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  :چکیده
 اقتصاد عملکرد و آن نوسانات ،ینفت يدرآمدها نیب رابطه یبررس مطالعه نیا از هدف
    يهردو بر دیتاک با است، شده تالش مطالعه نیا در. است نهادها نقش و کالن
 و درآمدها نیا نوسانات نفت، يدرآمدها ریتاث ،یاسیس و ياقتصاد يهازمیمکان

     از راستا نیا در. ردیگ قرار یبررس مورد ياقتصاد يهاتیفعال بر نهادها عملکرد
 پانل يبردار حیخودتوض يالگو و 1996-2012 یزمان دوره یط ینفت کشور 18 يهاداده

 بر ینگینقد حجم و هامتیق یعموم سطح مثبت ریتاث از یحاک جینتا. شد استفاده
 بیترت به د،یتول بر ياقتصاد يآزاد شاخص و یقیحق ارز نرخ اثر نیهمچن. است دیتول
 يکشورها دیتول بر مثبت ریتاث نفت يدرآمدها نکهیا تاینها. است بوده مثبت و یمنف

 يبرجا ینامطلوب اثر درآمدها نیا نوسانات کهیحال در است، داشته یبررس مورد
 يکشورها در نفت درآمد که است آن از یحاک آمده بدست جینتا. است گذاشته

 رشد يالگوها به توجه با و شده خارج بادآورده ثروت کی حالت از نفت، صادرکننده
 بهرحال. کرد ادی کشورها نیا در دیتول يبرا یعامل عنوان به آنها از توانیم دیجد

 تیفیک کاهش زین و کشورها اقتصاد بر ینفت يدرآمدها بواسطه شده وارد نوسانات
 .باشد داشته دیتول بر ینامطلوب اثرات تواندیم ینفت يکشورها در نهادها

 JEL: F43 ، P48 ، P28 يبند طبقه 
  

   نفت يدرآمدها نوسانات منابع، نینفر نهادها، ،يصاداقت رشد :هاي کلیديواژه
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  مقدمه - 1
شوك وارده به نرخ سود تسهیالت   + میزان ماندگاري شوك در طول زمان  هزینه 

پایین بودن رشد اقتصادي کشورهاي   شوك وارده به نرخ سود سپرده  . بانکی است
گرچه . هاي ادبیات رشد اقتصادي استبا منابع طبیعی غنی یکی از پارادوکس

هاي رشد کنندهعنوان یکی از تعیین انتظار بر این است که وفور منابع طبیعی، به
اي جر به افزایش رشد شود، اما برخی شواهد تجربی نشان از رابطهاقتصادي، من
عبارت دیگر کشورهاي با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی غنی، به. معکوس دارد

ویژه نفت اغلب با رشد وفور منابع طبیعی به. اندداراي رشد اقتصادي پایینی بوده
نوزدهم و بیستم، کشورهاي  در قرن. اقتصادي پایین، فقر و بیکاري همراه بوده است

  با منابع طبیعی فقیر مانند سوئیس و ژاپن از کشورهاي با منابع طبیعی غنی 
در سه دهه اخیر کشورهاي تازه صنعتی شده آسیاي . چون روسیه پیشی گرفتندهم

اند باالترین رشدهاي اقتصادي را داشته باشند؛ شرقی با منابع طبیعی فقیر، توانسته
خی کشورهاي با منابع طبیعی غنی، رشدهاي نسبتا پایینی را تجربه که بردر حالی
هاي پذیري بخشوفور منابع طبیعی اثرات نامطلوبی همانند کاهش رقابت. کردند

گیري نهادهاي ضعیف، ناکارا و و شکل) بواسطه تضعیف نرخ ارز حقیقی(اقتصادي 
پدیده در ادبیات  این). i 2012یوشی و همکاران(همراه داشته است فاسد را به

  .اقتصادي، به نفرین منابع شهرت یافته است
هاي اقتصادي و اکثر مطالعات انجام شده در مورد نفرین منابع یا بر پایه مکانیزم
هاي سیاسی بوده عمدتا در قالب آزمون فرضیه بیماري هلندي و یا بر پایه مکانیزم

تایید شده است اما  1تدر بسیاري از مطالعا هلنديگرچه فرضیه بیماري . است
 2آرزکی و ون در پلوگ. مطالعات اخیر حقایق جدیدي را آشکار کرده است

، لئونگ )b2012 ,( 4، اصفهانی و همکاران)2012( 3، کاواکانتی و همکاران)2007(
، اثر مثبت وفور منابع بر )2010( 6و ون در پلوگ و پوئلهک) 2011( 5و محدث
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اگرچه در ادبیات اولیه وجود یک رابطه . کردندتوسعه و رشد اقتصادي را تایید 
منفی بین تولید حقیقی سرانه و وفور منابع نشان داده شد، اما شواهد جدیدتر 

در بررسی این شواهد دو نکته وجود دارد، نخست «. چندان روشن و واضح نیستند
 اینکه در ادبیات اولیه از تحلیل بین کشوري استفاده شده است که اشکال در نظر

نگرفتن ناهمگنی پویا و خطاي وابستگی بین مقطعی را به همراه داشته که این 
ثباتی درآمدهاي نفت دوم اینکه، تحلیل اولیه اثر بی. تواند باعث اریب نتایج شودمی

شواهد حاکی از آن است که وفور منابع اثر . بر رشد اقتصادي را نادیده گرفته است
محدث و (» درآمدهاي نفت، اثر منفی بر رشد داردثباتی مثبت بر رشد داشته اما بی

  ).2013 7پسران
هاي سیاسی براي توضیح پدیده از طرف دیگر در مطالعات بسیاري نیز مکانیزم

نهادها در توضیح نفرین منابع از اهمیت . نفرین منابع مورد تاکید واقع شده است
نشان دادند که هرچه ) b2006( 8براي مثال مهلوم و همکاران. اي برخوردارندویژه

نهادها بهتر و باکیفیت باالتر باشند احتمال بروز نفرین منابع کمتر خواهد شد و از 
تواند کیفیت نهادها را تحت تاثیر قرار طرفی آنها دریافتند که منابع طبیعی می

