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The resource curse hypothesis is one of the most complex concepts which is based on Popper’s 
methodology of scientific falsifiability in economics. Economists have suggested different models 
to test this hypothesis. But the experiences of different countries have impeded to make this 
hypothesis into a rule or even theory. This study aims to analyze the transmission channels of oil 
revenue on the economic growth of Iran from 1979 to 2016 using Sachs and Warner’s model. The 
findings show that the oil revenue, as a variable per se, is not damaging for the economy and can 
have a positive impact on the economic growth of Iran; however, when other explanatory variables 
such as physical investment, the degrees of open economy, the relationship between the exchange 
and human resources as transmission channels are considered in the Sachs and Warner’s model, the 
general impact of the oil revenue on the growth decreases significantly, and even stands lower than 
the early condition, which is all because of the impact of the oil revenue on these variables, and also 
its indirect negative impact on the economic growth. Moreover, the results indicate that the increase 
of the physical investment, the degrees of open economy, and the improvement of the human 
resources have a positive impact, while the increase of the exchange relationship has a negative 
impact on the economic growth in Iran. In addition, the significance and the transmission type of 
each channel on the economy was investigated, showing that except human resources, the indirect 
impact of oil revenue was more than the other negative channels on the economic growth of Iran.
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سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

فرضیــۀ نفریــن منابــع از پیچیده تریــن نظریه هایــی اســت کــه مبتنــی بــر اندیشــۀ 
ــان  ــم اقتصــاد مطــرح شــده اســت و اقتصاددان ــر در عل ــی پوپ ــم ابطال گرای روش شناســی عل
ــات  ــا تجربی ــد. ام ــی کرده ان ــه طراح ــن فرضی ــون ای ــور آزم ــی را به منظ ــای مختلف مدل ه
متناقــض در کشــورهای مختلــف از تبدیــل ایــن فرضیــه بــه قانــون و حتــی تئــوری مانــع شــد. 
ــر رشــد اقتصــادی  ــی کانال هــای اثرگــذاری درآمدهــای نفتــی ب هــدف ایــن پژوهــش، ارزیاب
ایــران طــی دورۀ 1357 تــا 1395 بــا اســتفاده از مــدل ســاکس و وارنــر اســت. نتایــج نشــان 
داد درآمدهــای نفتــی به تنهایــی بــرای رشــد اقتصــادی مضــر نیســتند و اثــر مســتقیم مثبتــی 
بــر رشــد اقتصــادی ایــران دارنــد؛ امــا هنگامــی کــه طبــق مــدل پیشــنهادی ســاکس و وارنــر، 
متغیرهــای توضیحــی دیگــر ماننــد ســرمایه گذاری فیزیکــی، درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد، رابطــۀ 
ــل  ــوند، به دلی ــدل می ش ــذاری وارد م ــای اثرگ ــوان کانال ه ــانی به عن ــرمایۀ انس ــه و س مبادل
ــر رشــد  ــر ایــن متغیرهــا و ســپس اثرگــذاری منفــی غیرمســتقیم ب اثــر درآمدهــای نفتــی ب
اقتصــادی، اثــر کل درآمدهــای نفتــی بــر رشــد به شــدت کاهــش می یابــد و بســیار کمتــر از 
ــی،  ــش ســرمایه گذاری فیزیک ــق، افزای ــج تحقی ــق نتای ــن طب ــه می شــود. همچنی ــدار اولی مق
درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد و ارتقــای ســرمایۀ انســانی تأثیــر مثبــت و افزایــش رابطــۀ مبادلــه 
تأثیــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران دارد. عالوه بــر ایــن، میــزان اهمیــت و نــوع اثرگــذاری 
هــر کانــال بــر رشــد اقتصــادی مشــخص و مشــاهده شــد کــه جــز کانــال ســرمایۀ انســانی، 

اثــر غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران از هــر کانــال منفــی اســت. 
.C12, C63, O47, Q43 :JEL طبقه بندی
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سیدپرویز جلیلی کامجو و همکار. مسیرهای اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نفرین منابع طبیعی. 

1. مقدمه
ــای  ــی به شــدت سیاســت  ها و برنامه  ه ــع نفت ــه مناب ــدازه ب ــش از ان ــکای بی ــر، ات ــۀ اخی ــد ده در چن
اقتصــادی دولــت و پیامــد آن، متغیرهــای اقتصــادی ایــران، را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. کشــور 
ــت از اثرات بحرانهای نفتي در امان  ــدۀ نف ــورهای صادرکننده و واردکنن ــر کش ــد دیگ ــز مانن ــا نی م
نمانــده اســت )رضایــی، یــاوری، عزتــی و اعتصامــی، 1394(. تمایــالت رانت جویانــه در ایــن کشــورها 
ــت بخــش دولتــی و تضعیــف  ــه تقوی ــدازد، بلکــه منجــر ب ــق می  ان ــا رشــد اقتصــادی را به تعوی نه تنه
ــای  ــود درآمده ــور ش ــاید تص ــدا ش ــی، 1390(. در ابت ــادی و علم ــود )جه ــی می ش ــش خصوص بخ
ــال  ــد اقتصــادی به دنب ــد و رش ــاد کن ــروت ایج ــرای کشــورها ث ــی ب ــع طبیع ــراوان حاصــل از مناب ف
داشــته باشــد؛ امــا مشــاهدات تجربــی در برخــی مــوارد متناقــض عمــل کرده انــد )Akanni, 2007(؛ 
ــد اقتصــادی  ــا رش ــا ب ــی ام ــع طبیع ــر از لحــاظ مناب ــای فقی ــا اقتصاده ــه کشــورهای ب ــوری  ک به ط
ــت  ــاال اس ــادی ب ــد اقتص ــا رش ــا ب ــی ام ــع طبیع ــاظ مناب ــر از لح ــورهای فقی ــتر از کش ــن، بیش پایی
ــال  ــورهای درح ــاص از کش ــص دورۀ خ ــع مخت ــن مناب ــۀ نفری ــری، 1390(. فرضی ــی و نصی )بهرام
ــۀ تاریخــی  ــن نمون ــتانی، 1388(. مهم تری ــی و گلس ــی نیســت )رحمان ــع طبیع ــعه و دارای مناب توس
ــه قــرن شــانزدهم و ســرریز شــدن حجــم عظیــم طــالی غارت شــدۀ امریــکا  ــوط ب ایــن رویــداد مرب
بــه صنــدوق حکومــت اســپانیا بــود. آثــار ســوء ایــن منابــع ثــروت چنــان بــود کــه اســپانیا پــس از 
چهــار قــرن هنــوز نتوانســته اســت به خوبــی از عواقــب سلســله حوادث بحرانــی ای کــه برایــش پیــش 
آمــد، نجــات یابــد. در قــرون نوزدهــم و بیســتم نیــز، کشــورهای فقیــر از لحــاظ منابــع، ماننــد ژاپــن 
و ســوئیس، جلوتــر از کشــورهایی ماننــد روســیه، ایــران، عــراق و آذربایجــان بودنــد کــه دارای منابــع 

 .)Sachs & Warner, 1995( ــی وســیع هســتند طبیع
ــار  ــر کشــورهاي تولیدکننــدۀ آن  هــا اولیــن  ب ــع طبیعــي ب ــرات منفــي مناب نگراني  هــا درمــورد اث
ــی،  ــم زاده، نصراله ــد )کری ــدار ش ــاي 1950 و 1960م پدی ــعه در دهه  ه ــان توس ــان اقتصاددان در می
ــواد  ــدگان م ــات، صادرکنن ــج برخــی تحقیق ــی و فخــار، 1388(. براســاس نتای صمــدی، داللی اصفهان
ــود  ــاي خ ــه، مزیت  ه ــۀ مبادل ــدن رابط ــر ش ــت بدت ــي به عل ــورهاي صنعت ــا کش ــارت ب ــه در تج اولی
ــر  ــي، اث ــر منف ــن اث ــه ای ــري ب ــان دیگ ــه اقتصاددان ــد )Perbish, 1964(. در ادام ــت مي  دهن را ازدس
 Singer,( ــد ــا صنعــت را اضافــه کردن ــودن پیوندهــاي صــادرات مــواد اولیــه در مقایســه ب محــدود ب
ــه  ــواد اولی ــادرات م ــوزۀ ص ــات از ح ــي، توجه ــوك اول نفت ــال ش ــۀ 1970م و به دنب 1950(. در ده
بــه مســائل و تجربیــات صادرکننــدگان نفــت معطــوف شــد. برخــي مســائل و مشــکالت کشــورهاي 
ــر  ــدي ب ــر ب ــراوان حاصــل از نفــت اث ــدگاه شــد کــه درآمدهــاي ف ــن دی نفتــي موجــب پیدایــش ای

