از افزونه

  (. Infante & Smirnova, 2009شوود )زیاد اسوت جلوگیری از فسواد باعث افزایش آن می
تر و امکان نقض بیشوتر حقوق  به علت انعقادیافتگی پایین  2یافتهدر کشوورهای کمتر توسوعه

 (.Katz & Rosenberg, 1989)شود  خواهی بیشتر دیده می  مالکیت، افزونه
گیرد.  خواهی قرار میانگیزه اقتصووووووووادی و اجتمواعی در درازمودت تحوت توأثیر افزونوه 

شوووود. این امر خود باعث می شوووود که ب منابع میخواهی موجب تخصووویص نامناسوووافزونه

 
1 Rent Seeking 
2 LDCs :Less Developed Countries 
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شووووود از خواهی در جامعه باعث میهای اجتماعی نیز افزایش یابد. گسووووتردگی افزونههزینه

مخارج دولتی در راسوتای توسوعه اقتصوادی اسوتفاده نشوود؛ دانش فنی مناسوب برای رشود و 
شووووووند، قوانین و   توسوووووعه اقتصوووووادی آن جامعه اقتباس نگردد؛ خالقیت و نوآوری نوووووعیف

سوتانی برای انجام امور رایج شوود، تضومین و دهی و رشووهمقررات موردی فراگیر شووند؛ رشووه
حفاظت از حقوق مالکیت جدی گرفته نشووود، فرار سوورمایه فیزیکی و انسووانی تشوودید شووود.  

کند  خواهی حتی ثبات کشووورهای در حال توسووعه را تهدید میبرخی بر این باورند که افزونه
برد. به عالوه  توسوووعه اقتصوووادی ، فرایند مردم سوووانری و اداره خوب امور را نیز تحلیل می  و
کند تضواد را در این کشوورها دامن  واسوطه نابرابری های اجتماعی و اقتصوادی که ایجاد میبه

 (.Renger & Wolf, 2000زند )می
اعضوووووووای  کند که  حقوق مالکیت به عنوان بخشوووووووی از حقوق اقتصوووووووادی، تعیین می

هایی کنند. حفاظت از حقوق مالکیت  جامعه، منابع در دسوووترس خود را صووورف چه فعالیت
دهی و تخصووووووویص بهینوه  گوذاری، میزان وامموجوب کواهش هزینوه مبوادلوه، افزایش سووووووورموایوه

شوووود، آزادی اقتصوووادی افزایش  پذیری در بازار زیاد میشوووود. بنابراین میزان رقابتمنابع می
خواهی را کاهش دهد. چنانچه از حقوق  تواند فساد و افزونهین طریق میپیدا می کند و از ا

 ,Samadiمالکیت به خوبی حفاظت نشوووود، کشوووور با فسووواد بیشوووتری مواجه خواهد شووود )
2010.) 

خواهی  افزونهتالش این مقاله پاسخ دادن به این سوال ها است که عوامل اثرگذار بر  
ت نهادی نوووعیف( و کشوووورهای منتخب عضوووو  دارای کیفیکشوووورهای صوووادرکننده نفت ) در

دارای کیفیت نهادی قوی( چیسووووتو نحوه و میزان  سووووازمان همکاری و توسووووعه اقتصووووادی )
حقوق  خواهی به چه صوووووووورت اسوووووووتو در بین این عوامل،  تأثیرگذاری این عوامل بر افزونه

شووووان این دو گروه از کشووووورها بدین علت انتخاب شووووده اند که ن مالکیت چه اهمیتی دارد؟
بعنوان نماینده کشووووورهای    OPECداده شووووود که ونووووعیت کیفیت نهادی نیز مهم اسووووت.  

بعنوان نماینده کشووورهای دارای کیفیت نهادی قوی    OECDدارای کیفیت نهادی نووعیف و  
   .در نظر گرفته شده است

در  مقاله حانوور برای پاسووخ دادن به این سوووال ها، درپنج بخش تنظیم شووده اسووت.  
یات مونوووووووع و پیشووووووینه تحقیق مرتبت با عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی  بخش دوم، ادب

کشووورهای صووادرکننده   دربررسووی شووده اسووت. در بخش سوووم، تصووریا الگو و روش تحقیق  
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اسوت. بخش شودهآورده  نفت و کشوورهای منتخب عضوو سوازمان همکاری و توسوعه اقتصوادی
بنوودی صوووووووورت گرفتووه و ر جمعنتووایج تجربی اختصوووووووواد یووافتووه و در بخش آخبههه    چهووارم،

 پیشنهادهای تحقیق ارایه شده است.

 ادبیات مونوع و پیشینه تحقیق  -2
در این بخش ابتدا ادبیات مونوووع بیان شووده اسووت و پس از آن مطالعات پیشووین در رابطه 

 خواهی و عوامل تأثیرگذار بر آن آورده شده است.با افزونه

 ادبیات مونوع  -1-2
هههای آب بیههاب شهههههههههده اسهههههههههت و  ب از آب  وامهه  ا رگهه ار بر گونووهخواهی و  ابتوودا افزونووه

 در دو بخش نهادی و غیرنهادی بررسی شده است.  خواهیافزونه
هر چنوود برای افزونووه خواهی تعوواریف متعووددی وجود دارد، در اینجووا فقت بووه یووک  

تبلیغ سوویاسووی،  های قانونی )مانند  را، فعالیت  خواهیتعریف اشوواره می کنیم. کروگر، افزونه
های  گری و کمک به مبارزات انتخابی( و غیرقانونی )مانند رشوووووه، قاچاق و فسوووواد( گروهنبی
شووووهروندان هر کشووووور پس از پذیرش قانون    .(Krueger, 1974تعریف می کند )  سووووودهم

اسووووواسوووووی و برقراری دسوووووتگاه دولتی، به دنبال باز توزیع منابع به نفع خودشوووووان هسوووووتند.  
شههاب را برای کنند تواناییهای ذینفع خاصههی سههعی میراد با عضووو شوودن در گروهرو، افازاین

خواهی فرایند صورف  بر این اسواس، افزونه  تحت تأ یر قرار دادب باز توزیع منابع ارتقا دهند.
  منظور تحت تأثیر قرار دادن نتایج سووویاسوووت عمومی اسوووت. افزونه خواهی منابع و تالش به

گونه سوتانده ارزشومندی  هیچ  های اقتصهادی لط  باشهد کهسهیاسهت  یرش   درنتیجهتواند  می
های  محدودیت  (.Mbaku,1998)کند و یک زیاب اجتما ی اسهههههههت  ازنظر جامعه ایجاد نمی
  شههههود میهای سههههاخت ی  تحصههههی  رانت گرانه و فشووووار براینبیهای  دولت منجر به فعالیت

(Tullock, 1967.) 
عنوان یوک ابزار  سوووووووطوح مختلف دولوت، بوهایجواد و تخصووووووویص رانوت اقتصوووووووادی در 

شوود. نمایندگان دولت از اختیارات خود های صونعتی اسوتفاده میسویاسوی برای اجرای برنامه
های ایجاد شووده اسووتفاده می کنند که این امر باعث تبادل سووازی توسووعه اولویتبرای پیاده

 (.Ngo, 2008شود )رانت از طریق رشوه می
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نه اسووت: افزونه خواهی خصوووصووی و افزونه خواهی عمومی.  افزونه خواهی بر دو گو 

های خصهوصهی دارای سهود مکهترا، با  که گروه  گیردخصهوصهی زمانی شهک  می  خواهیافزونه
گذاران باشوند و از این طریق  کنندگاب اقتصهادی و قانوبصهر  منابع به دناا  نفوذ بر تنییم
دعوی قضوایی  اشهکا  دزدی و   انندخواهی خصووصوی همبتوانند رانت به دسوت آورند. افزونه

ب بهه بهرهاسووووووووت کوه   در مقوابول، افزونوه خواهی عمومی بوه این    زنهد.وری صههههههههدمهه می مهدتها
ای گونههای عمومی را بهو مقررات و سوویاسووتکنندگان اقتصوواد، قوانین  معناسووت که تنظیم

موالیوات    اننودهوا برگردد. این کوار هموهوا بوه خود آنتنظیم و اجرا می کننود کوه بخشوووووووی از رانوت
 ,Murphy, Shleifer & Vishny)  زندبه نوآوری صهههههدمه می  و رشووووووه سوووووتانی،  سوووووتانی

1993.)   
بطن اقتصوووووووواد نهوادگرایی قوابول   در  ه مرتبت بوا مونووووووووع افزونوه خواهیو انگیز  هاداش  

های  کنند که بخش  مده سهههیاسهههتاقتصووواددانان انتخاب عمومی اسوووتدنل می  .بحث اسوووت
 می گیرند  شوووکل  دولت، بجای اینکه درنتیجه کارایی اقتصوووادی باشوووند، در اثر افزونه خواهی

(Gwarteny & Wagner, 1988  .)در زماب ایجاد و تخصهههیا رانت شهههک     افزونه خواهی
طور بالقوه، دخالت اقتصووووووادی توسووووووت دولت یک واکنش  (. بهCoffman, 1993گیرد )می
 شود.  می  سی نامولد است و باعث افزونه خواهیسیا

چهارچو  نههادی تعیین    از طریق  افزونوه خواهیههای کهارآفرینهانهه و  بوازدهی فعوالیوت
های مولد دور (. در کشووورهایی با نهادهای بد کارآفرینان از فعالیتBulte, 2003شههود )می
کهه در درازمهدت توسهههههههعهه  آورنهد  نهامولهد روی می  افزونوه خواهوانوهههای  شهههههههونهد و بهه فعهالیهتمی

(. زمانی که کیفیت نهادها نوووووعیف  Collier & Goderis, 2009کند )میصهههههنعتی را کند  
  باشوووود، نظام قانونی عملکرد نووووعیفی داشووووته و شووووفافیت کم خواهد شوووود و افزونه خواهی 

های نامکروع  رو، معامالت مشکوک، فساد، جرم و دیگر فعالیتهی بانتری دارد. ازاین بازد
 (.Carneiro, 2007)دهد  رخ می