نشان ) 2003( 10و ساال آي مارتین و سابرامانیان) 2005( 9ایشام و همکاران. دهد
طور غیرمستقیم بواسطه کاهش کیفیت نهادها، رشد ر منابع طبیعی بهدادند که وفو

استدالل ) 2005( 12و بولت و همکاران) 2007( 11اوتی. دهداقتصادي را کاهش می
تواند در توضیح کردند که تفاوت در اندازه و گسترش رانت منابع طبیعی می

کیفیت مقررات و  ساالري، فساد وها در سطح مردماختالف عملکرد توسعه، اختالف
کند منابع طبیعی استدالل می) 2006( 13هدلر. حتی سیستم قضایی موثر باشد

شود و انگیزه هاي رقیب در جامعه میمنجر به تضاد فعالیت و منافع بین گروه
از سوي دیگر، ناتوانی دولت . کندها را تضعیف میدارایی حقوقهاي مولد و فعالیت

جویی به فعالیت مردمی و مشارکت هاي رانتانگیزه ها ودر جایگزین نمودن فرصت
هاي بخش انرژي و توسعه اقتصادي بلندمدت به گذاريجامعه مدنی در سرمایه
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بنابراین نهادها نقش موثري در جلوگیري از بروز پدیده نفرین . زندمی کشور آسیب
  .منابع خواهند داشت

بطور خاص  ی منابع طبیعیسوال اساسی این است که آیا واقعاً فراواناکنون  
رود شمار میاقتصادي به رشدخدادادي و شرط کافی براي  درآمدهاي نفت، موهبتی

بررسی تاثیر درآمدهاي نفت و بویژه حاضر  پژوهش؟ هدف استو یا اینکه بال و نفرین 
 نفرینهاي نهادي هنببر جدر بعد مکانیزم سیاسی نیز . نوسانات آن بر تولید است

 .تاثیر نهادها در تولید کشورهاي نفتی چگونه است. استتمرکز شده  منابع طبیعی
قسمت تنظیم شده است که در ادامه به ارائه مبانی نظري و  این پژوهش در پنج

در . شوددر قسمت سوم روش تحقیق بیان می. تجربی مرتبط پرداخته شده است
قسمت چهارم نتایج برآورد مدل ارائه شده است و سرانجام در فصل قسمت پنجم، 

  . نتیجه گیري ارائه شده است
  

  و تجربی نظريمبانی  -2
هاي ایجاد نفرین منابع عمدتا بر پایه دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادي مکانیزم

  .توضیح داده می شود
طور که در متن منتشر شده توسط بانک جهانی نیز همان یاسیس يهازمیمکان      

در مورد اهمیت نهادها در توضیح  رشدتأکید شده است، امروزه یک اجماع در حال 
وجود دارد که  امکاناین )). 2005( 14هارتفورد و کلین(نفرین منابع وجود دارد 

اهی نخست دیدگ. هاي موجود در توجیهات نهادي را به دو دسته تقسیم کرد دیدگاه
براي مثال . کند که بروز و یا عدم بروز نفرین منابع را مشروط به کیفیت نهادي می

توانند از  بهتر می هاي نهادهگیرند که  نتیجه می) a,b2006( 15مهلوم و همکاران
دوم دیدگاهی که وجود منابع طبیعی را موثر بر نهادها . نفرین منابع جلوگیري کنند

شود، لذا منابع  در این دیدگاه،  نهادها به صورت درونزا در نظر گرفته می. داند می
که در آن، نوع دولت و کیفیت دهد، بطوري طبیعی نهادها را تحت تأثیر قرار می

، آتکینسون و )2001(، رز)a,b2001( 16آوتی(هاي اصلی هستند  بهها جن سیاست
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هیچ اثر مستقیمی از ) 2002( 18براي مثال لیت و ویدمن)). 2003( 17هامیلتون
اند، اما یک اثر مهم  نیافته 1990تا  1970فراوانی منابع بر رشد اقتصادي از 

ارند و فساد به طور گذ اند که در آن منابع بر فساد اثر می غیرمستقیم را نشان داده
  .کند منفی رشد را متأثر می

: توان بیان کردهاي سیاسی چند نکته را میطور خالصه در رابطه با مکانیزمبه
مدت را به جاي کوتاه هاينگرشاول، افزایش درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی، 

اتخاذ  کند و آنها را بهمداران مسلط میاندازهاي بلندمدت توسعه بر سیاستچشم
هاي نامناسب و کند، که این منجر به سیاستهاي پوپولیستی تشویق میسیاست
ها، طبقات و احزاب دوم، درآمد منابع طبیعی سبب تقویت بخش. شودناکارا می

سوم، در چنین . برندهاي کندکننده رشد سود میشود که از سیاستنفعی میذي
کانال، مداخالت ناکارآمد در اقتصاد و شرایطی اندازه دولت افزایش یافته و از دو 

نهایتا این باعث . گذاردتضعیف دموکراسی در جامعه، اثرات نامطلوبی برجاي می
هاي حمایتی دولت هاي اقتصادي بخش خصوصی نیز به فعالیتشود که فعالیتمی

چهارم، دولت در کشورهاي با منابع غنی، توجه ). 1982 19پسران(وابسته شود 
  طح کیفی آموزش ندارد و عمدتا متمرکز بر سطح کمی و چندانی به س

ها به مالیات، همچنین با توجه به عدم احساس نیاز این دولت. سازي استشاخص
پنجم، با توجه به اهمیت و نقش نهادها . یابدها نیز کاهش میگویی این دولتپاسخ

کیفیت نهادها در در توسعه اقتصادي، رانت منابع طبیعی تاثیري منفی بر توانایی و 
 20ایشام و همکاران(برخورد با درآمدهاي سرشار ناشی از افزایش قیمت منابع دارد 

  )). 2002( 22، مهلوم و همکاران)2003( 21مارتین و سابرامانیان- ، ساال)2001(
با استفاده از رویکرد ) 2009( 23و بالند و تیاگی) b2006(مهلوم و همکاران 