.)Stevence, 2003( ــت ــد داش ــي خواه ــدگان نفت ــادي صادرکنن ــعۀ اقتص ــم  انداز توس چش
ــای  ــم ها و کانال ه ــت، مکانیس ــا نقم ــت ی ــت اس ــت نعم ــه نف ــؤال ها ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
اثرگــذاری مســتقیم و غیرمســتقیم آن بــر متغیرهــای اقتصــادی، به خصــوص رشــد اقتصــادی، چگونــه 
اســت )Bategeka & Matovu, 2011(، چــرا کشــورهای نفت خیــز غالبــاً کشــورهای فقیــری هســتند، 
چــرا رشــد متوســط ایــن کشــورها در چهــل ســال اخیــر بســیار کمتــر از متوســط رشــد اقتصــادی 
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ــد، چــرا ســطح  ــاً سیســتم های سیاســی بســته ای دارن ــن کشــورها غالب ــوده اســت، چــرا ای جهــان ب
ــرمایه گذاری  ــرخ س ــرا ن ــت، چ ــط دنیاس ــر از متوس ــبت ضعیف ت ــورها به نس ــن کش ــوزش در ای آم
ــاری  ــی و پرب ــادی غن ــری اقتص ــی نظ ــم و مبان ــت، مفاهی ــر اس ــورها کمت ــن کش ــداز در ای و پس ان
ــهرت  ــی«2 ش ــای فراوان ــا »معم ــع«1 ی ــالی مناب ــدۀ ب ــۀ »پدی ــه فرضی ــه ب ــت ک ــده اس ــود آم به وج

یافتــه اســت.
ــارك،  ــت )نظــری و مب ــه کار گرف ــی3 )1994( ب ــار ریچــارد آوت ــن  ب ــع را اولی ــالی مناب ــۀ ب فرضی
ــاد  ــن ایج ــی را در ذه ــن تلق ــع، ای ــالی مناب ــی ب ــالح، یعن ــن اصط ــردن ای ــه کار ب ــاید ب 1389(. ش
کنــد کــه تمــام کشــورهای دارای منابــع طبیعــی دارای عملکــرد خوبــی از لحــاظ رشــد و پیشــرفت 
اقتصــادی نیســتند. امــا چنیــن برداشــتی کامــاًل نادرســت و ایــن فقــط فرضیــه اســت. بــرای مثــال 
ــاد ســنگ معــدن و  ــرۀ بســیار زی ــل وجــود ذخی انقــالب صنعتــی در انگلیــس و آلمــان فقــط به دلی
زغال ســنگ ممکــن بــود )Sachs & Warner, 1995(. البتــه در میــان کشــورهای ثروتمنــد در زمینــۀ 
منابــع، کشــورهایی همچــون نــروژ، ایــاالت متحــده، مالــزی، اندونــزی و بوتســوانا هــم وجــود دارنــد 
ــا مدیریــت صحیــح  ــده در اقتصــاد آن هــا نداشــته، بلکــه ب کــه نه تنهــا منابــع طبیعــی نقــش بازدارن
ــع طبیعــی توانســته اند پیشــرفت های اقتصــادی  ــان ورودی درآمدهــای حاصــل از مناب ــع و جری مناب
نظرگیــری داشــته باشــند. امــا درمقابــل، وفــور منابــع طبیعــی از طریــق کانــال افزایــش نابرابــری و 
ســرکوب مالــی منجــر بــه کاهــش رشــد اقتصــادی در ایــران شــده اســت )رضایــی و دیگــران، 1394(. 
ــر رشــد  ــی کانال هــای اثرگــذاری درآمدهــای نفتــی ب ــن پژوهــش ارزیاب ــن ترتیــب، هــدف ای ــه ای ب
اقتصــادی ایــران از دیــدگاه نفریــن منابــع طبیعــی اســت و ســاختار ایــن پژوهــش بــه ایــن ترتیــب 
خواهــد بــود کــه در بخــش دوم پژوهش هــای تجربــی ارائــه می شــود. بخــش ســوم بــه مبانــی نظــری 
ــت  ــد و درنهای ــد ش ــام خواه ــدل انج ــرآورد م ــازی و ب ــارم مدل س ــش چه ــاص دارد. در بخ اختص

ــود. ــه می ش ــر ارائ ــش آخ ــتی در بخ ــنهادهای سیاس ــری و پیش نتیجه گی

2. پیشینۀ تحقیق 
ســاکس و وارنــر )1995( وابســتگي بــه مــواد اولیــه را متــرادف فراوانــي منابــع طبیعــي دانســته  اند. 
ــع طبیعــي اســتوار اســت، نمونه  هایــي شکســت  خورده  ــر مناب کشــورهایي کــه اســاس اقتصادشــان ب
ــنگاپور و  ــره، س ــگ، ک ــن، هنگ  کن ــد ژاپ ــورهایي مانن ــل، کش ــتند؛ در مقاب ــادي هس ــد اقتص از رش
ــرخ رشــد اقتصــادي  ــع طبیعــي داشــتند، دارای ن ــه مناب ســوئیس کــه فقــط دسترســي محــدودي ب
ــۀ  ــرمایه گذاري، درج ــاد، س ــون فس ــذاري همچ ــاي اثرگ ــن کانال ه ــا همچنی ــد. آن  ه ــي بودن باالی
ــی  ــر رشــد اقتصــادي ارزیاب ــوزش را به طــور غیرمســتقیم ب ــه و آم ــودن اقتصــاد، رابطــۀ مبادل ــاز ب ب
ــا ارزیابــی 95 کشــور درحــال توســعه نتیجــه   گرفتنــد کــه  ــر )1997( نیــز ب ــد. ســاکس و وارن کردن

1. Resource Curse Phenomena 
2. Paradox of Plenty 
3. Auty
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ــط  ــان، فق ــن می ــادي دارد. از ای ــرد اقتص ــر عملک ــاري ب ــر زیان ب ــاً اث ــي ذات ــع طبیع ــي مناب فراوان
ــك  ــي )2001( در ی ــد. آوت ــتثنا بودن ــکار مس ــرق ماداگاس ــوس در ش ــزي و موري تی ــور مال دو کش
ــن  ــي بی ــع طبیع ــر مناب ــر از نظ ــورهاي فقی ــرانۀ کش ــد س ــد درآم ــالم می کن ــاري اع ــدي آم جمع  بن
ــاظ  ــد به لح ــورهاي ثروتمن ــه برابر کش ــا س ــن دو ی ــدي بی ــا 1990م داراي رش ــال  هاي 1960 ت س
منابــع طبیعــي بــوده اســت. گیلفاســون4 )2001( بیــن شــدت منابــع طبیعــي و وابســتگي بــه منابــع 
طبیعــي تفــاوت قائــل شــده و کیفیــت مدیریــت منابــع طبیعــی و نهادهــای مســلط بــر ایــن منابــع 
را در تأثیــر آن بــر رشــد اقتصــادی مهم تــر دانســته اند. پاپیراکیــس و جرلــي5 )2004( نشــان دادنــد 
وقتــی منابــع طبیعــی به عنــوان یــك متغیــر توضیحــی به تنهایــی درنظــر گرفتــه شــود، اثــر مثبتــی 
ــرمایه  گذاری،  ــاد، س ــد فس ــری مانن ــی دیگ ــای توضیح ــه متغیره ــی ک ــا هنگام ــد دارد؛ ام ــر رش ب
ــدل  ــذاری در م ــای اثرگ ــوان کانال ه ــوزش به عن ــه و آم ــۀ مبادل ــاد، رابط ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب درج
وارد می  شــوند، منابــع طبیعــی اثــر منفــی روی رشــد دارد. طبــق اظهــارات ســاالي و ســوبرامانیان6 
ــواري و  ــاد، رانت  خ ــا فس ــوان ب ــدت مي  ت ــه را در بلندم ــادي نیجری ــف اقتص ــرد ضعی )2003(، عملک
ــر از بیمــاري هلنــدي توجیــه کــرد و توضیــح داد. اگرچــه  رشــوه  خواري ناشــي از نفــت، بســیار بهت
ــد،  ــرار داده  ان ــر ق ــه را تحــت تأثی ــدي هــردو اقتصــاد نیجری ــع اقتصــادي و بیمــاري هلن ــالف مناب ات
ــگ7  ــي یون ــت. چ ــه اس ــن نیجری ــد پایی ــراي رش ــي ب ــح ناقص ــي توضی ــدي به تنهای ــاري هلن بیم
ــي را هــم  ــي متفاوت ــط تجرب ــه آن رواب ــع طبیعــي و وابســتگي ب ــور مناب )2006( بیــان کــرد کــه وف
ــر ایــن  درقبــال ســطح و هــم درقبــال نــرخ رشــد تولیــد ســرانه نشــان داده   اســت. نتایــج داللــت ب
دارد کــه پدیــدۀ بــالي منابــع فقــط رابطــۀ منفــي بیــن وابســتگي بــه منابــع طبیعــي و رشــد تولیــد 
ــد  ــد تولی ــر رش ــاري ب ــر زیان ب ــي اث ــع طبیع ــي مناب ــه فراوان ــي ک ــا زمان ــد و ت ــس مي  کن را منعک
ــی )2007(،  ــر ســطح تولیــد دارد. براســاس یافته هــای پژوهــش آکان ــد ب ــري مفی نداشــته باشــد، اث
در کشــورهای نفت خیــز آفریقایــی، ابطــۀ منفــی بیــن رشــد اقتصــادی و درآمدهــای ناشــی از فــروش 
ــی از  ــرمایه های ناش ــتقیم س ــی ورود مس ــا ارزیاب ــینجر )2010( ب ــس و برس ــود دارد. دیاک ــت وج نف
ــد کــه  ــه اقتصــاد کشــورهای آفریقایــی و چالش هــای پیــش  رو نشــان دادن ــع طبیعــی ب فــروش مناب
ــر  ــادی منج ــد اقتص ــش رش ــه کاه ــی  ب ــع طبیع ــت مناب ــل از ران ــای حاص ــتقیم درآمده ورود مس
ــر کاالهــای  ــا تأکیــد ب ــی و آوم10 )2010( ب می شــود. جــان8 )2010(، برانکــر9 )2010( و کارمیگانان
ــت در  ــروش نف ــه ورود مســتقیم ارز حاصــل از ف ــد ک ــه نشــان دادن ــل مبادل ــه و غیرقاب ــل مبادل قاب
ــه، بــه کاهــش رشــد اقتصــادی و افزایــش  ــر رابطــۀ مبادل ــا تأثیــر ب کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت، ب

