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مد ر حجم ذخاایر نفتایر انادازه تهییناههاای) دو اتر دموکراسای یاا
مشارکت مردمر آزادی تجاری و شاخ قآمت مصار کنناده هساتند.
نتایج برآوردها حاکی از تأیآد پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآماد
متوسط استر و ی این پدیده در کشورهای با درآمد باا و درآمد پاایآن
رد میشود.
واژگان کلید  :نفرین منابعر دموکراسایر حجام ذخاایر نفتایر رشاد
اقتصادی.

طبقهبند

 .1مقدمه

𝑂𝑂31 :JELر  Q 43ر P28

ثروت منابع طبآمی در اشاا و زما های مخت ف مصآبتهاای مشاابهی را پدیاد آورده
است .در سراسر تاریخ نمونههای راوانی را میتوا مشااهده نماود کاه نشاا مایدهاد
کشورهای دارای منابع طبآمی راوا ر سرنوشتی بدتر از م تهای آر باه حاا مناابع
داشته اند .در قر هفدهم ه ند از اسپانآای غنی از منابع بهتر عم کرد و پآشی گر ات؛
با وجود این که خیانههای اسپانآا سرشار از طال و ن رهای بودند کاه از آمریااا باهدسات
آمده بود .در چند سا اخآر در آن وار باه عناوا یاای از مهامتارین کشاورهای نفتای
آ ری اییر  4/2مآ آارد دار از خیانه دو ت کسر شده است .در ونیوئال ار از پایاا دهاه
 1970تا به حاا دو برابار شاده اسات و ساهمی از درآماد م ای کاه باه ساهامدارا و
کا رمایا داده میشد از  50درصد باه  80درصاد ا ایایش یا اتر در نتآجاهر کاارگرا
مممو ی اکنو ط  20درصاد از درآماد اقتصاادی را باهدسات مایآورناد تبردساا و
سابرامانآا 1ر  .)2004به جرأت میتوا گفت که دراماتآکترین تجربه نفتی را نآجریه از
سر گذرانآده است .حاومتهای متوا ی نوامی و کودتاهاای پای در پایر درگآاریهاای
داخ ی راوا ر ساد و تورم باا سهم نآجریه از روب نفت بوده است .نسبت درآمد نفت
به ک درآمدهای حاومت از  26/3درصد در  1970باه  81/1درصاد در  1980ا ایایش
یا ت و بآن  68/3درصد در  1992و  83/5در سا  2000نوسا داشات .سارانه درآماد
نفت از  33دار در  1965به  325دار در سا  2000ا یایش یا ته است .بآن  1970تا
1. Birdsall and Subramanian
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 2000جممآتی که با کمتر از یک دار در روز در نآجریه زندگی میکردند از  26درصاد
به ت ریباً  70درصد رسآده است .دیاتاتوریهای نواامی متاوا ی ثاروت عواآم نفتای را
غارت کرده و نآجریه به داستا هایی راجع به انت ا م ادیر زیادی ثروت اب نشاده باه
کشورهای دی ر ممرو شده است .درآمدهای نفتی به طور بنآادینی سآاست و حاومات
را در نآجریه تغآآر داده است تابراهآم1ر  1985و سا ی-آی-مارتآن2ر .)2003
بنابراینر ثروت نفت و تأثآر آ بر رشد اقتصادی کشورها موضوع مهمی است که باید
به بررسی آ پرداخته شود .در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر بر رشد اقتصاادی
در تمدادی از کشورهای نفتخآی با تأکآد بر دموکراسی پرداختهایم که بخش او آ باه
مبانی نوری پژوهش میپردازیم .بخاش دوم باه ماروری بار پاژوهشهاای انجاامشادهر
اختصاص دارد .در بخش بمدی به تصریح مد و تح آ نتایج پرداختاه و بخاش پایاانی
نآی به نتآجهگآری میپردازیم.
 .2مبانی نظر