افزونوووه بر  توووأثیرگوووذار  عوامووول  اداموووه  بهههه صهههههههورت    خواهیدر  آب  ا رگههه اری  نحوه  و 
 شود.مختصربررسی می
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 خواهی  دموکراسی و افزونه  -2-1-2
ههای یونهانی مدمو ب بهه معنهای مرد» و مکراسهههههههیهاب بهه ای برگرفتهه از وا هدموکراسهههههههی وا ه

های مولد اقتصهههادی را برای انجا» فعالیتمعنای قدرت اسهههت. دموکراسهههی شهههرای  مناسههه   
  Hosseini, Ahmadi Shadmehri)  شهههودکند و با ث  یکهههرفت اقتصهههادی میفراهم می

& Gorjipour,  2021)  .  در دموکراسووووووی بیشووووووتر باشوووووود، هرچه شههههههفافیت قانوب و مقررات
 احتمال حضوور نهادهای بد کمتر اسوت. به همین ترتیب، روند حقوق مالکیت به خوبی اجرا

 & Chongکمتری در جهامعهه بهه وجود می آیهد )  می شوووووووود و درنتیجوه رفتوار افزونوه خواهی
Calderon, 2007.)   در رژیم دموکراتیوک کمتر احتموال دارد اموال مصووووووووادره شوووووووونود و بوه

. در این حکومت  شودوسیله ساختار حقوق مالکیت تأمین میزیاد محیت پایداری بهاحتمال  
و هر چقدر این   یابدمی  گ اراب حقوق مالکیت ارتقاءبر سیاست  از طریق برقراری محدودیت

  بیکههههتر   نهاد سوووویاسووووی نووووعیف عمل کند حفاظت از حقوق مالکیت کمتر و افزونه خواهی
در حکومت دیکتاتوری، رانت توان گفت که  -(. به طور کلی میLeblang,1996)شهههههههود  می

 (.Wintrobe et al,1997)  بیکتر است
 

 افزونه خواهی تحصیالت و   -3-1-2
دسههترسههی به دانش و تحصههیالت و توانمندسههازی جامعه و نیروی ان ههانی کمک شههایانی به  

 ,Hosseini, Emadzadeh & Daei Karimzadehکند )رشهههد و توسهههعه اقتصهههادی می
نوام   ( نیز از ثبوت2009و ربیعی )  (1997و همکواران ) (، کو1991)  بوارودر مطهالعهات    2022).
عنوان متغیر نماینده تحصوویالت اسووتفاده شووده مختلف تحصوویلی به آموزان در مقاطعدانش

های شهههه طی  فرصووووتهای زیادی مانند ایجاد  از طریق راهتحصههههیالت بهتر و بیکههههتر  اسووووت.  
گیری شهرای  بهتر برای حکمرانی نیروی کار، دموکراسوی و شوکلوری  افزایش بهره  پرمنفعت،

  افزونوه خواهی ههای  کهاهش فعهالیهتزنودگی افراد و    خو ، بها هث رشههههههههد اقتصههههههههادی و ارتقها
هرچه سوطا میانگین تحصویالت بانتر باشود، ممکن اسوت  (.  Mazumdar, 2005)  شهوندمی

در جوامعی که اعتماد وجود دارد، فسووواد  گیری فضهههای ا تماد در جامعه شهههود.  باعث شوووکل
بوروکراسهههی و گیری در شهههود کیفیت تصهههمیمکمتر اسوووت. اعتماد اجتماعی بیشوووتر باعث می

 (.  Bjørnskov, 2012)شود   مطکرد دولت بهتر    روازاینروند سیاسی افزایش یابد و  
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نکته حائز اهمیت آن اسوت که کیفیت تحصویالت عالی بسویار مهم اسوت. در صوورتی  
که تحصوووویالت عالی از کیفیت خوبی برخوردار نباشوووود، افراد تحصوووویل کرده به دنبال سووووهم  

گرفته توسووووووت مداخله دولت و قوانین زائد هسووووووتند و انگیزه های شووووووکل  خودشووووووان از رانت
شوووووووود و حتی کسوووووووانی که به تحقیق و آموزش  دانشوووووووگاهیان برای تحقیق و آموزش کم می

جوها برای کسانی  پردازند اثرات خارجی مثبتی برای سایر افراد ندارند. از سوی دیگر رانتمی
 (.Mitsopoulos, 2007پیوندند اثرات خارجی مثبت دارند )که به آنها می

 
 و افزونه خواهی   3گری نظامی  -4-1-2

نظامیان بر نظام  شهود کهو منجر می  اسوتفرد  دارای یک موقعیت منحصور به نیروی نیامی
Mbaku ,سوووویاسووووی نفور پیدا کرده و رانت را برای خود و دیگر اعضووووای گروه افزایش دهند )

1991aبرداری و فسووووواد  ( اعتقاد دارند موارد متعددی از زیان، کاله2015و همکاران ) (. کوین
شوووووووود.  در قراردادهوای نظوامی امر غیرعوادی نیسووووووووت بلکوه بوه وفور در بخش دفواع دیوده می

را به سهمت   هاآنکند  را کنترل میهای صهنعتی شهود سهاختاری که فعالیتنتیجه باعث میدر 
 (.  Coyne, Michaluk & Reese , 2015) های نامولد سوق دهدفعالیت

رسومی تدارکات  آور قوانین رسومی و غیرکنند که ماهیت الزامصونایع داخلی سوعی می
های نهادی مانند نااطمینانی بیشوووینه کنند. همچنین تکانهمنظور کاهش  نظامی داخلی را به

آوری ابزار نظامی نیازمند اسوت، مقدار  ای برای جمعانقالب یا جنگ که به همکاری گسوترده
 (.  Eloranta, 2009دهد )افزونه خواهی و تبانی را افزایش می

 رشد اقتصادی و افزونه خواهی  -5-1-2
خواهی نه تنها تحت تأثیر  دو طرفه اسووت. افزونه ایرابطه بین فسوواد و رشوود اقتصووادی رابطه

 ,Blackburn & Haqueرشوووووود اقتصووووووادی اسووووووت؛ بلکه بر روی آن نیز تأثیر می گذارد )
ههای  (. وقتی رشوووووووود اقتصووووووووادی کم بواشوووووووود، بوازدهی کوارآفرینی نسوووووووبوت بوه فعوالیوت2010
ه کاهش  افزایش و منجر ب  افزونه خواهیهای فعهالیت در نتیجوهکمتر اسهههههههت.    خواهیافزونه

زمانی که رشهههههد  ایدار وجود داشهههههته باشهههههد،  اداش   ؛ اماشهههههودبیکهههههتر رشهههههد اقتصهههههادی می
شهود. اقتصهاد  میگ اری نامولد بیکهتر  های مولد ن هات به سهرمایهگ اریکارآفرینی و سهرمایه

 
3 Military  
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دهد. وقتی رفاه  ردازد و ان یزه برای ف اد را کاهش میحقوق کارمنداب را می خوبیبهموفق  
بیکههتر اسههت، تقاضهها برای اصههالحات دموکراسههی و نهادهایی که ف ههاد را کنتر     دتدرازمدر 
افزونه  ، روند رشههههههد اقتصههههههادی نیروی شز» برای کاهش  در نتیجهکنند، بیکههههههتر اسههههههت.  می

 (.(Bardhan, 1997کند  خواهی را ایجاد می
دهد و باعث افزایش نرخ  رشوووود اقتصووووادی بیشووووتر، احتمال بروز فسوووواد را کاهش می

شوووود، در این صوووورت هزینه افزونه خواهی خصووووصوووی افزایش می یابد که این  دسوووتمزد می
مسووئله خود موجب می شووود تا افراد از افزونه خواهی دلسوورد شووده و افزونه خواهی کاهش  

 (.  Dzhumashev, 2014یابد )

 نفت و افزونه خواهی   -6-1-2
های منابع به نفع تولیدکنندگان  که توزیع رانت  ه هتند ایگونهدر برخی کشوورها، نهادها به

(. اما در دیگر کشورها   (Mehlum, Moene & Torvik, 2006شونداست و باعث رشد می
به دلیل کیفیت نوووووعیف نهادها و ناتوانی دولت در تضووووومین حقوق مالکیت، ممکن اسوووووت 

ها به  ( و رانتRoss, 2000صووورت مسووتقیم و یا غیرمسووتقیم منجر به بحران منابع شووود )به
های  شهههههههود. در نتیجه، با ث بروز لارت، خکهههههههونت، رقابتنفع غاصوووووووبان غیر مولد توزیع  

   Mehlum et al, 2006).)شود  های داخطی میساشرانه و جنگجنگ
ب  حضهور منابع بایعی فراواب برای کارگزاراب قدرت این ان یزه را ایجاد می کند که  مدا

کنند که به نفع افراد اندک باشود و در کل اثر منفی بر تولید داشوته هایی را انتخاب  سهیاسهت
که   طورهمانشود.    های منابع ممکن است منجر به نبی نامولد و افزونه خواهیباشد. رانت

آید که این مسوووئله زمانی پیش میکنند،  ( اسهههتدش  می2006( و مهطو» )1999تورن  و لین )
(. فراوانی   Collier & Goderis, 2009) اشوووووته باشوووووندد 4رانتککهههههورها، نهادهای موافق  

آورند    به دسوووووووت  افزونه خواهیتوانند از  اجتماعی میمنابع طبیعی، پاداشوووووووی را که فعانن  
درنتیجه، انگیزه افراد برای شوووورکت کردن در چنین رفتارهای نامولد افزایش  کند.  میبیکههههتر  

 یابد.می
شووووهننده یا   بوروكراتيك نظام نوپا، نهادي چارچوب  نفتی به کشوووووری با رانت ورود

 شووود کهمصووادره زیاد، موجب می حاکمیت نووعيف قانون ، فسوواد در دولت و خطر ناکارا،

 
4 Gabber friendly 
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 شووود، مواجه شووهسووت با نفت رانت بهينه مديريت در تنهانه  سووازمانح حهومت سوواختار

كنند. این  می تشوووديد را شوووهسوووت اين و شوووده تضوووعيف فرآيند اين در خود نهادها نيز بلهه
شهود  می  خواهیکرده و باعث افزایش افزونه فراهم رانتح را زمينه دولت مسواله به نوبه خود،

(Meissner, 2010.)  

