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چکيده

شاخص حکمرانی خوب از مهم تمرین عوامم رشم و توسمه کشموراا
محسوب میشود .برخورداری کشوراای نفتخیز از درآم اای نفتی بما
تأثیر بر عملکرد دولت ب چالشاایی نظیر رش پایین اقتصمادی ،فقمر و
نبود پاسخگویی ،فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شم اسمت .ام
اصلی این پژواش بررسی تأثیر درآم اای نفتی بمر شماخص حکمرانمی
خوب در کشوراای عضو اوپک با استفاد از رایافمت داد امای تمابلویی
در دور  2011 -1996است .در این پژواش از میانگین حسمابی شمش
مؤلف کنترل فسماد ،اثربخشمی دولمت ،کیفیمت قموانین ،قمانونمم اری،
اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانمی خموب
استفاد کرد و تأثیر درآم اای نفتی بر تمامی مؤلف اا را نیز ب صورت
ج اگان بررسی کرد ای  .یافت امای ایمن پمژواش نشمان ممیدام کم
اقتصاد و م یریت ،دانشگا ارومی (نویسن

 .1استادیار اقتصاد ،دانشک
 .2استادیار اقتصاد ،دانشک
 .3دانشجوی کارشناسی ارش اقتصاد ،دانشک

مسئول)؛ sj.mzonouzi@urmia.ac.ir

اقتصاد و م یریت ،دانشگا ارومی ؛ kiumars_shahbazi@yahoo.com

اقتصاد و م یریت ،دانشگا ارومی ؛ rounakparnak@yahoo.com
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درآم اای نفتی اثر منفی و مهناداری بر شاخص حکمرانی خوب داشت
و حاکی از تأثیر منفی و مهنادار درآم اای نفتی بر شاخصاای کنتمرل
فسماد ،ثبمات سیاسمی و اعتمراض و پاسمخگویی اسمت .از سموی دیگمر،
درآم اای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قموانین اثمر منفمی و
روی قانونم اری اثر مثبت داشت  ،اما این تأثیرات مهنادار نبود است.
واژگان کليدی :شاخص حکمرانی خوب ،درآم نفتی ،اوپمک ،رایافمت

داد اای تابلویی.

طبقهبندی C33, H11, O53, Q32 :JEL

 .1مقدمه

قرارگرفتن در مسیر توسه و توسه یمافتگی از دغ غم امای اصملی کشموراای در حمال
توسه است .نبود رش اقتصادی ،فقر و نبود پاسخگویی ،فساد و نبود حاکمیمت قمانون از
جمل چالشاایی است ک این کشوراا با آن مواج ان  .از سوی دیگر ،مطالهات توسه و
آماراای سازماناای جهانی بیمانگر آن اسمت کم از مهم تمرین عوامم رشم و توسمه
کشوراا «حکمرانی خوب» است؛ چنانک حکمرانمی خموب را بنیمان توسمه خوانم انم
(جاسبی و نفری )1388 ،کیفیت حکمرانی از جمل مه ترین موضوعاتی است ک جوامع
تا ب امروز با آن مواج بود ان  .رابران و مسئوالن سیاسی اموار تالش دارن ک نظما
سیاسیشان را کارآم تر سازن  .تمامی حکوممتاما ام خمود را دسمتیابی بم خیمر و
مصلحت بیشتر شهرون ان اعال میکنن  .تما حکومتاا م عی استن کم بسترسمازی
میکنن تا از طریق بهسازی فردی ،اجتماعی و نهادی ،زمین حکمرانی خموب را فمراا
کنن ؛ اما تا چ ان از ب این مه دستیافت ان  ،نیماز بم بحم و بررسمی دارد .در بماب
داللت مهنایی حکمرانی بای گفت ،حکمرانی در ذات خود تهام و امکاری بین جامهم
م نی و نظا سیاسی یا تهام بین دولت و شهرون ان را دارد .حکمرانی ب پمویشاما یما
فرآین اای تصمی گیمری در جامهم  ،چگمونگی کماربرد قم رت و نحمو روابم دولمت و
شهرون ان (افراد و گرو اا) اشار دارد .ب گون ای بنیادین حکمرانی در پیون با چگونگی
کاربرد ق رت ،تهام و پاسخگویی مهنا مییابم (کبیمری )1390،از طرفمی کارشناسمان
مسائ نفت و سیاست ،در طول چن ین دا درآم اای عظی نفتی را متغیری اصملی در
بررسی ساختاراا و تحوالت کشوراای نفتخیز دانست انم  .در امر کشموری کم بخمش
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اصلی درآم اای دولت و تولی ناخالص داخلی از مح درآم اای نفتی تأمین ممیشمود،
ب ون تردی  ،ثروت نفت متغیری اساسی در تحلی شرای سیاست بم حسماب ممیآیم .
قرارگرفتن ح ود  70درص ذخایر نفت جهان در کشموراای عضمو اوپمک منبمع عظمی
درآم ی را برای این کشوراا فراا کرد و از آنجا کم ایمن ثمروت بمادآورد در دسمت
دولت است ،میتوان نقش مهمی در حکمرانی ایجاد کنم  .انگمامی کم منمابع مهم نی،
منبع اصلی ثروت دولت باشن  ،این درآم اای مه نی چارچوب تصممی گیمری را تغییمر
میدان  .آنها ن فق بر محی سیاستگذاری واقهی مقامات رسمی تمأثیر ممیگذارنم ،
بلک جنب اای اساسی دیگر دولت از قبی  ،استقالل در شک گیری اا ا  ،نوع نهادامای
سیاسی اقتباس ش  ،دورنمای ایجاد قابلیتاای درآم زایی و جایگا اقت ار را نیز متمأثر
میسازن (کارل .)1388 ،در نظری دولت رانتیر اتکا ب درآم اای حاص از رانت ،عامم
زیربنایی و تهیینکنن سرشت دولت و بینیازی آن از مرد و جامه دانسمت ممیشمود.
اواداران این نظری اعتقاد دارن ک پویشاای سیاسی در دولمتامای مالیماتگیرنم و
دولتاای نفتی متفاوت است .دیموان سماالری دولمتامای نفتمی ،غیرعقالیمی و فلسمف
وجودی آن ،اص دریافت نکردن مالیات در برابر وجود ن اشتن نماین گی است .بینیازی
اقتصادی و درآم ی دولت از جامه  ،علت سرشت غیردموکراتیک رژی اای رانتیر اسمت.
(لوسیانی :1374 ،ص  )426نفت و دالراای نفتی در حکمرانی عامم بسمیار مهممی بم
حساب میآین ؛ چرا ک نقش مهمی در افزایش جنگ ،فساد و عملکرد ضهیف حکمرانمی
در سراسر جهان بازی میکنن  .امروز کشوراای تولی کنن نفمت حم ود یمک سمو از
جنگاای داخلی در جهان را تشکی میدانم (راس 1.)2008 ،نفمت عامم مهممی در
ته اد قاب توجهی از جنگاای داخلی بود اسمت .کشموراایی کم تمایم بیشمتری بم
جنگ و درگیری داشت ان  ،کشوراایی بود ان کم  26درصم از تولیم ناخمالص داخلمی
آناا را مواد نفتی تشکی داد است (کالیر .2 )2000 ،امرا بما پتانسمی داممنزدن بم
جنگ ،دالراای نفتی اثرات سوء بر کیفیت دولت و مؤسسمات در بسمیاری از کشموراای
تولی کنن دارن  .درآم حاص از نفت ممکن است در را تحکی حکومتاای خودکام
و دیکتاتوری ک نسبت ب مرد پاسخگو نیسمتن  ،بم کمار گرفتم شمود .جریمان درآمم
فوقالهاد حاص از نفت ،فرصت بیشتری را برای فسماد و سموء مم یریت بودجم ایجماد
میکن  .کشوراای دارای منابع طبیهی اغلب از نظر دولت ،جامه و اقتصاد در مقایس بما
1. Ross
2. Collier
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کشوراایی ک چنین ثروتی ن ارن  ،ضهیفترن  .منابع طبیهی ممیتواننم سمط زنم گی
مرد یک کشور را بهبود بخشن  ،اما این مه  ،در درج نخست مح ود ب این است کم
حکمرانی خوب وجود داشت باشم ( .سماترلن  1 )2012 ،یکمی از اصملیتمرین توجیهمات
منطقی انحرا نقش کارکردی دولت در کشوراای صادرکنن نفت بم ویمژ ایمران ایمن
است ک دولت درآم انگفتی را ب ون زحمت دریافت کرد است و ب نحوی آن را بایم
ازین نمای  .نفت و درآم اای انگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحمرا در وظمایف
دولت موجبات تضهیف بازار و بخش تولی را فراا ممیکنم (نجفمی .)1383 ،بم بیمان
دیگر ،اتکا بر درآم اای نفتی کشوراای صمادرکنن نفمت را بم دولمتامایی ثروتمنم
تب ی کرد است و آنها را از رش اقتصادی بینیاز میکن  .ب دلیم اامیمت درآمم اای
نفتی در ایران و کشوراای عضو اوپک ک بیش از  50درص از صادرات ک این کشموراا
بود و تأثیرپذیری عملکرد دولت از این درآم اا و از آنجا ک در پی بررسیامای صمورت
گرفت توس پژواشگران کار مطالهاتی در مورد بررسی تأثیرپذیری یا نبمود تأثیرپمذیری
شاخص حکمرانی خوب از درآم اای نفتمی در کشموراای عضمو اوپمک صمورت نگرفتم
است ،بنابراین ،انجا این پژواش ضروری اسمت .از سموی دیگمر در ایمن مطالهم  ،تمأثیر
درآم اای نفتی بر تمامی مؤلف اای حکمرانی خوب بررسی میشود .ادام مقالم بم ین
صورت است :ابت ا مبانی نظری موضوع بیان میشود ،سپس ،مطالهات مشاب انجا شم
در این رابط مرور ش و سرانجا روششناسی پژواش ،برآورد م ل و سرانجا بحم و
نتیج گیری ارائ میشود.
 .2مبانی نظری