ونگی تاثیر منابع طبیعی بر رشد و توسعه مقطعی، نشان دادند که چگ- سطح
 24که بوسچینی و همکاراناقتصادي بستگی به کیفیت نهادها دارد، در حالی
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 آنها بحث . استدالل کردند که نوع منابع طبیعی نیز عامل مهمی است) 2007(

کنند که کنترل کیفیت نهادي و مداخله بین کیفیت نهادي و وفور منابع ناشی می
نتایج آنها نشان داد که سطوحی از کیفیت نهادي وجود دارد . اي استنهاز اثر آستا

   شود و لذا وفور منابع که باالتر از آن سطح، وفور منابع منجر به بهبود رشد می
با استفاده از توابع ) 2012(یوشی و همکاران . عنوان یک موهبت خواهد بودبه

، )VAR(گوي خودتوضیح برداري اي و تجزیه واریانس در چارچوب الواکنش تکانه
نتایج . به بررسی نقش نهادها در عملکرد متغیرهاي کالن اقتصاد نیجریه پرداختند

حاکی از تاثیر منفی نوسانات درآمد نفت بر تورم، رشد اقتصادي و تقویت نرخ ارز 
معناداري آماري متغیر نهادي در عملکرد متغیرهاي کالن از دیگر . حقیقی است
  . طالعه آنها بوده استنتایج مهم م

بنابراین توجه به مالحظات اقتصاد سیاسی و عوامل نهادي براي یک ارزیابی 
صحیح از اثرات درآمد نفت بر عملکرد اقتصاد کالن بسیار مهم و حائز اهمیت است، 

دستیابی به یک معیار . گرچه بررسی این عوامل نهادي بسیار پیچیده و مشکل است
جویانه و کیفیت نهادي بسیار هاي رانتگیري فعالیتدازهو مالك مناسب براي ان

شود تا از یک پروکسی مناسب که همبستگی مشکل خواهد بود و اغلب تالش می
  . باالیی با درآمدهاي نفت دارد، استفاده شود

   اقتصادي هايمکانیزم
هاي هاي توضیح پدیده نفرین منابع، بر اساس ادبیات توسعه دههدیگر مکانیزم

ترین مکانیزم بر اساس فرضیه بیماري هلندي است که شاید اصلی 1950و  1940
که وابستگی بین وفور منابع ) 2001، 1997، 1995(پس از ساچ و وارنر . باشد

طبیعی کشورها و رشد اقتصادي پایین را نشان دادند؛ چندین تئوري جهت توضیح 
، با نشان دادن رابطه )2001( 25گیلفاسون. این نتایج تجربی متناقض ارائه شد

معکوس بین رشد اقتصادي و سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی، چهار مکانیزم 
جویی، اطمینان بیش از حد و عدم توسعه انتقال شامل بیماري هلندي، رانت

هاي اقتصادي، بیماري شود که در حوزه مکانیزممالحظه می. کندآموزش را بیان می
: ر مدل بیماري هلندي، اقتصاد شامل سه بخش استد. اي داردهلندي نقش ویژه

مکانیزم اقتصادي در این . بخش قابل تجارت، بخش غیرقابل تجارت و بخش منابع
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اي خواهد بود که موجب تضعیف بخش قابل تجارت و رونق بخش گونهمدل به
همراه تقویت برخورداري از موهبت بیشتر منابع طبیعی، به. شودغیرقابل تجارت می

    ل داخلی در این مدل، منجر به تقاضاي بیشتر براي بخش غیرقابل مبادله پو
ساچ و (یابد از طرفی قیمت نسبی کاالهاي غیرقابل مبادله افزایش می. شودمی
در اقتصاد اشاره به یک رابطه بین افزایش در بیماري هلندي ). 1995 26وارنر

. دارد) نعت یا کشاورزيمثالً ص(استخراج منابع طبیعی و کاهش در بخشی دیگر
مکانیزم بروز این پدیده این است که افزایش در درآمدهاي بدست آمده از منابع 
طبیعی سبب تقویت پول ملی کشور صاحب منابع در برابر سایر کشورها خواهد 

هاي شد، و این پدیده سبب خواهد شد تا صادرات این کشور گرانتر شود و بخش
هاي غیر قابل ر بازار بین الملل باز بمانند و بخشتولیدي این کشور از رقابت د

اي که تواند با هر پدیدهالبته این رخداد می. تجارت مانند مسکن تقویت شوند
جریان ورودي ارز خارجی را افزایش دهد رخ دهد ولی عمدتاً براي درآمدهاي ناشی 

  .از منابع طبیعی کاربرد دارد
 

  قیتحق نهیشیپ
هاي بررسی نفرین منابع، که نگاه نسبتا جامعی به مکانیزم یکی از مطالعات مهم در

نتایج . باشدمی) 2003( 27مارتین و سابرامانیان-این پدیده داشته است، مطالعه ساال
آنها نشان داد، منابع طبیعی، بواسطه تخریب کیفیت نهادها، اثر منفی بر رشد 

سیار کوچک و گاهی اقتصادي داشته است که با کنترل کیفیت نهادها، این اثر ب
همچنین نتایج آنها نشان داد اثرات منابع طبیعی غیرخطی . مثبت نیز بوده است

خصوص تاثیر منفی منابع بر کیفیت نهادها بستگی به میزان افزایش آنها به. است
  .دارد
طور که قبال نیز بیان شد، ادبیات جدید نفرین منابع شواهد متفاوتی را مانه

اصفهانی و . حاکی از نقض فرضیه بیماري هلندي مرسوم استارائه داده است که 
، نشان )1999(با توسعه مدل رشد تصادفی بیندر و پسران ) 2012( 28همکاران

مجموع نرخ (که نرخ رشد درآمدهاي نفت بزرگتر از نرخ رشد طبیعی دادند زمانی
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ملی عنوان عاباشد درآمدهاي نفت به) رشد جمعیت و نرخ رشد پیشرفت تکنولوژي
در فرایند تجمیع سرمایه با ضریبی برابر با سهم سرمایه، در رابطه تولید بلندمدت 