 تورم و افزونه خواهی  -7-1-2
ها  افزایس سووطا عمومی قیمت  -1تورم از سووه طریق باعث افزایش افزونه خواهی می شووود:  

هوا را بوه سوووووووموت منوابع درآمود غیرقوانونی و غیراخالقی  گوذارد و آنبر قودرت خریود مردم توأثیرمی
رکود اقتصوادی ناشوی از تورم باعث از بین رفتن اطمینان و ایجاد ابهام در   -2دهد.  سووق می

  -3آورند.  شوووود و مردم به سووومت رفتارهای سووووداگرانه و فسووواد روی میحوزه اقتصوووادی می
کنند. تورم  الضوورب اسووتفاده میبرخی از مقامات سوویاسووی برای تأمین کسووری بودجه از حق 

گری و فسوووووواد را فراهم  های عمومی فرصووووووت نبیهای بانی دولت و هزینهناشووووووی از هزینه
 (.  Sassi & Gasmi, 2016کند )می

 حقوق مالکیت و افزونه خواهی   -8-1-2
سهههههط  و   ده از منابع اثرگذار اسوووووت. حقوق مالکیتحقوق مالکیت، بر تخصهههههیا و اسهههههتفا

لکیت رفتار  کند. ت ییر در نیا» ماهای اقتصهههههادی را در جامعه تعیین میهای فعالیتویژگی
کند و بر تخصهههههیا منابع، ترکیاات خروجی و توزیع منابع ا رگ ار اسهههههت  مردم را عوض می

(Alchian, 1967  .)های مولد مانند انباشووت مهارت،  توانند مشوووق فعالیتها میاین انگیزه
ها را به رفتار افزونه  صوووووووونت جدید و ایجاد فناوری تولید باشوووووووند، یا اینکه آنتوسوووووووعه مح

 (. (Hall & Jones, 1999خواهی، فساد و سرقت سوق دهند
عملکرد خوب حقوق موالکیوت عالوه بر توأثیری کوه بر کواهش هزینوه مبوادلوه دارد، عودم  

هسووتند، و از نوورر . ازآنجاکه مردم به دنبال منافع شووخصووی خود  دهدقطعیت را کاهش می
گیرند که ابمیناب اند، تنها در صوورتی مسوئولیت کارهای سوخت را به عهده میکردن گریزان

دهند نیز به  خواهند برد و سوود حاصول از کاری که انجام مینفع   تالشوشوانداشهته باشهند از  
گه اری افزایش و تمهایه  بهه کهار، تولیهد و سهههههههرمهایهه  درنتیجوهخودشههههههههاب تعطق خواههد گرفهت.  

(. حقوق  Furubotn & Pejovich, 1972)  یابدمنابع ارتقا میصههیا کارا و اسههتفاده از  تخ
ی دیگر حقوق مالکیت انگیزه کار مولد بیشووتری ایجاد هامالکیت خصوووصووی نسووبت به شووکل

ازآنجاکه در حقوق مالکیت خصوووووصووووی تنها صوووواحبان سوووورمایه حق ادعای مالکیت    کند.می
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د داشته باشد(، انگیزه بهتری برای استفاده مؤثر از منابع دارند )مگر اینکه اثرات جانبی وجو 
(. در کشووووورهایی که حقوق مالکیت خصوووووصووووی به خوبی Libecap,2005)  شههههودفراهم می
گ اراب تمای  بیکههتری  و سوورمایه  شههده گ اراب حفاظتاز حق قانونی سوورمایه  شههود،اجرا می

گ اراب سهودشهاب را دوباره در حتی سورمایههای مالی و شوکوفایی بازار مالی دارند و  برای بن اه
حال اگر حقوق مالکیت    .(Beck & Levine, 2008)کنند  گ اری میفعالیت مولد سههههرمایه

گ اری  افراد به دلیل ترس از مصوادره شودن اموالشوان سورمایهخوبی تعریف و اجرا نشوود،  به
 (.North & Weingast, 1989)کنند  نمی

موجب افزایش آزادی اقتصووووادی شووووود. از آنجایی که    تواندامنیت حقوق مالکیت می
خواهی عموماً با  آزادی اقتصوادی به سوطا فعالیت دولت در یک اقتصواد مرتبت اسوت، افزونه

که  های دولت و بخصووووووود قدرت انحصوووووواری و اختیاری دولت ارتباط دارد. هنگامیفعالیت
و همواهنگی بوازار اعموال   هوای دولتی برای مبوادلوه داوطلبوانوهموالیوات، مقررات و محودودیوت

هایی  یابد. مداخله دولت از طریق تعیین محدودیتشووووووود، آزادی اقتصووووووادی کاهش میمی
برای حقوق مووالکیووت افراد، نظیر ونوووووووع قوانین و مقررات، هزینووه بووانی اعطووای مجوزهووا،  

خواهی  ها و مصوووووووادره اموال موجب افزایش افزونههای سووووووونگین، هزینه ثبت داراییمالیوات
 (.Arvas & ylmaz, 2011ود )شمی

کند  از طرف دیگر، تضعیف حقوق مالکیت، آزادی برای ابتکار و نوآوری را محدود می
(. اگر  Pejovich, 1991)دهد  گ اری در بازار سهرمایه را افزایش میو هزینه ری هک سهرمایه

وت  آور بر درآمهد و  ر طور کوارا حفواظوت شوووووووود، چنودین اثر زیوانحقوق موالکیوت نتوانود بوه
هوا، کمتر در ایجواد ثروت  . ابتودا، مردم بوه دلیول نوامشوووووووخص بودن بوازدهی فعوالیوتگه اردمی

فایده  سوواً بیهای اسههاکنند. دو»، بعضههی از افراد وقتکههاب را صههر  فعالیتگ اری میسوورمایه
وری بالقوه این  بهره  شهههههههوند وفاسهههههههد می  هایبرای مثال، تبدیل به دزد یا بروکرات  کنند.می

. سووم، افراد مولد بخشوی از زمان و تالشوشوان را رودافراد در تولید کاش و خدمات از بین می
 نهاب کردب منابع از متصههههدیاب    مثالبرای کنند،  صوووورف حفاظت خودشووووان از غاصووووبان می

کننهد کهه کمتر مولهد  گه اری میههایی سهههههههرمهایهه. درنهوایوت، مردم در فعوالیوتمهالیهاتی فهاسههههههههد
محافظت کنند، درنتیجه اقتصوووواد کمتر مولد  توانند از منابعکههههاب  می  راحتیبهه ههههتند ولی  

 (.Rubin, 2008)  شود.می
کند حق مالکیت خاصوی را به دسوت  ( معتقد اسوت فردی که تالش می  1991امباکو)  

تواند آن حق را از صوووووواحب اصوووووولی در یک مبادله ( فرد می1آورد سووووووه گزینه پیش رو دارد:
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تواند دولت را وادار کند تا آن حق را از صوووواحبان فعلی می( او  2خصوووووصووووی اختیاری بخرد؛ 

منظور تحصویل آن حق تواند به( وی می3مصوادره و نوبت کند و به وی باز تخصویص دهد؛  
کند که هزینه به دست به دزدی متوسل شود. کارگزار اقتصادی معمونً روشی را انتخاب می

ز تخصووووووویص حقوق مالکیت، فرصوووووووت  که دولت با باآوردن حق حداقل باشووووووود؛ اما هنگامی
انگیزاند تا سووود به لحاظ سوویاسووی قدرتمند را برمیهای همکند، گروهکاری را فراهم میدسووت

تواند  م  دولت را در مسویر انتفاع خودشوان تحت تأثیر قرار دهند دولت به چند طریق می
 کند:

ه و به  از طریق تصوووویب قانون، حقوق مالکیت را از صووواحبان اصووولی مصوووادره کرد •
 دهد.افرادی که ازلحاظ سیاسی قدرتمند هستند، باز تخصیص  

 های قدرتمند تخصیا دهد.حقوق جدیدی را ایجاد و آن را به افراد گروه •
بر حقوق ونوووع    هاییاقتصووواد، محدودیت های خصهههوصهههی در داخ از طریق گروه •

ود  سهههای همکند و سهه ب گروهارزش میبی  صوواحبانشووانکند و حقوق را برای می
 توانند مالکیت آن را به دست آورند.میقدرتمند  

قوانینی را تصوووویب کند که امنیت حقوق مالکیت اعضوووای گروه قدرتمند را تقویت   •
اقلیووت را تضوووووووعیف کنوود و درعین مووالکیووت اعضوووووووووای گروه  حووال امنیووت حقوق 

(Mbaku, 1991b.) 
 Allenشهههود ) بیان میعنوان هزینه تعریف و اجرای حقوق مالکیت  هزینه مبادله به

 &, 2008Lueck) وقتی حقوق مالکیت تضووووعیف شووووود هزینه مبادله زیاد خواهد شوووود و .
روند و منابع صههر  رشههوه یا تأمین امنیت  می زودبازدههای  گ اری به سههمت فعالیتسوورمایه

به    افزونه خواهیشهههود. در این جوامع، افراد تمای  دارند بازدهی باشیی از بریق   مومی می
اگر حقوق مالکیت در سوووووطا بهینه نباشووووود، ایجاد انگیزه   .(Shirley, 2005)آورند    دسوووووت

گیرد: ان یزه لص  حقوق مالکیت از صاح  کنونی،  افزونه خواهی از چند طریق صورت می
و انگیزه برای اسوووووووتفاده کمتر از حد ان یزه برای دفاع از حقوق شهههههههخصهههههههی در برابر دی راب  

هها یهک منفعهت گیرد کهه افراد و گروهصووووووووب زموانی شوووووووکول میمطلوب منوابع. تالش برای غ
ها شوامل زمان، پول و خشوونت اسوت. هرچقدر حقوق  انتیاری از ک ه  دارایی دارند. تالش