4. Gylfason
5. Papyrakis & Gerlagh
6. Salai & Subramanian
7. Chi Yung
8. John
9. Bruckner
10. Carmignani & Avom
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تــورم منجــر شــده اســت. پــالگ11 )2011( بــا اســتفاده از یــك مــدل پانــل در کشــورهای نفت خیــز 
ــه ایــن نتیجــه دســت  ــا نقمــت. او ب ــا نفــت نعمــت اســت ی ــود کــه آی درپــی پاســخ  ایــن ســؤال ب
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــت ب ــته اس ــی نتوانس ــع طبیع ــعه، مناب ــال توس ــورهای درح ــه در کش ــت ک یاف
کمــك کنــد و در برخــی دوره هــا حتــی رابطــۀ منفــی بیــن منابــع حاصــل از رانــت طبیعــت و رشــد 
ــن روابطــی مشــاهده نمی شــود.  ــا در کشــورهای توســعه یافته چنی اقتصــادی مشــاهده می شــود؛ ام
ــه ارزیابــی درآمدهــای نفتــی و بیمــاری هلنــدی در اوگانــدا پرداختنــد و  بتــاکگا و ماتــوو )2011( ب

ــرد.  ــوان رد ک ــدا نمی ت ــدی را در اوگان ــاری هلن ــۀ بیم ــد فرضی ــه گرفتن نتیج
در شــرایط  گروه هــای هم ســود  افزونه جویــی  تشــدید  موضــوع  بــه   )1382( خیرخواهــان 
حقــوق مالکیــت متزلــزل بــا فراوانــی منابــع طبیعــی پرداختنــد. همچنیــن در ایــن پژوهــش، مــدل 
ــت دارد،  ــا شــرایط کشــورهای توســعه نیافته مطابق ــه ب ــل ک ــن و تورن ــدی لی ــر آزمن ــی اث افزونه جوی
ــی کشــور  ــع، یعن ــالی مناب ــتثنا در بحــث ب ــورد اس ــك م ــا 1357 و ی ــال های 1332 ت ــران س در ای
ــی  ــدی و پدیده های ــر آزمن ــتفاده از اث ــا اس ــت ب ــد. درنهای ــی ش ــی و ارزیاب ــروژ، معرف ــز ن نفت خی
ــدی  ــادی تاح ــای اقتص ــض متغیره ــر متناق ــرکات به ظاه ــد، ح ــع قدرتمن ــای ذی نف ــد گروه ه مانن
ــای  ــور گروه ه ــی( و حض ــادی )قانون ــاخت های نه ــت زیرس ــه غیب ــد و در ادام ــه ش ــن و توجی تبیی
صاحب نفــع قدرتمنــد و رانت جویی هــا و ابهــام در حقــوق مالکیــت به عنــوان دالیلــی از ظهــور 
 ARDL ــدل ــتفاده از م ــا اس ــی )1384( ب ــی و حالف ــکری، اقبال ــد. گس ــمرده ش ــع برش ــالی مناب ب
ــي در  ــر منف ــي تأثی ــف بي  ثبات ــاي مختل ــات، وقفه  ه ــاي بي  ثب ــر تعریف  ه ــاس اکث ــد براس ــان دادن نش
ــر رشــد  ــي  داري ب ــت معن ــر مثب ــز اث ــي نی ــف صــادرات نفت ــاي مختل رشــد اقتصــادي دارد و وقفه  ه
ــات  ــوب تحقیق ــت را در چارچ ــدۀ نف ــورهای صادرکنن ــادی کش ــد اقتص ــلمانی )1384( رش دارد. س
رشــد بین کشــوری و طــی دورۀ زمانــی 1960 تــا 1999م ارزیابــی کــرد و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه 
ــاز بــودن  رســید کــه طــی دورۀ زمانــی مــورد ارزیابــی، ســرمایه  گذاری فیزیکــی، ســرمایۀ انســانی، ب
تجــاری و بهبــود رابطــۀ مبادلــه تأثیــر مثبــت، و تــورم و وفــور منابــع طبیعــی تأثیــر منفــی بــر رشــد 
ــور های  ــوری، کش ــی بین کش ــاالریان )1387( در پژوهش ــت. س ــته اس ــورها داش ــن کش ــادی ای اقتص
ــرد و  ــیم ک ــك تقس ــو اوپ ــك و غیرعض ــو اوپ ــورهای عض ــروه کش ــه دو گ ــت را ب ــدۀ نف صادرکنن
ــرمایۀ  ــی، س ــرمایه گذاری فیزیک ــاد، س ــون فس ــی همچ ــتقیم مختلف ــذاری غیرمس ــای اثرگ کانال ه
ــورهای  ــن کش ــاد ای ــر اقتص ــی ب ــای نفت ــر درآمده ــا تأثی ــاط ب ــه را در ارتب ــۀ مبادل ــانی و رابط انس
صاحــب منابــع طبیعــی معرفــی کــرد. رحمانــی و گلســتانی )1388( نشــان دادنــد کــه رانــت ناشــی 
ــت  ــد شــده و درنهای ــع درآم ــب سیســتم توزی ــه تخری ــران منجــر ب ــی در اقتصــاد ای ــع طبیع از مناب
ــارك )1389(، در  ــری و مب ــای نظ ــق یافته  ه ــت. طب ــته اس ــی داش ــادی را درپ ــد اقتص ــش رش کاه
ــود دارد.  ــدی وج ــۀ هلن ــدم رِد فرضی ــر ع ــی ب ــواهدی مبن ــران ش ــاد ای ــر در اقتص ــۀ اخی ــار ده چه
ــران  ــاد ای ــه اقتص ــی ب ــای نفت ــتقیم درآمده ــد ورود مس ــان دادن ــران )1389( نش ــم زاده و دیگ کری

11. Ploeg
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ــه ضــرر کشــورهای  ــه ب ــر منفــی در ســاختار ســرمایه داشــته اســت. از آنجــا کــه رابطــۀ مبادل تأثی
ــل  ــی کشــورهای مقاب ــدۀ نفــت اســت، در بلندمــدت ســرمایه گذاری در محصــوالت صادرات صادرکنن
ــی و  ــق بهرام ــت. در تحقی ــوده اس ــت ب ــدۀ نف ــورهای صادرکنن ــرمایه گذاری در کش ــودآورتر از س س
ــاری  ــوع بیم ــه وق ــر ب ــی منج ــرون زای نفت ــای ب ــوك های درآمده ــه ش ــده ک ــری )1390( آم نصی
هلنــدی در اقتصــاد ایــران در ســه دهــۀ گذشــته شــده اســت. رضایــی و دیگــران )1394( بــه ارزیابــی 
ــذاری  ــال اثرگ ــی و رشــد اقتصــادی از کان ــر ســرکوب مال ــع طبیعــی )نفــت و گاز( ب ــور مناب ــر وف اث
بــر توزیــع درآمــد پرداختنــد و دریافتنــد کــه افزایــش درآمدهــای نفتــی موجــب افزایــش نابرابــری 
می شــود و مطابــق بــا آنچــه پیش بینــی می شــد، افزایــش نابرابــری نیــز بــه افزایــش ســرکوب مالــی 
ــت.  ــده اس ــر ش ــادی منج ــد اقتص ــش رش ــه کاه ــز ب ــی نی ــرکوب مال ــد. س ــن می زن ــاد دام در اقتص
همچنیــن می تــوان از اثــر منفــی وفــور درآمدهــای نفتــی )اثــر مســتقیم( بــر رشــد اقتصــادی و اثــر 

