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  چکیده
با درآمد نفتی بر تشکیل رانی حکماثر متقابل شاخص  یبررس ،روپیش پژوهش هدف از

 6116-6102زمانی  ی دورهطی  ،خالص سوخت یکشورهای صادرکننده فیزیکیِ ی سرمایه

که اثر متقابل بیانگر آن است این پژوهش، پردازد. نتایج می  PMGبا استفاده از روش 

، ثبات سیاسی، اثربخشی گوییپاسخهای حق اظهارنظر و فراوانی منابع طبیعی و شاخص

 یسرمایهدولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل 

مدت اثری در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه پژوهشفیزیکی کشورهای مورد 

نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز  بر اساسهمچنین  ؛نداشته است

 یو اثر نرخ بهره داردفیزیکی اثر مثبت و معناداری  یبودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه

 یبهرهدار بوده است. در مقابل اثر نرخ منفی و معنی ،وردبررسیم یطی دوره ،واقعی نیز

ثبت م ،باز بودن یاثر تولید ناخالص داخلی و درجه امّا است؛معنی مدت بیحقیقی در کوتاه

 دار بوده است.و معنی

 JEL: O43, Q30, O13  یبندطبقه
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 مقدمه  -0

در  ،هاي رشد اقتصادي، در صورت استمرار و ثبات در رشد اقتصاديمدل بر اساس

در سطح زندگی شهروندان هر کشور خواهیم بود  یتوجهقابلبلندمدت شاهد بهبود 

يکی از عوامل  ،مبانی نظري و مطالعات تجربی بر اساسهمچنین  ؛(2969، 6)اکانبی

کافی  يسرمايهوجود مستمر و باثبات، اقتصادي  ي توسعهرشد و  يکنندهتعیین

 منظوربه ،توسعهدرحالکشورهاي که توان گفت میبنابراين . (2969، 2)بلواست 

 هاي افزايش اقتصادي مستمر و باثبات، بايد به دنبال يافتن راه رشدبه رسیدن

  ،زايش قدرتبراي اف نیاز مورداز طرفی يکی از مقدمات  ؛گذاري باشندسرمايه

ي هو تخصیص بهین بنیان، دانشگیري نظام اقتصاديپذيري کشورها و شکلرقابت

مطلوب از ظرفیت و امکانات در دسترس، بهبود فضاي سیاسی  يمنابع و استفاده

کیفیت  چراکه ؛هر کشور است 9حاکم بر کشور و باال بردن کیفیت شاخص حکمرانی

گذاران از طريق اثرگذاري بر تصمیمات سرمايه مؤثرعوامل  جمله از رانیحکمشاخص 

راي اج يبر ريسک سیاسی، فساد و بروکراسی اداري و وضع قوانین و مقررات و نحوه

تمامی  بر رانیحکمکیفیت  تأثیراهمیّت روي، نظر به قوانین در هر کشور است. ازاين

ثبات مربوط به گذاري نیز از ثبات و يا عدم هاي اقتصادي، بخش سرمايهوجوه نظام

 هشپژو هدف ،منظورهمین به ؛پذيردمی تأثیرهاي حکمرانی بهبود يا تخريب شاخص

 يرمايهسبا درآمد نفتی بر تشکیل رانی حکممتقابل شاخص  تأثیربررسی  ،حاضر

 2992-2961زمانی  يدوره طی ،فیزيکی کشورهاي داراي خالص صادرات سوخت

 است. 

صورت بوده است که میانگین صادرات از اين به ،انتخاب اين کشورها يشیوه

کشورهايی ي همهکم شده است و  موردبررسیي دورهطی  ،میانگین واردات سوخت

ن، همچنی ؛اندانتخاب شده موردبررسینمونه  عنوانبه ؛اندکه داراي عالمت مثبت بوده

 ت و بلندمدتمدتوانند اثرات متفاوتی در بعد کوتاهمی ،متغیرهاي نهاديجاکه از آن

 منظوربه PMGاز روش  پژوهش،در اين  ؛ بنابراينبر تشکیل سرمايه داشته باشند

                                                           
1 Akanbi 
2 Bello 

شود و حکمرانی در لغت به معناي اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت اطالق می 9

 -6اند از: اند عبارتشدهگانه که توسط بانک جهانی مطرحهاي ششمشتمل بر شش شاخص است. شاخص

شاخص کیفیت  -0شاخص اثربخشی دولت،  -9شاخص ثبات سیاسی،  -2شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی، 

 (.6989)میدري،  شاخص کنترل فساد -1شاخص حاکمیت قانون و  -1قوانین و مقررات، 
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: زير است صورتبهبندي مقاله در ادامه بخشبرآورد مدل پژوهش استفاده شده است. 

در بخش دوم به بیان مبانی نظري و ي پژوهش آمده است. در بخش اول مقدمه

مدل و ي ارائهسپس در بخش سوم و چهارم به  ؛پژوهش پرداخته،ي پیشینه

ارائه  پیشنهادهابندي و جمع ،. در پايان نیزايمپرداختهنتايج تخمین  وتحلیلتجزيه

 شود.می

 