احتمال بیشووتری برای توزیع مجدد وجود دارد.   باشههد،  ترمالکیت برای صوواحب کنونی ناامن
از دارایی خویش در برابر   در حقوق مالکیت نا امن ممکن اسوووووت صووووواحب کنونی برای دفاع
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(. در خیلی از Alston & Mueller, 2005دیگر مدعیوان مجبور به افزونه خواهی شوووووووود )
شههههود  اجازه داده می  هاآنبرند و به کشووووورها افراد پولدار از حقوق مالکیت نووووعیف نفع می

و هر فعالیت باز توزیعی    خواهیافزونههای نامولد مانند  مصههادره کردب از فعالیت  وسوویلهبه
در گه اری  خود کهارگزاراب را مجاور بهه سهههههههرمهایهه  نوبوهبوهدی ری منفعهت ک هههههههه  کننهد. این  

(. تالش برای Sonin, 2002کند تا از سههط  مالکیت جطوگیری کند )حفاظت خصوووصووی می
شهههههههود. در این فرایند  غصوووووووب، اغلب منجر به درگیری میدفاع همراه با تالش دیگران برای 

 Alston & Mueller, 2005).)ل دارد منابع از بین برود احتما

 پیشینه مونوع  -2-2
هوای بوازار در پیودایش رانوت اقتصوووووووادی  ، مبواحثی پیرامون توأثیر محودودیوت1960ابتودای دهوه 

، اولسوووون و بوکانن مطالعات ارزشووومندی در این  ، کروگرمطرح شووود. افرادی همچون تالوک  
از آن زمان به بعد مطالعات زیادی درباره، عوامل موثر    (.kazemi, 2004اند )زمینه داشوته

 & Appelbaum) مطالعاتخواهی صووووورت گرفته اسووووت. برای مثال می توان به بر افزونه
, 1993; Mbaku & Kimenyi, 1991; & Roe Yeldan; 1990Katz et al, ; 1986, Katz

, d & JohnsonAslun, 2001; Polterovich, 1996; Tokatlidu et al ;1994 ,Lu
2000; Morck et al, 2001; Mudambi et al, 2002; Morck & Yeung, 2003; 

, Cheikbossian, 2008; nóCorch, 2007; nóChong & Calder, 2005; Park et a
 , 2009;Eloranta, 2009; Meir Berdugo & , 2009;& Smirnova Infante 2008;

, 2015Miettinen & Poutvaaraet al, 2012;  uschiCiab)    این در  کرد.  اشوووووووووواره 
در   مهمنشووووووده اسووووووت. این    توجهخواهی  نقش حقوق مالکیت بر افزونهتأثیر  مطالعات، به 

 & Katz)توان بووه مطووالعووات  برای مثووال می  .مطووالعووات محوودودی صوووووووورت گرفتووه اسووووووووت
Rosenberg, 1989; Faccio, 2003; Woods, 2003; Johnson et al, 2005; Dabla-

Norris & Chakraborty, 2006)    اشووواره کرد. از آنجا که هدف اصووولی این مقاله بررسوووی
تأثیر حقوق مالکیت بر افزونه خواهی اسوووت، در ادامه برخی از مطالعات مهم در این زمینه  

 آورده شده است.
بوا اسوووووووتفواده از روابت ریوانوووووووی و    خود  الوه( در مقو2006چواکرابورتی و دابال نوریس )

خواه، رابطه بین توزیع درآمد، رفتار افزونه خواهی و عملکرد بیشوووینه کردن سوووود فرد افزونه
حقوق مالکیت را   قادر نی ههههت کهها فرض کردند که دولت  اقتصووووادی را بررسووووی کردند. آن
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نوه ثوابوت باردازنود. بوا در نظر خوبی اجرا کنود و افراد برای ورود بوه افزونوه خواهی بوایود هزیبوه

تواننود افزونوه خواهی کننود. ازآنجواکوه  گرفتن این شووووووورایت تنهوا افراد ثروتمنود هسوووووووتنود کوه می
افراد ثروتمند، اموال بیشوتری برای از دسوت دادن دارند، انگیزه افزونه خواهی افراد ثروتمند  

تنها ثروتمندان را نه  دهند افزونه خواهیها نشوووان مینسوووبت به افراد فقیر بیشوووتراسوووت. آن
بخشووووی از سووووهم حاصوووول از تولید بازار را به خود اختصوووواد دهند، بلکه   سههههازد کهقادر می

کند که در کند. این مطالعه اشوووواره میحفاظت از ثروتشووووان را در برابر دیگران تضوووومین می
اد  نبود حفاظت از حقوق مالکیت، توزیع ناعادننه درآمد در جامعه بیشووووتر اسووووت و تنها افر 

شوووووووود جامعوه به دو ثروتمنود برای ورود به افزونه خواهی اسوووووووتطواعت دارند و این باعث می
  (Chakraborty & Dabla-Norris, 2006). بخش غنی و فقیر تقسیم شود

تا    1997شوووورکت چینی از سووووال   276های ( با اسووووتفاده از داده2011چن و همکاران )
بوه بررسوووووووی ارتبواط بین حقوق موالکیوت و ارتبواطوات    5و روش حوداقول مربعوات معمولی  2007

سووووویاسوووووی پرداختند و به این نتیجه رسووووویدند که هرچقدر حمایت قانونی از حقوق مالکیت  
کمتر باشووود، ازتباطات سووویاسوووی بیشوووتر اسوووت و ارتباطات سووویاسوووی جایگزینی برای حمایت 

 .(Chen et al, 2011)  آیدقانونی به حساب می
کشووووور اتحادیه اروپا از سووووال   28با اسووووتفاده از داده های   ( 2016مانس و پکاریک ) 

و روش گشوووووتاورهای تعمیم یافته، به بررسوووووی تأثیر حقوق مالکیت و فسووووواد  2016تا    1995
پرداختند. آنها به این نتیجه رسووویدند که رابطه وانوووا و روشووونی بین تعریف و اجرای خوب  

بدون ابهام حقوق مالکیت واجرای  حقوق مالکیت و نبود فسوواد وجود دارد. تعریف وانووا و  
 ,Mance & Pecaric).اسووتدقیق آن مهم ترین عامل مثبت و تأثیرگذار بر کاهش فسوواد  

2016)    
 2018و    2017های ککههور در سهها 190( با اسههتفاده از داده های 2019لیما و همکاراب )

یادگیری ماشهههین    بینی  وام  تأ یرگ ار بر ف هههاد  رداختند. آنها با اسهههتفاده از روشبه  یش
ترین  وامه   اسهههههههت، بهه این نتیجهه رسهههههههیهدنهد کهه مهم  7کهه زیر مجمو هه هوش مصهههههههنو ی  6

تأ یرگ ار بر سههههههط  ف ههههههاد، حقوق مالکیت، ا ربخکههههههی قضههههههایی و شههههههاخا تحصههههههیالت  

 
5 Ordinary Least Squares (OLS) 
6 Machinelearning approach 
7 Artificial Neural Networks 
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 .( Lima et al,) 2019است
 53های  انطی )ا رات  ابت( ( با اسههههتفاده از داده2016سهههه هردوسههههت و برجی ههههیاب )

به بررسههی  وام  تأ یرگ ار بر ف ههاد  رداختند. آنها به   2013تا   1996ککههور منتخ  از سهها   
و   تولیهد نهاخهالا داخطی سهههههههرانههاین نتیجهه رسهههههههیهدنهد کهه دموکراسهههههههی، حقوق مهالکیهت،  

   ااتی سههیاسههی ف ههاد دارند و ضههری  جینی و بیگ اری، رابطه منفی و معناداری با سههرمایه
 .Sepehr Doost & Berjisian, 2016)) رابطه مثات و معناداری با شاخا ف اد دارند

  59( به بررسهههی دموکراسهههی و حقوق مالکیت بر ف هههاد مالی  2019بالچقی و هراتی )
 رداختنهد. این    2014تها    2005ککهههههههور منتخه  توسهههههههعهه یهافتهه و در حها  توسهههههههعهه از سههههههها   

 ژوهکهه راب از روش حداق  مربعات تعمیم یافته اسههتفاده کرده و نکههاب دادند که حفاظت  
دموکراسههی، حفاظت از از حقوق مالکیت، ف ههاد مالی را کاهش می دهد و در سههطوال باشی  

 .Baghchghi & Harati, 2019))  شودکاهش بیکتر ف اد میحقوق مالکیت، با ث  
حاضر   تمایز  ژوهش  پژوهشوجه  دیگر  اثرات  با  شده  سعی  که  است  این  در  ها 

مالکیت،  نظامی حقوق  دموکراسی،  سرانهگری،  داخلی  ناخالص  )در  تولید  نفتی  رانت   ،
خواهی در کشورهای صادرکننده نفت  الت، تورم بر افزونهکشورهای صادرکننده نفت(، تحصی

)به عنوان نماینده کشورهای دارای کیفیت نهادی نعیف( و کشورهای سازمان همکاری و  
از سال   نهادی قوی(  کیفیت  دارای  نماینده کشورهای  )به عنوان  اقتصادی  تا  1996توسعه 

مهم2017 از  یکی  شود.  مقایسه  و  گی بررسی  شکل  عوامل  افزونهترین  حقوق  ری  خواهی، 
-مالکیت است. در مطالعات کمی به این مساله توجه شده است. همچنین به تاثیر نظامی

گری در مطالعات اخیر، کمتر توجه شده است. براین اساس، دستاورد این مقاله توجه خاد  
به تاثیر ونعیت حقوق مالکیت و نظامی گری و سطا کیفیت نهادی بر شکل گیری افزونه  

 هی است. خوا

 الگو و روش تحقیق  -3
گیری آن اثرگذار هسوووووتند. بررسوووووی  ی شوووووکلعوامل بسووووویار زیادی بر افزونه خواهی و زمینه