ــرد. ــام ب ــری ن ــر نابراب مثبــت آن ب

3. مبانی نظری
ــی می کننــد،  ــع و رشــد اقتصــادی را ارزیاب ــور مناب ســاختار مدل هــای رایجــی کــه رابطــۀ میــان وف
تقریبــاً همیشــه یکســان و مشــابه بــوده اســت. یــك وابســتگی بــه منابــع طبیعی بــر برخــی از متغیرها 
ــر می گــذارد کــه ســبب کاهــش رشــد اقتصــادی می شــوند. یــك چالــش  و کانال هــای نامعلومــی اث
ــه بررســی و ارزیابــی تجربــی در  بســیار مهــم بــرای نظریه پــردازان رشــد و نیــز اقتصاددانانــی کــه ب

ــد، مشــخص و تعریــف کــردن تقریبــی ایــن متغیرهــا و کانال هاســت.  ایــن گرایــش می پردازن
برخــي از کشــورهاي عضــو ســازمان اوپــك رابطــۀ منفــي بیــن درآمدهــاي نفتــي و تولیــد ناخالــص 
ــي را در بلندمــدت و رابطــۀ منفــي بیــن درآمدهــاي نفتــي و ســرمایه  گذاري را در کوتاه  مــدت  داخل
ــال  تأییــد مي  کننــد. داده  هــاي موجــود درخصــوص کشــورهاي عربســتان ســعودي، مکزیــك و ونزوئ
ــا در  ــي آن  ه ــص داخل ــد ناخال ــرانۀ تولی ــد س ــرخ رش ــی، ن ــای نفت ــود درآمده ــد باوج ــان مي  ده نش
ــز  ــان داد تمای ــگ )2006( نش ــي یون ــت )Stevence, 2003(. چ ــوده اس ــي ب ــال  ها منف ــي س برخ
ــرخ  ــر ســطح و ن ــع طبیعــي ب ــع مهــم اســت و تأثیــرات مناب ــه مناب ــع و وابســتگي ب بیــن وفــور مناب
ــراي  ــوان جایگزینــی ب ــي به عن ــع داخل ــه مناب ــاوت اســت. او از نســبت وابســتگي ب ــد متف رشــد تولی
وفــور منابــع اســتفاده مي  کنــد و در اثــر ایــن وابســتگي بــر ســطح تولیــد و نــه رشــد تولیــد تمرکــز 
ــاس اند؛  ــیار حس ــی بس ــورد ارزیاب ــي م ــه دورۀ زمان ــه ب ــای صورت   گرفت ــه پژوهش ه ــد. البت می کن
ــا قبــل از دهــۀ 1970م رشــد اقتصــادي ســریع تري  ــع طبیعــي ت ــه مناب ــرا کشــورهاي وابســته ب زی
ــاي 1970 و  ــت در دهه  ه ــت نف ــانات قیم ــالوه نوس ــتند )Auty, 1994(. به ع ــورها داش ــر کش از دیگ
ــۀ  ــا رابط ــج شــده اســت )Stinigs, 2001(. ام ــن نتای ــورش ای ــث ت ــراوان باع ــال ف ــه احتم 1980م ب
ــادي از  ــع طبیعــي، حتــي درصــورت کنتــرل تعــداد زی ــي مناب منفــي بیــن رشــد اقتصــادي و فراوان
ــان ســرمایه  هاي  ــا هم ــت و گاز ی ــاي نف ــد. درآمده ــي مي مان ــوي باق ــان ق ــر، همچن ــاي دیگ متغیره
ــج  ــا به تدری ــد؛ ام ــي دارن ــرمایه  هاي فیزیک ــم س ــر حج ــت ب ــر مثب ــي اث ــال  هاي ابتدای ــي در س طبیع
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ــان، 1386(. ــد )نادری ــت مي  کن ــدن حرک ــي ش ــمت منف ــه به س ــن رابط ــاله، ای ــس از دورۀ دوس و پ
در ایــن پژوهــش، چهــار بســتر عمــده  کــه در ایــن میان بیشــترین نقــش را داشــته  و اندیشــمندان 

بیشــتر بــه آن هــا  توجــه کرده انــد، ارزیابــی شــده اســت: 
ـ بیمــاری هلنــدی و ســرمایة خارجــی: به طــور خالصــه، در مــدل بیمــاری هلنــدی کــه پــس 
ــای شــمال در  ــس از کشــف شــدن نفــت و گاز در دری ــه انگلســتان( پ ــد )و البت ــخ هلن ــۀ تل از تجرب
ــرای هــر اقتصــاد ســه بخــش درنظــر گرفتــه می شــود:  ــه ایــن اســم نامیــده شــد، ب دهــۀ 1970م ب
ــی  ــع طبیع ــن مناب ــدون درنظــر گرفت ــه ب ــل مبادل ــی، بخــش قاب ــع طبیع ــۀ مناب ــل مبادل بخــش قاب
ــول  ــت پ ــی، به همــراه تقوی ــع طبیع ــت بیشــتر مناب ــه. برخــورداری از موهب ــل مبادل و بخــش غیرقاب
ــود. از  ــر می ش ــه منج ــل مبادل ــش غیرقاب ــرای بخ ــتری ب ــای بیش ــه تقاض ــدل، ب ــن م ــی در ای داخل
طرفــی قیمــت نســبی همــۀ کاالهــای غیرمبادلــه ای افزایــش می یابــد، رابطــۀ مبادلــه بدتــر می شــود 
ــده  ــن پدی ــد. ای ــش می یاب ــود و کاه ــران می ش ــی گ ــازار جهان ــای ب ــه قیمت ه ــبت ب ــادرات نس و ص
 Torvik, 2001; Gylfason, 2001a & 2001b( ــا عنــوان »بیمــاری هلنــدی« شــناخته شــده اســت ب

 .);Sachs & Warner, 1995
از  بیــش  و  می کنــد  آســان  رانــت  دریافــت  بــرای  را  راه  طبیعــی  منابــع  رانت جویــی:  ـ 
فعالیت هــای مؤثــر بــه رانت جویــی رقابتــی منجــر می شــود. همچنیــن رانــت منابــع طبیعــی 
 عامــالن اقتصــادی را تحریــك می کنــد کــه بــرای دسترســی بــه ایــن منابــع بــه دولــت رشــوه دهنــد 
ــا  ــب ب ــی اغل ــع طبیع ــالوه مناب )Sachs & Warner, 1995 ;Torvik, 2001; Gylfason, 2001a(. به ع
ــور  ــا به منظ ــد ت ــا در تالش ان ــن گروه ه ــتند. ای ــاط هس ــی درارتب ــوذ سیاس ــای بانف ــش گروه ه پیدای
ــاد  ــتعد فس ــت های مس ــتند، در سیاس ــۀ کل نیس ــه و جذب ــورد عالق ــه م ــت هایی ک ــن سیاس پذیرفت

 .)Mauro, 1995b( ــد ــر بگذارن تأثی
ــال  ــن  ح ــرد؛ درعی ــد ک ــدا خواه ــع وابســتگی پی ــد مناب ــت درآم ــه ران ــی ب ــر به نوع ــت رانتی دول
ــل  ــه تبدی ــرل جامع ــرای کنت ــزاری ب ــه اب ــرار خواهــد داشــت و ب ــرل حاکمــان ق ــت در کنت ــن ران ای
خواهــد شــد. شــکل  گیری ایــن رانــت موجــب افزایــش اســتقالل دولــت از جامعــه، ایجــاد مانــع در 
ــا  ــن ب ــود. همچنی ــت می  ش ــی دول ــتخراجی و بازتوزیع ــوان اس ــف ت ــعۀ سیاســی و تضعی مســیر توس
دگرگونــی در قشــربندی اجتماعــی و تضعیــف ماهیــت نمایندگــی دولــت، بــر روابــط دولــت و جامعــه 
ــدید  ــادی و تش ــعۀ اقتص ــای توس ــالل در برنامه  ه ــال اخت ــر از دو کان ــت رانتی ــذارد. دول ــر می گ تأثی