 مبانی نظری  -6

  اول:گذاري در اقتصاد وجود دارد، براي نقش مهم سرمايهداليل متعددي 

 هاي سرمايهدهد؛ دوم: هزينههاي تولید کشور را افزايش میگذاري ظرفیتسرمايه

بر تقاضاي  ،گذاري باعث تغییر در سطح اشتغال و درآمد افراد شده و از اين طريق

 بخشی از  عنوانبهگذاري گذارد؛ سوم: سرمايهمی تأثیراي کاالهاي سرمايه مؤثر

 ،شتريثباتی بیاما اغلب بی ؛کمتر از مصرف است فراوانی طوربههاي کل اقتصاد، هزينه

يس د)میچلی شودمیهاي اقتصادي کند که باعث نوسانات جدي در فعالیتايجاد می

 (. 2991، 0و همکاران

بر آن  تأثیردي و اـقتصهاي مختلف اشبخدر  گذاريسرمايهاهمیّت ه ـب با توجه

ر ـر بـل مؤثـماعويی اـشناسل، تغاـشو اید ـه تولـجملدي، ازاـقتصي کالن امتغیرها

تابعی را  گذاريسرمايهاز و نداپسها کیـکالسرد ن موـيري دارد. در اایـبساهمیّت آن 

ان میز، کاملل شتغادر حالت اهاآني برابرط رـشو از  دانندمیه بهران نرخ میزاز 

در  خودخودبهدل ين تعاامعتقدند ن اـنآد. ـنآوریـمدست بهرا پذير فنعطااي بهره

و ست ه ابهرخ نراز تابعی  گذاريسرمايهد ـنورين باانیز بر و يد آمید جووبه د قتصاا

 يابد کاهش می گذاريسرمايهاي رـا بـتقاض ،دـيش يابازـفه ابهرنرخ هر چه 

 (. 6989باغیان، )قره

ارزش ه ـت کـساري امقد، گذاريسرمايههی زدقعی باان وامیز، 1ـزل کینـتحلیدر 

ي پروژهک ـيدر  گذاريسرمايهاز الص ناشی خري نتظاي ادهاـمه درآدـل شـتنزي

ان، زـين می. اکندمیبر ابروژه پردر آن  گذاريسرمايهي اولیّه ي هزينها ـبص را اـخ

 بر اساس گذاريسرمايه. تصمیم به شودمیه نامید گذاريسرمايهايی ـيی نهرااـک

از خلی ناشی داهی زدباان میز، نخستاست: ل ـعامتابع دو کینز ي نظريه

                                                           
4 Michaelides, et al. 
5 Keynes 
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ان میزو دوم، ست ا گذاريسرمايهيی نهايی رااـکن اـهم واقع دره ـک گذاريسرمايه

 (. 6981، 1)برانسون د استخاير موجوذفرصت ي يابی هزينههار ارزکه معیاسود بانکی 

نظريات خود را بر اساس  ،هانظريات کالسیک یدأيتعالوه بر  ،هاکالسیکونئ

امل گذاري از عسرمايه ،کنند. در اين مکتبمفاهیم نهايی و مطلوبیت نهايی بیان می

ي اکنندهگذاري نقش تعیینها در تصمیمات سرمايهشود و قیمتسرمايه شروع می

ان نوعگذاري را تابع قیمت نسبی سرمايه معرفی دانسته و سرمايه 1،ونگنسرجودارد. 

 همنفی با هزيني رابطهمثبت با سطح تولید و  يرابطه ،گذاريسرمايهه ککند می

 )همان(.  سرمايه داردي اجاره

ابتدا تصور بر اين بود که داشتن منابع طبیعی فراوان از اين لحاظ که بخشی از 

سرمايه را دارد، يک موهبت خدادادي انواع بهو قابلیت تبديل  کشورهاست  يسرمايه

بايد عملکرد  ،منابع طبیعی فراوان يدارندهو کشورهاي  شودمیهم محسوب 

زمان  تباگذشامّا  ؛اقتصادي بهتري نسبت به کشورهاي فاقد اين منابع داشته باشند

حکايت از عملکرد ضعیف اکثر  ،شواهد تجربی ،پس از جنگ جهانی دوم ويژهبهو 

ع مناب لحاظ ازمنابع طبیعی در مقايسه با کشورهاي فقیر  لحاظ ازکشورهاي غنی 

 بهترين عملکرد اقتصادي در ،هاي پايانی قرن بیستمدر طول دهه کهطوريبه؛داشتند

ب جنو يصنعتی شدهرشد مربوط به کشورهاي تازه يزمینه درمیان کشورهاي دنیا 

 نظیر ،منابع ازنظربسیاري از کشورهاي غنی  ،در همین دوران کهدرحالی آسیاست؛

ساکس و ) اي داشتندکشورهاي نفتی مکزيک، نیجريه و ونزوئال وضعیت ناامیدکننده

رد کبايد به نوسان قیمت منابع طبیعی نیز اشاره  ،اين موارد در کنار(. 6001وارنر، 

همانند نفت از بازارهاي  ،بودن کشورهاي داراي منابع طبیعیپذيردلیل قیمتبهکه 

ش که بخ -جهانی و قیمت جهانی اين منابع، تولیدکنندگان محصوالت منابع محور 

ده مواجه بو نا اطمینانیدهد با صادرات کشورهاي با وفور منابع را تشکیل میي عمده

 يانگیزههمین امر موجب کاهش  ؛دارد همراه ها بهآنو ريسک عملیاتی بااليی براي 

 ؛(6902آبادي و صادقی، )شاه شوداقتصادي و کاهش تشکیل سرمايه می فعالین

تر تغییر بیش ،توان گفت قیمت منابع طبیعی در مقايسه با ساير کاالهامی کهطوريبه

ه جدي مواج مشکالتیمنابع طبیعی را با ي پايهبر  اقتصادِ ،کند و اين موضوعمی

 يمخاطره و شودمیثباتی اقتصادهاي مذکور باعث بی ،کند. نوسان قیمتیمی

                                                           
6 Branson 
7 Jorgenson 
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هد؛ دبراي بخش خصوصی افزايش می ويژهبه ،گذاري را در چنین اقتصادهايیسرمايه