 .1-2ذخایر نفتی و پدیده نفرین منابع

رضآه نفرین منابع به کشورهای دارای منابع طبآمی راوا توجه داشته کاه نسابت باه
کشورهای با منابع طبآمی خام محدودر رشد اقتصادی کمتری دارند .بهطورک یر رضاآه
نفرین منابع یک پارادوک استر به این د آ که تو آاد مناابع طبآمای منشاأ اصا ی و
او آه تمام مسآرهای توسمه است .سریعترین منبع مباد ه خارجی را راهم میسااخته و
مهارتها و سرمایه خارجی را جذب میکندر همچنآنر دستآابی به ماواد خاامر تو آاد و
ت اضا برای محصوات صنمتی را ا یایش میدهاد .باا ایان وجاودر در باآش از  50ساا
گذشته کشورهای غنی از منابع طبآمی مانند روسآهر نآجریاه و ونایوئال رشاد اقتصاادی
بسآار کمتری نسبت به کشورهای دی ر با منابع طبآمی کمتر را تجربه کردهاناد تاوتای3ر
 .)2001کسی که یک ثروت باد آورده ن دی بیرگ داشته باشد بارای او از برناده شاد
در قرعهکشی و یا پآداکرد گنج زیر خاک بهتر استر اما برای بسآاری از کشاورهای در
حا توسمهر پآداکرد منابع ارزشمند طبآمی میتواند عواقب عجآاب و غریاب و گااهی
اوقات سآاسی مضر را داشته باشد .در کشورهایی که غنای از نفات هساتندر دموکراسای
کمترر ثبات اقتصادی کمتر و جنگهای داخ ی شایعتر از کشورهای بدو نفت اسات .از
1. Ibrahim
2. Sala.i.Martin
3. Auty
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سا 1980ر جها در حا توسمه ثروتمندترر دموکراتآکتر و ص حط بتر شده است .باا
این حا ر این موضوع تنها برای کشورهای بدو نفات درسات اسات .دو اتهاای نفتای
پراکنااده در خاورمآانااهر آ ری ااار آمریاااای اتااآن و آسااآا ثروتمناادترر دموکراتآااکتاار و
ص حط بتر از آنچه سه دهه پآش بودندر نآستند؛ برخی حتی بدتر هم هستند .از 1980
تا 2006ر درآمدهای سرانه  6درصاد در ونایوئالر  45درصاد در گاابو و  85درصاد در
عراق کاهش یا ته است .بسآاری از تو آدکنندگا نفت مانند ا جییارهر آن اوار نآجریاهر
سودا و دوباره عراق با چندین دهه جنگ داخ ی وحشتزده شدهاند .این بآمااریهاای
میمن سآاسی و اقتصادی هما چآیی را ایجاد میکنند که بالی منابع نامآده مایشاود.
درستتر این است که این یک بالی ممدنی 1استر از آنجا که این بآماریهاا و بالهاا باه
وسآ ه انواع دی ر منابع طبآمی مانند جن هار آب تمآی یا زمآنهاای حاصا خآی ایجااد
نمی شود .در مآا ممدنیهار نفت که بآش از  90درصد از تجارت مواد ممادنی جهاا را
شام میشودر بیرگترین مشاالت را برای بآشترین تمداد از کشاورها ایجااد مایکناد.
بالی منابع اساساً هما بالی نفت است.
 .2-2مشارکت همگانی (مریم ساالر و یموکراسی)

مشارکت هم انی جریا انطباق تواناییها و استمدادهای مردم با نآازها و اهدا توسامهر
به کمآت و کآفآت نهادهای سآاسی و اجتماعی و جریاا هاا و شاآوههاای رهن ای آ
جاممه متای بوده کاه بادو آنااه اخاتالات شادید در ضااهای اردیر خاانوادگی و
اجتماعی مردم ایجاد کندر بهطور دائم محصواتر روبهار مشاغ ر ممآارها و اهادا ناو
را برای مردم و جاممه تبآآن و ضا را برای اجرای آ راهم میسازد .بسط و توسمه این
نهادها و جریا ها و شآوههای زنادگیر کاار ساادهای نباوده و نآسات و در یاک برناماه
کوتاهمدت و م طمی غآرممان است و نآاز به یک برنامهریایی طاوانیر هم اانیر هماه
جانبهر مستمرر پایدار و مبتنی بر ساختارهای جاممه دارد .تماام تاالب و کوشاشهاا در