ــی، 1387(. ــذارد )میرتراب ــر می  گ ــاد تأثی ــر اقتص ــی ب ــی و مصرف گرای ــۀ رانت جوی روحی
ـ آمــوزش و ســرمایة انســانی: امــروزه ایــن اصلــی بدیهــی و نظریــۀ مســتحکم تجربــی اســت کــه 
میــزان آمــوزش بــا رشــد اقتصــادی در کشــور ارتبــاط مســتقیم معنــا دار و قــوی دارد؛ به طــوری  کــه 
ــاد می شــود.  ــر رشــد اقتصــادی ی ــذار ب ــن متغیرهــای مســتقل اثرگ ــه  یکــی از مهم تری ــوزش ب از آم
از ایــن  رو ارتبــاط میــان منابــع طبیعــی و به طــور خــاص نفــت و آمــوزش در ایــن کشــورها ارزیابــی 
ــی  ــوس و منف ــری معک ــت اث ــاص نف ــور خ ــی و به ط ــع طبیع ــه مناب ــود ک ــتدالل می ش ــن اس و چنی
ــانی  ــرمایۀ انس ــرای س ــه ب ــه ای را ک ــش کارخان ــی بخ ــع طبیع ــق مناب ــذارد. رون ــوزش می گ ــر آم ب
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ــوب کاهــش  ــت مطل ــا کیفی ــوزش ب ــه آم ــاز ب ــدی مهمــی اســت، کاهــش می دهــد و نی بخــش تولی
ــاس  ــی احس ــع طبیع ــور مناب ــه وف ــت ک ــده اس ــان ش ــن بی ــد )Gylfason, 2001a(. همچنی می یاب
 Sachs( ــه تنبلــی می شــوند ــادآورده منجــر ب ــان را به وجــود مــی آورد: ثروت هــای ب غلطــی از اطمین
ــا مهــارت زیــاد نیســت و هیــچ  ــه نیــروی کار ب Warner, 1995 &(. در بخــش مــواد اولیــه، نیــازی ب
ــدۀ  ــعۀ آین ــر توس ــن ام ــود. ای ــاس نمی ش ــوزش احس ــرای آم ــتر ب ــت بیش ــرف وق ــه ص ــی ب ضرورت
ــث  ــد و باع ــدود می کن ــد، مح ــاز دارن ــی نی ــوب آموزش ــت مطل ــه کیفی ــه ب ــر را ک ــای دیگ بخش ه
 Gylfason, 2001a & 2001b; Sachs & Warner,( کاهــش گســترش تکنولــوژی در اقتصــاد می شــود

 .)1999a
ـ پس انــداز، ســرمایه گذاری و ســرمایة فیزیکــی: همان طــور کــه می دانیــم، پس انــداز 
ــادی  ــد اقتص ــل رش ــن عوام ــی از مهم تری ــرمایه گذاری یک ــه س ــا ب ــن پس اندازه ــدن ای ــل ش و تبدی
اســت. ثــروت منابــع طبیعــی و به طــور خــاص نفــت نیــاز بــه پس انــداز و ســرمایه گذاری را کاهــش 
ــر  ــه به نظ ــد ک ــاد می کنن ــی را ایج ــروت آت ــی از ث ــان مداوم ــی جری ــع طبیع ــون مناب ــد؛ چ می ده
می رســد کمتــر بــه انتقــال ســرمایۀ ســاخت بشــر بــه دوره هــای آینــده مرتبــط باشــد. باوجــود ایــن، 
ــه قیمت  هــاي جهانــي کاالهــاي دیگــر انعطاف پذیــري  قیمت  هــاي جهانــي کاالهــاي اولیــه نســبت ب
بیشــتري از خــود نشــان مي دهنــد. بنابرایــن اقتصــادی کــه برپایــۀ تولیــد اولیــه قــرار دارد، به آســانی 
ــرای ســرمایه گذاران  از رونــق بــه رکــود اقتصــادی منتقــل خواهــد شــد و ایــن امــر نااطمینانــی را ب
در صرفه هــای منابــع طبیعــی ایجــاد می کنــد )Sachs & Warner, 1999a(. به عــالوه در زمــان 
رونــق منابــع طبیعــی، افزایــش رانت هــا در بخــش اولیــه باعــث جابه جایــی عوامــل تولیــد از بخــش 
ــازده صعــودی  ــا ب ــاً بخــش تولیــدی ب ــه می شــود. غالب ــواد اولی ــه بخــش م ــه ای )تولیــدی( ب کارخان
ــش  ــدازۀ بخ ــدن ان ــك ش ــت. کوچ ــده اس ــخص ش ــت مش ــای مثب ــاس و خروجی ه ــه مقی ــبت ب نس
ــود  ــره وری و س ــرمایه گذاری ها، به ــش در س ــه کاه ــیدن ب ــرعت بخش ــا س ــاد ب ــدی در اقتص تولی
 Sachs & Warner, 1995 & 1999a; Gylfason( می دهــد  کاهــش  بیشــتر  را  ســرمایه گذاری ها 

.)2000 & 2001a
ــر  ــی عالوه ب ــای نفت ــد درآمده ــان می ده ــش نش ــینۀ پژوه ــری و پیش ــی نظ ــدی مبان جمع بن
ــورد  ــد م ــه بای ــد ک ــتقیم دارن ــذاری غیرمس ــای اثرگ ــادی، کانال ه ــد اقتص ــر رش ــتقیم ب ــر مس تأثی
توجــه سیاســت گذاران باشــد؛ زیــرا ممکــن اســت کانال هــای غیرمســتقیم درجهــت معکــوس عمــل 
ــی کانال هــای اثرگــذاری درآمدهــای  ــرات مســتقیم را خنثــی کنــد. همچنیــن افــق زمان ــد و اث نمای
ــن موضــوع در سیاســت گذاری اقتصــادی در اقتصــاد  ــاوت اســت. ای ــر رشــد اقتصــادی متف ــی ب نفت
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــف کانال ه ــی مختل ــای زمان ــرا افق ه ــت؛ زی ــم اس ــیار مه ــردی بس کارب
ــه واکنش هــای متفــاوت کارگــزاران ُعقالیــی می شــود و ممکــن اســت به دلیــل ناســازگاری  منجــر ب
ــد  ــان می ده ــات نش ــج تحقیق ــال نتای ــرای مث ــرد. ب ــرار گی ــر ق ــت تأثی ــا تح ــد نیروه ــی، براین زمان
ــرار  ــر ق ــدت شــدیداً تحــت تأثی ــال مســتقیم رشــد اقتصــادی را در کوتاه م ــی از کان ــای نفت درآمده
می دهــد؛ امــا بــر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی از طریــق تغییــرات نــرخ ارز در بلندمــدت مؤثــر 
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ــاد  ــت و فس ــاد ران ــر ایج ــا ب ــت؛ ام ــر اس ــدت مؤث ــانی در بلندم ــرمایۀ انس ــعۀ س ــر توس ــا ب ــت. ی اس
در کوتاه مــدت تأثیــر دارد. درنهایــت از مباحــث پیشــینۀ پژوهــش و مبانــی نظــری برمی آیــد 
ــی و  ــرمایه گذاری خارج ــال س ــادی از کان ــد اقتص ــر رش ــران ب ــاد ای ــی در اقتص ــای نفت ــه درآمده ک
خصوصــی، ایجــاد رانــت و درپــی آن فســاد، ایجــاد بســتر مناســب بــرای توســعۀ ســرمایۀ انســانی از 
طریــق ســرمایه گذاری درآمدهــای نفتــی در آمــوزش، از طریــق فرضیــۀ بیمــاری هلنــدی بــر تجــارت 
ــران و بیشــتر کشــورهای صادرکننــدۀ  ــودن درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد ای ــرون زا ب آزاد، به دلیــل ب
ــر رشــد  ــر اقتصــاد تحمیــل می کنــد، ب ــه ب ــال رابطــۀ مبادل نفــت، تأثیــری کــه ایــن درآمدهــا از کان

اقتصــاد مؤثــر خواهــد بــود.

4. روش تحقیق
رشــد اقتصــادي بــه فراوانــي منابــع طبیعــي (R) بســتگي دارد و یکــي از اهــداف ایــن پژوهــش مشــخص 
کــردن عالمــت ایــن وابســتگي اســت. همچنیــن براســاس پژوهش هــای تجربــي مشــخص شــده   کــه 

رشــد اقتصــادي بــه بــرداري از متغیرهــاي توضیحــي دیگــر (Z) نیــز وابســته اســت. 

 )1(

ــه در  ــت ک ــی اس ــع طبیع ــی مناب ــزان فراوان ــر R می ــرانه و متغی ــادي س ــد اقتص ــرخ رش G ن
ــای  ــود. در پژوهش ه ــور می ش ــت منظ ــادرات نف ــل از ص ــای حاص ــدار درآمده ــش مق ــن پژوه ای
ــرمایه  گذاري  ــاد، س ــون فس ــي همچ ــاي گوناگون ــان، از متغیره ــر جه ــف در سراس ــي مختل تجرب
ــه،  ــۀ مبادل ــي، رابط ــاي جغرافیای ــاد، متغیره ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب ــانی، درج ــرمایۀ انس ــي، س فیزیک
ــت  ــت سیاس ــا و کیفی ــي، نهاده ــتقیم خارج ــرمایه  گذاري مس ــت، س ــارج دول ــت، مخ ــد جمعی رش
کالن اقتصــادي در بــردار Z  اســتفاده شــده اســت. پژوهشــگران برمبنــاي ماهیــت تحقیــق و 
ــورد  ــور م ــه کش ــه ب ــا توج ــد. ب ــاب کرده  ان ــف را انتخ ــاي مختل ــر، متغیره ــورد نظ ــورهاي م کش
ــرمایه گذاري  ــد از: س ــردار Z عبارت ان ــاي ب ــش، متغیره ــن پژوه ــود، در ای ــرایط موج ــی و ش ارزیاب
ــی.  ــوزش( و فســاد مال ــه، ســرمایۀ انســاني )آم ــودن اقتصــاد، رابطــۀ مبادل ــاز ب فیزیکــي، درجــۀ ب
ــرآورد  ــراي ب ــرآورد می شــود و ب ــی ب ــه کار گرفتــن داده  هــاي آمــاري داخل ــا ب ــاً ب ــن مــدل عمدت ای

از رگرســیون  هاي رشــد اســتفاده می شــود. 