همچنین  ؛است. داراي اهمیّتبسیار  خیزنفتبراي کشورهاي  ويژهبه ،اين موضوع

 ،هدهاي تولیدکننکند و دولترانت اقتصادي زيادي ايجاد می ،تولید منابع طبیعی

ايجاد  ها برايبنابراين دولت ؛کنندبیشتر درآمد خود را از اين رانت اقتصادي کسب می

کسب درآمد انگیزه  منظوربه ،بسترهاي مناسب براي رشد ابتکار و نوآوري

بیشتر  ،کنندهايی که رانت اقتصادي منابع طبیعی را دريافت میهمچنین دولت؛ندارند

، اين درآمدها ديگرعبارتبه ؛کنند.و نامناسب می غیرمفید اموراين درآمدها را صرف 

هاي زيرا دولت ؛دهندمورد استفاده قرار نمی ،اقتصادي مؤثرهاي گذاريرا در سرمايه

  هرچند که چنین سرمايه ؛بازده تمايل دارند هاي زودگذاريمذکور به سرمايه

 )حسینی و طاهري چندان سودمند نباشند ملّیهايی در بلندمدت براي اقتصاد گذاري

 (. 6909فرد، 

رف خود منحي بهینهبنابراين تشکیل سرمايه در اين دسته از کشورها از میزان 

( 2992) 8همچون فرانتی ،تعداد اندکی از اقتصاددانان ،البته در اين میان؛ خواهد شد

. )همان( دانندمحتمل میمبتنی بر منابع را در شرايطی ي توسعه( 2991) 0و واتکینز

کنونی  ييافتهي برخی شواهد تاريخی کشورهاي توسعهبا مشاهده ويژهبهاين موضوع 

گذاري و ارز خارجی، از نیازهاي مهم سرمايه قابل يادآوري است که شود. تقويت می

به  ،نفت ويژهبهمواد خام، ي کنندهتوسعه است. کشورهاي صادرکشورهاي درحال

گذاري مناسب توانند با سرمايهانی به دو عامل مذکور دسترسی دارند و میمیزان فراو

اي و نه مصرفی، به کاالهاي سرمايه واردکردنهاي اقتصادي و و صحیح در زيرساخت

ن ناموفق اي يتوسعهترين داليل يکی از مهم ؛تقويت رشد اقتصادي خود بپردازند

(. 2992، 69)گلیفاسون و گیلفی استگذاري بوده کیفیت نامطلوب سرمايه ،کشورها

گذاري گذاري در کشورهاي مذکور، سرمايههاي کیفیت نامطلوب سرمايهاز نمونه

هاي عظیمی همچنین طرح ؛اندها نداشتههايی است که مزيتی در آنناصحیح در طرح

ماع اج عنوانبه ،امروزه چه آن جاکهاز آن. اندشده اجرابدون توجه به نیاز اين کشورها 

د تواننمی ،آن است که میزان منابع طبیعی يک کشور ،گرفته قرارمورد پذيرش 

نفرين منابع طبیعی باشد و آنچه اين پديده  يپديدهظهور و يا وجود ي دهندهنشان

ضعیف در کشورهاي صاحب منابع  رانیحکمآورد، نهادهاي ناکارآمد و می به وجودرا 
                                                           

8 Ferranti 
9 Watkins 
10 Gylfason & Gylfi 
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 ،عیدر کنار فراوانی منابع طبیرانی، حکمبررسی کیفیت ؛ بنابراينغنی طبیعی است

آبادي و همکاران، )شاه الزامی استيک اثر متقابل براي کشورهاي مذکور  عنوانبه

 (.6006 ،66و بارو 6980

 

 پژوهشی پیشینه -3

گذاري چین در کشورهاي پیرامون سرمايهپژوهشی ( در 2961) 62يانگ و همکاران

 عمدتاً ،گذاريدريافتند که مقصد اين سرمايه 2962تا  2999هاي بین سال ،ديگر

با منابع  همراه ،يافتگی پايینتوسعه يکشورهايی با سطح باالي کیفیت نهادي، درجه

 سرشار طبیعی بوده است. 

 2969-2991هاي بین سال ،استان ويتنام 19 يمطالعه با( 2961) 69سو و بويی

 بر رانی حکمدولت و کیفیت  ينقش اندازهبررسی به GMMبا استفاده از مدل 

بیانگر آن است که ها آن ياند. نتايج مطالعهگذاري بخش خصوصی پرداختهسرمايه

ذاري گدولت بر سرمايهي متغیر مهمی براي اثرگذاري اندازه ،بهبود کیفیت حکمرانی

 شود.بخش خصوصی محسوب می

با گذاري داخلی تجهیز سرمايهبر رانی حکمنقش  ي، به مطالعه(2969) بلو

پردازد. نتايج می 6019-2969 يدورهطی  ،در نیجريه ARDLاستفاده از روش 

 يکی از  ،بخش خصوصی گذاري داخلیِدارد که سرمايهبیان میها آن پژوهش

 رانیحکم شاخص هايمؤلفه تأثیرمالی است که تحت  تأمینهاي ترين روشنمئمط

 هاي حکمرانی در کنار حداقل کردن بهبود کیفیت شاخص کهطوريبه ؛است

 واقعی متناسب، تصويب ي بهرههاي جانبی ناشی از تورم، تنظیم نرخ هزينه

 خواهند بود.  مؤثرگذاري ... در تصمیمات سرمايه هاي آزادسازي وسیاست

ي يهسرمابر  ،وابستگی منابع طبیعی تأثیر، به بررسی (2962) 60بالنکو و گرير

با استفاده از  6011-2990 ي دورهطی  ،کشور آمريکاي التین 61فیزيکی و انسانی 

ي مثبت و معنادار ي کنند که رابطهمینتايج بیان  بر اساسپرداخته و  GMMروش 

بیان  همچنین ؛انسانی وجود دارد يفیزيکی و سرمايهي سرمايهبین منابع طبیعی با 

                                                           
11 Barro 
12 Yang, et al. 
13 Su and Bui 
14 Blanco & Grier 
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یزيکی و في سرمايهداري بر مثبت و معنی تأثیر ،کنند وابستگی به صادرات نفتمی