این راه با هد و تح ق آ به منوور ایجاد رآیندی مناسب در توسامهر مایبایسات باه
عنوا یک سرمایهگاذاری زیربناایی و ک آادیر ت ای شاود؛ زیارا تاا ضاای مناساب و
محرکههای او آه وجود نداشته باشدر سرمایهگذاریهای آییای و اقتصادی نمایتوانناد
منشأ اثر همآش ی باشند .از این رو برای جوامع توسامه نآا تاهای کاه درصادد طراحای
ا وهای رشد و توسمه درونیا و مستمرندر این سرمایهگذاریها از ن ش و او ویت ک آادی
1. Mineral curse
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برخوردارند و در رآیند بسط و توسمه آنا مآیا او ویاتر کمآات و کآفآات باهشادت
نآازمند تغآآر و تحو است .حضور مردم در رآیندهای توسمهای ازم و ضاروری اسات.
این ضرورت تا بدا حد است که بدو این حضور و مشارکتر تح ق توسمه همه جانباهر
مستمر و پایدار غآرممان است .حضور و مشارکت مردم در امر تصمآمگآریر باه ممناای
مباد ه مؤثر و مت اب ع م و اطالع و نورر از یک سویر بآن حاومت کنندگا و حاومت
شوندگا تمردم) و از سوی دی رر نوارت و کنتر مستمر دو ات اسات .ن اش مسات آم
مردم تا زمانی که اهدا و منابع حاومت و جاممه همسو و در یک راستا نباشندر توسامه
ممان به ممنای آگاهی و ممر ت آنا نسابت باه اوضااع و احاوا اقتصاادی اجتمااعیر
سآاسیر رهن ی و امنآتی یک کشور و جها و همآن طور آگاهی و ممر ت از موقمآتر
توا هار استمدادهار ضمفهای گذشتهر حا و آینده خاود و دی ارا باوده و بادو ایان
حضور ممان است کشوری برای م اطع کوتاهی میه رشد را بچشدر و ی توسامه مماان
نآستر زیرا توسمه هماراه ماردم و بارای ماردم اسات .مساائ و مشااالت اقتصاادی و
اجتماعی جوامع توسامه نآا تاهر ناشای از عم اارد ع اب ا تاادگی تااریخی نواامهاای
اجتماعیر رهن ی و اقتصادی این کشورهاست و به ما میآماوزد کاه بارای رساآد باه
جاممهای منطبق با نآازهای امروزی توسمه یا ت یر راهای جای اساتفاده و باهکاارگآری
جدی تمام اماانات و استمدادهای انسانیر اقتصادی و رهن ی باقی نماناده اسات .بارای
دستآابی به چنآن هد ی راهی جی مشارکتداد مردم در امور و اعما و تمماآم اصاو
دموکراسی با نمودهایی چو امنآت قضاییر برخورداری از آزادی مطبوعات و ق م و بآا
و آزادی احیاب وجود ندارد .توسمه در بستر تفاهم و مشاارکت شاا مایگآاردر ناه در
مآدا های جنگ و نیاع .وجه غا ب جنگها و نیاعها در طو تاریخ از ناتوانی جواماع در
یا تن اشاا مشارکت هم انی بوده و خواهد بود .این نیاعهاا ناشای از نااتوانی در مهاار
بحرا های ناشی از توسمه نآا ت ی رهن یر ذهنیر اخالقی و ممنوی رخ دادهاناد .وقتای
مردم در کارزارهای توسمه مشارکت چندانی نداشته باشندر بآن خود و دو ت اص های را
احساس میکنند که این اص ه بیرگترین عام سوق داد حاومتها به سوی اساتبداد
است .دو تهای جدای از مردم که خواه ناخواه به استبداد کشآده مایشاوندر در تح اق
توسمه تاکنو تو آق نداشتهاند .روبهای استبدادی به جاای آنااه موجباات توسامه و
نوسازی را راهم سازدر مانع عمدهای بر سر راه آ بوده است .اقتصاد نوین با آزادی بآا
بآشااتر و بااازخورد بهتاار مآااا حاکمااا و ا ااراد حاومااتر مشااارکت بآشااتر مااردم در
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تصمآمگآری را رونق میدهد .آزادی یاای از ح اوق مسا م بشار و از اوازم ضاروری و
دموکراسی است تستاریفرر .)1374
 .3پیشینه پژوهش