 )2(

 INV ،)شــاخصی بــرای فراوانــي منابــع طبیعــي )درآمدهــاي نفتــي OIL به طــوري  کــه
ــاخص  ــه، SCH ش ــۀ مبادل ــاد، TOT رابط ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب ــي، OPN درج ــرمایه  گذاري فیزیک س
ــور  ــد، وف ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همان ط ــاد اس ــاخص فس ــوزش( وCOR  ش ــاني )آم ــرمایۀ انس س
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ــي  ــتقیم )به عبارت ــار غیرمس ــادي، داراي آث ــد اقتص ــر رش ــتقیم ب ــر مس ــر اث ــي عالوه ب ــع طبیع مناب
ــوان  ــي به عن ــاي نفت ــر درآمده ــه، اث ــن در ادام ــت. بنابرای ــز اس ــذاري( نی ــاي اثرگ ــان کانال  ه هم
ــردار  ــاي ب ــك از متغیره ــر هری ــه ب ــور جداگان ــۀ )3( به ط ــق معادل ــع، طب ــور مناب ــاخصي از وف ش
ــۀ  ــي معادل ــه از جایگزین ــن معادل ــه ای ــۀ )4( )ک ــق معادل ــت و طب ــرآورد می  شــود. درنهای ــز ب Z نی
ــتقیم و  ــرات مس ــدۀ   اث ــه دربرگیرن ــد ک ــي رش ــدل اصل ــه م ــت( ب ــده اس ــت آم )3( در )1( به   دس
ــادالت )3( و )4(  ــید. مع ــم رس ــد اقتصــادي اســت، خواهی ــر رش ــي ب ــاي نفت غیرمســتقیم درآمده

ــه  ایــن صــورت اســت: ب

 )3(

 )4(
 

بایــد توجــه داشــت کــه معادلــۀ )4( برخــالف معــادالت قبلــی، به طــور مســتقیم بــرآورد نمی شــود، 
بلــكه محاســبه می گــردد. عالوه بــر ایــن، عبــارت  در معادلــۀ )4( اســت کــه مجمــوع 

اثــرات )مســتقیم و غیرمســتقیم( درآمدهــاي نفتــي را روي رشــد اقتصــادي خواهــد ســنجید.
ــي  ــرخ رشــد GDP واقعــي ســرانه در دورۀ زمان ــرخ رشــد GDP واقعــي ســرانه )Gt(: از ن ــف. ن ال

ــا 1395. 1357 ت
.GDP نســبت درآمدهاي نفتي بر :)OIL( ب. شــاخص وفور منابع طبیعي )درآمدهاي نفتي

ــول دوره  ــه GDP در ط ــرمایه  گذاري ب ــبت س ــي )Investment(: از نس ــرمایه  گذاري فیزیک ج. س
اســتفاده شــده اســت.

ــه  ــی و واردات ب ــادرات غیرنفت ــوع ص ــبت مجم ــاد )Openness(: نس ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب د( درج
.GDP

ــه شــاخص قیمــت  ــه )Terms of Trade(: نســبت شــاخص قیمــت صــادرات ب هـــ. رابطــۀ مبادل
واردات.

ــراي  ــاري ب ــوان معی ــطه به عن ــام در دورۀ متوس ــرخ ثبت ن ــاني )Schooling(: ن ــرمایۀ انس و. س
ــوزش. آم

ــاد  ــر فس ــه متغی ــوط ب ــای مرب ــتن داده ه ــار داش ــرای دراختی ــي )Corruption(: ب ــاد مال ی. فس
ــوان  ــا عن ــاری ب ــی و عص ــش صادق ــر در پژوه ــن متغی ــرای ای ــت آمده  ب ــای به دس ــی از داده ه مال

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ــازی« ب ــق ف ــتفاده از منط ــا اس ــران ب ــی در ای ــاد مال ــری فس »اندازه گی
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5.یافته های تحقیق
جدول 1. نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافتة ADF برای سطح متغیرها

انباشتگیماناییسطح معنا داریمقدار بحرانیآمارۀ آزمون متغیرها در سطح

G-3,48-2,940,05مانا در سطح( )0I

OIL-1,61-2,610,1نامانا در سطح( )I ×

DOIL-5,16-3,630,01مانا با یك تفاضل( )1I

INV-1,51-2,620,1نامانا در سطح( )I ×

DINV-6,6-3,650,01مانا با یك تفاضل( )1I

OPN-0,93-3,620,01نامانا در سطح( )I ×

DOPN-5,44-3,630,01مانا با یك تفاضل( )1I

TOT-2,23-3,630,01نامانا در سطح( )I ×

DTOT-8,05-3,620,01مانا با یك تفاضل( )1I

SCH-1,24-2,610,1نامانا در سطح( )I ×

DSCH-5,65-3,630,01مانا با یك تفاضل( )1I

COR-3,46-2,940,05مانا در سطح( )0I

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های تحقیق(



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

58

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

سیدپرویز جلیلی کامجو و همکار. مسیرهای اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نفرین منابع طبیعی. 

معادلــۀ رشــد )1( را کــه در بــاال معرفــی شــده، بــا اســتفاده از روش OLS و بــا افزایــش 
ــس  ــدول 2 منعک ــن در ج ــج تخمی ــم. نتای ــن می زنی ــای Z تخمی ــۀ متغیره ــۀ مجموع مرحله به مرحل
شــده اســت. در ابتــدا فقــط متغیــر درآمدهــاي نفتــي )OIL( را وارد مــدل مي  کنیــم. نتایــج در ســتون 1 

ــده اســت. جــدول 3 آم
جدول 2. رگرسیون رشد اقتصادی

مدل
ششم

مدل
پنجم

مدل
چهارم

مدل
سوم

مدل
دوم

مدل
اول

Dependent
Variable: G

-9,49-3,66-1,54-6,411,421,24C

59,68
)3,06(

54,7
)2,8(

65,46
)3,22(

68,76
)3,19(

76,51
)3,33(

54,28
)2,27(*

OIL

45,71
)2,2(

50,36
)2,42(

43,99
)1,98(

56,23
)2,45(

69,58
)2,9(-Investment

26,17
)2,6(

31,57
)3,35(

29,39
)2,92(

26,43
)2,49(--Openness

-0,0191
)-1,1(

-0,0284
)-1,75(

-0,0386
)-2,3(--- Terms

ofTrade

1,92
)2,34(

1,87
)2,25(----Schooling

1,24
)1,39(-----Corruption

0,510,50,440,360,260,1R.S adjusted

383838383838N

* اعداد داخل پرانتز نشانگر آمارۀ t هستند. 
)منبع: یافته های تحقیق( 

ســپس در ســتون 2 جــدول، متغیــر ســرمایه گذاری وارد می شــود. از ســتون 2 جــدول 2 
ــه  ــش یافت ــداری افزای ــر ســرمایه   گذاری، مق ــا ورود متغی ــی ب ــد نفت ــب درآم مشــخص اســت کــه ضری
ــن  ــزان ای ــد، از می ــر رش ــذار ب ــر اثرگ ــای دیگ ــا ورود متغیر ه ــت. ب =t( اس ــا دار )3,33  ــاًل معن و کام
ــدول 2  ــدي ج ــتون  هاي بع ــردد.  در س ــه برمی گ ــطح اولی ــه س ــاً ب ــود و تقریب ــته می ش ــب کاس ضری
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ــودن  ــاز ب ــه مــدل رشــد اضافــه مي شــوند. درجــۀ ب ــه ب نیــز متغیرهــاي مســتقل دیگــر مرحله به مرحل
ــه  ــا حرکــت ب ــا هســتند. ب ــن متغیره ــۀ ای ــوزش و شــاخص فســاد ازجمل ــه، آم اقتصــاد، رابطــۀ مبادل
ــده  ــن تعدیل ش ــب تعیی ــه ضری ــود ک ــاهده می ش ــي، مش ــتون  هاي انتهای ــدول و س ــت ج ــمت راس س
درحــال افزایــش اســت کــه ایــن امــر کامــاًل مطابــق بــا پیش بینــی اســت. همان طــور کــه در ســتون 
ــذاري آن  ــي و اثرگ ــاي نفت ــب مســتقیم درآمده ــود، ضری ــده مي  ش ــل آن دی ــتون  هاي ماقب ــر و س آخ
ــه ارزیابــی دقیق  تــر  ــذا ایــن نتایــج و یافته  هــا ب ــر رشــد اقتصــادي مثبــت و کامــاًل معنــا  دار اســت. ل ب
کانال  هــای اثرگــذاري یــا به عبارتــی اثــرات غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی نیــاز دارد. بــا اضافــه کــردن 
متغیــر فســاد، مشــاهده می شــود کــه ایــن متغیــر معنــا داری اندکــی دارد و همچنیــن متغیــر رابطــۀ 
ــا حــذف شــاخص فســاد از مــدل، معیارهــای آکائیــك و  ــه را نیــز بی معنــا می کنــد. از طرفــی ب مبادل
ــرای ســتون شــمارۀ 5 جــدول 2، معیــار آکائیــك  هنــان  ـ  کوییــك کاهــش نمی یابنــد؛ به طوری کــه ب
6,28، معیــار شــوارتز 6,54 و معیــار هنــان  ـ  کوییــك برابــر 6,37 اســت. بــرای ســتون شــمارۀ 6 جــدول 
ــذا  ــر 6,37 اســت. ل 2 نیــز معیــار آکائیــك 6,27، معیــار شــوارتز 6,58 و معیــار هنــان  ـ  کوییــك براب
ــا،  ــاداری متغیره ــح آن و معن ــح صحی ــدل و تصری ــای م ــتر از خروجی ه ــه بیش ــان هرچ ــرای اطمین ب
مــدل پژوهــش را بــدون لحــاظ کــردن متغیــر فســاد و طبــق ســتون 5 جــدول 2 کــه مــدل رگرســیونی 
ــاهده  ــت، مش ــدول 2 اس ــتون 5 ج ــان س ــه هم ــدول 3 ک ــد. در ج ــد ش ــرآورد خواه ــت، ب ــی اس نهای
ــا معنــا داری  ــر 54,7 و ب می شــود کــه رابطــۀ مســتقیم بیــن درآمدهــای نفتــی و رشــد اقتصــادی براب