مطالعه آنها تاثیر مثبت . براي کشورهاي صادرکننده نفت حضور خواهد داشت
آنها بیان داشتند . کنددرآمدهاي نفت در رشد و توسعه اقتصادي ایران را تایید می

ثبت درآمدهاي نفت بر رشد اقتصادي، بواسطه رسد بخشی از این تاثیر مبه نظر می
هاي رانت جویانه و ثباتی درآمدهاي نفت، نهادهاي ضعیف و فعالیتاثرات منفی بی

  .نقش نامناسب دولت، خنثی شده باشد
    اثرات «، در مطالعه خود تحت عنوان )2009( 29فرزانگان و مارکواردت

یک الگوي خودتوضیح برداري  ، با استفاده از»هاي نفتی بر اقتصاد ایرانشوك
)VAR( اقتصاد  متغیرهايهاي قیمت نفت و پویاي بین شوك رابطه، به تحلیل

آنها یک رابطه مثبت قوي بین تغییرات مثبت قیمت نفت و  .کالن ایران پرداختند
افزایش قیمت حقیقی نفت ابتدا نرخ ارز حقیقی . رشد تولید صنعتی مشاهده کردند

هایی از لذا آنها نشانه. از سه فصل واکنشی مثبت مشاهده شده است بعدرا کاهش و 
تورم واکنش مثبت و . داخلی مشاهده کردند پولواسطه تقویت بیماري هلندي را به

واردات حقیقی بواسطه تغییر مثبت در . داري به شوك قیمت نفت داشته استمعنی
ن نتیجه رسیدند که چنین آنها به ایهم. قیمت نفت، افزایش پیدا کرده است

  .دار بر مخارج حقیقی دولت نداردنوسانات قیمت نفت تاثیر معنی
 2007-1970هاي دوره زمانی ، با استفاده از داده)2011( 30آرزکی و همکاران

کشور صادر کننده منابع طبیعی و به کمک الگوي پانل، عملکرد این  129براي 
. صادي آنها مورد بررسی قرار دادندکشورها را برحسب ثبات اقتصادکالن و رشد اقت

اي نشان داد، شوك منابع طبیعی منجر به افزایش رشد بررسی توابع واکنش تکانه
. نرخ ارز حقیقی موثر و کاهش حساب جاري بخش فاقد منابع طبیعی شده است

در واقع مخارج دولت صرف بخش غیر قابل . این نتایج موید بیماري هلندي بودند
نجر به افزایش قیمت نسبی غیر قابل تجارت به کاالهاي قابل تجارت شده که م
در ادامه جهت بررسی اثر نهادهاي سیاسی، کشورهاي مورد . تجارت شده است

دهد نتایج آنها نشان می. بررسی به دو گروه، دیکتاتور و دموکرات تقسیم شده است
دولت شده  افزایش منابع طبیعی در کشورهاي دیکتاتوري منجر به افزایش مخارج
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اي از خود بروز در حالی که در کشورهاي دموکرات، مخارج دولت حرکت ضد چرخه
نتایج این مطالعه نشان داده است که شوك منابع طبیعی، اثر منفی . داده است

. داري بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون منابع در بلندمدت داشته استمعنی
  . منفی بر رشد داشته استهمچنین افزایش در نسبت مخارج دولت اثر 

 1970-2008هاي ساالنه دوره با استفاده از داده ،)2011( 31علمی و جهادي
هاي قیمتی نفت بر رشد به بررسی اثر شوك OECDو  OPECبراي کشورهاي عضو 
در این مطالعه جهت بدست آوردن شوك قیمت نفت از فیلتر . اقتصادي پرداختند

و  OPECنشان داد، هردو گروه کشورهاي نتایج  پرسکات استفاده شد-هاردیک
OECD ترین امارات و نیجریه وابسته .تحت تاثیر شوك قیمت نفت قرار گرفتند

این پژوهش . کشورها به نفت و اندونزي کمترین وابستگی به نفت را داشته است
. است OPECاغلب اعضاي  آشیلنشان داد که شوك قیمت نفت همچنان پاشنه 

مدت واکنش نشان نسبت به شوك قیمت نفت در کوتاه OECD کشورهاي عضو
هاي قیمت نفت منبع همچنین بر اساس تجزیه واریانس الگو، شوك. اندداده

  . انکارناپذیر نوسانات رشد اقتصادي بودوه است
، به کمک یک مدل خودتوضیح برداري ساختاري )2011( 32مهرآرا و دیگران

)SVAR (هاي اقتصادي در نفت و عرضه کل بر فعالیتهاي به مطالعه اثرات شوك
. بوده است 2005تا  1959هاي ساالنه برآورد مدل بر اساس داده. ایران پرداختند

تحلیل واکنش پویاي مدل نشان داد که یک شوك مثبت طرف عرضه منجر به 
گذاري بخش خصوصی در اي و سرمایهافزایش تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه

که یک شوك نفتی اثر معناداري بر تولید ناخالص در حالی. شودان میبخش ساختم
نتایج آنها نشان داد، اثر ضعیف مخارج دولت بر تولید . داخلی در بلندمدت ندارد

آنها . اي دولت داردداللت بر کیفیت نه چندان خوب مخارج سرمایه داخلیناخالص 
ن رشد اقتصادي ایران نیازمند هاي خود پیشنهاد کردند، شتاب یافتبر اساس یافته

  .اصالحات ساختاري و نهادي اقتصادي است
-2008:2هاي فصلی ، با استفاده از داده)2012( 33افضلیعربالتجاعی و 

، به )SVAR(اقتصاد ایران، و به کمک الگوي خودتوضیح برداري ساختاري  1990:1
بررسی اثرات نامتقارن شوك قیمت نفت بر برخی متغیرهاي کالن اقتصاد ایران 
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هاي مثبت و منفی از رویکرد لی و در این مطالعه جهت تفکیک شوك. اندپرداخته
. استفاده شده است) ARCH/GARCHروش تصریح الگوهاي ) (1995(همکاران 

مت و درآمد نفت به یسانات قدهد با در نظر گرفتن نونتایج این پژوهش نشان می
عنوان متغیرهاي توضیحی، تورم، رشد مخارج جاري و عمرانی واکنش نامتقارنی 