آکانی و هماارا  1ت )2003در پژوهشی به بررسای اثار رانات نفات بار رشاد اقتصاادی
پرداختند .آنها با استفاده از دادههای تاب ویی به بررسی نوری و تجربی نفارین مناابع در
 47کشور صادرکننده نفت از جم ه کشورهای آ ری ایی در دوره  1970-2000پرداختاه
و به این نتآجه رسآدند که وقوع نفرین منابع در این کشورها بار اثار بآمااری ه نادی و
اثرات نرخ ارز نآست؛ ب اه نبود دموکراسی در این کشورها عام ایجاد رانت نفات شادهر
بنابراینر باعث کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شده است .آنهاا بارای نشاا داد
این رابطه از متغآرهایی مانند درآمد سارانهر نسابت سارمایهگاذاری باه تو آاد ناخاا
داخ یر ثروت نفتر کآفآت نهادیر درآمد سرانه واقمیر رشد جممآت و نارخ ارز اساتفاده
کردند .همچنآنر وانتچ و 2ت)2004ر به بررسی تأثآر منابع طبآمی بر رشد اقتصادی در
حاومتهای دموکراتآک پرداختهاست .وی نشا دادر زمانی که نهادهای دو تای ضامآف
باشند و نبود شفا آت در بودجاه وجاود داشاته باشادر ثاروت باادآورده نفات باعاث باه
وجودآمد استبداد و ا یایش بیثباتی اجتماعی و سآاسی میشود .وی در پژوهش خاود
از متغآرهای ضریب جآنیر نسبت صادرات باه تو آاد ناخاا داخ ای و مآایا تمرکای
دو ت بهره گر ت .وی به شاست دموکراسی در کشورهای خاورمآانه اشااره ماینمایاد و
میگوید با ا یایش درآمد دو تها تمای به ا یایش دموکراسی دارنادر و ای اگار ا ایایش
درآمد ناشی از ثروت نفت باشد باعث کم شد دموکراسی و یا ناپدید شد آ میشاود.
اقتصاددانانی مانند رومر 3ت )1970و وئآ  4ت )1989بر رابطه مثبت مآا راوانی مناابع
طبآمی و رشد اقتصادی تأکآد دارند پاپآراکآ و گارا  5ت)2004ر اثارات مسات آم و
غآرمست آم و ور منابع طبآمی را بار رشاد اقتصاادی بررسای کردناد و باه ایان نتآجاه
رسآدند که وقتی منابع طبآمی به عنوا یک متغآر توضآحی به تنهاایی در نوار گر تاه
میشودر اثر مثبتی روی رشد داردر اما هن امی که متغآرهاای توضاآحی دی اری مانناد
1. Akanni, et. al.
2. Jensen & Wantchekon,
3. Romer
4. Lewis
5. Papyrakis and Gerlagh
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سادر سرمایهگاذاریر درجاه باازبود اقتصاادر رابطاه مباد اه و آماوزب در ماد وارد
میشوندر اثرات آ منفی است .ا وسی و ااگونجو1ت)2005ر برای کشور نآجریاه در دوره
 1980-2003نشا دادند که تو آد و صادرات بخش کشاورزی این کشورر همراه با رونق
نفتی و ا یایش قآمت نفت دچار رکود شده است .برونیچاوی ر2ت)2006ر رابطاه مثبات و
3
ممناداری را بآن رشد اقتصادی و و ور منابع طبآمی بهدست آورد .پااپآراک و گارا
ت )2007در مطا مه ای برای ایاات متحده نشا دادند که و ور منابع اثر منفی و مضر بر
روی رشد این کشور داشته اسات .بادین طریاق مناابع باعاث کااهش سارمایهگاذاریر
سا های تحصآ ر درجه بازبود تجاری و هیینههای تح آق و توسمه شده و سااد را در
جاممه ا یایش میدهد .اوم و کا چوا 4ت)2007ر با بررسی رضاآه بآمااری ه نادی در
کشور روسآه با استفاده از شاخ های ت ویت نرخ واقمی ارزر کاهش رشد بخش صانمت
و ا یایش بخش خدماتر نشا دادند که ا یایش قآمتهای نفت با ا یایش نرخ ارز سبب
کاهش رشد بخش صنمت و رشد اشتغا این بخش شده است .جاآم و آد ناد 5ت)2010ر
به بررسی پدیده نفرین منابع در ایاات متحده آمریاا پرداختند و به این نتآجه رساآدند
که ا یایش منابع طبآمی در این ایاات مخت ف باعث کااهش رشاد اقتصاادی مایشاود.
بوی و هربرت امری 6ت )2011نآی به یاک رابطاه منفای باآن مناابع طبآمای و رشاد
اقتصادی رسآدند.
بهطورک یر کشورهایی که اقتصادشا متای بر منابع طبآمای اساتر نموناههاایی از
شاستهای توسمهای را تجربه کردهاناد و در م ابا ر کشاورهایی کاه از راوانای مناابع
طبآمی کمتری برخوردار بودند تمانند ژاپنر هنگ کنگر کره و ایر ند) نرخهای باااتری
از رشد اقتصادی را تجربه کرده و گروه سوم شام کشورهایی است که بهرغام وابسات ی
باا به منابع او آه تو آاد دارای عم اارد رشاد اقتصاادی خاوبی هساتند تمانناد ناروژ و
بوستوانا) .برای بسآاری از کشورهای در حا توسمهر پآداکرد منابع ارزشامند طبآمای
میتواند عواقب عجآب و گاهی اوقات سآاسی مضار را داشاته باشاد .در کشاورهایی کاه
غنی از نفت هستندر دموکراسی کمترر ثبات اقتصادی کمتر و جنگ های داخ ی شایعتار
از کشااورهای باادو نفاات اساات .از سااا 1980ر جهااا در حااا توساامه ثروتمناادترر
1. Olusi and Olagunju
2. Brunnschweiler
3. Papyrakis and Gerlagh
4. Omes and Kalcheva
5. James and Aadland
6. Boyce and HerbertEmery
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دموکراتآکتر و ص حط ب تر شده است .با این حا ر این موضاوع تنهاا بارای کشاورهای
بدو نفت درست است .دو تهای نفتی پراکنده در خاورمآانهر آ ری ار آمریاای اتاآن و
آسآا ثروتمندترر دموکراتآکتر و ص حط بتر از آنچه سه دهه پآش بودنادر نشادهاناد .از
 1980تا 2006ر درآمدهای سرانه  6درصد در ونیوئالر  45درصد در گابو و  85درصاد
در عراق کاهش یا ته است .بسآاری از تو آدکنندگا نفت مانند ا جییرهر آن وار نآجریهر
سودا و دوباره عراق با چندین دهه جنگ داخ ی وحشتزده شدهاند .این بآمااریهاای
میمن سآاسی و اقتصادی هما چآیی را ایجاد میکنند که بالی منابع نامآده مایشاود.
درست تر این است که این یک بالی ممدنی 1استر چرا که ایان بآمااریهاا و بالهاا باه
وسآ ه انواع دی ر منابع طبآمی مانند جن هار آب تمآی یا زمآنهاای حاصا خآی ایجااد
نمی شود .در مآا ممدنیهار نفت که بآش از  90درصد از تجارت مواد ممادنی جهاا را
شام میشودر بیرگ ترین مشاالت را برای بآشترین تمداد از کشاورها ایجااد مایکناد.
بهطور ک یر بالی منابع کال هما بالی نفت است.
این پژوهش با پژوهشهای پآشآن هم به حا دوره زمانی و هم به حا کشورهای
مورد بررسی متفاوت است .در این پژوهش از متغآرهای دموکراسیر اندازه دو اتر تاورمر
آزادی تجاری و حجم ذخایر نفتی برای بررسی پدیده نفرین منابع استفاده کاردهایام .در
این پژوهش از حجم ذخایر به جای درآمدهای نفتای اساتفاده کاردهایام؛ در حاا ی کاه
بآشتر پژوهش هاای انجاام شاده باه بررسای اثار درآمادهای نفتای بار رشاد اقتصاادی
پرداختهاند .این انتخاب به ما این اماا را میدهد که به نتایج متفاوتی دست یا ته و اثر
وجود این منابع را بر دموکراسی و در نتآجه بر رشد اقتصادی را بررسی نمایآم.
کشورهای مورد بررسی در این پژوهش به سه گروه درآمدی تدرآمد بااار متوساط و
پایآن) بر حسب ت سآمبندی بانک جهانی به شرح زیر ت سآم میشوند:

گروه

درآمد باا

درآمد متوسط
درآمد پایآن

جدول  .1کشورهای منتخب
کشورها

دوره

استرا آار آمریاار ان آ ر دانمارکر نروژ و کانادا

1960-2012

مصرر هندر اندونیی و سوریه

1960-2012

ک مبآار ما ییر ایرا ر گابو ر اکوادور و ا جیایر
مأخذ :بانک جهانی.

1960-2012

1. Mineral curse
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 .4الگو پژوهش و روش برآوری آن
 .1-4تبیین الگو

در این پژوهش از ا وی ا وموا و هماارا ت )2003به صورت زیر استفاده کردهایم:

LGDP = C (1)*LGDP (-1) + C (2)*LGOV + C (3)*LOIL + C (4)*DEM + C
(5)*INF + C (6)*LOPE

که در آ ر متغآرها بهصورت جدو 2ر تمریف میشوند:

جدول  .2ممر ی متغآرها و منبع کسب اطالعات

متغآر

توضآح

منبع دریا ت اطالعات

LGDP

اریتم تو آد ناخا داخ ی به
قآمت ثابت دار سا 2005

)World Bank(2013

LOIL

اریتم حجم ذخایر نفتی به هیار
مآ آو بشاه

)OPEC (2013)&BP(2013

LGOV

اریتم اندازه تهیینهها)ی دو ت به
قآمت ثابت دار سا 2005

)World Bank(2013

DEM

دموکراسی یا مشارکت مردم
تدموکراسی اعدادی بآن منفی  10و
مثبت  10را شام می شود که
شام خود این اعداد نآی میشود).

Center for Global
)polityGeorgeMasonUniversity(2013

LOPE

اریتم آزادی تجاری است که از
جمع صادرات و واردات بر تو آد
ناخا داخ ی بهدست میآید.

)World Bank(2013

INF

شاخ

قآمت مصر کننده

)World Bank(2013

مأخذ :اطالعات این پژوهش.

 .2-4آزمون ایستایی (مانایی )متغیرها

با توجه به ایناه دوره زمانی ب ندمدت این پژوهشر با استفاده از آزمو اوین -اآن چاو
) (LLCایستایی آنها را بررسی میکنآم .نور باه اینااه تماام متغآرهاا در ساطح ایساتا
هستندر بنابراینر نآازی به انجام آزمو هم رایی نآست.
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گروه درآمدی باا
**Prob.

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0002
0/0000
0/0000

Statistic

6
7/89
5/3
4/5
3/4
8/5
11/06

جدول 3
گروه درآمدی متوسط
**Prob.

0/0010
0/0007
0/0003
0/0000
0/0005
0/0395
0/0000

Statistic

3/08
3/2
6
12/11
3/2
6
10

مأخذ :خروجی نرما یار.

گروه درآمدی پایآن
**Prob.