 انسانی دارد. يسرمايهداري بر اثر منفی و معنی

ا بگذاري داخلی نیجريه بر سرمايهرانی حکم تأثیر، به بررسی (2969) 61اکبانبی

 6019-2991 يدورهطی تخمین جوهانسون  روشسري زمانی و  هايدادهاستفاده از 

صول چون مح ،ضمن اينکه عوامل اقتصاديکند که مینتايج بیان  بر اساسپرداخته و 

 اساسی  يکنندهتأمین ،مالی ي توسعهسرمايه و سطح  تأمین يواقعی، هزينه

رانی کمحاقتصادي و سیاسی و کیفیت  -گذاري هستند، ثبات شرايط اجتماعیسرمايه

 گذاري بلندمدت دارند.بر سرمايه توجهیقابلنقش 

گذاري فیجی با تمرکز بر سرمايه مؤثرعوامل  بررسیبه (2998) 61نارايانکومار 

پردازد. می 6012-2996 ي دورهطی CGE 61ساالري با استفاده از روش مردم براثر

داري بر جريان ساالري اثر مثبت و معنیدارند مردمبیان می ،هايافته بر اساس

 گذاري بخش خصوصی دارد.سرمايه

گذاري بر سرمايهرانی حکمنیز به بررسی اثر  (2991) 68همکارانگلوبرمن و 

گذار  در حالبراي کشورهاي نوظهور و  6000-2996 يدورهطی  ،مستقیم خارجی

، اگذار اروپ در حالتفاوت عملکرد کشورهاي نوظهور و که کنند پردازند و بیان میمی

 گذاري مستقیم خارجی به تغییرات نهادي و حکمرانی مربوط در جذب سرمايه

 شود.می

گذاري داخلی حکمرانی بر سرمايه تأثیربه بررسی  (6980) آبادي و همکارانشاه

کنند با کاهش پرداخته و عنوان می 2999-2990زمانی  يطی دوره، کشورهاي منا

 ،فقدان وجود اطالعات کامل، عاملین اقتصادي دلیل به رانیحکمکیفیت شاخص 

فرآيند زمانی  ؛ بنابراينگیري و انتخاب خود را از دست خواهند دادقدرت تصمیم

هايی يابد و ممکن است فساد و فعالیتافزايش می ،گذاريهاي سرمايهانجام طرح

 ت. گذاشگذاري خواهد منفی بر سرمايه تأثیري افزايش يابد و درنهايت  ،نظیر رانت

گذاري سرمايه يکنندهعوامل تعیینبررسی به (6981) نژاد يزعزيوسفی و 

تا  6919هاي با استفاده از روش خود توضیح برداري طی سال ،خصوصی در ايران

گذاري ترين عامل بازدارندگی سرمايهمهم که کنندپرداخته و عنوان می 6989

                                                           
15 Akbanbi 
16 Kumar Narayan 
17 Computable General Equilibrium 
18 Globerman, et al. 
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گذاري، ل حقوقی و قضايی، نبودن امنیت سرمايهئمربوط به مسا ،خصوصی ايران

 حقوق مالکیت و فساد و رانت است.

دهد تشکیل نشان می ،داخلی و خارجی هايپژوهشنتايج کلی حاصل از 

نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی،  ازجملهعوامل زيادي  تأثیرفیزيکی تحت ي سرمايه

طور که همانقرار دارد.  ... خالص صادرات، شاخص حکمرانی، فراوانی منابع طبیعی و

داخلی بُعد در  ،از مطالعاتيک هیچ  ؛از مجموع مطالعات صورت گرفته نمايان است

ر راق موردتوجه ،اثر متقابل وفور منابع طبیعی و نهاد را بر تشکیل سرمايه ،و خارجی

 با مطالعاتی است که تاکنون ي حاضرمقاله وجه تمايز عنوانبهاند که اين موضوع نداده

 گذاري صورت گرفته است.سرمايهاهمیّت پیرامون 

 

 مدل  یارائه -2

گذاري در يک نظام اقتصادي، موضوعی پیچیده است که تصمیم براي سرمايه

 اهمیّت (.6989کنند )حسینی، می تائیدمطالعات نظري و آماري نیز پیچیدگی آن را 

ب ترکی سويکشود: از از دو جهت عنوان می ،گذاري در اقتصادسرمايه سزايبهو نقش 

دهد که چند انداز خانوارها نشان میپس يها و عرضهگذاري بنگاهتقاضاي سرمايه

، تقاضاي درنتیجهشود. گذاري میصرف سرمايه ،درصد از تولید ناخالص اقتصاد

استانداردهاي زندگی در بلندمدت است و از سويی ديگر، ي دهندهنشانگذاري هسرماي

 تواند نمايانگر تغییرات و نوسانات گذاري میفرار بودن، سرمايه تماهیّبه دلیل 

، با رويازاين(. 6981و ياري،  عباسی نژاداي باشد )مدت اقتصادي هر جامعهکوتاه

آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي  تأثیرقتصاد و گذاري در اسرمايهاهمیّت عنايت به 

ذاري و گفراوانی به تبیین رفتار سرمايه يعالقه ،گذاران اقتصادياست که سیاست

 منظوربه ،(. در پژوهش حاضر6989بر آن دارند )حسینی،  مؤثرشناسايی عوامل 

هاي ی، از دادهفیزيک يمتقابل حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمايه تأثیربررسی 

-2961اطالعاتی بانک جهانی طی دوره  فیزيکی موجود در پايگاه يتشکیل سرمايه

 استفاده شده است. 2992

 

 (OIL) درآمد نفتی -2-0

منابع  يکنندهاستخراجدرآمد و هزينه در صنايع  مشاهده کرد کهتوان می راحتیبه

به  ،اندک استخراجي هزينهندارند. درآمد سرشار به همراه  باهمطبیعی، تناسبی 
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 یحالدر  ؛برندسود میمنابع از آن  يکنندهکنترلمعناي رانتی است که کشورهاي 

 زمانهم امّا  ؛تواند موهبت الهی براي يک کشور به شمار آيدمی ،آمده وجودبهکه رانت 

 ؛ممکن است زمینه را براي سوء مديريت اقتصادي و سیاسی در جامعه فراهم سازد

 چگونه بر اقتصاد کشورها اثر  ،بر درآمد آن اتکاکه منابع طبیعی و  سؤالاين 

، پیروان 6019 يدههها مورد پرسش اقتصاددانان بوده است. در براي دهه ،گذارندمی

اثرات کاهش و يا نوسانات شديد قیمت  توجه خود را معطوف ،مکتب ساختارگرايی

هاي کننده با ساير بخشمحصوالت خام طبیعی و عدم ارتباط بخش استخراج

با آزمون تجربی همراه  ،گاه اين توجهاتهیچ امّا. )6018، 60)هیرشمن کردنداقتصادي 

 29ساکس و وارنر که پژوهشقالبی منسجم نیافت. شايد بتوان گفت  عمالًنبود و 

اقتصادي و  يتوسعهپیشین در خصوص  هايپژوهش( توانست مجموعه 6001)

نفرين منابع » ينهادي کشورهاي داراي فراوانی منابع طبیعی را در قالب نظريه

(. 6909آوري کرده و به آن جانی تازه بخشد )میرشجاعیان و رهبر، جمع «طبیعی

يافته رب کشورهاي توسعهتجا که دهد( نیز نشان می2991) 26آوتی ،در همین زمینه

داراي منابع طبیعی غنی، بسیار متفاوت است و استثنائات فراوانی  ،توسعهحال و يا در

ق و موف روزبهتوان يافت که منابع طبیعی خود را در جهت ساختن اقتصادهايی را می

 هاي موجود در پايگاهاز داده ،گیري متغیر درآمد نفتی. براي اندازهاندکاربردهبه

 اطالعاتی بانک جهانی استفاده شده است.