  . اندهاي مثبت و منفی داشتهنسبت به شوك
بررسی کیفیت نهادي، رشد  ، در مطالعه خود به)2012( 34خیرخواه و همکاران

 ر این راستا از د. اقتصادي و نوسانات قیمت نفت در کشورهاي نفتی پرداختند
شناسی کشور صادرکننده نفت و روش 32براي  1975- 2010هاي ساالنه دوره داده
 نتایج این تحقیق نشان . جمعی پانل و مدل تصحیح خطا استفاده شده استهم
هاي شومی منابع اثر منفی قیمت نفت بر رشد اقتصادي در دهد یکی از کانالمی

همچنین اثر نوسانات قمیت نفت بر رشد . باشدکشورهاي صادرکننده نفت می
کشورهاي صادرکننده نفت بستگی به شاخص کیفیت نهادي آنها داشته  اقتصادي

تري که در کشورهایی با نهادهاي خوب، نوسانات قیمت نفت اثر ضعیفاست؛ بطوري
که کشورهاي با نهادهاي ضعیف از این نوسانات بر رشد اقتصادشان داشته در حالی

درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر رشد اقتصادي کشورهاي . اندبرده رنج
معنی مدت بیصادرکننده نفت در بلندمدت داشته است اما اثر این سیاست در کوتاه

مدت مثبت گذاري به تولید در کوتاهافزایش نسبت سرمایه. یا حتی منفی بوده است
محققان عدم انطباق عالمت متغیر به گفته . اما اثر بلندمدت آن منفی بوده است

دهنده ضعف کیفی در تواند نشانهاي اقتصادي میگذاري با تئورينسبت سرمایه
 .هاي رانتی در کشورهاي صادرکننده نفت باشدگذاري، فساد و فعالیتسرمایه

یافته ، با استفاده از روش گشتاروهاي تعمیم)1393(شاه آبادي و دیگران 
)GMM (ه آماري بین صادرات منابع طبیعی و شاخص حکمرانی در به بررسی رابط

نتایج این مطالعه نشان . پرداختند 1996- 2011کشورهاي منتخب نفتی طی دوره 
دهد، صادرات منابع طبیعی تاثیر منفی بر حکمرانی، کیفیت مقررات، تامین می

اما با تقویت ساختارها و . قضایی و کنترل فساد در این کشورها داشته است
، این تاثیر OECDنهادهاي اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهاي توسعه یافته عضو 

آنها نتیجه گرفتند افزایش درآمدهاي ارزي ناشی از صادرات . دار نیستمنفی، معنی
منابع طبیعی در کشورهاي نفتی موجب کاهش پاسخگویی و ضفافیت، چرخش 
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و اقتدارگرایی و تاخیر در جویی، فساد هاي اقتصادي، گسترش رانتمداوم سیاست
  .شودنیل به اهداف توسعه اقتصادي می

  

 شناسی ها و روشداده - 3

) PVAR(شناسی الگوهاي خودتوضیح برداري پانل در مطالعه حاضر، از روش
استفاده شده است؛ روشی که ترکیبی از رویکرد الگوهاي خودتوضیح برداري و پانل 

. زا خواهند بودالگو، با رویکرد پانل، دروندر این روش تمام متغیرهاي . دیتا است
دهد تا ناهمگنی انفرادي نادیده شده نیز مورد بررسی این موضوع به ما اجازه می

  ).2006، 35الو و زیچینو(قرار گیرد 
را دارد، یعنی باز هم تمام  VARنیز همان ساختار الگوي  PVARالگوي 

مقطع نیز به الگو اضافه - بعد سطح اند، اما یکزا و وابسته فرض شدهمتغیرها درون
متغیرهایی براي هر واحد  G، بردار yitنسخه پشته شده  Ytبنابراین . شده است

i=1, …, N خواهد بود .�� = (���� , ���� , … , ���� تواند کلی است و می iنماد  �(
 PVARلذا یک الگوي . ها، بازارها یا ترکیبی از آنها باشددهنده کشورها، بخشنشان
  . صورت زیر خواهد بودبه

 
)1(  ��� = ���(�) + ��(�)���� + ���           � = 1, … , �      � = 1, … , � 

  
  . خطاست از جمالت G×1 برداري ���که در آن 

     PVARXزا نیز در الگو وجود داشته باشد، الگوي که متغیرهاي برونزمانی
  . صورت زیر خواهد بودبه
)2(  ��� = ���(�) + ��(�)���� + + ��(�)�� + ��� 
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با توجه به بررسی مطالعات تجربی مختلف، مبانی نظري تاثیرگذاریدرآمدهاي 
اقتصادي و سیاسی مورد نفت بر اقتصاد کالن با تاکید بر دو مکانیزم اصلی انتقال 

شناسی خودتوضیح بحث، الگوي مورد استفاده در این تحقیق در چارچوب روش
  : به شکل زیر خواهد بود) PVAR(برداري پانل 

)3(  ��� = �(�)��� + �� + ���     
  

برداري شامل هفت متغیر، لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی  Yitکه در آن 
، لگاریتم نرخ )CPI(ها ، لگاریتم سطح عمومی قیمت)GDP( 2005به قیمت ثابت 

، لگاریتم درآمدهاي )M2P(، لگاریتم حجم نقدینگی حقیقی )RER(ارز حقیقی 
، شاخص )VOL(، نوسانات درآمدهاي نفت و گاز )GDP )OILنفت و گاز نسبت به 

متغیر آزادي اقتصادي موسسه هریتج، به عنوان پروکسی ) (EF(آزادي اقتصادي 
در مورد نوسانات درآمدهاي نفت و گاز، اختالف متغیر نسبت . است)کانیزم سیاسیم

بدست آمده، ) HP(پرسکات - به روند بلندمدت آن، که با استفاده از فیلتر هادریک
  ماتریس چند Γ(L)همچنین . به عنوان پروکسی نوسانات استفاده شده است