0/0007
0/0156
0/0002
0/0000
0/0000
0/0058
0/0001

Statistic

3/2
18/86
3/53
80/68
4/68
2/52
3/82

متغآر
LGDP
LGOV
LOIL
DEM
INF
LOPE
RESID

 .1-2-4روش گشتاورها تعمیمیافته )(GMM

از جم ه روبهای اقتصادسنجی مناسب بارای حا یاا کااهش مشاا درونایا باود و
همبست ی بآن متغآرهار برآورد مد با استفاده از گشاتاورهای تمماآم یا تاه 1ت)GMM
است .کاس ی و هماارا 2ت )1996ت به ن از ندیری و محمدیر  ) 1390برای نخساتآن
بار از شآوه برآورد  GMMدادههای تااب ویی پویاا در بارآورد ماد هاای رشاد اقتصاادی
استفاده کردند .بر اساس دیدگاه ساچی3ت)2003ت به ن از نادیری و محمادی ) 1390ر
تمآااآن درآمااد ساارانه بایااد بااا مااد هااای پویااا انجااام پااذیرد .در م ا ااهای بونااد و
هماارا 4ت)2001ت به ن از ندیری و محمدی ) 1390ر به طور تفصآ ی استفاده از ایان
روب را در برآورد مد های رشد بررسی کردهاند .روب  GMMبرآوردکننده قدرتمنادی
است که بر خال روب حداکثر راستنماییر نآاز به اطالعات دقآق توزیع جمالت اخاال
ندارد .این روب که در دادههای ت فآ ی پویا استفاده میشودر مبتنی بر این ار اسات
که جمالت اخال در ممادات با مجموعه متغآرهای ابیاری غآرهمبسته است .مد هاای
اثرات ثابت یا تصاد ی به حا آناه ممان اسات جم اه خطاا باا متغآرهاای تاأخآریر
همبست ی داشته باشدر میتواند به ارائه برآوردکننده ناسازگار یا تاوربدار منجار شاود.
هن امی که مد متغآر وابسته به صورت وقفه در سمت راست مد ظاهر میشودر دی ر
برآوردهای  OLSسازگار نخواهد بود.
1. Generalized Method of Moments
2. Caseli, et al.
3. Sachs
4. Bond, et al.

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 165 /

 .2-2-4آزمون سارگان

سازگاری برآوردکنندههای  GMMبست ی به ممتبربود ابیارهای بهکار ر ته دارد .بارای
آزمو این موضوع از آماره پآشنهاد شده توسط آراندو باندر ب ند و باند و آر ونو و بااور
استفاده میشود.
این آزمو که سارگا نام داردر اعتبار ابیارهای به کار ر ته را میسنجد .آماره آزمو
سارگا که از توزیع  χ2با درجات آزادی برابار باا تماداد محادودیتهاای باآش از حاد
مشخ برخوردار است .رضآه صفر مبنی بار همبساتهباود پساماندها باا متغآرهاای
ابیاری را رد میکند .بر اساس نتایج حاص از این آزمو ر متغآرهای ابیاری استفادهشاده
در برآورد مد از اعتبار ازم برخوردارند تهآچ ونه ارتباطی مآا اجیای خطا و ابیارهای
استفاده شدهر وجود ندارد) .نتایج آزمو سارگا را در ادامه برآورد هر مد آوردهایم.

گروه درآمدی باا

**Prob.

0/57

J-Statistic

1/96

جدول  .4نتایج آزمو سارگا
گروه درآمدی متوسط

**Prob.

0/135

گروه درآمدی پایآن

**Prob.

J-Statistic

0/41

1/96

مأخذ :خروجی نرما یار.

J-Statistic

5/6

آزمو دی رر آزمو خودهمبست ی پسماندهای رگرسآو است .نبود خودهمبسات ی
نشا میدهد که تمامی متغآرهای توضآحی تأخآری را میتاوا باه عناوا متغآرهاای
ابیاری مورد استفاده قرار داد .نتایج بررسی مرتبه خودهمبست ی باآن جماالت اخاتال
تفاض گآری شده را در ادامه برآورد هر مد آوردهایم.
جدول  .5نتایج آزمو آراندو باند

گروه درآمدی باا

گروه درآمدی متوسط

گروه درآمدی پایآن

0/0032
0/9733

0/0219
0/3386

0/0003
0/7177

**Prob.

**Prob.

مأخذ :خروجی نرما یار.

**Prob.

توضآح

)AR(1
)AR(2

با توجه به نتایج جدو 3ر میتوا بآا کرد که مرتبه خودهمبسات ی باآن جماالت
اختال از مرتبه یک بودهر بنابراینر روب آراندو باند روب مناسبی بارای حاذ اثارات
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ثابت مد است .بهبآا دی رر مرتبه خودهمبست ی در تفاض مرتبه او جمالت اختال
از مرتبه یک بودهر بنابراینر مد برآوردشده با تفاض وقفهدار مرتباه او روب مناسابی
برای برآورد مد بوده و دارای تورب تصریح مد نآست.
 .5یایهها و نتایج تجربی

نتایج در جدو های 2ر  3و  4را برای گروههای با درآمد پایآنر متوسط و باا با اساتفاده
از روب گشتاورهای تممآم یا ته ) (GMMآوردهایم.
جدول  .6نتایج برآورد مد در کشورهای با درآمد پایآن
با استفاده از روب GMM
گروه کشورهای با درآمد پایآن
0/93
][51
ت)0/0000
-0/082
][3/82
ت)0/0002
0/02
][1/68
ت)0/0838
0/003
][5/78
ت)0/0000
0/003
][2/80
ت)0/0056
0/018
][3/62
ت)0/0004

متغآر
)LGDP(-1

LGOV

LOIL

DEM

INF

LOPE

0/99

R-squared

5/16

J-statistic

0/415

Prob J-statistic

مأخذ :یا تههای این پژوهش.
*توضآح :ت ) بآان ر احتما ر ] [ بآان ر آماره  tاست.
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جدول  .7نتایج برآورد مد در کشورهای با درآمد متوسط
با استفاده از روب GMM
گروه کشورهای با درآمد متوسط