متون توسووووت نویسووووندگان نشووووان داد که در بیشووووتر مطالعات، از برخی متغیرها اسووووتفاده  
 ,Buchanan)  حقوق مالکیت  بیشوووتری شوووده اسوووت براین اسووواس در این مقاله متغیرهای

1983; Benson, 1984; Katz & Rosenberg, 1989; Sonin, 2002; Woods, 2003; 
Shirley, 2005; Johnson et al, 2005; Alston & Mueller, 2005; Chakraborty 
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Kanatas &  Chen et al, 2011;Norris, 2006; -& Dabla (Stefanadis, 2016  ،

 ,Lochner, 2004, 2011; Bjørnskov, 2004; Infante & Smirnova)تحصووووویالت  
2009; Berdugo & Meir,2009; Chakraborty & (Dabla-Norris, 2006; 

Appelbaum, E., & Katz, 2015   ، رشوووود اقتصووووادی (Bardhan, 1997; Chong & 
Calderon, 2007; Akhtar & Manzoor, 2015)  ،  دمووووکوووراسوووووووووی(Weed, 1990; 

Leblang,1996; Clague et al, 1996; Bardhan, 1997; Wintrobe, 1997, 
Mohtadi, H., & Roe, 2001; Chong & Calderon, 2007; Faccio, 2002; 

Corchón, 2008; Peev, E., & Mueller, 2012) ،   گری  نظووامی(Ball & Millard, 
1986; Mbaku,1991,1995; Eloranta, 2009; (Mudambi, 2002; Kimenyi & 

Mbaku, 1993    ،درآمدهای نفت  (kuru, (2002, Davis & Tilton, 2005; Mehlum 
et al, 2006; Meissner, 2010،  تورم  ( (Braun & Di Tella, 2004; Sassi & Gasmi, 

خواهی انتخاب شوده و الگوی مقاله حانور عنوان متغیرهای مسوتقل موثر بر افزونهبه  2016
در نظر گرفته شووووووده اند که به الگوی اسووووووتفاده شووووووده در  (2)  و  (1)های  به صووووووورت معادله

 .( شباهت دارد2002و همکاران )  مطالعه مودامبی
(1) it+ UitIn6β+ itGDP5β+ itEd4β+ itMi3β+ itD2β+ itp1β+itα=  itR                             

(2) i +U itIn7β+ itOilR6β+ itGDP5β+  itEd4β+ itMi3β+ itD2β+ itp1β+itα=  itR                                                                                                                                            
سووایت هریتیج گرفته شووده  : حقوق مالکیت )از  it Pشوواخص آزادی اقتصووادی    :itRکه در آن  

باشووود، صوووفر نبود حمایت از حقوق مالکیت و صووود  اسوووت. این شووواخص از صوووفر تا صووود می
دموکراسوووووی )از شووووواخص    :itDنشوووووان دهنده بیشوووووترین حمایت از حقوق مالکیت اسوووووت(،  

پاسووووخگویی دولت در برابر مردم اسووووتفاده شووووده اسووووت که از سووووایت راهنمای ریسووووک بین 
نزدیکتر  6باشود که هر چه به عدد  می 6تا   0اسوت. این شواخص از  المللی کشوورها اخذ شوده  

های نظامی برحسوب درصودی از تولید ناخالص : هزینهitMi:  شوود پاسوخگویی بیشوتر اسوت(
تولید    :itGDP)متغیر تحصوووووویالت(،    8نام ناخالص دانشووووووگاهیاننسووووووبت ثبت :itEdداخلی،  

تی )شووووووواخص رانت نفتی بر حسوووووووب  رانت نف  :itOilRتورم،    :itInناخالص داخلی سووووووورانه،  
کشوورهای  iجمله اخالل،   itUاسوت که از بانک جهانی گرفته شوده اسوت( و   GDPدرصودی از 

 
8 Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes 
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 منتخب عضوو سوازمان همکاری و توسوعه اقتصوادی و کشوورهای منتخب صوادرکننده نفت و  

tسال است. 

برای ککهههههورهای سهههههازماب همکاری و توسهههههعه اقتصهههههادی )ککهههههورهای با  (1)معادله 
ورهای صهادرکننده نفت )ککهورهای  نهادهای قوی( درنیر گرفته شهده اسهت. در خصهوش ککه

گیری  بر شوووووووکول  توأثیرگوذارنههادههای ضهههههههعیف(، از آنجهایی کهه رانهت نفتی یکی از  وامه     بها
اضهافه شهده اسهت.   (1)باشهد، این مت یر به معادله در این دسهته ازککهورها می  خواهیافزونه

 .برای ککورهای صادرکننده نفت در نیر گرفته شده است (2)بنابراین معادله  

های مکخصی وجود ندارد، ابتدا سعی شده با داده  از آنجایی که برای افزونه خواهی
و  یک متغیر جانشوووووین مناسوووووب در نظر گرفته شوووووود. مودامبی  بررسهههههی مطالعات مختطف،

گیری  از سوووووووطا آزادی اقتصوووووووادی )که زوال یا بهبود را اندازه( 2002رند )( و آ2002همکاران )
( از تعداد شووووکایاتی که علیه رشوووووه، تقلب، سووووو اسووووتفاده از 2015اختر و منظور )کند(؛  می

هایی که به  ( از تعداد اسووووواسووووونامه2005شوووووده اسوووووت؛ کالدورن و چانگ )قدرت و نبی ثبت
شهود تا یک شهرکت یا واحد صهنعتی در ایجاد، حفظ یا ت ییر قوانین تجارت خارجی منجر می

( از 2007و یو ) ( و کیم2001و همکواران ) (، آسووووووووالنود1974کروگر )که  دوره سهههههههود بارد  و  
 اند. هی اسوتفاده کردهگیری افزونه خواعنوان یکی از علل شوکلهای دوگانه در بازار بهقیمت

عنوان عامل افزونه خواهی  های ایجادشوووده در سووواختار بازار را به( محدودیت1975پوسووونر )
 ,Kruegeآید )از اعمال محدودیت بر روی بازار به وجود می جوییمعرفی کرده است. رانت

محودودیوت بر روی بوازار کمتر بواشوووووووود )یعنی سوووووووطا آزادی   (. بنوابراین هرچوه سوووووووطا1974
صوووادی بیشوووتر باشووود(، فرصوووت افزونه خواهی کمتر خواهد شووود. بر این اسووواس در مقاله اقت

خواهی اسوووتفاده شوووده حانووور از شووواخص آزادی اقتصوووادی به عنوان متغیر جانشوووین افزونه
 است.

وجود دلیل  به  پژوهش  این  و    در  واریانس  ناهمسوانح  مقطعی،  وابستگی 
اختالل   بوين جموالت  کرای روش  از  خودهمبستگی  است. روش  استفاده    9دریسکول  شده 

( یک برآوردگر ماتریس کواریانس ناپارامتری است که در  1998کرای )-دریسکولپیشنهادی  
همبستگی و وابستگی مقطعی  آن انحراف معیار با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی، خود

 (. Hoechle, 2007) بین اجزای خطا محاسبه می شود

 
9 Driscoll-Kraay 
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 نتایج تجربی  -4

زموب مانایی با در نیر گرفتن شهک هت سهاختاری برای مت یرهای موجود در ال وی هر ابتدا آ
های ناهم هههههههانی دو گروه از ککهههههههورها بررسهههههههی شهههههههده و  ب از آب با توجه به نتایج آزموب

 اگاب و هاسهههههههمن از   -واریانب، خود هما هههههههت ی، واب هههههههت ی مقطعی، آزموب چاو، بروش
 دسته از ککورها استفاده شده است.برآوردگر مناس  برای تخمین ال و در هر 

 ها آزموبها و برخی از  یشداده  -1-4
ککهههههور سهههههازماب همکاری و توسهههههعه  بیسوووووتدسهههههتر  برای در های در این پژوهش از داده

اتریش، بلژیک، شووویلی، دانمارک، اسوووتونی، فنالند، فرانسوووه، یونان، اسووورائیل،   اقتصهههادی )
ایتالیا، نروژ، لهسوتان، جمهوری اسولواکی، اسولوونی، اسواانیا، سووئد، انگلسوتان، ایانت متحد  

)الجزایر، کویت، عربسوتان، ونزوئال و  نفت  صوادرکننده نج ککهور  آمریکا ، مکزیک، لتونی( و  
های  اسوووووت. علت انتخاب این کشوووووورها در هر دو گروه، وجود داده ایران( اسوووووتفاده شوووووده

موردنیاز در این دوره زمانی است. کشورهای با اطالعات آماری ناقص و اندک در نظر گرفته  
 اند.نشده

، رانوت نفتی )برحسووووووووب )GDP10برحسووووووووب درصوووووووودی از  (هوای مخوارج نظوامی  داده
دانشوگاهیان نا» ناخالا  ، نسوبت ثبت، تولید ناخالص داخلی سورانه، تورمGDP)درصودی از  

المللی  و دموکراسووووووی از سووووووایت راهنمای ریسووووووک بین  11از شوووووواخص توسووووووعه بانک جهانی
های حقوق مالکیت و آزادی اقتصهادی از  شوده اسوت. همچنین، برای دادهاسوتخراج  12کشوورها

 شده است.استفاده 2017تا    1996از سال    13شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج
( از شوووووووواخص آزادی اقتصووووووووادی  2002اینجوا بوه تبعیوت از مودامبی و همکواران )  در

برای محاسووبه آزادی اقتصووادی  اسههت.    شوودهاسووتفاده  افزونه جوییگیری  عنوان زمینه شووکلبه
ی دولت، آزادی تجاری،  وکار، آزادی مالیاتی، اندازهشاخص آزادی محیت کسب  8از میانگین  
اسههت.    شوودهاسووتفادهی، آزادی تأمین مالی و تمامیت دولت  گ ار، آزادی سوورمایهآزادی  ولی