 .1-2حکمرانی خوب و شاخصهای آن

امروز بح «حکمرانی خوب» در محاف علمی مورد توج ج ی واقع ش است .بانمک
جهانی پس از آنک در اجرای سیاستاای ته ی  2یا امان اجماع واشمنگتنی ،در برخمی
1. Sutherland

 .2در طول دو دا آخر قرن بیست  ،نظری و عملکرد اقتصاد توسه تحت تأثیر یک مجموع از سیاستامایی قمرار
داشت ک جان ویلیامسمون آنهما را «اجمماع واشمنگتنی» نامیم اسمت .ایمن سیاسمتاما در آمریکمای التمین بم
سیاستاای نئولیبرالیز مهروفن  ،اما خیلی از صاحبنظران آنها را «سیاستاای بازار باز» ممینامنم  .در ایمران بم
آنها «سیاستاای ته ی » می گوین (یوسفی .1385 ،ص .)154محوراای اصلی این سیاست عبارتن از :آزادسمازی
تجاری ،انضباط مالی ،واقهی کردن قیمت ارز و تأکی بر خصوصیسازی.
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کشوراا ناموفق بود ،ب این نتیج رسی ک چون دولتاا در آن کشوراا شمرای الز را
ن ارن  ،نمیتوانن در اجرای توصی اای این بانک و آزادکردن قیمتاا موفق عم کننم .
ب بیان دیگر ،پذیرش و اجرای سیاستاای ته ی و توصی اای بانک جهانی بم دولتمی
نیاز دارد ک ایمن دولمت در آن کشموراا وجمود نم ارد .ایمن در واقمع نخسمتین مرحلم
شک گیری و پی ایی ان یش «حکمرانمی خموب» اسمت (نمادری .)1390،از اواخمر دام
 ،1980بانک جهانی بح حکمرانی خوب را طرح کرد .این نهماد بمینالمللمی مهتبمر در
گزارشی ک در سال  1989منتشر نمود  ،برای نخستین بار حکمرانی خوب را ب عنموان
ارائ خ مات عمومی کارآم  ،نظا قضایی قاب اعتماد و نظا اداری پاسخگو تهریف کرد
است (استو  . 1)1992،در زمین حکمرانی خوب تهاریف مته دی از اشخاص و نهادامای
ملی و بینالمللی ارای ش ک برخی از این تهاریف را در زیر آورد ای .

 لیون حکمرانی خوب را م یریت اثر بخش منابع اقتصادی و اجتمماعی یمک
کشور میدان  .ب گون ای ک چنین م یریتی شفا  ،پاسخگو ،عم التجمو و
2
باز باش ( .لیون )2000

 داروین حکمرانی خوب را پارادای ج ی در اعمال حاکمیمت ممیدانم کم
سهی دارد با تجمیع ویژگیاای خاص ،حاکمیت ایم آل را توصمیف کنم .
ظهور حکمرانی خوب را میتوان مجموع ج ی ی از ایم ئولوژی حماکمیتی
در ادار امور عمومی ب حساب آورد ک سبب شک گیری ای اا و باوراای
3
کلی ی در م یریت کالن جامه ش است( .داروین )1996
 ماری رابینسون کمیسر ارش حقوق بشر ،حکمرانی را فرآین ی میدان کم
از طریق آن نهاداای دولتی ب مسائ عمومی میپردازنم  ،منمافع خمود را
م یریت میکنن و تحقق حقوق بشر را تضمین میکنن و حکمرانی خوب
بر اساس این تهریف ،فهالیتاای یادش را بم شمک صمحی و بم دور از
4
خطا و با محوریت قانون انجا میدا ( .ااچر )2000

 سازمان توسه اقتصادی و امکاری ( )OECDحکمرانی خموب را توانمایی
کار با محی اای مختلف برای دستیابی ب تهادل در سطوح مختلف محلمی
و بینالمللی میدان .
1. Stowe
2. Lyon
3. Darwin
4. OHCHR
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 در تهریممف دیگممر ،حکمرانممی بم مهنممای فرآینم تصمممی گیممری و اجممرای
تصمی اای تهریف ش ک بر اساس آن مفهو حکمرانمی در حموز امای
مختلفی مانن حکمرانی شرکتی ،بینالمللی ،ملی و محلمی کماربرد خواام
1
داشت.

 بانممک توسممه آفریقمما ب م عنمموان نخسممتین بانممک منطق م ای بمما رویکممرد
چن جانب گرایی ،حکمرانی خوب را ب عنموان سیاسمت سممی حکوممتاما
مهرفی میکن  .حکمرانی خوب از نظر این بانمک اممان حکمرانمی شمفا
است ک بر اساس چهار مبنای ب ا پیوست «پاسخگویی ،شفافیت ،قابلیت
2
پیشبینی و مشارکت» استوار است( .کارلوس )2002
 برنام توسه سازمان مل با انتشار گزارش حکمرانی و توسه انسانی پای ار
( 3)1997 UNDPادبیممات نمموینی را در مفهممو حکمرانممی شممک داد .ایممن
سازمان حکمرانی را بهر گیری م یران اجرایی ،مقامات سیاسی و اقتصادی
برای ادار امور تما سطوح کشور میدان .
 در تهریف دیگر ،بانک جهانی حکمرانی را ب عنموان سمنتاما و نهادامایی
تهریف میکن ک توس آنها ق رت ب منظمور مصملحت عممومی در یمک
کشور ،اعمال میشود ک در برگیرن  .1 :فرآین ی اسمت کم از طریمق آن
صاحبان ق رت ،انتخاب ،نظارت و تفویض میشمون  .2 .ظرفیمت و توانمایی
دولت برای ادار کارآم منابع و اجمرای سیاسمتامای درسمت .3 .احتمرا
شهرون ان و دولت ،نهاداایی ک تهامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنهما را
4
ادار میکنن ( .کافمن و امکاران )2003

 بانک جهانی ( 5(2005 World Bankحکمرانی خموب را بمر اسماس شمش
شاخص تهریف میکن و بر اساس این شاخصاا وضهیت حکمرانمی خموب
را در کشوراای مختلف امر دو سمال یمکبمار در دور  2002-1996و بم
صورت سماالن در دور  2007-2002ممورد ارزیمابی قمرار ممیدام  .ایمن
شاخصاا عبارتن از:
1. UNESCAP
2. Carlos
3. UNDP
4. Kaufmann et. al.
5. World Bank
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.4