متغآر

1/01
][0/04
ت)0/0000

)LGDP(-1

-0/01
][1/62
ت)0/0956

LGOV

-0/004
][1/67
ت)0/0945

LOIL

0/0001
][1/48
ت)0/1374

DEM

0/0006
][3/13
ت)0/0019

INF

0/0002
][0/040
ت)0/9680

LOPE

0/99

R-squared

1/96

J-statistic

0/135

Prob J-statistic

مأخذ :یا تههای این پژوهش.
*توضآح :ت ) بآان ر احتما ر ] [ بآان ر آماره  tاست.
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جدول  .8نتایج برآورد مد

در کشورهای با درآمد باا با استفاده از روب GMM

گروه کشورهای با درآمد باا
0/96
][62
ت)0/0000

متغآر

)LGDP(-1

0/026
][1/75
ت)0/0799

LGOV

0/05
][2/94
ت)0/0035

LOIL

0/039
][5/6
ت)0/0001

DEM

-0/004
][3/98
ت)0/0001

INF

0/07
][3/55
ت)0/0005
0/99

LOPE
R-squared

8/6

J-statistic

0/572

Prob J-statistic

مأخذ :یا تههای این پژوهش.
*توضآح :ت ) بآان ر احتما ر ] [ بآان ر آماره  tاست.

با توجه به جدو های 2ر  3و 4ر نتایج برای گروههای با درآمد پایآنر متوساط و بااا
با استفاده از روب گشتاورهای تممآمیا ته ) (GMMبه شرح زیر است:

 :LGOV اریتم اندازه تهیینهها) دو ت به قآمات ثابات دار ساا 2000
بوده که دارای اثر منفی و ممناادار در دو گاروه درآمادی متوساط و پاایآن
استر و ی در گروه کشورهای با درآمد بااا دارای اثار مثبات و ممناادار بار
رشد اقتصادی است.
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 :LOIL اریتم حجم ذخایر نفتی به هیار مآ آو بشاه است .حجم ذخاایر
نفتی در گروه درآمدی پایآن و درآمدی باا اثر مثبت و ممناداری بار رشاد
اقتصادی داشتهر و ی در کشاورهای باا درآماد متوساط دارای اثار منفای و
ممنادار بر رشد اقتصادی است.

 :DEM دموکراسی یا مشارکت مردم است .دموکراسی در گروه درآمدی باا
و درآمدی پایآن دارای اثر مثبت و ممناداری بر رشاد اقتصاادی باوده و در
گروه درآمدی متوسط اثر ممناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

 :INF شاخ قآمت مصر کننده است .تورم نآی در گاروه درآمادی پاایآن
دارای اثر مثبت و ممنادار و در گروه درآمدی متوساط دارای اثار ممنااداری
نآست .در گروه درآمدی باا نآی اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
 :LOPE اریتم آزادی تجاری است که از جمع صادرات و واردات بر تو آاد
ناخا داخ ی بهدست میآید .آزادی تجااری در هار ساه گاروه درآمادی
دارای اثر مثبت و ممنادار بر رشد اقتصادی است.