(�)�اي از عملگر وقفه بطوریکه جمله = ���� + ���� + ⋯ + ���� ،ui  برداري
  .بردار جمالت خطا است ���از اثرات خاص کشور و 
هاي مورد استفاده از بانک اطالعاتی نماگرهاي بانک جهانی، اطالعات و داده

 یدوره زمان طی 36کشور 18صندوق بین المللی پول و موسسه هریتج، براي 
  . گردآوري شده است 1996- 2012

برآوردگرهاي اثرات ثابت، سازگار نیستند چون اثرات ثابت، در الگوي پانل پویا، 
کند، لذا در این هاي متغیر وابسته با برآوردگرها همبستگی پیدا میبه دلیل وقفه

یا  38گیري میانگین آتیاز تفاضل) 2006( 37تحقیق با پیروي از الو و زیکچینو
براي حذف اثرات در این روش . شوداستفاده می) 39روش هلمرت(انحراف متعامد 

. اندهاي آتی تبدیل شدهثابت، تمام متغیرهاي الگو به انحرافات از میانگین
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37 Loveand Zicchino 
38 forward mean differencing 
39 Helmert 
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����� = ∑ ���� (�� −  بدستمیانگین  دهندهنشانرا در نظر بگیرید که  ��������(�

���در بردار  متغیريبه عنوان  ����آمده از مقادیر آتی  = (���� , ���� , … , باشد  �(����
در نظر . دهنده آخرین دوره داده موجود براي هر کشور مفروض استنشان ��که 

���، که باشد ����دهنده همان تبدیل نشان ��̅��بگیرید  = (���� , ���� , … , از . �(����
�����  . اینرو متغیرهاي تبدیل شده بصورت زیر خواهد بود = ���(���� − �����) 

��̃��  و = ���(���� − ��̅��) 
���که  = �(�� − �) (�� − � +    سال  آخریناین تبدیل براي داده . �(1

. وجود ندارد آیندهتواند محاسبه شود، چون مقادیر آتی براي ساخت میانگین نمی
����  ). 2012، 40بوبتان و همکاران(بصورت زیر است  تبدیلنهایی  الگوي = �(�)���� + ��̃� 

����که در آن  = (�����, ����� , … , �̃��و  �(����� = (��̃�� , ��̃�� , … , ��̃��)� .  
تواند که استفاده از آن می(گیري میانگین این روش نسبت به روش تفاضل

، 41رودمن(مزیت حفظ اندازه نمونه را دارد ) داري شودمنجر به برآوردهاي تورش
انحراف متعامد است، که در آن هر مشاهده به عنوان  این تبدیل یک). 2009

هر مشاهده با استانداردسازي . انحرافی از میانگین مشاهدات آتی بیان شده است
اگر خطاها همبسته نباشند و واریانس همسان باشند . دهی شده استواریانس وزن

بدیل، بنابراین این ت. هاي مشابهی ارائه دهندشده باید ویژگیخطاهاي تبدیل
آرالنو و (شود کند و همبستگی پیاپی را سبب نمیواریانس همسانی را حفظ می

بعالوه این تکنیک به ما اجازه استفاده از مقادیر با وقفه متغیرها را ). 1995، 42باور
یافته دهد، و ضرایب را با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیمبه عنوان ابزارها می

)GMM (کندبرآورد می . 
  
  
  

                                                           
40 Boubtane, Coulibaly and Rault 
41 Roodman 
42 Arellano and Bover 
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 نتایج تجربی -4

قبل از برآورد الگو، براي جلوگیري از بروز رگرسیون جعلی، آزمون ریشه واحد براي 
جمعی براي بررسی رابطه بررسی پایایی یا ناپایایی متغیرهاي الگو، سپس آزمون هم

همراه بررسی توابع واکنش جمعی بلندمدت بین متغیرها و نهایتا برآورد الگو بههم
  . شودمیاي انجام تکانه

  ییایپا آزمون - 1- 4
، )2002( 43هاي مختلفی نظیر آزمون لوین، لین و چوبراي بررسی پایایی، آزمون

با استفاده از  46و آزمون فیشر) 2003( 45، ایم، پسران و شین)2000( 44بریتون
  .، وجود دارد)PP(پرون -و فیلیپس) ADF(یافته فولر تعمیم- هاي دیکیآزمون

  .دهدپایایی متغیرهاي الگو را نشان می نتایج آزمون) 1(جدول 
  

  الگو يرهایمتغ ییایپا آزمون جینتا: 1 جدول
  

  ریمتغ اول مرتبه تفاضل  ریمتغ سطح
  جهینت

LLC IPS  ADF-
Fisher  

PP-
Fisher  LLC IPS  ADF-

Fisher  
PP-

Fisher  

LGDP  
-2/19 

(0/01)  

2/97 

(0/99)  

27/32 

(0/85)  

24/43 

(0/93)  

-8/09 

(0/00)  

-6/52 

(0/00)  

106/17 

(0/00)  

109/81 

(0/00)  
I(1)  

LCPI  
0/67 

(0/75) 

4/39 

(1/00)  

34/15 

(0/56)  

135/67 

(0/00)  

-6/85 

(0/00)  

-6/42 

(0/00)  

112/0 

(0/00)  

388/82 

(0/00)  
I(1)  

LRER  
-3/07 

(0/00)  

-2/00 

(0/02)  

50/41 

(0/05)  

51/78 

(0/04)  
        I(0)  

LM2P  
0/03 

(0/51)  

2/68 

(0/99)  

33/06 

(0/61)  

17/95 

(0/99)  

-
16/49 

(0/00)  

-7/64 

(0/00)  

116/78 

(0/00)  

110/73 

(0/00)  
I(1)  

LOIL  
-4/44 

(0/00)  

-2/05 

(0/02)  

48/5 

(0/07)  

46/13 

(0/12)  
        I(0)  

VOL  
-9/74 

(0/00)  

-6/97 

(0/00)  

110/06 

(0/00)  

105/36 

(0/00)  
        I(0)  

LEF 
-3/02 

(0/00)  

-3/58 

(0/00)  

68/95 

(0/00)  

51/06 

(0/05)  
        I(0)  