.5

.6
.7

حق اظهارنظر و پاسخگویی :این شاخص بیانگر میزان مشمارکت شمهرون ان
ار کشور در انتخابات دولت خود و امچنمین آزادی بیمان ،آزدی انجممن و
1
رسان اا است( .احم ا و امکاران )2013
ثبات سیاسی و ع خشونت :ایمن شماخص احتممال خشمونت و نبردامای
قومی و قبیل ای یا تغییر دولت ،از جمل احتمال بروز حمالت تروریسمتی و
نیز وقوع جنگ و بحراناای فراروی کشوراا را ک تمابهی از شمرای بمین-
المللی و منطق ای است ،ب تصویر میکش .
کارایی و اثربخشی دولت :در این شاخص ،کیفیت خ مات عمومی ،خم مات
شممهرون ی و میممزان اسممتقالل آنهمما از فشمماراای سیاسممی مم نظممر اسممت.
امچنین ،کیفیت ت وین و اجرای خ مشیاای عمومی و دولتمی و میمزان
تهه ی ک دولت در برابر این سیاستاما دارد ،در ایمن شماخص در کمانون
ارزیابی قرار میگیرد .در نتیج  ،ار چ کیفیت خ مات عمومی و شهرون ی
بهتر باش و خ مشیاای عمومی ب دور از جنجالاما و خم و ربم امای
سیاسی وضع و اجرا شون و تهه نظا سیاسی در قبال آنهما بیشمتر باشم ،
بیانگر وضهیت بهتری در حکمرانی خوب است (نادری.)1390 ،
کیفیت قانونگذاری :ته د قوانین و مقررات ،بیثبماتی و تغییمرات مم او و
نبود پایبن ی ب اجرای آنها و نبود پوشش یا نقمض قموانین موجمود بیمانگر
کیفیت قانونگذاری است.
حاکمیممت قممانون :مهممر میممزان احتممرا قائ م ش م توس م شممهرون ان و
دولتمردان ار کشور برای نهاداایی است ک با ا وضع قوانین ،اجمرای
آنها و ح اختالفات ایجاد ش ان .
کنترل فساد :از ان از گیری میمزان اسمتفاد مقاممات دولتمی از امتیمازات و
امکانات دولتی برای منافع شخصی در سط خرد وکالن حاص میشود.
در واقع ،شاخصاای باال از دی بانک جهانی ممال سمنجش حکمرانمی در
ار کشور خواا بود .ب این مهنا ک بم امر میمزان در یمک کشمور دولمت
پاسخگوتر و کارآم تر ،ثبات سیاسی بیشتر ،مقررات اضافی و ازین امای آن

1. Ahmadov et. al.

 / 94مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک

کمتر ،حاکمیت قانون گسترد تر و فساد محم ودتر باشم  ،گفتم ممیشمود
حکمرانی خوبتر است( .ب نق از بشیری و شقاقی)1390،
 .2-2رويکرد اقتصاد سياسی به وفور منابع طبيعی

از جنب اقتصاد سیاسی ،وجود منابع طبیهی خودب خود رانت اقتصادی باال ایجاد میکن .
ب عقی برخی از پژواشگران ،در اقتصاداای صاحب منابع طبیهی ،گمرو امای خاصمی
وجود دارن ک مانع رش نوآوری میشون و ایمن گمرو اما عمومما دارای چنمین قم رتی
استن ک میتوانن منافع خود را از درآم اای دولتی حاص از مالیات بر بخمش منمابع
تممأمین نماین م  .برخممی دیگممر مهتق ن م ک م وفممور منممابع باع م رواج رشممو خممواری و
بوروکراسیاای ناکارآم و غاف مان ن دولتاا از سرمای گمذاری در کاالامای عممومی و
زیرساختاا برای افزایش قابلیتاای رش تولی میشود .افزون بر این ،اقتصماداایی کم
از درآم اای حاص از صادرات مواد اولی منتفع ممیشمون  ،از سیاسمتامای توسمه ای
«جممایگزینی واردات» پیممروی مممیکننمم (سمماچس و وارنممر 1.)1997 ،در کشمموراای
صادرکنن عضو اوپک ،رانت نفتی ب طمور مسمتقی نصمیب دولمت ممیشمود .بنمابراین،
پیام اای داخلی این رانت ،ب تصمی دولت دربار چگمونگی ازینم کمردن آن بسمتگی
دارد .سه خواای گرو اا و جناحاای سیاسی و اجتماعی و نیز غیبت نهاداای قمانونی و
مهتبر ک ب ح و فص اختالفات و ادار منازعات گروامی بپردازنم  ،موجمب ممیشمود
انگامی ک منابع مالی ب آسانی ب دستآم و در دسترس باشن و امگی از ایمن اممر
اطالع داشت باشن  ،مقاومت در برابر خرج کردن ،کاری بسیار دشوار شود .بم ین ترتیمب
در انگا درآم اای بادآورد  ،تصمی اای تخصیصی ک نتیج زدوبن گرو اای ذینفمع
و نقض قوانین و روی اای رسمی باش  ،مثال در تخصیص قرارداداا و یاران اای دولتمی و
تخصیص اعتبار درون نظا بانکی ،بسیار رایج است .ب ایمن علمت سیاسمتامای ممالی و
پولی کشوراای در حال توسمه  ،بمر خمال کشموراای توسمه یافتم بم نم رت پیامم
تثبیتکنن داشت و در مواردی حتی عام مه بیثباتی بمود اسمت (خیمر خواامان و
امکاران .)1382 ،ناکارآم یاای اقتصادی و اجتماعی ،انگیز اای الز بمرای اصمالحات
2
اقتصادی و بهبود کارایی و بهر وری اقتصاد را از بین میبرد (امیلتون وروتا.)2006 ،

1. Sachs & Warner
2. Hamilton,& Ruta
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 .3-2درآمد نفتی و مؤلفههای حکمرانی خوب