 .6نتیجهگیر

نهادهای اقتصادی در رشد سریع اقتصادی اهمآت راوانی دارند؛ زیارا آنهاا باعاث شاا
داد به ان آیههای مااا مهام اقتصاادی در جامماه هساتند .باهویاژه تاأثآر آنهاا در
سرمایهگذاری آییای و انسانی و نااوری و ساازما تو آاد اسات .تفااوت در نهادهاای
اقتصادی د آ اص ی تفاوت در رشد اقتصادی در کشورهاست .نهادهای اقتصادی نه تنهاا
تمآآنکننده پتانسآ رشد اقتصادی هساتندر ب ااه توزیاعکنناده مناابع در آیناده هام
هستند .ر بر این است که نهاد غا ب اقتصادی با قدرت سآاسی تمآآن میشود که به
نوبه خود تمآآنکننده توزیع منابع موجود هستند .دموکراسایر اساتبداد یاا دیاتااتوری
نهادهای سآاسی -را میتوا به عنوا نمونهای از نوام سآاسی توصآف کارد .نهادهاایسآاسی از طریق قانو دارای قدرت سآاسی هستند؛ اما یک گروه از ا اراد حتای اگار از
طریق نهادها هم قدرت نداشته باشندر ممان است بهطور با فما دارای قادرت سآاسای
باشند .آنها با هر وسآ های از جم ه ارتش بارای تحمآا خواساتههاای خاود در جامماه
استفاده می کنند .این گروه قدرتمند باا دسترسای باه مناابع اقتصاادی جامماهر تواناایی
زیادی در سوء استفاده از نهادهای اساسی دارند .نهادهاای سآاسای باهطاور مسات آم و
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غآرمست آم به دموکراسی آبرا ر دموکراسی غآر آبرا ر استبداد یاا دیاتااتوری ت ساآم
میشوند .بدترین پآامدهای این بال در خاورمآانه یا ت میشوندر منط اهای کاه باآش از
نآمی از ذخایر نفتی اثباتشده جها را در خود جاای داده اسات .ایان منط اه پا از
مناطق دی ر جها در حرکت به سوی دموکراسیر برابری جنسی و اصاالحات اقتصاادی
با اص ه حرکت میکند تآسم اوق و1ر .)2004
در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخاایر نفتای بار رشاد اقتصاادی در ساه گاروه
درآمدی تدرآمد باار درآمد متوسط و درآمد پایآن) برای دوره  1960-2012پارداختآم.
تو آد ناخا داخ ی با یک وقفه دارای اثر مثبت و ممناادار در هار ساه گاروه درآمادی
است .بنابراینر با ا یایش تو آد ناخا در ساا جااریر تو آاد ناخاا در ساا آتای
ا یایش خواهد داشت .هیینههای دو ت تاندازه دو ت) دارای اثار منفای و ممناادار در دو
گروه درآمدی متوسط و پایآن بودهر و ی در گاروه کشاورهای باا درآماد بااا دارای اثار
مثبت بر رشد اقتصادی است تهما طور که در جداو مشخ است در دو گروه درآماد
متوسط و درآمد باا اثر اندازه دو ت بر رشد اقتصادی با در نورگار تن اصا ه اطمآناا
 90درصد ممنادار است) .اندازه دو ت میتواند اثر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی داشته
باشد .ک ر و هماارا ت)1999ر بآا میکنند که هیینههایی مانناد آماوزب و پارورب و
هیینههای عمرانی دو ت باعث ا یایش رشد اقتصادی میشودر و ای هییناههاایی مانناد
امنآت و هیینههای ر اهی تأثآری بر رشد اقتصادی ندارند .باارو 2و همااارا ت )1991و
گارتنی 3و دی را ت )1998و همآنطور بارو در سا  1989نشا دادند که دو ت بایرگ
مانع رشد اقتصادی است و یا ایناه ساای مارتآن 4ت )1997نشا داد که رابطه ضامآفی
بآن رشد اقتصادی و اندازه دو ت وجود دارد .حجم ذخایر نفتی در گروه درآمادی پاایآن
و درآمدی باا اثر مثبت و ممناداری بر رشد اقتصادی داشتهر و ی در کشورهای با درآماد
متوسط دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است .به جرأت میتوا گفت که پدیده نفارین
منابع در گروه درآمدی متوسط وجود دارد که اغ ب کشورهای عمده نفتای و متاای باه
درآمدهای نفتی بوده و بآشتر تک محصو ی هستند .اتاای بآش از حد این کشاورها باه
درآمدهای نفتی مانع از رسآدگی به بخشهای دی ر اقتصادی در این کشورها شده و باه
کاهش رشد اقتصادی در این کشورها منجر مایشاود .آزادی تجااری در هار ساه گاروه
1. Acemoglu, et al.
2. Barro
3.Gwartney
4. Sala.i.Martin
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درآمدی دارای اثر مثبت و ممنادار بر رشد اقتصادی است .تاورم نآای در گاروه درآمادی
پایآن دارای اثر مثبت و ممنادار و در گروه درآمدی متوسط دارای اثر ممنااداری نآسات.
در گروه درآمدی باا نآی اثر منفی و ممناداری بر رشد اقتصادی دارد .میتاوا گفات در
گروه نخستر تورم موتور حرکت رشد اقتصادی است و بدو تورم در این کشاورها رشاد
اقتصادی نآی اتفاق نمیا تدر و ی در گروه سوم یمنی با درآمد بااار تاورم باعاث کااهش
رشد اقتصادی میشود .در خصوص تأثآر نرخ تورم بر رشد اقتصادی دیدگاههای متفاوتی
وجود دارد .برخی ممت دند بآن نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی رابطاه منفای وجاود دارد.
برخی نآی اعت اد دارند که نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی یک ارتباط مثبت دارد .عادهای
نآی ممت دند که یک حد آستانهای برای نرخ تورم وجود دارد .در نرخهای پایآنتر از حاد
آستانهایر رابطه نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی مثبت اسات .در نارخهاای باااتر از حاد
آستانهایر رابطه این دو متغآر منفی است تساهآ ی و همااارا ر  .)1391دموکراسای در
گروه درآمدی باا و درآمدی پایآن دارای اثر مثبت و ممناداری بر رشد اقتصادی اسات و
در گروه درآمدی متوسط اثر ممناداری بر رشد اقتصادی ندارد .در این کشورها باه د آا
اندازه بیرگ دو تر مشارکت مردم در ما آتهاای اقتصاادی چنادا محساوس نآساتر
بنابراینر اثر ممناداری نآی بر رشد اقتصادی در این کشورها نداردر و ی در دو گروه دی ار
درآمدی باعث ا یایش رشد اقتصادی خواهد شد.
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