  )دهدداخل پرانتز، احتمال را نشان می(هاي پژوهش یافته: مأخذ
                                                           

43 Levin, Lin and Chu 
44 Breitung 
45 Im, Pesaran and Shin 
46 Fisher 
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هاي مختلف، نتایج نشان داد که متغیرهاي لگاریتم تولید با توجه به آزمون
ها و لگاریتم حجم حقیقی پول در ناخالص داخلی، لگاریتم سطح عمومی قیمت

در واقع این . اندگیري، این متغیرها پایا شدهتفاضلبار سطح ناپایا بوده اما با یک
در طرف دیگر متغیرهایی شامل لگاریتم نرخ ارز حقیقی، . هستند I(1)متغیرها 

لگاریتم درآمدهاي نفت، نوسانات درآمدهاي نفت و لگاریتم شاخص آزادي اقتصادي 
  . هستند I(0)در سطح پایا بوده، یا به عبارتی، 

  جمعیآزمون هم -4-2
با توجه به اینکه در قسمت قبل مشخص شد برخی متغیرهاي الگو، ناپایا هستند، 
  الزم است آزمون همجمعی بین متغیرهاي الگو بررسی شود؛ چراکه در صورت 

جمع نبودن متغیرهاي الگو، رابطه بدست آمده بین متغیرها قابل اتکا نخواهد هم
جمعی بین طه با بررسی همدر راب. بود و دچار یک رگرسیون جعلی خواهیم شد

وجود دارد که در این  49و فیشر 48، کاو47هایی نظیر پدرونیمتغیرها نیز آزمون
- هاي همپدرونی از چارچوب آزمون. تحقیق از آزمون پدرونی استفاده خواهد شد

هاي پانل جمعی در دادهبراي آزمون هم) 1987( 50گرنجر- اي انگلجمعی دو مرحله
گرنجر بر اساس بررسی جمالت اخالل - جمعی انگلهمآزمون . استفاده نمود

شود و اگر متغیرها اجرا می I(1)رگرسیون جعلی تشکیل شده توسط متغیرهاي 
هاي مختلفی بر پدرونی آماره. خواهد بود I(0)جمع باشند، آنگاه جمالت اخالل هم

همنگنی اي است که ناگونه ها بهآزمون. گرنجر ارائه کرده است-اساس آزمون انگل
فرضیه صفر در این آزمون نشان . شودها در نظر گرفته میموجود بین سطح مقطع

-پدورنی هفت آماره هم. دهد که در هر مقطع، متغیرهاي آن همجمع نیستندمی
جمعی پانل هاي همها، آمارهجمعی پانل ارائه کرده است که چهار نوع از این آماره

هستند  51جمعی پانل میانگین گروهیاي همهبوده و سه نوع دیگر آن نیز آماره
  ). 1391زاده، نجارزاده و رحیم(

ارائه شده ) 2(هاي آن در جدول جمعی پدورنی به همراه آمارهنتایج آزمون هم
  . است

                                                           
47 Pedroni  
48 Kao  
49 Fisher  
50 Engle-Granger  
51 Mean Group Panel Cointegration Statistics 
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 یپدورن یجمعهم آزمون: 2 جدول

  
Panel  Group  

Variance 
ratio  

Rho 
statistic  

PP 
statist  

ADF 
stati  

Rho 
statistic  

PP 
statist  

ADF 
stati  

  4/18-  5/91-  5/77  10/44-  11/95-  2/34 0/04  آزمون آماره
  0/00  0/00  1/00  0/00  0/00  0/99  0/48  احتمال
  پژوهش يهاافتهی: مأخذ

هاي پانل و آماره رو از دهد، دو آماره نسبت واریانس و رو از آمارهنتایج نشان می
جمعی فرضیه صفر و لذا عدم وجود هم هاي میانگین گروهی، حاکی از عدم ردآماره
 دهد که فرضیه صفر رد و لذا رابطه اما نتایج چهار آماره دیگر نشان می. هستند
پدورنی نشان داده است که به . جمعی بلندمدت بین متغیرهاي الگو وجود داردهم

پانل بیشترین توان را  ADFگروهی و بعد از آن  ADFلحاظ آماره آزمون، آزمون 
       هاي این دو آزمون حاکی از وجود رابطهبا توجه به اینکه آماره. هستنددارا 
توان این موضوع را پذیرفت و جمعی بلندمدت بین متغیرهاي الگوست، لذا میهم

  .بدون نگرانی در رابطه با رگرسیون جعلی، به برآورد الگو بپردازیم

  الگو برآورد - 3- 4
نتایج برآورد این ضرایب . با حذف اثرات ثابت برآورد شده است) 3(ضرایب معادالت 

  . ارائه شده است) 3(در جدول 
  

  PVAR يالگو برآورد جینتا: 3جدول 
 LEF  

VOL  LOIL  LM2P  LRER  LCPI  LGDP   

-0/67  -10/05  -0/57  -0/21  0/79  1/29  0/34  LGDP(-1) 

0/01  -2/01  -0/02  0/09  -0/01  0/72  0/02  LCPI(-1)  

-0/58  -13/64  -0/52  -0/09  1/62  0/89  -0/44  LRER(-1)  

0/26  4/38  0/23  0/95  -0/32  -0/45  0/21  LM2P(-1)  

0/16  6/05  1/03  0/03  -0/23  -0/14  0/13  LOIL(-1) 

-0/0004  0/45  -0/01  0/002  0/003  -0/0001  -0/001  VOL(-1) 

1/17  11/38  0/26  -0/66  -0/41  0/03  0/14  LEF(-1) 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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در ادامه جهت دستیابی به اهداف تحقیق، به بررسی واکنش تولید در برابر 
رو از این. ثباتی آن و نیز شوك نهادها پرداخته شده استشوك درآمد نفت، بی
اي براي متغیرهاي الگو در واکنش به نوسانات مختلف بدست توابع واکنش تکانه

اي ابزار قدرتمندي است که اثر یک شوك وارده بر واکنش تکانه توابع. آمده است
کننده واکنش یک اي توصیفدر واقع توابع واکنش تکانه. دهدالگو را نشان می