 

 رانی ی حکمگانهششهای شاخص -2-6

گويی پاسخاز: شاخص حق اظهارنظر و  اندعبارت رانیحکم يگانههاي شششاخص 

(VA)شاخص ثبات سیاسی ،(PA) شاخص اثربخشی دولت ، (GE) شاخص کیفیت ،

 .(CC) و شاخص کنترل فساد (RL) ، شاخص حاکمیت قانون(RQ) قوانین و مقررات

 تربزرگاست و اعداد  1/2تا  -1/2بین رانی حکمشاخص ي که دامنهاست  ذکرشايان

هاي از شاخص ،حاضرپژوهش هستند. رانی حکمبیانگر وضعیت بهتر کیفیت نهادهاي 

ر ب ،بانک جهانیرانی حکمهاي است. شاخص کردهبانک جهانی استفاده  يگانهشش

افمن و يعنی ک ،اساس گزارشی است که ساالنه توسط سه تن از اقتصاددانان برجسته

 شود.به بعد ارائه می 6001همکاران از سال 
                                                           

20 Hirschman 
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 متقابل حکمرانی با فراوانی منابع طبیعی تأثیر-2-3

ي سرمايهتشکیل بر میزان  ،ترين نیروهاي اثرگذاريکی از مهم ،خوبرانی حکم

معتقدند  ،و اکثر اقتصاددانان 22استیگلیتز کهطوريبه ؛فیزيکی کشورهاست

 ؛تاسبهتر  هاآنبازارها در  سمیمکانعملکرد  ،بهتري دارند رانی حکمکشورهايی که 

منابع کشور را به  ،هاي صحیح اقتصادياز طريق اتخاذ سیاست ،خوب رانیحکمزيرا 

آبادي )شاه دهدمیوري عوامل سوق پذيري و بهبود بهرهسمت افزايش قدرت رقابت

در اکثر مواقع، عملکرد اقتصادي يک کشور تا حد  ،ديگربیانبه ؛(6980و پورجوان، 

از طرفی نیز بايد  ؛(2969)اکانبی،  شودمشخص میرانی حکمزيادي توسط کیفیت 

 ايجاد ،براي يک کشور ،درآمدهاي فراوان حاصل از منابع طبیعیکرد که خاطرنشان 

 ،گذاري و پیشرفت اقتصاديسرمايهگسترش جهت  ،مالی الزمثروت کرده و منابع 

 (. 6902آبادي و صادقی، )شاه سازدمیمهیّا 

شی به گراي ،معتقدند فراوانی منابع طبیعی ،از اقتصاددانان ايعدّه ،از سويی ديگر

 شودها دارد و باعث کندي رشد اقتصادي میبرون راندن انواع ديگر سرمايه

در کشورهايی با  رانی،حکمبهبود شاخص  کهدرحالی ؛(2966و  2996، 29)گیلفاسون

مطلوب از فراوانی ارزهاي ناشی از صادرات  ياز طريق استفاده ،فراوانی منابع طبیعی

هاي اقتصادي و همچنین جلوگیري از منابع طبیعی در راستاي تقويت زيرساخت

 هاي جديدموجب بهبود بستر فعالیت ،به اقتصاد جهانی طرفهيکهاي وابستگی

 شود؛میپذيري افزون قدرت رقابتها و افزايش روزگذاري و بهبود زيرساختسرمايه

ا وجود ظهور و ي يدهندهتواند نشاننمی ،میزان منابع طبیعی يک کشور ،ديگربیانبه

نهادهاي آورد، می به وجوداين پديده را  چهآن ؛نفرين منابع طبیعی باشدي پديده

ان ؛ بنابريضعیف در کشورهاي صاحب منابع غنی طبیعی استرانی حکمناکارآمد و 

ابل در يک اثر متق عنوانبهدر کنار فراوانی منابع طبیعی  ،بررسی کیفیت حکمرانی

 (.6006و بارو،  6906، دهقانی احمدآبادآبادي و )شاه الزامی استمدل پیشنهادي 
 

 ( (GDPسرانهتولید ناخالص داخلی -2-2

در اقتصاد، تبیین ارتباط بین رشد اقتصادي و  برانگیز چالشيکی از موضوعات 

 ،نرخ رشد اقتصادي کنند که می( بیان 6006) 20گذاري است. گرين و ويالنواسرمايه
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 ؛توسعه داردکشور درحال 29گذاري خصوصی مثبت و معناداري بر سرمايه تأثیر

است که افزايش رشد  شدهمشاهدهمواردي »دارد همچنین کوزنتس عنوان می

العات . بنابراين پیرو مط«به وقوع پیوسته است گذاريسرمايهاقتصادي قبل از افزايش 

( تولید ناخالص 6006) ، گرين و ويالنوا21(، کوزنتس6009) 21لیپزي و همکاران

ايگاه الذکر پآماري متغیر فوق مأخذيکی از متغیرهاي توضیحی است.  عنوانبه ،سرانه

 اطالعاتی بانک جهانی است.