امانطور ک بیان ش  ،حکمرانی خوب شام شش مؤلف است ،ک در ایمن قسممت بم
بیان نظری ارتباط درآم اای نفتی با این مؤلف اا پرداخت میشود.
شواا غیرقاب انکاری در مورد اثر مخرب درآم اای حجی حاص از منابع طبیهمی
بر بسیاری از کشوراای برخوردار از این درآم اا قاب ارای است .ب خصوص این اممر در
مورد کشوراای صادرکنن نفت پس از شو اای قیمت نفمت در اواخمر دام  1970و
اوای دا  1980قاب مشاا اسمت( .طبیبیمان )13871،دانشممن ان علمو سیاسمی و
اقتصاد مهتق ن ک وفور منابع طبیهی ب رفتار رانتجویان و فسماد و در نتیجم کمااش
کیفیت دولت منجر میشود(.باربیر  1)2003است الل کرد است ک ار نموع اسمتفاد از
منابع طبیهی و کااش آن با استفاد در پروژاای تولی ی دیگمر بایم جبمران شمود .وی
بیان کرد است ک در کشوراای در حال توسه  ،رانت اقتصادی حاص از منابع طبیهمی
ب سرمای گذاری تولی ی اختصاص نممییابم و در بیشمتر کشموراا ،رانمت منمابع باعم
گسترس فساد و ارتشا در آنها میشود .اختالل در تخصیص منابع ،کمااش فهالیمتامای
مول  ،کااش کارایی اقتصادی ،افمزایش نمابرابری اجتمماعی و کنم ی رشم اقتصمادی از
پیام اای اصلی رفتاراای رانتجویان اسمتن ( .تفکمرآزاد و مممیپمور )1392،از طرفمی
طرف اران نظری اای دولت رانتیر و بالی منابع ،ب طور کلی رویکردی منفی در خصموص
آثار رانتاای حاص از فروش منابع طبیهی بر دموکراسی اتخاذ کرد ان  .ب اعتقماد آنهما
یک رابط مهناداری میان رانتیر بودن دولتاا و ماایت غیردموکراتیمک آن وجمود دارد.
ب بیمان دیگمر ،بمینیمازی اقتصمادی و درآمم مسمتق دولمت از جامهم علمت ماایمت
غیردموکراتیک رژی اای رانتیر است .ب نوشت لوسیانی کشوری ک ب درآمم حاصم از
فروش منابع زیرزمینی مانن نفت ب نقاط دیگر جهان متکی است ،ممکن اسمت مبمارز
ق رت و جناحگرایی را تجرب کرد باشم  ،ولمی بهیم اسمت تقاضما و خواسمت امایی در
حمایت از دموکراسی پذیرا باش ( .لوسیانی )1379،امچنین ،در متون سیاسی اعتقاد بمر
این است ک وابستگی ب منابع طبیهی تأثیر بالقو ای بمر کمارایی نهمادی دارد .بم طمور
کلی ،بین چارچوب کیفیت نهادی و منمابع طبیهمی یمک تهامم دو جانبم وجمود دارد؛
ب گون ای ک منابع طبیهی میتوان انگیز حکومت را برای انجا اصالحات از بین ببرد و
یا اینک ب ایجاد یک بروکراسی با عملکرد خوب آسیب برسان  .امچنین ،میتوان گفمت
1. Barbier
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ک کیفیت نهادی ضهیف باع م یریت نا مطلوب درآمم اای حاصم از منمابع طبیهمی
میشود( .احم او و امکاران ) 2013 ،در رابط با ثبات سیاسمی (طموالنی و یما کوتما
ش ن م ت زمان رابری سیاسی) ،نظری اای اقتصاد سیاسی منابع طبیهی بیان کرد ان
ک ثروت منابع طبیهی یک عام تهیینکنن برای درج ثبات سیاسی کشوراای غنمی
از این منابع بود و انگیز اصلی رابران سیاسی برای باقیمان ن در ق رت ،رانت حاصم
از استخراج منابع طبیهی است؛ چرا ک این رانت حاص از منمابع باعم تجهیمز بودجم
ش و شانس بر سر ق رت مان ن رابران سیاسی را از طریق تأمین ازین اما و کمااش
مالیات افزایش میدا  .با این حال ،بین گرو اای مخالف برای ب دسمتگمرفتن قم رت،
شورش و درگیری ایجاد میشود (ان رسمون و اسالکسمن .1)2013 ،اقتصماداای غنمی از
منابع طبیهی اکثرا دارای رابرانی غیر پاسخگو استن و تممایلی بم تنموعبخشمی ن بم
اقتصاد و ارائ کاالاای عمومی مرتب با رفا اقتصادی مرد ن ارن  ،در نتیج  ،نارضمایتی
واقهی را در میان مرد ب وجود میآورن ( .التین و فمرون2)2003 ،و (ران .3 )2005 ،بم
عنوان مثال ،کشور نیجری از کشوراای عضو اوپک و با وجمود منمابع عظمی بم شم ت
دچار بیثباتی سیاسی ،فقر ،بیکماری حماد جوانمان و نمرا بماالی جمر و جنایمت اسمت
(اوگان یا .4)2010 ،جنگاای داخلی در آنگوال و جمهوری دموکراتیک کنگو ام از ایمن
است الل حمایت میکن ک کشوراای غنی از منابع طبیهی بیشتر در مهمرض ابمتال بم
جنگ نسبت ب امتایان فقیمر خمود (بم لحما منمابع طبیهمی) قمرار دارنم (کماربونیر
وامکاران ( . 5)2011خیرخواامان )1385 ،در کتماب «مهممای فراوانمی :رونمق نفتمی و
دولتاای نفتی» رانت حاص از منابع طبیهی ب ویژ درآم اای نفتی را علت آشوباای
سیاسی در اکثر کشوراای صادرکنن نفت (ونزوئال ،ایران ،الجزایمر ،نیجریم و انم ونزی)
بیان داشت است .ادعای اصلی وی این است ک «وابستگی ب درآم نفت ،نوع متممایزی
از بستر نهادی ب وجود میآورد ک توزیع سیاسی رانتاا را تشویق میکن  .از مشخص -
اای اصلی چنین دولتاایی ،اتکای مالی ب دالراای نفتی است ک حوز اختیار و عمم
دولت (قلمرو و درج دخالت در اقتصاد) را گسترش میدا و امزممان اقتم ار (توانمایی
تأثیرگذاری بر جامه و ا ایت کارآم مسیر تحوالت) آن را تضمهیف ممیکنم  ،بم ایمن
1. Andersen & Aslaksen
2. Fearon & Laitin
3. Ron.
4. Ogundiya
5. Carbonnier et. al.
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دلی ک توانمن یاای دیگر کسب درآم دولت از بین میرود .ار زمان مقا اای دولتی
با فشاراا و مطالبات دولتی مواج شون  ،عادت پیم ا ممیکننم تما بم نحمو فزاینم ای،
مخارج عمومی را جایگزین کشورداری و حکمرانی خموب نماینم  ،در نتیجم  ،ظرفیمت و
صالحیت دولت برای ادار کشور را دائما ضهیفتر میکنن ».
 .3پيشينه پژوهش

امانطور ک بیان ش  ،در کشوراای غنی از منابع طبیهی ،وفور این منابع اثرات زیمادی
بر اوضاع حکمرانی این کشوراا خواا داشت .در حالی ک برخی از مطالهات اثمرات ایمن
وفور و متغیراای دیگر در نظر گرفت در این پژواش را بر یک یا دو شماخص حکمرانمی
خوب بررسی کرد ان  ،ولی ب بررسی اثرات آنها بر تمامی شاخصاای حکمرانی پرداخت
نش است ،با این حال ،ب چن مورد از مطالهمات صمورتگرفتم در ایمن زمینم اشمار
میشود.
1
اسمیت ( )2004ب بررسمی ادعمای دانشممن ان نفمت و سیاسمت کم نفمت عامم
بیثباتی رژی و جنگاای داخلی است ،پرداخت اسمت .بمرای ایمن منظمور از داد امای
تابلویی  107کشور در حال توسه بمرای دور  1999 -1960اسمتفاد کمرد و بما روش
رگرسیون لجستیک ب این نتیج رسی است ک درآم اای نفتی جنگامای داخلمی را
افزایش ن اد است.
گوئ و نلسون )1998( 2رابط بین انم از دولمت و فسماد را بمرای  50ایالمت و دور
 1987-1983بررسی کرد ان  .آنها با استفاد از نر افزار کمامپیوتری  LIMDEPبم طمور
ج اگان داد اا را ا ب صورت پان و ا ب صورت مقطهی در نظرگرفت ان  ،یافت امای
آنها نشان میدا ک ان از دولت اثری مثبت بر فساد داشت است.
نیلسون )2008( 3در مطاله ای با عنموان نحسمی ثمروت -ارتبماط بمین وفمور منمابع
طبیهی و فساد ،با استفاد از م ل داد اای تابلویی ب م ت  35سمال و از روش حم اق
مربهات تهمی یافت ب این نتیج رسی است ک درآم اای نفتی موجب آسیب رسان ن
ب دموکراسی میشود.

1. Smith.
2. Goel & Nelson.
3. Nilsson.
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بهاتاچری و اادلر ،)2009( 1در پژواشی رابطم بمین منمابع طبیهمی ،دموکراسمی و
فساد را بررسی کرد ان  .دور مورد مطاله  2004-1980داد اای تابلویی و بمرای 124
کشور بود است .آنها با استفاد از نظری بازیاا ب این نتیج رسی ان ک رانمت منمابع
و فساد وابست ب کیفیت نهادی دموکراتیک است .یهنی در کشوراای دموکراتیک منابع
طبیهی روی فساد تأثیر ن ارد ،ولی در کشوراای غیردموکراتیک منابع طبیهی بم فسماد
منجر ش ان .
باربیر )2010( 2ب بررسی اثر منابع طبیهی بمر فسماد در آفریقما و آسمیا ،بم عنموان
کشوراای وابست ب نفت در دور  2003-1970پرداختم اسمت .یافتم امای وی نشمان
میدا ک در بلن م ت فساد وابست ب منابع طبیهی بود است.
آروات و امکاران )2010( 3در در پژواشی با عنوان فساد و ان از دولمت بم بررسمی
ارتباط بین ان از دولت و فساد پرداخت ان  .کشوراای ( OECDسازمان توسه اقتصمادی
و امکاری) و کشوراای در حال توسمه (کشموراای آمریکمای التمین) در دور -1996
 2003مورد بررسی قرار گرفت ان  .آنها با استفاد از روش گرانجمر و اوانمگ ( )1997بم
این نتیج رسی ان ک ان از دولت در ار دو نمونم باعم فسماد شم اسمت .سیاسمت
پیشنهادی آنان حکمرانی خوب است ،چرا ک با وجود پاسخگمویی و شمفافیت و کمارایی
دولت ،فساد کااش مییاب .
آرزکی و بروکنر  )2011(4در مطاله ای با عنوان رانمت نفمت ،فسماد و ثبمات دولمت،
ارتباط بین این عوام را با استفاد از م ل پان بمرای  30کشمور در دور 2005-1992
بررسی کرد ان  .یافت اای آنها نشان میدا ک ار افزایش در رانت نفتی بم طمور قابم
توجهی فساد را در کشوراایی ک دولت سه باالیی در تولی نفت دارد ،افزایش میدا ؛
اما در کشوراایی ک مشارکت دولت در تولی نفت کمتر اسمت ،ایمن افمزایش فسماد بم
مراتب کمتر است.
ان رسون و اسالکسن )2012( 5ب مطاله رابط بین نفت و ثبات سیاسی پرداخت ان .
152کشور برای م ت زمان  600رابمری سیاسمی و بما اسمتفاد از مم ل پانم بررسمی