ها صفر که سایر اثر سایر شوكمتغیر نسبت به یک شوك در سیستم است، در حالی
  .شوددر نظر گرفته می

، نوسانات درآمد نفت و آزادي نفتاثر شوك درآمد ) 3( - ) 1(نمودارهاي 
  . دهنداقتصادي را بر روي تولید ناخالص داخلی نشان می

 نفت درآمد شوك به نسبت یداخل ناخالص دیتول ياتکانه واکنش: 1نمودار 

  

 نفت درآمد نوسانات شوك به نسبت یداخل ناخالص دیتول ياتکانه واکنش :2نمودار 
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 ياقتصاد يآزاد شوك به نسبت یداخل ناخالص دیتول ياتکانه واکنش: 3نمودار 

  
اثر یک شوك در متغیرهاي مختلف به اندازه یک انحراف ) 3(تا ) 1(نمودارهاي 

دهنده اثر ، که نشان)1(در نمودار . دهددوره نشان می 20معیار را بر تولید، براي 
شود، بواسطه افزایش به اندازه یک انحراف شوك درآمدهاي نفتی است، مالحظه می

معیار در لگاریتم درآمدهاي نفت، لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشورهاي نفتی 
و بعد از آن اثر شوك رو به کاهش نهاده و  افزایشدوره بعد  6مورد بررسی، طی 

 که افزایش در نوسانات درآمدهاي نفت اثر مطلوبی بر تولیددر حالی. شودمیرا می
این کشورها نخواهد داشت و یک شوك به اندازه یک انحراف معیار در نوسانات 

دوره بعد  5درآمد منجر به کاهش لگاریتم تولید ناخالص داخلی آنها تقریبا طی 
) 2(یابد؛ این موضوع را نمودار خواهد شد و البته از آن پس، اثر شوك کاهش می

دهد بهبود کیفیت نهادها بواسطه یک ینیز نشان م) 3(نهایتا نمودار . دهدنشان می
شوك به اندازه یک انحراف معیار در شاخص آزادي اقتصادي باعث افزایش لگاریتم 

دوره بعد شده و پس از آن اثر  8تولید ناخالص داخلی کشورهاي نفتی تقریبا در 
  . گرددشوك روند نزولی در پیش گرفته و به سمت صفر برمی

درآمدهاي نفت  سمت، حاکی از این است کهنتایج بدست آمده از این ق
از طرفی شاخص . اثرمثبت بر تولید دارد، نوسانات آن تاثیر منفی خواهد داشت

در واقع اکنون درآمد نفت در . آزادي اقتصادي نیز تاثیر مثبت بر تولید دارد
کشورهاي صادرکننده نفت، از حالت یک ثروت بادآورده خارج شده و با توجه به 

آن چیزي . توان از آنها به عنوان عاملی براي تولید یاد کردرشد جدید میالگوهاي 
که همچنان به عنوان نفرین این منابع مطرح است، نوسانات وارد شده از طرف این 
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درآمدها بر اقتصاد کشورها و نیز کاهش کیفیت نهادها در کشورهاي نفتی خواهد 
  .تواند اثر منفی بر تولید داشته باشدبود که می

 گیرينتیجه - 5

عملی رابطه بین درآمدهاي نفت، بی ثباتی آن، نهادها و عملکرد  طوراین مطالعه به 
 يبراکشور نفتی  18هاي در این راستا از داده. اقتصاد کالن را مورد بررسی قرار داد

نتایج . و الگوهاي خودتوضیح برداري پانل استفاده شد 1996- 2012 یدوره زمان
در . باشداکثر ضرایب موافق مبانی نظري و مطالعات پیشین مینشان داد عالمت 

معادله تولید مالحظه شد وقفه متغیر وابسته مثبت دو متغیر حجم نقدینگی و 
. اندها نیز داراي تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی بودهسطح عمومی قیمت

ق انتظار، به همچنین اثر نرخ ارز حقیقی و شاخص آزادي اقتصادي بر تولید، مطاب
اما عالمت دو متغیر درآمدهاي نفت و نوسانات آن . ترتیب منفی و مثبت بوده است

که عالمت نوسانات عالمت درآمدهاي نفت مثبت، در حالی. نیز جالب توجه است
اي نیز نشان داد، بواسطه افزایش به بررسی توابع واکنش تکانه. آن، منفی است

ریتم درآمدهاي نفت، لگاریتم تولید ناخالص داخلی اندازه یک انحراف معیار در لگا
دوره بعد افزایش و بعد از آن اثر شوك رو به  6کشورهاي نفتی مورد بررسی، طی 

که افزایش در نوسانات درآمدهاي نفت اثر در حالی. شودکاهش نهاده و میرا می
ار در مطلوبی بر تولید این کشورها نداشته و یک شوك به اندازه یک انحراف معی

 5نوسانات درآمد منجر به کاهش لگاریتم تولید ناخالص داخلی آنها تقریبا طی 
نهایتا بهبود . یابددوره بعد خواهد شد و البته از آن پس، اثر شوك کاهش می

کیفیت نهادها بواسطه یک شوك به اندازه یک انحراف معیار در شاخص آزادي 
 8داخلی کشورهاي نفتی تقریبا در اقتصادي باعث افزایش لگاریتم تولید ناخالص 

دوره بعد شده و پس از آن اثر شوك روند نزولی در پیش گرفته و به سمت صفر 
 .گرددبرمی

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهاي صادرکننده 
-نفت، از حالت یک ثروت بادآورده خارج شده و با توجه به الگوهاي رشد جدید می

آن چیزي که . آنها به عنوان عاملی براي تولید در این کشورها یاد کردتوان از 
همچنان به عنوان نفرین این منابع مطرح است، نوسانات وارد شده از طرف این 
درآمدها بر اقتصاد کشورها و نیز کاهش کیفیت نهادها در کشورهاي نفتی خواهد 
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آن چیزي است که در این این . تواند اثر منفی بر تولید داشته باشدبود که می
یید أمطالعه به طور عملی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده، نشان از ت

  .این نظریات دارد
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