 

 ((RR واقعی یبهرهنرخ  -2-1

 بر  مؤثرترين عوامل يکی از مهم ،، نرخ بهرهگذاريسرمايههاي نظريه بر اساس

هاي تولید موجب افزايش هزينه ،افزايش نرخ بهرهجاکه از آنگذاري است. سرمايه

تبعات آن خواهد بود. براي  جمله ازگذاري سرمايه يکاهش انگیزه ؛ بنابراينشودمی

 از آمارهاي موجود در پايگاه اطالعاتی بانک جهانی استفاده شده است. ،شاخص مذکور

 

 (FRE) درجه باز بودن -2-2

 باشد، درجه باز بودن مؤثربر تشکیل سرمايه  رودمیمتغیر مهم ديگري که انتظار 

مجموع صادرات و  صورتبهاقتصاد است. درجه باز بودن اقتصاد، که در اين پژوهش 

د و است، بیانگر میزان ورو شدهگرفتهتولید ناخالص داخلی در نظر  برتقسیم واردات 

آن است که اين  ،اي که بايد به آن توجه داشتاي است. نکتهخروج کاالهاي سرمايه

، ديگرعبارتهب ؛فیزيکی داشته باشدي سرمايهتواند اثر متضادي بر تشکیل می ،متغیر

اختصاص دهد، انتظار بر آن است خود بهواردات را کاالهاي مصرفی  يگر سهم عمدها

 ،همچنین، با فرض باال بودن سهم واردات ؛اثر منفی داشته باشد ،که درجه باز بودن

توان پايین اقتصاد داخلی  واسطهبهاي نیز اين امکان وجود دارد که کاالهاي سرمايه

اتالف ي واسطهبهبر اقتصاد، ها آناي وارداتی، اثر يهگیري از کاالهاي سرمادر بهره

از آمارهاي موجود در بانک جهانی  ي آزاديدرجهگیري منابع، منفی باشد. براي اندازه

 استفاده شده است.

تشکیل پژوهش، در اين  ؛اي استپژوهش حاضر از نوع تحلیل آماري و مقايسه

آمد نفتی با دررانی حکمعنوان متغیر وابسته و شاخص ترکیبی به ،فیزيکیي سرمايه
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از  گیرند. به پیرويمتغیر مستقل در کنار ساير متغیرهاي کنترل قرار می عنوانبه

 صورتبهمعادله  1تصريح اقتصادسنجی مدل مورد آزمون در  ،مباحث نظري و تجربی

 ورتصبهمامی متغیرها همچنین ذکر اين نکته ضروري است که ت ؛شودزير معرفی می

 لگاريتمی هستند:

 

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                         (6)  

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡           (2)  

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡           (9)  

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡           (0)  

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡           (1)  

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡           (1)  

𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑉𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡            (1)  

 

 GE، کنترل فساد CCفیزيکی،  يمتغیر تشکیل سرمايه LGCFدر معادالت فوق 

 VAکیفیت قوانین و  RQحاکمیت قانون،  RLثبات سیاسی،  PSاثربخشی دولت، 

تولید ناخالص  GDPدرآمد نفتی، بیانگر  OIL همچنین ؛استگويی پاسخشفافیت و 

جزء خطا ي دهندهنشان 𝜺و درجه باز بودن  FREواقعی،  يبهره نرخ RRداخلی، 

 Lهمچنین عبارت  ؛زمان است tمقطع و ي دهندهنشان i ذکرشدهاست. در معادالت 

ژوهش، پزمانی ي دوره که الزم به ذکر است؛در ابتداي هر متغیر بیانگر لگاريتم است

 است.  شدهگرفته( 2968) 21ها از پايگاه بانک جهانیبوده و تمامی داده 2961-2992

 

 نتایج تحلیل و تجزیهتخمین و  -1

یرد قرار گ بررسی موردبايد  ،يکی از موضوعاتی که پیش از پرداختن به برآورد مدل

نتايج تخمین  کرد،نتوان پايايی متغیرها را اثبات  چهچنان ؛مانايی متغیرهاست

ر اي که دشود. نکتهبه رگرسیون کاذب منتهی می لهأمساين نیست؛  اعتمادقابل

 ؛قرار گیرد موردتوجههاي پنل بايد واحد در دادهي ريشهارتباط با انتخاب آزمون 

 ،بررسی وابستگی بین مقاطع در اجزاي اخالل است که در صورت بروز اين پديده

دا ابت ،در اين پژوهش ؛واحد نسل اول بهره گرفت يهاي ريشهتوان از آزمونديگر نمی
                                                           

27 World Bank 
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( براي بررسی اين موضوع استفاده 2990اطع پسران )از آزمون همبستگی بین مق

شود، غیر از سه متغیر اثر متقابل مالحظه می 6در جدول  طورکه؛ همانشده است

ساير  ،گويیپاسخنفت و کنترل فساد، نفت و اثربخشی دولت و نفت و شفافیت و 

بررسی روي، در متغیرها داراي همبستگی بین مقاطع در جزء اخالل هستند. ازاين

( و براي بررسی مانايی 2999از آزمون ايم، پسران و شین ) ،مانايی اين سه متغیر

 ( استفاده شده است. 2991ساير متغیرها از آزمون پسران )
 

 (2990آزمون خودهمبستگی بین مقاطع در جزء اخالل پسران ): 0جدول 
 CD-test P-Value متغیر

LGCF  

LGDP  

LRR  

LFRE  

LOIL  

LOIL*LCC  

LOIL*LGE  

LOIL*LPS  

LOIL*LRQ  

LOIL*LRL  

LOIL*LVA  

 هاي پژوهش.: يافتهمأخذ

 

 9و  2رفته در الگو به ترتیب در جداول کار بهنتايج آزمون مانايی متغیرهاي 

 است. شدهارائه
 

 ( در سطح2999آزمون مانايی ايم، پسران و شین ): 6جدول 
 با عرض از مبدأ بدون عرض از مبدأ متغیر

LOIL*LCC  

LOIL*LGE  

LOIL*LVA  

 هاي پژوهش.: يافتهمأخذ

 

 ( در سطح2991پسران )آزمون مانايی : 3جدول 
 با عرض از مبدأ بدون عرض از مبدأ متغیر

LGCF  

LGDP  

LRR  

LFRE  

LOIL  

LOIL*LPS   
LOIL*LRL  

LOIL*LRQ  

 هاي پژوهش.: يافتهمأخذ
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غیر از نرخ ارز حقیقی، ساير متغیرها در سطح مانا  ؛شودمالحظه می طور کههمان