1. Bhattacharyya & Hodler.
2. Barbier.
3. Arvate, et.al.
4. Arezki & Brückner.
5. Andersen & Aslaksen.
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این است ک درآم نفتی بر طول م ت سیاسی اثر مثبمت

کرد ان و نتیج ب دست آم
و مهناداری داشت است.
کوترا و امکارن )2012( 1در مقال ای با عنوان ان از دولت ،فسماد و دموکراسمی ،بما
استفاد از داد اای ساالن از  82کشور بین سالامای  2008-1995بم روش داد امای
تابلویی ب بررسی این اتباط پرداخت ان  .یافت اای آنهما نشمان ممیدام کم افمزایش در
ان از دولت ب شرط افزایش دموکراسی باع کااش فساد میشود ،در مقاب  ،اگر سط
دموکراسی پایین باش  ،ان از دولت باع فساد میشود.
احم او و امکاران ( ،)2013رابط بین درآم اای نفتمی و کمارایی دولمت را بمرای
کشوراای منتخب حموز دریمای خمزر (آذربایجمان ،قزاقسمتان ،روسمی و ترکمنسمتان)
بررسی کرد ان  .دور مورد مطاله  1996-2011و با استفاد از رویکرد داد اای تابلویی
و م ل رگرسیون خطی چن گان ب این نتیج رسی ان ک درآم اای نفتمی اثمر منفمی
بر کارایی دولت دارد.
مه وی ،)2014( 2رابط بین درآم نفتی و فساد را در کشوراای نفتخیز برای دور
 2013-1997برای  39کشور تولی کنن نفت بررسی کرد است .نتمایج پمژواش آنهما
حاکی از وجود فساد باال در کشوراای نفتخیز است.
رنجبر و امکاران ( )1391در پژواشی با عنوان تحلی درآم اای نفتی و کیفیت بما
رش (مطاله موردی کشوراای اوپک) ،ارتباط درآم اای نفتی و کیفیت نهادی را ان از
گرفت ان  .دور مورد مطاله  2010-2000برای  13کشور عضو اوپک بود و با اسمتفاد
از روش ح اق مربهات دو طرف بررسی صورت گرفت است .نتایج حاکی از رابط منفمی
بین درآم اای نفتی و کیفیت نهادی بود است.
صامتی و اسمهی در چائی ( )1392ارتباط بین وفور منابع طبیهی و مالیاتگیری را
بررسی کرد ان  .پژواش آنها برای کشور ایران در دور  1387-1357در قالب یک م ل
خطی بود و یافت اای مطاله نشان می دا ک ثروتاای بادآورد ناشی از منابع نفتمی
نیاز ب مالیاتگیری را کااش میدا .
از آنجا ک مطالهات انجا شم تمأثیر درآمم اای نفتمی را بمر تممامی شماخصامای
حکمرانی خوب بررسی نکرد ان و بم دلیم اامیمت ایمن شماخص در توسمه کشموراا
ضرورت این بررسی احساس میشود.
1. Kotera.et. al.
2. Mahdavi
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 .4مدل و روش برآورد آن

در این بخش ب منظور م لسازی و برآورد تأثیر درآم اای نفتی بر شماخص حکمرانمی
خوب ،از رویکرد اقتصادسنجی داد اای تلفیقی استفاد میکنی  .تلفیق آمارامای سمری
زمانی با آماراای مقطهی ن تنها میتوان اطالعات سودمن ی را برای بمرآورد مم لامای
اقتصادسنجی فراا کن  ،بلک بر مبنای نتایج ب دسمت آمم ممیتوانم اسمتنباطامای
سیاستگذاری درخور توجهی ب عم آورد .اسیائو )2003( 1و کلومارکن( )1989( 2بم
نق از بالتاجی  )20053بیان کرد ان ک مزیت م لاای تابلویی بر مم لامای بما بمرش
مقطهی محض در این است ک این مم لاما دارای انهطما پمذیری بیشمتری در تبیمین
رفتاری فردی در طول زمان استن  .امچنین ،با استفاد از این روش میتوان م لامای
پیشرفت تر و کام تری را تصری کرد ،ا خطی کمتر بین متغیراا و درج آزادی بیشمتر
از دیگر مزیتاای م لاای پان است (بالتاجی .)2005
 .1-4تصريح مدل

ا این مقال  ،بررسی تأثیر درآم اای نفتی بر شاخص حکمرانی خموب در کشموراای
منتخب عضو اوپک است .امانطور ک بیان ش  ،حکمرانی خوب شمام شمش شماخص
بود ک ما تأثیر درآم اای نفتی را بر شش شاخص بررسی میکنی  ،امچنین ،میانگین
ساد شش شاخص بیان ش را حساب کرد و ب عنوان شاخص حکمرانی خوب در نظر
میگیری  .با توج ب مطالهمات انجما شم پیشمین (احمم او و امکماران )2013 ،و
اا ا پژواش م ل زیر را در نظر گرفت ای :

()1
ک در آن:

GGit =0 - OIRit - GSit + FDIit+it

 :4GG شاخص حکمرانی خوب ک میانگین شش شاخص کنترل فساد،
اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین ،قانونم اری ،اعتمراض و پاسمخگویی و
ثبات سیاسی،
 :5OIR درآم نفتی،

1. Hsiao
2. Klevmarken
3. Baltagi
4. Good Governance
5. Oil Rent
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 :GS ان از دولت،

 :FDI سرمای گذاری مستقی خارجی و

 it جزء اخالل است.

رابط منفی یا مثبت متغیراای مستق با متغیر وابست ب لحا مبانی نظمری بیمان
ش  ،انتخاب ش ان  .امچنین ،با توج ب ا پژواش ک تأثیر این متغیراا بر تمامی
مؤلف اای حکمرانی خوب ا در نظر گرفت ش است .بنابراین ،در م ل تصری ش ب
جای شاخص  ،GGبم ترتیمب (1CCشماخص کنتمرل فسماد)(2GE ،شماخص اثربخشمی
دولت)(3PS ،شماخص ثبمات سیاسمی)( 4RQ ،کیفیمت قموانین)( 5RL ،قمانونمم اری) و
(6VAاعتراض و پاسخگویی) قرار میگیرد .پس در مجموع 7 ،م ل برآورد خواا ش .
 .5دادهها و نتايج تجربی
 .1-5معرفی متغيرها

در این پژواش تأثیر درآم اای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب  11کشور منتخب عضو
اوپک شام عربستان ،ایران ،آنگوال ،لیبی ،کویت ،قطر ،ونزوئال ،اکوادور ،نیجری  ،الجزایمر
و امارات متح عربی در دور  2011-1996را با استفاد از داد اای تابلویی ب صمورت
ایستا م لسازی خواای کرد .متغیراای ممورد اسمتفاد در ایمن پمژواش بما توجم بم
مطالهات تجربی صورت گرفت (احم او و امکماران )2013 ،انتخماب شم انم کم در
ادام ب مهرفی آنها پرداخت ای  .شاخص حکمرانی خوب ک شام شمش مؤلفم کنتمرل
فساد ،اثربخشی دولمت ،کیفیمت قموانین ،قمانونمم اری ،اعتمراض و پاسمخگویی و ثبمات
سیاسی است .درآم نفتی ب عنوان درص ی از  GDPبیان شم اسمت کم اخمتال بمین
ارزش تولی نفت خا ب قیمت جهانی و ازین اای ک تولی را ان از ممیگیمرد .انم از
دولت از روشاای مختلفی از جمل نسبت درآم اای نفتی بم کم درآمم اای دولمت،
مالیات ب  ،GDPکسری بودج ب  ،GDPمخارج عمرانمی بم  ،GDPمخمارج جماری بم
1. Control of Corruption
2. Government Effectiveness
3. Political Stability
4. Regulatory Quality
5. Rule of Low
6. Voice & Accountability
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 GDPو مخارج مصرفی نهایی دولمت بم  GDPبم دسمت ممیآیم (کمیجمانی و نظمری
 ،)1388ک در این پمژواش از شماخص نسمبت مخمارج کم دولمت بم  GDPاسمتفاد
کرد ای  .سرمای گذاری مستقی خارجی ( )FDIام بم صمورت درصم ی از  GDPو بم
عنوان متغیر برونزا وارد م ل ش است .اامیت این متغیر از آن جهت است ک بما ورود
سرمای اای خارجی عالو بر تکنولوژی ،شیو اجرایی م یریت ا میتوان منتق شود و
از این طریق عملکرد دولت را تحت تأثیر قرار میدا .
 .2-5توصيف دادهها