 
10 Military expenditure (% of GDP) 
11 World Development Indicators (WDI) 
12 International country risk guide (ICRG) 
13 Heritage Foundation Index of Economic Freedom 
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دهنده باشهد و هرچه مقدار این شهاخا بیکهتر شهود، نکهاباین شهاخا بین صهفر تا صهد می
 شود.کمتر می  افزونه جویی درنتیجهاین است که آزادی اقتصادی بیکتر شده و  

 ممکن  لیمعمو  واحد ریشووووه هایابتدا مانایی متغیرها بررسووووی شووووده اسووووت. آزمون
و منجر به   دهند نشووووان نامانا را متغیر سوووواختاری شووووکسووووت لحاظ عدم خاطر به اسووووت
رو متغیرها با در نظر گرفتن شوکسوت سواختاری بررسوی  شووند. از این    نادرسوت گیریتصومیم
.  اسووووت ( اسووووتفاده شووووده2008) 14برای رسوووویدن به این هدف از آزمون هادری و رائو  .  شوووودند

که مقادیر هادری و رائو مانایی متغیر مورد نظر اسووووت. درصووووورتیفرنوووویه صووووفر در آزمون  
درصود بیشوتر از آماره مانایی باشود، در این صوورت فرنویه    90و    95و    99بحرانی در سوطوح  
 ماناست.  موردنظرمت یر   درنتیجهشود و  صفر پذیرفته می

نتایج آزمون ریشووووه واحد هادری و رائو برای متغیرهای مورداسووووتفاده در کشووووورهای  
و برای متغیرهای مورداسووووتفاده در کشووووورهای عضووووو سووووازمان    1جدول  صووووادرکننده نفت در 

مقادیر بحرانی همه متغیرهای    .آورده شووووده اسووووت  2جدول  ی در همکاری و توسووووعه اقتصوووواد
اسوت. پس فرنویه صوفر برای همه متغیرهای هر دو دسوته از   HRمورد نظر بیشوتر از آماره  

 .کشورها صادق و همه متغیرها مانا هستند
 

  اوپک  عضو کشورهای  متغیرهای  برای  رائو  و هادری  واحد   ریشه آزمون  نتایج . 1جدول  
 Gauss 10 افزار نرمتحقیق با استفاده از  محاسباتأخذ: م

Tabel 1. The results of the Hadri and Rao unit root test for the variables of OPEC member 
countries 

Source: Research calculations  with Using Gauss 10 software 

 
14 Hadri & Rao 

 متغیر
 مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان مختلف

p-value  آمارهHR  ونعیت 
  97/ 5 درصد   99

 درصد  90 درصد  95 درصد 

R 926/0 790/0 703/0 595/0 1 051/0 مانا 
P 850/0 748/0 646/0 554/0 999/0 091/0 مانا 

Ed 559/1 33/1 132/1 9/0 1 088/0 مانا 
D 032/2 698/1 479/1 241/1 985/0 167/0 مانا 
Mi 774/0 672/0 583/0 499/0 1 057/0 مانا 

GDP 25/1 033/1 932/0 802/0 1 072/0 مانا 
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 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  ائو برای متغیرهای نتایج آزمون ریشه واحد هادری و ر  .2جدول  
 Gauss 10 افزار نرمتحقیق با استفاده از  محاسباتأخذ: م

Tabel 2.  Results of Hadri and Rao unit root test for variables of OECD member  
Source: Research calculations  with Using Gauss 10 software 

 متغیر
 مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان مختلف

p-value   آماره
HR  99 ونعیت  

 درصد 
5 /97  

  90 درصد  95 درصد 
 درصد 

R 462/5 445/4 677/3 028/3 1 231/0 مانا 

P 532/8 073/7 711/5 661/4 1 243/0 مانا 

Ed 111/23 559/18 483/13 181/9 1 295/0 مانا 

D 013/5 815/3 070/3 413/2 1 238/0 مانا 

Mi 612/15 288/11 325/7 208/5 1 216/0 مانا 

GDP 479/2 048/2 648/1 296/1 1 146/0 مانا 

In 739/3 992/2 486/2 017/2 1 159/0 مانا 

 نتایج برآورد الگوی کشورهای صادرکننده نفت  -2-4
آزمون پیش  مقطعی،  نتایج  وابستگی  که  است  این  از  حاکی  کشورها  از  دسته  این  در  ها 

ناهمسوانح واریانس و خودهمبستگی بوين جموالت اخالل وجود دارد. نتایج این آزمون ها به  
رو، از  ده است و در نزد نویسندگان موجود است. ازایندلیل کمبود فضا در اینجا گزارش نش

 شود.  استفاده می 15کرای -روش دریسکول
( ال وی  که، حقوق مالکیت تأ یر منفی و    دهدمینکاب  (  3جدول  )(  2نتایج تخمین 

این  1986. وید )افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت داردمعناداری بر   ( به بیاب 
فعالیت    اجرا نکود، ان یزه افراد به سمت  خوبیبهموضوع  رداخت که اگر حقوق مالکیت  

فعالیت سمت  به  استعدادها  و  رود  می  مینامولد  توزیعی  حقوق    که هنگامیروند.  های 
 

15 Driscoll-Kraay 

OilR 276/2 821/1 544/1 239/1 1 075/0 مانا 
In 924/0 814/0 723/0 635/0 1 074/0 مانا 
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مالکیت ضعیف است، افراد سعی دارند حقوق مالکیت را از صاحااب اصطی مصادره کنند یا  
خودشاب   سمت  به  را  منافع  بتوانند  قوانین  وضع  بریق  از  یا  و  ایجاد  را  جدیدی  حقوق 

هرچق دهند.  ب  سمت  اختصاش  به  افراد  شود،  اجرا  و  تعریف  بهتر  مالکیت  حقوق  در 
میفعالیت مولد  دی ر  های  و  رشوه  صر   کمتر  منابع    خواهیافزونه  هایفعالیتروند. 

اساس شود.  می اگر  یافته  بر  تحقیق،  این  ککورهای    ونعیت های  در  مالکیت  حقوق 
در این    زونه خواهیافهای  گیری فعالیتواحد تقویت شود، زمینه شک 1صادرکننده نفت  

 یابد. کاهش میواحد 0/ 06 اندازه بهککورها 
آمهاری    از لحواظو  مودنظر اسووووووووت  گری مت یر دی ری اسههههههههت کهه در این مقهالهه  نیهامی

الورانتها    بوا مطوالعوهدر این ال و    افزونوه خواهیمعنهادار اسههههههههت. رابطهه تهأ یر مخهار  نیهامی بها  
خوانی دارد. هرچهه نیروی نیهامی ( هم1995،  1991(، امبواکو )1986بوال و میالرد )  (،2009)

های انحصهاری که از بریق بودجه لکهکرککهی و شهاکه سهیاسهی از دولت  شهود، رانت  تربزرگ
  کشووووورهای صووووادرکننده نفتهای این مقاله براییابد. یافتهآورند، افزایش میمی  به دسووووت

واحد    1هم نیروهای نیامی در ککههورهای صههادرکننده نفت سهه  کهنشووان می دهد که هنگامی
واحد افزایش    938/0  خواهی در این کشووووووورهاافزونهگیری  شههههههود، زمینه شههههههک می  بیشووووووتر

 یابد.می
ها همچنین نکهههاب می دهد که تولید ناخالا داخطی سهههرانه تأ یر معناداری بر  یافته
تحقیق، در ککهههورهای صهههادرکننده  های  بر اسووواس یافتهدر این ککهههورها دارد.   افزونه جویی

ی زمینههه  واحوود  0001/0  بوواعووث کوواهش  نههاخههالا داخطی،  در تولیوود  واحوود  1نفههت، افزایش  
یافته های چانگ و خواهد شههههههد. این نتیجه با افزونه خواهی در این کشووووووورها  گیری  شههههههک 

هرچههه تولیههد    مطووابقووت دارد.  (1997بههاردهههاب )( و  2015(، اختر و منظور )2007کووالوودورن )
های مولد ن ههات به  گ اریلا داخطی سههرانه بیکههتر باشههد،  اداش کارآفرینی و سههرمایهناخا

 ردازد و حقوق کارمنداب را می خوبیبهاقتصههههاد  خواهد شوووود.  گ اری نامولد بیکههههتر  سههههرمایه
یابد. از بر  دی ر، تقاضههههههها برای اصهههههههالحات دموکراسهههههههی و ان یزه برای ف هههههههاد کاهش می

 .  شودکنند، بیکتر میکنتر  می  را  افزونه خواهینهادهایی که  
صووووادرکننده نفت در ککههههورهای    جوییافزونههمچنین رانت نفتی تأ یر معناداری بر  

ی واحد  146/0  باعث افزایش  ی رانت نفتی،واحد 1ها نکههههاب می دهد که افزایش  یافتهدارد. 
( بوه بیوان این  2002تورویوک )  شهههههههود.خواهی در این کشوووووووورهوا میافزونوهگیری  زمینهه شهههههههکه 
کننهد و افراد را بهه منوابع طبیعی راه را برای دریوافوت رانوت آسوووووووان می   ردازد کههمونووووووووع می
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کند که برای دهند. این رانت  امالب اقتصههادی را تحریک میافزونه خواهی سوووق میسههمت  

 دسترسی به منابع به دولت رشوه بدهند.
  تأ یر معنادار مثاتی بر افزونه جویی دارد.تحصهیالت  صوادرکننده نفت  در ککهورهای  

زمینه    واحد 119/0  باعث افزایش  ،در تحصوویالت  واحد  1های تحقیق، افزایش  بر اسوواس یافته
( زمانی 2007خواهد شهههد. براسههها  میتو ولو  )افزونه خواهی در این کشوووورها  گیری  شهههک 

های  ه سههمت فعالیتکه تحصههیالت  الی کیفیت خوبی نداشههته باشههد، ان یزه دانکهه اهیاب ب
  ردازند.یابد و افراد کمتر به تحقیق و آموزش میافزونه خواهی سوق می

دارد چنهانچهه افزونوه خواهیدموکراسهههههههی تهأ یر معنهادار منفی برزمینهه شهههههههکه  گیری  
  افزونه خواهی گیری  بهاود یابد، زمینه شههههک   واحد 1دموکراسووووی در این کشووووورها  وضههههعیت  

در دموکراسوووووی  هرچه شهههههفافیت قانوب و مقررات   .هش یابدواحد در این کشوووووورها کا 911/0
بیشوووتر باشووود، احتمال حضوووور نهادهای بد کمتر اسوووت و زمینه شوووکل گیری افزونه خواهی  

( همخوانی  2012( و پیو و مولر )2007چانگ و کالدروب )شووود. نتایج این پژوهش با  کمتر می
 دارد. 