)t=2,8( اســت. 
جدول 3. رگرسیون نهایی رشد اقتصادی

COILInvestmentOpennessTradeSchoolingمتغیر

0,02841,87-3,6654,750,3631,57-ضریب

)2,25()1,75-()3,35()2,42()2,8()42,3(آماره

)منبع: یافته های تحقیق(

طبــق جــدول 3، رابطــه ا ی به شــدت معنــا دار )t=3,35( و معــادل 31,57 بیــن درجــۀ بــاز بــودن 
اقتصــاد و رشــد اقتصــادی برقــرار اســت. درواقــع هــر یــك واحــد تغییــر در درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد 
ــی شــده،  ــر GDP معرف ــی و واردات ب ــن پژوهــش نســبت مجمــوع صــادرات غیرنفت ــه در ای ــران ک ای
باعــث تغییــری در همــان جهــت و معــادل 31,57 درصــد در تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی ســرانه 
=t( بیــن رابطۀ  خواهــد شــد. همچنیــن رابطــه ای معکــوس و معــادل 0,0284- و بــا معنــا داری )1,75-
مبادلــه و رشــد اقتصــادی برقــرار اســت؛ یعنــی اگــر رابطــۀ مبادلــه کــه نســبت شــاخص ضمنــی قیمــت 
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ــد،  ــر یاب ــه شــده اســت، یــك واحــد تغیی ــر شــاخص ضمنــی قیمــت واردات درنظــر گرفت صــادرات ب
ــص  ــد ناخال ــه، در تولی ــر رابطــۀ مبادل ــر 0,0284 درصــدی در خــالف جهــت تغیی آن گاه شــاهد تغیی
ــه ای  ــه رابط ــود ک ــدول 3 مشــاهده می ش ــن، در ج ــر ای ــود. عالوه ب ــم ب ــرانه خواهی ــی س ــی واقع داخل
ــدان  ــن ب ــود دارد. ای ــادی وج ــد اقتص ــوزش و رش ــن آم ــا داری )t=2,25( بی ــا معن ــادل 1,87 و ب مع
معناســت کــه اگــر ســطح آمــوزش در کشــور یــك واحــد تغییــر کنــد، آن گاه تولیــد ناخالــص داخلــی 

واقعــی ســرانه 1,87 درصــد و در همــان جهــت تغییــر خواهــد کــرد.
جدول 4. آزمون های خودهم بستگی و واریانی ناهمسانی

مقدار آمارۀ Fاحتمال آزموننوع آزمون

Correlation LM Test0,261,26
White Heteroskedaticity Test0,181,6

)منبع: یافته های تحقیق(

معمول تریــن آزمــون درجهــت ارزیابــی ثبــات ســاختاریCUSUM ،12 اســت؛ ایــن آزمــون براســاس 
جمــع تجمعــی جمــالت پســماند برگشــتی انجــام می شــود. در شــکل 1، جمــع تجمعــی پســماندها 
ــر جمــع  ــد. اگ ــی را در آن مالحظــه می کنی ــن خطــوط بحران ــان نشــان داده می شــود. همچنی در زم
تجمعــی جمــالت پســماند از منطقــۀ بیــن دو خــط بحرانــی خــارج شــود، نشــانگر بی ثبــات ســاختاری 
ــخص  ــر مش ــکل زی ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــکل 1 آم ــوق در ش ــون ف ــج آزم ــت. نتای ــه اس معادل

ــات ســاختاری اســت. می شــود کــه مــدل پژوهــش دارای ثب
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شکل 1. نتایج آزمون CUSUM )منبع: یافته های تحقیق(

ــن پســماندهای حاصــل از رگرســیون خودهم بســتگی  ــد اوالً، بی ــوق نشــان می دهن ــای ف آزمون ه
وجــود نــدارد و ثانیــاً، فــرض واریانــس ناهمســانی در مــدل رد شــده اســت و ثالثــاً، مــدل پژوهــش دچــار 
شکســت ســاختاری نیســت. بــه ایــن ترتیــب، فــروض کالســیك در مــدل برقــرار هســتند و همچنیــن 

12. Stability
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ــال های  ــدل در س ــاختاری م ــات س ــی ثب ــرای ارزیاب ــاختاری اســت. ب ــات س ــش دارای ثب ــدل پژوه م
جنــگ و انقــالب بــرآن شــدیم تــا آزمــون ثبــات ســاختاری را در طــول ایــن زمــان نیــز انجــام دهیــم. 
ــال های  ــرای س ــك ب ــدد ی ــه ع ــوری  ک ــم؛ به ط ــدل کردی ــازی را وارد م ــری مج ــن کار، متغی ــرای ای ب
ــه  ــر گرفت ــر درنظ ــدد صف ــر، ع ــورد نظ ــال های م ــایر س ــرای س ــد و ب ــا 1367 انتخــاب گردی 1357 ت
ــه شــکل زیــر مشــخص می شــود  ــا توجــه ب ــرده در شــکل 2  آمــده اســت. ب شــد. نتایــج آزمــون نام ب
ــز دارای  ــر مجــازی نی ــوان متغی ــا وارد کــردن ســال های جنــگ و انقــالب به عن کــه مــدل پژوهــش ب

ثبــات ســاختاری اســت.
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شکل 2. نتایج آزمون CUSUM با ورود متغیر مجازی )منبع: یافته های تحقیق(

5ـ1.کانال های اثرگذاری
ــه دو بخــش مســتقیم و غیرمســتقیم  ــر رشــد اقتصــادی ب ــر درآمــد نفتــی ب ــن پژوهــش، کل اث در ای
ــر  ــارت اســت از مجمــوع اث ــر رشــد عب ــی ب ــای نفت ــی درآمده ــر نهای ــی اث تقســیم  شــده اســت؛ یعن
ــاًل مشــخص و طبــق جــدول 4  ــر مســتقیم درآمدهــای نفتــی کام ــرات غیرمســتقیم. اث مســتقیم و اث
برابــر بــا 54,7 اســت. بــرای یافتــن اثــرات غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی نیــز بایــد بــه ارزیابــی رابطــۀ 
ــر  ــت و ه ــد نف ــۀ درآم ــردن رابط ــرب ک ــا ض ــم. ب ــذاری بپردازی ــای اثرگ ــی و کانال ه ــای نفت درآمده
کانــال  اثرگــذاری )جــدول 6( در ضریــب رگرســیون همــان کانــال بــا رشــد اقتصــادی )جــدول 4( بــه 
اثــر غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی بــر رشــد از طریــق آن کانــال اثرگــذاری خواهیــم رســید کــه درواقع 
مجمــوع ایــن ضرایــب برابــر بــا کل اثــر غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی بــر رشــد اقتصــادی خواهــد بــود.