بررسی برخی آمار اای توصیفی از متغیراای مورد استفاد در این مطاله ممیتوانم بم
فه نتایج و شناخت وضهیت گرو کشوراای عضو اوپک کمک شایانی نمای  .در جم ول
 ،1برخی آمار اای توصیفی ارائ ش ان .
جدول  .1آمارههای توصيفی از کشورهای عضو )1996-2011( OPEC

کمينه

بيشينه

ميانه

5/01

42/50

13/93

15/99

92/00

29/00

37/96

26/50

36/68

5/31

64/25

-4/62

40/17

6/500

98/50

3/00

77/59

3/50
3/00
3/50
2/87
5/59

87/00
82/00
79/00
78/75

16/16
1/57

31/00
26/90
26/00

23/50
26/87

مأخذ :داد اای آماری استخراج ش

ميانگين
21/06
2/56

36/95

35/21
32/59
24/70
34/01

از  WDIو .WGI

متغير
OIR
GS
FDI
CC
GE
PS
RL
RQ
VA
GG

امانطور ک در ج ول  1مشاا میشود ،بیشترین مقم ار درآمم نفتمی در گمرو
کشوراای عضو اوپک  64/25دالر بود ک مربموط بم کشمور عربسمتان در سمال 2008
بود است .کمترین درآم نفتی  5/31دالر بمرای کشمور اکموادور در سمال  1998اسمت.
امچنین ،میانگین درآم نفتی کشوراای ممورد مطالهم  21/06دالر اسمت .بمر اسماس
داد اای مورد مطاله بیشترین ان از دولت  42/50است ک مربوط ب کشمور آنگموال در
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سال  2000بود و کمترین ان از دولت  5/01برای کشور ونزوئال در سمال  1996اسمت.
ب لحا سرمای گ اری مستقی خارجی در گرو کشوراای بررسیش بیشمترین مقم ار
 40/17برای کشور آنگوال در سال  1999و کمترین مق ار  FDIا برای کشور آنگوال در
سال  2005است .بیشترین ان از کنترل فساد  92بمرای کشمور قطمر در سمال  2009و
کمترین مق ار آن  3/5مربوط ب کشور آنگوال در سال  2000بود است .داد اای ممورد
بررسی بیشترین مق ار اثربخشی دولت را  98/50برای کشور قطر و کمترین مق ار آن را
 6/50مربوط ب کشور آنگوال در سال  2000گزارش میدانم  .حم اکثر شماخص ثبمات
سیاسی متهلق ب کشور قطر ب میزان  87و برای سال  2009و کمین ایمن شماخص 3
بود ک مربوط ب کشور آنگوال در سال  1998است .از مؤلف اای دیگر حکمرانی خموب
قانونم اری است کم در گمرو کشموراای ممورد بررسمی بیشمترین مقم ار آن  77/59و
مربوط ب کشور قطمر در سمال  2009و کشمور ونمزوئال در سمالامای  2010 ،2009و
 2011دارای کمین مق ار یهنی  3است .کشمور اممارات متحم عربمی در سمال 2001
بیشین مق ار کیفیت قوانین را در بین کشوراای مورد بررسی داشمت اسمت ،امچنمین،
کمترین مق ار آن متهلق ب کشور لیبی در سال  1998است .حم اکثر و حم اق میمزان
شاخص اعتراض و پاسخگویی یا ب عبارتی دموکراسی ب ترتیب  79و  2/87بمود اسمت
ک بیشترین مق ار را کشور امارات متح عربی در سال  2011داشت و کمترین میمزان
دموکراسی را در بین کشوراای ممورد بررسمی ،لیبمی در سمال  2008داشمت اسمت .در
نهایت ب لحا شاخص حکمرانی خوب ک میانگین ساد شش شماخص عنموان شم در
نظرگرفت ش  ،بیشترین میزان آن برای کشور قطر در سال  2010و کمترین میمزان آن
را کشور آنگوال در سال  2009داشت است ک ب ترتیب  78/75و  5/59بود ان .
 .3-5نتايج تجربی

در این قسمت ب بررسی آزموناا و برآورد م لاای ارائ ش
پرداخت ای .

در قسممت تصمری مم ل
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 .1-3-5آزمون پايايی متغيرها

پیش از برآورد م ل بای داد اما بم لحما مانمایی (پایمایی) ممورد آزممون قمرار گیرنم .
آزموناای مانایی در م ل داد ی تابلویی عبارتن از :آزمون لوین ،لمین و چمو،)2002( 1
ای  ،پسران و شین ،)2003( 2بریتونگ )2000( 3و آزمون فیشر بمرای فیلیمپس پمرون و
آزمون فیشر برای دیکی فولر تهمی یافت  .یکی از مزایای آزموناای ریش واح داد اای
تابلویی در مقایس با آزموناای مانایی سمری زممانی اسمتان ارد و نرممال بمودن توزیمع
مجانبی است(بالتاجی و امکاران  .)2007در ایمن مقالم از آزممونامای  LLCو آزممون
فیشر برای آزمون فیلیپس پمرون بمرای بررسمی پایمایی متغیراما اسمتفاد شم اسمت.
گفتنیاست ک فرضی صفر ار دو آزمون وجمود ریشم واحم اسمت و در صمورت رد H0
مانایی متغیراا تأیی میشود .نتایج آزمون پایایی داد اا را ب صورت خالصم در جم ول
 2آورد ای  .امانطور ک از نتایج آزموناای مانایی در جم ول  2مشمخص اسمت ،تمما
داد اا در سط مهناداری  5درص مانا (پایا) استن .
جدول  .2نتايج آزمون ريشه واحد برای متغيرها
آزمون PP-FISHER

آزمون LLC

احتمال

آماره z

0.00

41.9975

0.00

54.0138

0.00

0.027
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

36.5344

50.9215
105.226

احتمال

آماره t
-7.20

0.00
0.00
0.00

75.4020

0.00

82.8672

0.00

115.151

0.00

متغيرها

-5.43

GG
OIR

-7.50

GS

- 4.20

FDI

- 8.10

CC

-8.98

GE

-6.39

PS

-14.62

RQ

0.00

110.963

0.00

-14.58

RL

0.00

48.2966

0.00

-10.43

VA

مأخذ :یافت اای این پژواش با استفاد از نر افزاز Eviews

)1. Levin, Lin and Chu (LLC
2. Im, Pesaran and Shin
3. Breitung
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 .2-3-5آزمون معناداری اثرات گروه و آزمون هاسمن

1

ب منظور بررسی اینک م ل از روش پان یا ح اق مربهات تجمیعیافت پیروی میکن ،
آزمون  Fانجا میگیرد ک در صورت رد فرضی  H0آن پان بودن م ل تأیی شم و بم
برآورد اثرات تصادفی یا اثرات ثابت پرداخت میشود و اگر فرضی صفر آزممون رد نشمود،
تلفیقیبودن م ل تأیی ش و از روش ح اق مربهات مهمولی برای برآورد م ل اسمتفاد
میشود .این آمار ب صورت زیر است:
()1-4

)( RSS R  RSS UR ) /( N  1
~ FN 1, N (T 1) K
) ( RSS UR ) /( NT  N  K

F

ک در آن RSSr ،مجموع مجذور پسمان اای حاص از برازش رگرسیون با برابری عرض
از مب أاا (مقی ) RSSur ،مجموع مجذور پسممان اای حاصم از بمرازش رگرسمیون بما
عرض از مب أاای مختلف (نامقی ) N ،ته اد مقاطع K ،ته اد متغیراای توضمیحی و T
دور زمانی است .فرضی صفر این آزمون برابری عمرض از مبم أاا بمود و در صمورت رد
فرضی  H0عرض از مب أ واح اای مختلف برابر نیست بالتاجی.)2005 ،
آزمون ب روش پاگان نیز برای تهیین اثرات تصادفی انجما ممیگیمرد .آممار آزممون
دارای توزیع کای-دو با درج آزادی یک بود و ب این صورت تهریف میشود:
2