 همچنین، تولید ناخالص داخلی نیز با در نظر گرفتن عرض از مبدأ مانا  ؛نیستند

 باريکاست، مانايی متغیرها با  شدهدادهنشان  ،1و  0در جداول بنابراين  ؛شودمی

تغیرها مي همهبیانگر آن است که  ،است. نتايج قرارگرفته موردبررسی گیريتفاضل

 شوند. مانا می گیريتفاضل باريکبا 
 

 ( تفاضل مرتبه اول2999آزمون مانايی ايم، پسران و شین ): 2جدول 
 با عرض از مبدأ بدون عرض از مبدأ متغیر

D(LOIL*LCC)  

D(LOIL*LGE)  

D(LOIL*LVA)  

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
 

 ( تفاضل مرتبه اول2991آزمون مانايی پسران ): 1جدول 
 با عرض از مبدأ بدون عرض از مبدأ متغیر

D(LGCF)  

D(LGDP)   
D(LFRE)  

D(LOIL)  

D(LOIL*LPS)  

D(LOIL*LRL)  

D(LOIL*LRQ)  

 هاي پژوهش.: يافتهمأخذ
 

مانا هستند.  گیريتفاضل باريکمتغیرها با  ي همهشود، مشاهده می طور که همان

 هم انباشتگیبلندمدت بین متغیرها از آزمون ي رابطهبررسی  منظوربهروي، ازاين

 1ها در جدول مدل يهمهنتايج آزمون فوق براي  ؛( استفاده شده است6000کائو )

هم ها مدلي همه ،است مشاهدهقابل ،در اين جدول طور که همان ؛است شدهارائه

 هستند. انباشته
 

 (6000کائو ) هم انباشتگینتايج آزمون : 2جدول 

 معادالت 6معادله 2معادله 9معادله 0معادله 1معادله 1معادله 1معادله
       P-value 

 هاي پژوهشيافته: مأخذ
 

قیقی ح يبهرهمتغیرها، غیر از نرخ ي همهمبنی بر اينکه  ،آمدهدستبهبر اساس نتايج 

بلندمدت بین متغیرها ي رابطه( 6000آزمون کائو ) بنا بربوده و  I(1)است،  I(0)که 

در برآورد مدل استفاده کرد. نتايج تخمین  PMGتوان از روش برقرار است، می
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 ،تندمدت هسکه به ترتیب بیانگر ضرايب بلندمدت و کوتاه 8و  1در جداول  شدهانجام

 است. مشاهدهقابل
 

 برآورد ضرايب بلندمدت: 1 جدول

 7معادله 1معادله 1معادله 0معادله 9معادله 2معادله 6معادله متغیرها

LGDP       

 [] [] [] [] [] [] [] 

LRR       

 [] [] [] [] [] [] [] 
LFRE       

 [] [] [] [] [] [] [] 

LOIL        

 []       

LOIL*LCC        

  []      

LOIL*LGE        

   []     

LOIL*LPS        

    []    

LOIL*LRL        

     []   

LOIL*LRQ        

      []  

LOIL*LVA       

       [] 

 هاي پژوهش.: يافتهمأخذ
 

اثر درآمد نفتی  ،اولي معادلهدر ، 1نتايج برآورد بلندمدت الگو در جدول  بر اساس

خص همچنین، اثر شا ؛فیزيکی مثبت و معنادار برآورد شده است يسرمايه بر تشکیل

ورد گذاري مثبت و معناداري برآبر سرمايهرانی حکمترکیبی فراوانی منابع طبیعی با 

 اي در رشد وکنندهعامل تعیین ،فیزيکیي سرمايهتشکیل جاکه از آنشده است. 

در  ،کشورهاي داراي درآمد نفتی ،دلیلهمین به ؛شوداقتصادي محسوب میي توسعه

فیزيکی و ايجاد ي سرمايه شاهد افزايش تشکیلرانی، حکمصورت بهبود شاخص 

هاي نوين و کاهش میزان وابستگی کشورها به ر دانش و فناوريصنايعی متکی ب

کشورهاي داراي  ،ديگربیانبهدرآمد ناشی از فروش منابع خام طبیعی خواهند بود. 

درآمد نفتی، در کنار صادرات منابع طبیعی به سمت صادرات کاالها و خدمات متکی 

 توانند می ،کشورهاديگر، اين عبارتبه ؛کنندبر فناوري پیشرفته حرکت می

 نوسان درآمدهاي نفتی بر اقتصاد تأثیرهاي اقتصادي مناسبی را براي کاهش سیاست

 ؛غیرنفتی اتخاذ کنندهاي بخشرونقهاي آتی از نفت و مندي نسلداخلی، بهره
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هاي تولید داخل، سعی در خلق گیري از منابع طبیعی در فعالیتهمچنین با بهره

صادرات خام منابع  جايبه ،شدهپردازشفرآورده و کاالهاي  و صادرات افزودهارزش

 طبیعی داشته باشند. 

( و 2990) (، وينه دانگ2966) اوکان و اوزتورک هاي پزوهشمطابق با  همچنین

( ضريب تخمینی متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و 2991) روبولی و همکاران