داری بوا افزونوه خواهی دارد.  ی مثبوت و معنواهمچنین در این کشوووووووورهوا تورم رابطوه
شود. براسا  ساسی  میافزونه خواهی ی واحد  101/0  باعث افزایش  ،در تورم واحد  1افزایش  

یابد. در نتیجه به  ( هرچه تور» بیکههههتر شههههود قدرت خرید مرد» کاهش می2016و گاسههههمی)
 آورند.های لیر قانونی و لیر اخالقی روی میسمت فعالیت
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 ( 1996-2017)کرای -کشورهای صادرکننده نفت: روش دریسکولبرای  (2نتایج برآورد الگوی ) . 3جدول  
 Stata 14 افزار نرمتحقیق با استفاده از  محاسباتأخذ: م

Tabel 3. Results of Model (2) estimation for oil exporting countries:Driscoll-Cray Method 
(1996-2017) 
Source: Research calculations  with Using Stata 14 software 

 
 .Significant level is 0.1                                                                        است. 1/0معناداری در سطا   

 نتایج برآورد الگوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  -3-4
در این دسووووته از کشووووورها واریانس ناهمسووووانی، خودهمبسووووتگی و وابسووووتگی مقطعی بین 

ها در اینجا گزارش نشده و در نزد نویسندگان  نتایج بررسی آزمونجمالت اخالل وجود دارد. 
رو، الگوی کشووووورهای عضووووو سووووازمان همکاری و توسووووعه اقتصووووادی با  موجود اسووووت. ازاین

 شده است. کرای تخمین زده  -استفاده از برآوردگر دریسکول
افزونه  دهد که حقوق مالکیت تأ یر منفی و معناداری بر نشووووان می  4جدول  اطالعات  

واحدی  1خواهی در کشووورهای عضووو سووازمان همکاری و توسووعه اقتصووادی دارد. با افزایش  
یابد.  واحد کاهش می 152/0افزونه جویی    گیریزمینه شهک   حقوق مالکیت در این کشوورها،

(،  1989(، کتز و روزنبرگ )1984(، بنسوووووووون )1980ه مطوابق بوا یوافتوه هوای بوکوانوان )این نتیجو
(، آلسوتون و مولر  2005(، شویرلی )2005(، جانسوون و همکاران )2003(، وودز )2002سوانین )

(، کاناتاس و استفانادیس  2011(، چن و همکاران )2006(، چاکرابورتی و دابال نوریس )2005)
به سههمت  خوبی تعریف و اجرا شوووند، انگیزه افراد  حقوق مالکیت به  زمانی که  .( اسووت2016)

 سطا معناداری  tآماره   انحراف معیار نرایب متغیر
P 060/0 023/0 54/2 064/0 

Ed 119/0 - 014/0 36/8- 001/0 
D 911/0 202/0 49/4 011/0 
Mi 938/0 - 124/0 51/7- 002/0 

GDP 0001/0 00004/0 33/2 08/0 
Oil 146/0- 303/0 83/4 - 008/0 
Inf 101/0- 027/0 72/3- 02/0 
con 74/65 55/1 34/42 00 

Prob>F= 00/0               F(7,   4 )= 61/188  Within R-squared= 403/0  
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به  جهایی لیرارادی و خودسهههههههرانهه منهابع  کمتر زمینوه جوابوهیهابهد و  ههای مولهد سهههههههوق میفعهالیهت

 .آیدمی  وجود
افزونه خواهی در کشووورهای عضووو سووازمان همکاری و  تحصههیالت تأ یر معناداری بر 

( معتقد اسهههههت با افزایش تحصهههههیالت، ا تماد 2012)  بورنسوووووکوف. توسوووووعه اقتصوووووادی دارد
گیری در بوروکراسههههههی و روند شههههههود که با ث افزایش کیفیت تصههههههمیماجتما ی بیکههههههتر می

خواهی در دهد که خود با ث کاهش افزونهشههههود و  مطکرد دولت را ارتقا میسههههیاسههههی می
شوورهای عضوو  در کتحصهیالت    کههنگامی  های این تحقیق،یافتهبا توجه به شهود.  جامعه می

افزونه خواهی  گیری  افزایش یابد، زمینه شههک   واحد 1  سووازمان همکاری و توسووعه اقتصووادی
 شود.کمتر می  واحد 100/0  در این کشورها

دارد. چنانچه وضههعیت    در این کشووورها  افزونه خواهیدموکراسههی تأ یر معناداری بر 
بهاود یابد، زمینه    واحد 1  اقتصادیدموکراسی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه  

ککهورهای با دموکراسهی قوی،   در این کشوورها کاهش یابد.  197/0  افزونه خواهیگیری  شهک 
ب موفق  مهه  می در هرچههه شهههههههفههافیههت قههانوب و مقررات    کننههد.در اجرای بهتر قوانین کههامال

چانگ  با   دموکراسوی بیشوتر باشود، احتمال حضوور نهادهای بد کمتر اسوت. نتایج این پژوهش
 ( همخوانی دارد.  2012( و پیو و مولر )2007و کالدروب )

کشوورهای عضوو سوازمان همکاری و  گری در ، نیامینتایج همچنین نشوان داده اسوت
در این ککههورها    افزونه خواهیگیری  شههود، زمینه شههک می  بیشووتر  واحد 1 توسووعه اقتصووادی

تقد هسووووووتند موارد متعددی از ( مع2015کوین و همکاران )  شههههههود.بیکههههههتر می  واحد  374/0
برداری و فسوواد در قراردادهای نظامی امر غیرعادی نیسووت؛ بلکه ویژگی نووروری  زیان، کاله

را کنترل  های صهههههنعتی  شهههههود سهههههاختاری که فعالیتبخش دفاع اسوووووت. درنتیجه باعث می
هرچه نیروی نیامی   های لیر مولد سههههوق دهد. درنتیجه،را به سههههمت فعالیت  هاآنکند  می

های انحصهاری که از بریق بودجه لکهکرککهی و شهاکه سهیاسهی از دولت  شهود، رانت  ترزرگب
(، کیمنی و 1986بال و میالرد )که    طورهموان،  روازاینیابد.  آورند، افزایش میمی  دسوووووووتبه

(، کوین و همکواران  2009(، الورانتوا )2002(، مودامبی )1995،  1991(، امبواکو )1993امبواکو )
 رابطه مثاتی دارد.    افزونه خواهیاندازه نیروی نیامی با داده اند،    ( تونیا2015)

هرچقدر تولید ناخالا داخطی سهرانه بیکهتر شهود، تقاضها برای اصهالحات دموکراسهی  
خواهی  کنند، بیکههههههتر اسههههههت و ان یزه برای افزونهرا کنتر  می  افزونه خواهیو نهادهایی که 
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نهاخهالا داخطی   واحود تولیود  1، افزایش  قیقتحههای این  بر اسوووووووواس یوافتوهیهابهد.  کهاهش می
ی زمینه  واحد 0001/0  کاهش  ،سورانه در کشوورهای عضوو سوازمان همکاری و توسوعه اقتصوادی

خواهد داشههههت. نتیجه این مقاله، با    افزونه خواهی در این کشووووورها را به دنبالگیری  شههههک 
 ( مطابقت دارد.2015(، اختر و منظور )2007چانگ و کالدورن )

ی مثبوت و معنواداری بوا افزونوه خواهی دارد.  همچنین در این کشوووووووورهوا تورم رابطوه
شهههههههود. براسهههههههها  میافزونوه خواهی  ی  واحود  264/0  بواعوث افزایش  ،در تورم  واحود  1افزایش  

یابد. در ( هرچه تور» بیکههههتر شههههود قدرت خرید مرد» کاهش می2016سههههاسههههی و گاسههههمی)
فرصوووت بیشوووتری برای   آورند وقانونی و لیر اخالقی روی میهای لیر  نتیجه افراد به فعالیت

 آید.گری و فساد بوجود مینبی
 

الگوی)  . 4جدول   برآورد  روش  1نتایج  از  استفاده  با  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  برای   )
 کرای - دریسکول

 Stata 14 افزار نرمتحقیق با استفاده از  محاسباتأخذ: م
Tabel 4. Results of Model (1) estimation for OECD countries :Driscool-Cray method (1996-
2017) 
Source: Research calculations  with Using Stata 14 

سطا  tآماره   انحراف معیار نرایب متغیر
 معناداری 

P 152/0 019/0 71/7 00/0 

Ed 100/0 026/ 76/3 001/0 

D 197/0 113/0 75/1 097/0 

Mi 374/0- 153/0 45/2- 024/0 

GDP 0001/0 00001/0 35/10 00/0 

In 264/0- 050/0 20/5- 00/0 
con 929/44 22/2 23/20 00/0 

Prob>F= 00/0          F(6, 19 )= 50/244  Within R-squared= 525/0  

  .Significant level is 0.1                                                                         است.  1/0معناداری در سطا 
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 بندی و پیشنهادها جمع  -5

سوووووت و به دلیل اهمیت  خواهی پرداخته اپژوهش به بررسوووووی عوامل تأثیرگذار بر افزونهاین  
خواهی در دو ای به آن شووده اسووت. افزونهمالکیت بر افزونه خواهی توجه ویژهنقش حقوق  

)به عنوان نماینده کشووووووورهای دارای کیفیت نهادی دسووووووته، کشووووووورهای صووووووادرکننده نفت 
نوووعیف( و کشوووورهای سوووازمان همکاری و توسوووعه اقتصوووادی )به عنوان نماینده کشوووورهای  