()2-4

 n T
 
   eˆit  
NT  i 1  i 1  
LM 
1

2(T  1)  n T

  eˆit

 i 1 i 1

فرضی صفر این آزمون نبود اثرات تصادفی است و در صورت رد فرضی  H0دلیلی بمر
رد اثرات تصادفی وجود ن ارد (گرین  .2)2003پس از تأیی ترکیبیبمودن مم ل و وجمود
اثرات تصادفی ،این پرسش اساسی مطرح میشود ک ک ا یک از روشاای اثمرات ثابمت
یا تصادفی را بای ب کار بمرد آزممون ااسممن بمرای تهیمین روش بمرآورد در رایافمت
داد اای تابلویی ب کار میرود .فرضی صفر این آزممون روش اثمرات تصمادفی و فرضمی
مقاب روش اثرات ثابت است .آمار این آزمون ( )Hدارای توزیع کای-دو با درجم آزادی
( Kته اد متغیراای توضیحی) است.
1. Pooled Least Square
2. Green.
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)𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑅𝑅𝑅𝑅̂𝛽𝛽 𝛽𝛽̂𝐹𝐹𝐹𝐹 −
)𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑅𝑅𝑅𝑅̂𝛽𝛽( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝛽𝛽̂𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −

= 𝐻𝐻

ب طوری ک ̂𝛽𝛽 برآوردکننم امای روش اثمرات ثابمت و )𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑅𝑅𝑅𝑅̂𝛽𝛽 برآوردکننم روش
اثرات تصادفی است .در صورت رد فرض  H0روش برآورد اثمرات تصمادفی بم کمار بمرد
میشود.
جدول  .3نتايج آزمونها برای هفت معادله
معادله
()1

()2

() 3

() 4

()5

() 6

() 7

نوع آزمون

آزمون F

آزمون بروش -پاگان

آزمون هاسمن

مقدار آماره

331.58

552.65

0.60

0.0000

0.0000

08962

اثرات تصادفی

اثرات تصادفی

165.65

520.39

0.64

0.0000

0.0000

0.8872

اثرات تصادفی

اثرات تصادفی

174.87

496.32

2.57

0.0000

0.0000

0.4629

اثرات تصادفی

اثرات تصادفی

129.71

504.54

1.10

0.0000

0.0000

0.7778

اثرات تصادفی

اثرات تصادفی

112.52

431.17

2.31

0.0000

0.0000

0.5108

اثرات تصادفی

اثرات تصادفی

128.22

473.12

18.99

0.0000

0.0000

0.0003

پان

اثرات تصادفی

اثرات ثابت

14.10

181.66

0.71

0.0000

0.0000

0.8708

اثرات تصادقی

اثرات تصادفی

prob

مدل

مقدار آماره
prob

مدل

مقدار آماره
prob

مدل

مقدار آماره
prob

مدل

مقدار آماره
prob

مدل

مقدار آماره
prob

مدل

مقدار آماره
prob

مدل

پان

پان

پان

پان

پان

پان

مأخذ :یافت اای این پژواش با استفاد از نر افزار Stata
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در ج ول  ،3نتایج آزموناا برای افت مهادل ارائ ش است .مهادلم اما بم ترتیمب
م لاای ارائ ش در بخش تصری م ل استن ک متغیر وابست در مهادل اول شاخص
حکمرانی خوب و برای مهادل اای دیگر ب ترتیب کنترل فسماد ،اثربخشمی دولمت ،ثبمات
سیاسی ،کیفیت قوانین ،قانونم اری و اعتراض و پاسمخگویی اسمت .بما توجم بم نتمایج
ج ول  ،3پان بودن تمامی م لاا تأیی ش است .آزمون ب روش پاگمان وجمود اثمرات
تصادفی را برای م لاا گزارش میدا ؛ امانطور ک در ج ول  3نشان داد ایم  ،نتمایج
آزمون ااسمن ب کار بردن روش برآورد اثرات تصادفی را برای  6م ل تأیی کرد است و
تنها در م ل شش ک قانونم اری متغیر درونزا بود  ،وجمود اثمرات ثابمت را نتیجم داد
است .حال ک روش برآورد م لاای ارائ ش تهیین ش است ،برای ارچ بیشتر قاب
اعتماد بودن نتایج ،آزموناای تشخیصمی امسمانی واریمانس و خودامبسمتگی سمریالی
انجا میگیرد.
 .3-3-5آزمونهای تشخيصی

در صورت وجود مشک خودامبستگی سریالی و در نظرنگرفتن آن ،ارچن ک برآورداا
امچنان سازگارن  ،ولی باع برآورداای ناکارایی از ضرایب رگرسیون بم اممرا تمورش
در خطااا ممیشمود .بمرای بررسمی از آزممون وولم ری ( )2002بما فرضمی صمفر نبمود
خودامبستگی سریالی استفاد ش است .امچنین ،آزمون امسمانی واریمانس بررسمی
ش است.
فرضی صفر این آزمون نیز امسانی واریمانس بمود و بما رد فرضمی صمفر بم وجمود
مشک ناامسانی واریانس درمم ل پمیخمواای بمرد .در جم ول  ،4نتمایج آزممونامای
تشخیصی گزارش ش است .با توج ب نتایج ب دست آم  ،وجمود ناامسمانی واریمانس
در تمامی م لاا تأیی ش است .خودامبستگی سریالی ا برای تمامی مم لاما بجمز
م ل  ،4گزارش ش است.
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جدول  .4نتايج آزمونهای تشخيصی

مأخذ :یافت اای این پژواش با استفاد از نر افزار * ،Stataاع اد داخ پرانتز مق ار احتمال آمار است.

 .4-3-5نتايج برآورد

با توج ب وجود مشکالت ناامسانی واریانس و وجود خودامبستگی بین اجزای اخمالل
در تمامی م لاا ،مم لامای در نظرگرفتم شم بم روش  GLSو بما در نظمر گمرفتن
مشکالت پیشگفت  ،برآورد ش ان  .در ج ول  ،5نتایج نهایی برآورد پس از رفع مشمک
ناامسانی واریانس و خودامبستگی ارائ ش است .با توجم نتمایج بم دسمت آمم در
مهادل اول ک متغیر وابست شاخص حکمرانی خوب است ،درآمم نفتمی اثمری منفمی و
مهنادار ب میزان  0/06درص بر این شاخص داشت اسمت .انم از دولمت نیمز بما ضمریب
تأثیرگذاری  27درص  ،حکمرانی را کااش داد است .بنابراین ،بزرگ بودن دولمتاما در
کشوراای نفتخیز تأثیری منفی بر حکمرانی آنها داشت است .متغیر دیگر در نظرگرفت
ش  ،سرمای گذاری مستقی خارجی بود ک این متغیر برونزا رابط مثبتمی بما شماخص
حکمرانی خوب داشت و این تأثیرگذاری ب میزان  19درص گزارش ش است .بنابراین،
م ل برآوردش ب صورت زیر است:
()1
GG  37.50  0.06OIR  0.27GS  0.19FDI
مهادل دو عبارت است:

با توج ب ج ول  ،5م ل برآوردش
()2
CC  41.63  0.10OIR  0.38GS  0.12FDI
بنابراین ،درآم نفتی در گرو کشوراای منتخب اوپک با کنترل فساد رابط منفی ب
میزان  10درص داشت است .امان طور ک مشاا میشود ،ان از دولت نیز بما کنتمرل
فساد رابط منفی ب میزان  38درص داشت اسمت ،یهنمی بمزرگشم ن دولمت شماخص
کنترل فساد را کااش داد است FDI .با کنترل فساد رابط مثبت داشت  ،اما امانگونم
ک در ج ول  5نمایان است ،این رابط مهنادار نیست.
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است:

م ل سو پس از برآورد ب این صورت تصری ش
()3
GE  40.48  0.05OIR  0.31GS  0.30FDI
با توج ب نتایج ب دست آم در این م ل درآم نفتی تأثیر مهناداری بمر اثربخشمی
دولت ن اشت است .ان از دولت تأثیر منفی و مهناداری بر اثربخشی دولت دارد و ضریب
تأثیرگذاری آن  31درص بیان ش است .سرمای گمذاری مسمتقی خمارجی ،اثربخشمی
دولت را ب میزان  30درص افزایش میدا .
بر اساس نتایج ب دست آم در ج ول  ،5م ل چهار ب ین صورت بیان میشود:
()4
PS  40.26  0.18OIR  0.67GS  0.64FDI
یافت اا نشاندان اثر منفی و مهنادار درآم نفتی بر ثبمات سیاسمی بم میمزان 18
درص است؛ اما ان از دولت رابط مثبتمی بما ضمریب تأثیرگمذاری  67درصم بما ثبمات
سیاسی دارد .امانطور ک در ج ول  5مالحظ میشود FDI ،ب میزان  64درص باع
کااش ثبات سیاسی ش است.
بر اساس نتایج بیان ش در ج ول  ،5م ل پنج را میتموان بم ین صمورت تصمری
کرد:
()5
RQ  26.89  0.01OIR  0.39GS  0 / 20FDI
درآم نفتی رابط منفی با کیفیت قوانین دارد؛ اما امان طور ک در جم ول  5نشمان
داد ش است ،این رابط مهنادار نیست .ان از دولت باع کمااش کیفیمت قموانین بم
میزان  39درص ش و از طرفی  FDIب میزان  20درصم کیفیمت قموانین را افمزایش
داد است.
ارتباط بین متغیراای برونزا با شاخص قانونم اری ک م ل شش پمژواش اسمت ،بما
توج ب نتایج گزارشش در ج ول  5را میتوان ب صورت زیر عنوان کرد:
()6
RL  30.46  0.01OIR  0.31GS  0.14FDI
امان طور ک در ج ول  5مشاا میشود ،درآم نفتی رابط مثبتی بما قانونمم اری
دارد؛ اما این ارتباط در سط اطمینان  90درص مهنادار نیست .نتایج نشان میدا کم
ان از دولت ب میزان  31درص قانونم اری را کااش میدا  FDI .نیز رابطم ای مثبمت
اما بیمهنی با قانونم اری داشت است.
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اعتممراض و پاسممخگویی از متغیراممای دیگممر وابسممت بممود ک م تممأثیر متغیراممای در
نظرگرفت ش بر روی آن در ج ول  5گزارش ش اسمت .ایمن ارتبماط در قالمب مم ل
افت ب صورت زیر تصری میشود:
()7
VA  28.50  0.07OIR  0.21GS  0.01FDI
در این م
ش است .ان
امانطور ک
اما این رابط

ل ،درآم نفتی باع کااش اعتراض و پاسخگویی ب میمزان  0/07درصم
از دولت با ضریب تأثیرگذاری  21درص این شاخص را کااش داد است.
مشاا میشود  FDIرابط منفی با شماخص اعتمراض و پاسمخگویی دارد،
مهنادار گزارش نش است.

جدول  .5نتايج برآورد نهايی پس از رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واريانس
مدل ()1

متغير
عرض از

(متغير وابسته )GG

ضرايب

انحراف
معيار

مدل ()2

(متغير وابسته)CC

ضرايب

37/50

2/47

OIR

*

-0/06

0/03

*

GS

*-0/27

0/09

FDI

**

0/10

مبدأ

0/19

مدل ()5

متغير
عرض از

(متغير وابسته )RQ

ضرايب

انحراف
معيار

انحراف
معيار

41/ 63

2/86

مدل ()3

(متغير وابسته )GE

ضرايب
40/48

انحراف
معيار
3/71

-0/10

0/05

-0/05

0/05

*-0/38

0/17

*-0/31

0/14

**

0/18

0/12

0/11

مدل ()6

(متغير وابسته )RL

ضرايب

انحراف
معيار

0/30

مدل ()7

(متغير وابسته) VA

ضرايب

انحراف

26/89

2/93

30/46

3/06

28/50

OIR

-0/01

0/03

0/01

0/04

*

0/03

GS

-0/39

0/12

-0/31

0/12

0/20

0/09

0/14

0/14

*

FDI

*

*

-0/07

**

(متغير وابسته )PS

انحراف

ضرايب

معيار

40/26

2/25

*

-0/18

0/08

*0/67

0/23

**

0/36

-0/64
..

معيار
1/81

مبدأ

مدل ()4

-0/21

0/11

-0/01

0/12

وو

مأخذ :محاسبات این پژواش با استفاد از نر افزار * ،Stataدر سط  5درص مهنادار
و ** در سط  10درص مهنادار است.

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 111 /

 .6نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها

در این مطاله تأثیر درآم اای نفتی را بر شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلف آن برای
کشوراای منتخب عضو اوپک برای دور  2011-1996را مورد بررسی قرار دادی  .بمرای
این منظور از رایافت داد اای تابلویی استفاد کردی  .داد امای تمابلویی در مقایسم بما
مقطهی و سری زمانی نتایج بهتری را ارائ میدان  .در این پژواش بر اساس آزموناای
انجا ش روش برآورد با اثرات تصادفی برای تمامی مهمادالت بجمز مهادلم  6کم دارای
اثرات ثابت است ،تأیی ش است؛ امما نتمایج آزممونامای تشخیصمی وجمود مشمکالت
ناامسانی واریانس و خودامبستگی بین اجزای اخالل را در م لاای ارائ ش  ،نتیجم
دادن ؛ بنابراین ،از روش برآورد ( GLSح اق مربهات تهممی یافتم ) بما در نظمر گمرفتن
مشکالت بیانش  ،استفاد کردی  .نتایج برآورد م لاا نشان ممیدام کم درآمم اای
نفتی روی شماخصامای حکمرانمی خموب ،کنتمرل فسماد ،ثبمات سیاسمی و اعتمراض و
پاسخگویی اثر منفی و مهنادار داشت است .از سوی دیگر ،روی شاخص اثربخشی دولمت
و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانونم اری اثر مثبمت داشمت  ،امما مهنمادار نبمود انم .
بنابراین ،درآم اای نفتی در کشوراای نفتخیز آثار سوئی بمر حکمرانمی ایمن کشموراا
داشت است .ان از دولت در کشوراای نفتخیز ب این دلی ک درآم اای عظمی نفتمی
در اختیار دولت است ،ب طور طبیهی بسیار بزرگ بود و منطقی اسمت کم تمأثیرات آن
روی شاخصاای دولتی ب مراتب زیاد باش ک نتایج برآورداما ام ایمن نکتم را تأییم
کرد است .این متغیر روی تمامی شاخصاای حکمرانی خوب بجمز ثبمات سیاسمی اثمر
منفی داشت است ،در اختیار داشتن درآم اای بادآورد آن ام بم مقم ار زیماد سمبب
بزرگ ش ن ان از دولت ش و زمین را بمرای فسماد دولتمی و کمااش کمارایی دولمت و
کیفیت قوانین و مقررات فراا کرد است .سمرمای گمذاری مسمتقی خمارجی بم عنموان
نوعی از تأمین سرمای مورد نیماز داخلمی بما ورود تکنولموژی و شمیو اجرایمی مم یریت
کیفیت نهادی ،کیفیت قوانین و حکمرانی خوب را افزایش داد است ،اما امنیمت و ثبمات
سیاسی از طریق واردش ن سرمای اای خارجی کااش یافت است.
در مجموع ،نتایج برآورد م لاای ارای ش برای کشوراای عضو اوپک نشان میدا
ک :
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 .1درآم اای نفتی روی بیشتر شاخصاای حکمرانی خوب اثر منفی داشت است،
ب ین روی ،توج سیاستگذاران اقتصادی بای مهطو ب درآم اای مالیماتی بم
جای درآم اای نفتی و کااش استقالل دولت از مرد در این کشوراا شود.
 .2آثار سوء ان از دولت در این کشوراا روی شاخصاای حکمرانمی خموب تأییم
ش است ،بنابراین ،لزو کااش ان از دولت از طریق کااش اختیار درآم اای
نفتی توس دولت مشاا میشود.
 .3سرمای گذاری مستقی خارجی روی شاخصاای دولتی اثر مثبت داشت و آنهما
را بهبود بخشی است ،بنابراین ،میتوان در زمان نیاز ب تمأمین سمرمای امای
داخلی مورد توج سیاستم اران قرار گیرد.
در انتها الز است تأکی شود با وجود سیاستاای مناسب ،وجود درآمم اای عظمی
نفتی میتوان ب یک خیر تب ی شود .اممانطمور کم کشمور نمروژ بم عنموان یکمی از
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