 تشکیل يکنندهتعیینعامل  ،تولید ناخالص داخلی سرانه واقع در ؛معنادار است

 چراکه افزايش تولید کاال و خدمات منجر به افزايش  ؛فیزيکی استي سرمايه

اي هگذاري در فعالیتهاي اقتصادي، اشتغال و نیز افزايش انگیزه سرمايهظرفیت

 (. 6980آبادي و همکاران، شود )شاهجديد تولید می

ر داري بمثبت و معنی تأثیر ،آزاديي درجه ،مطالعات چن و دانگ مطابق با نتايج

از مندي بهرهضمن  ،اياي و سرمايهزيرا واردات کاالهاي واسطه ؛گذاري داردسرمايه

ذاري گساز بسترهاي الزم براي سرمايهتواند زمینهمی ،انتقال فناوري شرکاي تجاري

یل نرخ بهره بر تشک تأثیرنتايج تخمین  بر اساسهمچنین،  ؛بیشتر را فراهم کند

 يزينهه ،زيرا با افزايش نرخ بهره ؛ی منفی و معنادار برآورد شده استفیزيک يسرمايه

گذاري افزايش خواهد يافت. اين موضوع مطابق با مبانی نظري سرمايه هر واحدِ

 گذاري است.پیرامون اثر نرخ بهره بر سرمايه

طور همان ؛است شدهاشارهمدت تايج برآورد کوتاهن ، بهنیز 8همچنین در جدول 

و میزانی  استدار منفی و معنی ،تصحیح خطا يضريب جمله ،شودمشاهده می که 

تصحیح خطا بین  يجمله ضريب ،کمتر از يک دارد. در تمامی معادالت برآورد شده

-  تا- اين موضوع بیانگر آن است که سرعت تعديل به سمت  ؛است

علت  اگر به الگو بهکه طوريبه ؛گیردصورت میکُندي بهتعادل بلندمدت در اين الگو 

چهار دوره زمان الزم است تا عدم تعادل  ياندازهبهشوک از تعادل اولیه خارج شود، 

 و الگو به تعادل بلندمدت بازگردد.  شدهتصحیحمدت کوتاه
 

 مدتبرآورد ضرايب کوتاه: 8جدول 
 متغیرها 6معادله 2معادله 9معادله 0معادله 1معادله 1معادله 1معادله

      ECT 
[] ] [] [] [] [] []  
       D(LGDP) 

[] [] [] [] [] [] []  
      D(LRR) 

[] [] [] [] [] [] []  
      D(LFRE) 

[] [] [] [] [] [] []  
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       D(LOIL) 

      []  

       D(LOIL*LCC) 

     []   

       D(LOIL*LGE) 

    []    

       D(LOIL*LPS) 

   []     

       D(LOIL*LRL) 

  []      

       D(LOIL*LRQ) 

 []       
      D(LOIL*LVA) 

[]        

 هاي پژوهشمأخذ: يافته

 

 معنی بودن اثر متقابل اجزاي بی ،مدتدر برآورد کوتاه توجه جالب ينکته

ي همه ،شودمالحظه می طور که همان ؛و درآمد نفتی است رانی حکم يگانهشش

ناشی از نوع اثرگذاري  ،اند. اين موضوعشدهمعنی برآورد بی ،مدتضرايب در کوتاه

ديگر، تطبیق رفتار کنشگران عبارتبه ؛ساختار نهادي بر متغیرهاي اقتصادي است

ايجاد مجموعه قواعد و ساختارهاي جديد،  جهت بهبا بهبود شرايط نهادي،  ،اقتصادي

دمدت را در بلن انتظار بر آن است که اثر بهبود نهادي خوداست؛ بنابراين نیازمند زمان 

 ياثري بر تشکیل سرمايه ،مدتهمچنین، درآمد نفتی نیز در کوتاه؛ نشان دهد

الص مدت بیانگر آن است که تولید ناخديگر، نتايج کوتاهفیزيکی نداشته است. ازسوي

ار دفیزيکی مثبت و معنیي سرمايهباز بودن اقتصادي بر تشکیل  يداخلی و درجه

 معنی برآورد شده است.بی ،مدتی در کوتاهحقیقي بهرهو نرخ  است

 

 گیری و ارائه توصیه سیاستینتیجه -2

انان داقتصاد موردتوجهاز ديرباز  ،موتور رشد اقتصادي کشورها عنوانبه ،گذاريسرمايه

هر اقتصاد پوياست ي توسعهرشد و ي الزمه ،مستمر گذاريِسرمايه درواقعبوده است. 

 ،ي زمانیدر يک دورهملّی گذاري بخش خصوصی در تولید ناخالص و سهم سرمايه

ی از يک امروزه ،سويکهمچنین از  باشد؛تواند مبین وضعیت اقتصادي يک کشور می

مديريت منابع طبیعی از  ،شودموضوعاتی که بیش از هر زمان ديگري پرداخته می

هاي ناشی از فراوانی ناصحیح از درآمد ياستفاده چراکه؛ خوب استرانی حکمکانال 

با  توانمی ،شود. در جهان امروزرشد اقتصادي  کنديبهتواند منجر منابع طبیعی می
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ذاري گمنابع مالی براي سرمايه تأمینمطلوب از فراوانی منابع طبیعی جهت  رانیحکم

جاکه از آن ديگربیانبه ؛گذاري بهره جستهاي سرمايهو همچنین کاهش هزينه

 درآمدهاي ناشی از فروش منابع طبیعی در ذات خود براي افزايش تشکیل 

د از شوتوصیه می ؛ بنابراينشوندمحسوب نمی نغمتگذاري کشورهاي غنی سرمايه

طريق کنترل فساد، افزايش کیفیت قوانین و مقررات و اثربخشی اقدامات دولت، از 

 ؛چنین ذخايري هستند بروز اثرات منفی منابع طبیعی در کشورهايی که داراي

خوب در فراهم کردن رانی حکمهمچنین با توجه به نقش ؛ آيدعمل بهجلوگیري 

 توصیه  ،گذاريها و نهادهاي الزم و محیط امن و باثبات براي سرمايهزيرساخت

ي به تخصیص بهینه منابع توجه جدّ ،شود کشورهاي داراي فراوانی منابع طبیعیمی

 واقعدر کنند؛بازار منابع طبیعی  باألخصاز کانال اصالح ساختار بازار عوامل تولید 

گويی اسخپتوانند از کانال بهبود شفافیت و می ،کشورهاي داراي فراوانی منابع طبیعی

، هاگري دولتدولت در برابر مردم، بهبود کیفیت قوانین و مقررات و نقش هدايت

 نفوذاعمالهاي بخش خصوصی و پرهیز از گذاريدادها و سرمايهرم شمردن قرارمحت

هاي اموال بخش خصوصی، زمینه ي مصادرهدار کردن قراردادها و دولتی در خدشه

تواند موجب ايجاد ثبات سیاسی نیز می ،در ضمنفساد و رانت را کاهش دهد. 

اخلی و توجه بیشتر به نظريات جلوگیري از هرگونه آشوب، خشونت، کودتا يا جنگ د

هاي سیاسی و مذهبی و افزايش اعتماد مردم به دولت و بهبود انگیزه و عقايد قومیت

 ود.هاي مولد شگذاران در فعالیتهسرماي
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