مورد بررسوووی قرار گرفته اسوووت، از آنجایی    2017تا   1996دارای کیفیت نهادی قوی( از سوووال  
که در هر دو دسووووته کشووووورها، ناهمسووووانی واریانس، وابسووووتگی مقطعی و خود همبسووووتگی  

 وجود دارد، از روش دریسکول کرای برای تخمین الگوها استفاده شده است.
دهنده این اسوت که  ( برای هر دو دسوته از کشوورها نشوان2( و )1نتایج برآورد الگوی )

یوک واحود بهبود در حقوق موالکیوت، زمینوه  خواهی رابطوه منفی دارد.  موالکیوت بوا افزونوه  حقوق
واحد و در کشوووووورهای   06/0شوووووکل گیری افزونه خواهی در کشوووووورهای صوووووادرکننده نفت را  

دهد. از آنجا که حفاظت از واحد کاهش می 152/0سوووازمان همکاری و توسوووعه اقتصوووادی را  
همکاری و توسووووعه اقتصووووادی نسووووبت به کشووووورهای    حقوق مالکیت در کشووووورهای سووووازمان

واحدی حقوق مالکیت در کشووووووورهای سووووووازمان   1صووووووادرکننده نفت قوی تر اسووووووت، بهبود  
همکاری و توسووعه اقتصووادی تأثیر بیشووتری بر افزونه خواهی دارد. حقوق مالکیت، سووطا و 

یف و اجرا کنود. اگر حقوق مالکیوت به خوبی تعرهای فعوالیوت اقتصوووووووادی را تعیین میویژگی
دهی و تخصوووویص  شووووود هزینه مبادله را کاهش و باعث افزایش سوووورمایه گذاری، میزان وام

خواهی خواهد شوود.  شووود در نتیجه موجب کاهش زمینه شووکل گیری افزونهبهینه منابع می
(، کتز و روزنبرگ  1984(، بنسوووون )1980یافته این مقاله با نتایج حاصووول از کارهای بوکانان )

(، 2005(، شووووووویرلی )2005(، جوانسوووووووون و همکواران )2003(، وودز )2002ین )(، سوووووووان1989)
(، کاناتاس  2011(، چن و همکاران )2006(، چاکرابورتی و دابال نوریس )2005آلستون و مولر )
 ( مطابقت دارد.  2016و استفانادیس )

 1/0افزایش در تحصههههیالت با ث کاهش    واحد ام  دی ر تحصههههیالت اسههههت که یک  
شهده  اما به دلی    کشوورهای سوازمان همکاری و توسوعه اقتصوادیی افزونه خواهی در واحد

 119/0کشووورهای صووادرکننده نفت مناسووب نیسووت افزونه جویی  اینکه کیفیت تحصههیالت در 
را و نیز ناوا  یابد. برای کشوووووورهای سوووووازمان همکاری و توسوووووعه اقتصوووووادیواحد افزایش می

(،  2009ککههههههور اقتصههههههادهای نوظهور، اسههههههمیرنوا و اینفانتی )  29  بامطالعه( 2002همکاراب )
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وری  با ث افزایش بهره  تحصههیالتاند. بهاود  به این موضههوع اشههاره کرده( 2012)  بورنسووکوف
گیری در بوروکراسی،  گیری فضای ا تماد در جوامع، بهاود کیفیت تصمیمنیروی کار ، شک 
کشوووورهای  تحم  افراد و در نتیجه کاهش افزونه خواهی می شهههود. ولی در افزایش صهههار و  
خواهی دارد که با  به خوبی شوکل نگرفته و تأثیر مثبت بر افزونه  تحصهیالت صوادرکننده نفت
( مطابقت دارد و زمانی که تحصهههههیالت  الی کیفیت خوبی نداشهههههته  2007نتایج میتو ولو )

یابد و کمتر به  افزونه خواهی و نامولد سههههوق می  هایباشههههد، ان یزه افراد به سههههمت فعالیت
  ردازند.تحقیق و آموزش می
از ککههههورها دموکراسههههی اسههههت. نتایج این    دودسووووتهدر هر   مورد بررسوووویدی ر مت یر  

کشوووورهای سوووازمان همکاری و ی دموکراسهههی در  واحد 1مقاله نکهههاب داد که بهاود وضهههعیت  
واحدی  911/0و   197/0باعث کاهش    رتیبتوسعه اقتصادی و کشورهای صادرکننده نفت به ت

کشوووورهای صوووادرکننده نفت نسوووبت به  شوووود. از آنجایی که دموکراسوووی در خواهی میافزونه
واحدی دموکراسوووی   1کشوووورهای سوووازمان همکاری و توسوووعه اقتصوووادی کم اسوووت با افزایش  

ا  ب   نتایجاین    تأثیر چشووووومگیری در کاهش افزونه خواهی کشوووووورهای صوووووادرکننده نفت دارد.
( مطوابقوت دارد. دموکراسوووووووی در 2012( و پیو و مولر )2007نتهایج مطهالعهه چهانهگ و کهالهدروب )

شووود که نهادهای بد کمتر بروز موجب می  کشووورهای سووازمان همکاری و توسووعه اقتصووادی
کند و باعث می شوووووود که حقوق مالکیت به خوبی اجرا و زمینه شوووووکل گیری افزونه خواهی  

 یابد.دموکراسی بیشتر، تنوع رانت کاهش میکمتر شود. در کشورهای با 
خواهی دارد.  گیری افزونوهگری در هر دو گروه، رابطوه مثبتی بوا زمینوه شوووووووکولنظوامی

کشووورهای  و    سووازمان همکاری و توسووعه اقتصووادیگری در کشووورهای  واحدی نظامی 1بهبود  
ده اسوت.  واحدی افزونه خواهی شو 374/0و    938/0به ترتیب باعث کاهش   صوادرکننده نفت

هرچوه نیروی نظوامی گسوووووووترش یوابود منجر بوه افزایش تبوانی، نبی گری برای افزایش بودجوه 
(، 1986انتخاباتی و کاهش بار مالیاتی می شوووووود. این نتایج در تطابق با نتایج بال و میالرد )

(، کوین و 2009(، الورانتوا )2002(، مودامبی )1995،  1991(، امبواکو )1993کیمنی و امبواکو )
 ( است.2015مکاران )ه

در هر دو    جوییافزونهگیری  بر زمینه شههک   تأثیر منفی  تولید ناخالا داخطی سههرانه
تولید ناخالا داخطی ی  واحددهد که بهاود یک  گروه ککهورها داشهته اسهت. نتایج نکهاب می

صوووادرکننده  کشوووورهای  ی در  واحد  0001/0خواهی به اندازه با ث کاهش زمینه افزونه  سهههرانه
شوود. این نتایج واحدی در کشوورهای سوازمان همکاری و توسوعه اقتصوادی می 0001/0نفت و  
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(  2015(، اختر و منظور )2007چووانووگ و کووالوودورن )(،  1997بهها یههافتههه هههای بههاردهههاب )  مطووابق

اسووت. رشوود اقتصووادی باعث افزایش نرخ دسووتمزد، سوورمایه گذاری مولد و تقویت نهادهای 
 شود.  در نتیجه زمینه شک  گیری افزونه خواهی کمتر می  ود وکنترل فساد می ش

متغیر دیگری که برای کشووورهای صووادرکننده نفت درنظر گرفته شووده اسووت، متغیر  
خواهی نشوووان داده اسوووت. نتایج تجربی  رانت نفتی اسوووت. رانت نفتی تأثیر مثبتی بر افزونه

واحدی زمینه شکل    146/0ایش  نشان داده است که افزایش یک واحدی رانت نفتی باعث افز 
( و 2006(، مهلوم و همکاران )2002کورو )شود. مطابق با یافته های  گیری افزونه خواهی می

(، درآمودهوای نفتی در کشوووووووورهوای دارای کیفیوت نهوادی نوووووووعیف، موجوب  2002تورویوک )
افزایش زمینه افزونه خواهی می شوووووووود، چراکه رانت نفتی به سووووووومت فعالیت مولد سووووووووق  

 شود.ابد و به نفع غاصبان غیر مولد توزیع میینمی
واحد زیاد شووووود افزونه خواهی در   1تورم دیگر متغیر مورد بررسووووی اسووووت. اگر تورم  

واحد و در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی    101/0کشورهای صادر کننده نفت 
( 2016گاسههمی )ی و  یابد این نتایج با مطالعات سوواسووواحد افزونه خواهی افزایش می  264/0

یابد و از سهههوی دی ر تطابق دارد که هر چه تور» بیکهههتر شهههود قدرت خرید مرد» کاهش می
های لیر رود. در نتیجه افراد به فعالیتهای اقتصههههههادی از بین میابمیناب در حوزه فعالیت

 د.آیگری و فساد بوجود میفرصت بیشتری برای نبی  آورند وقانونی و لیر اخالقی روی می
ها حاکی از آن اسوووت که در هر دو دسوووته از کشوووورها حقوق مالکیت، رشووود  بررسوووی

گری  خواهی دارد. این در صوورتی اسوت که نظامیاقتصوادی و دموکراسوی اثر منفی بر افزونه
در کشووووورهای صووووادرکننده نفت    تحصههههیالتد.  گذارنخواهی تأثیر مثبت میفزونهو تورم بر ا

بر   موان همکواری و توسوووووووعوه اقتصووووووووادی رابطوه منفیسوووووووواز رابطوه مثبوت و در کشوووووووورهوای  
خواهی دارد. عالوه بر این در کشوووووووورهوای صووووووووادرکننوده نفوت، درآمود نفتی بر افزونوه  افزونوه

 خواهی تأثیر مثبت دارد.
به تعریف دقیق و حفاظت از حقوق مالکیت و  ها  شوووووود دولترو پیشووووونهاد میازاین

باشههند. همچنین به کارهای مولد متمرکز  در این زمینه توجه خاصههی داشههته    فناوریتوسههعه  
و در کل بهبود کیفیت نهادی خود می تواند مانع شوووکل گیری بیشوووتر افزونه خواهی    شهههوند
 شود.  
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