ــدول 6  ــه از ج ــور ک ــت. همان ط ــذاري اس ــال اثرگ ــن کان ــرمایه  گذاري اولی ــرمایه  گذاري: س س
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=t( اســت.  مشــخص اســت، اثــر درآمدهــاي نفتــي بــر ســرمایه  گذاري منفــی )0.32-( و معنــا  دار )2,07- 
ــذاري اســت؛ چــون  ــال اثرگ ــن کان ــر مهم  تری ــن متغی ــه ای ــرد ک ــم ک در جــدول 7 مشــاهده خواهی
ــن  ــث روش ــه باع ــن نتیج ــد. ای ــح مي  ده ــد را توضی ــر ر ش ــي ب ــع طبیع ــي مناب ــر منف ــترین اث بیش
ــه تولیــد ناخالــص داخلــی  ــی کــه نســبت درآمــد نفــت ب شــدن ایــن مســئله می شــود کــه در زمان
ــك  ــث کوچ ــذارد، باع ــد می گ ــر رش ــی ب ــتقیم مثبت ــر مس ــه اث ــن اینک ــد، در حی ــش می یاب افزای
ــدول  ــج ج ــق نتای ــون طب ــود و چ ــی می ش ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــرمایه گذاری ب شــدن نســبت س
3 رابطــۀ مثبتــی بیــن نســبت ســرمایه گذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و رشــد اقتصــادی وجــود 
دارد، رشــد اقتصــادی نیــز بــا کاهــش مواجــه خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب، افزایــش درآمــد نفتــی 
ــروت  ــود. ث ــادی می  ش ــد اقتص ــش رش ــث کاه ــتقیم، باع ــور غیرمس ــرمایه گذاری و به ط ــال س از کان
ــي  ــع طبیع ــون مناب ــد؛ چ ــش مي  ده ــرمایه گذاري را کاه ــداز و س ــه پس  ان ــاز ب ــي نی ــع طبیع مناب
ــه انتقــال ســرمایۀ  ــي را ایجــاد مي کنــد کــه به نظــر مي رســد کمتــر ب ــروت آت ــان مداومــي از ث جری
ساخته شــدۀ بشــري بــه دوره  هــاي آینــده مرتبــط باشــد. باوجــود ایــن، قیمت  هــاي جهانــي کاالهــاي 
ــان  ــود نش ــتري از خ ــري بیش ــر انعطاف پذی ــاي دیگ ــي کااله ــاي جهان ــه قیمت  ه ــبت ب ــه نس اولی
ــود  ــه رک ــق ب ــاني از رون ــرار دارد، به آس ــه ق ــد اولی ــۀ تولی ــه برپای ــادي ک ــن اقتص ــد. بنابرای مي دهن
ــاي  ــرمایه  گذاران در صرفه  ه ــراي س ــي را ب ــر نااطمینان ــن ام ــد و ای ــد ش ــل خواه ــادي منتق اقتص
منابــع طبیعــي ایجــاد مي  کنــد )Sachs & Warner, 1999a(. به عــالوه در زمــان رونــق منابــع 
ــه  اي  ــد از بخــش کارخان ــل تولی ــي عوام ــه باعــث جابه  جای ــا در بخــش اولی ــش رانت  ه ــي، افزای طبیع
)تولیــدي( بــه بخــش اولیــه مي  شــود. اغلــب بخــش تولیــدي بــا بــازده نســبت بــه مقیــاس صعــودي 
و خروجي  هــاي مثبــت مشــخص شــده اســت. کاهــش بخــش تولیــدي اقتصــاد بــا ســرعت بخشــیدن 
ــد  ــش مي  ده ــتر کاه ــرمایه  گذاري  ها را بیش ــود س ــره  وري و س ــرمایه  گذاري  ها، به ــش در س ــه کاه ب

.)Sachs & Warner,1995 & 1999a; Gylfason 2001a(
جدول 5. کانال های اثر گذاری غیرمستقیم

SchoolingTerms of TradeOpennessInvestment

63,23168,450,350,002Constant

2,25
)1,25(

398
)3,7(

-0,22
)-1,74(

-0,32
)-2,07(*

OIL

0,720,560,760,08R.S adjusted

* اعداد داخل پرانتز نشانگر آمارۀ t هستند. 
)منبع: یافته های تحقیق(
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ــع  ــل از مناب ــد حاص ــذاری درآم ــی اثرگ ــای بین الملل ــاد: کانال ه ــودن اقتص ــاز ب ــة ب درج
ــه اســت. همان طــور کــه در جــدول  ــودن اقتصــاد و رابطــۀ مبادل ــاز ب طبیعــی، شــامل درجــۀ ب
ــی )0,22-( و  ــاد، منف ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب ــر درج ــی ب ــای نفت ــر درآمده ــود، اث ــاهده می ش 5 مش
=t( اســت. وفــور منابــع طبیعــی درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد را کاهــش می دهــد و  معنــا داری )1,74- 
ــع طبیعــی بخــش  ــی  کــه مناب ــی برجــای می گــذارد. از آنجای ــر کانال هــای بین الملل ــرات منفــی ب اث
ــهمیه هایی را  ــا و س ــت مداران تعرفه ه ــت سیاس ــن اس ــد، ممک ــف می کن ــاد را ضعی ــدی اقتص تولی
ــی در  ــن اقدامات ــود. چنی ــت ش ــی حمای ــدگان داخل ــا از تولید کنن ــد ت ــال کنن ــدت اعم در کوتاه م
ــر  ــان عناص ــی در می ــود و عقب افتادگ ــاد می ش ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب ــش درج ــث کاه ــدت باع بلند م

  .)Auty, 1994; Sachs & Warner, 1995( ــت ــد داش ــال خواه ــی را به دنب ــاد جهان اقتص
ــي  ــاي نفت ــر درآمده ــی مي  شــود، اث ــه ارزیاب ــذاري ک ــال اثرگ ــه: ســومین کان ــة مبادل رابط
ــت )398(  ــر مثب ــن اث ــدول 5، ای ــده در ج ــرآورد انجام ش ــق ب ــت. طب ــه اس ــۀ مبادل ــر رابط ب
ــراي  ــا ب ــي و تقاض ــد داخل ــي درآم ــع طبیع ــق مناب ــت. رون t( اس = ــادار )3,7  ــدت معن و به ش
ــي  ــي مي  شــود. از طرف ــي بیش ازحــد ارز داخل ــورم و ارزیاب ــد، باعــث ت ــش مي  ده ــا را افزای کااله
ــر مي  شــود و  ــه بدت ــد، رابطــۀ مبادل ــش مي  یاب ــه  اي افزای ــاي غیرمبادل ــۀ کااله قیمــت نســبي هم
ــده  ــن پدی ــد. ای ــران می شــود و کاهــش مي  یاب ــي گ ــازار جهان ــاي ب ــه قیمت  ه صــادرات نســبت ب
 Torvik,;Gylfason, 2001a & 2001b( ــت ــده اس ــناخته ش ــدي« ش ــاري هلن ــوان »بیم ــا عن ب

.)2001; Sachs & Warner, 1995
ــه  ــوزش را ک ــي آم ــاي نفت ــد درآمده ــان مي  ده ــدول 6 نش ــرآورد در ج ــج ب ــوزش: نتای آم
ــر  ــی ب ــای نفت ــر درآمده ــد. اث ــش مي  ده ــت، افزای ــاني اس ــرمایۀ انس ــراي س ــاخصي ب ــوان ش به عن
=t( اســت. طبــق مبانــی نظــری، ازجملــه دیــدگاه  ســرمایۀ انســانی مثبــت )2,25( و معنــا دار )1,25 
گیلفاســون یــا ســاکس و وارنــر کــه معتقدنــد در بخــش مــواد اولیــه نیــازی بــه نیــروی کار بــا مهــارت 
زیــاد نیســت و هیــچ ضرورتــی بــرای صــرف وقــت بیشــتر بــرای آمــوزش احســاس نمی شــود و ایــن 
ــدود  ــد مح ــاز دارن ــی نی ــوب آموزش ــت مطل ــه کیفی ــه ب ــر را ک ــای دیگ ــدۀ بخش ه ــعۀ آین ــر توس ام
می کنــد، بایــد ایــن رابطــه منفــی می شــد؛ امــا مشــاهده کردیــم کــه در مــورد ایــران ایــن مســئله 
ــم  ــه می گیری ــته اند. نتیج ــوزش داش ــزان آم ــر می ــی ب ــر مثبت ــی اث ــای نفت ــد و درآمده ــق نش محق
ــن  ــته و از ای ــران داش ــادی ای ــد اقتص ــر رش ــی ب ــر مثبت ــوزش، تأثی ــال آم ــت از کان ــد نف ــه درآم ک
ــي بخشــي از ســرمایه  گذاري  ــاي نفت ــه درآمده ــي ک ــال عمــل نکــرده اســت. زمان ــوان ب ــال به عن کان
ــرات  ــوع اث ــا مجم ــد ت ــك می کن ــا کم ــه م ــر ب ــن ام ــد، ای ــح مي ده ــر را توضی ــاي دیگ و متغیره
ــدول 6  ــم. در ج ــرآورد کنی ــادي ب ــد اقتص ــر رش ــي را ب ــاي نفت ــتقیم درآمده ــتقیم و غیرمس مس
مجمــوع اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم درآمدهــاي نفتــي بــر رشــد اقتصــادی  نشــان 

داده شــده اســت.
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جدول 6. اهمیت کانال های اثر گذاری

)جدول 5(
2∝

)جدول 3(
Transmission Channels

54,7OIL

-16,11-0,3250,36Investment

-6,94-0,2231,57Openness

-11,34398-0,0285Terms ofTrade

4,22,251,87Schooling

24,21Total

)منبع: یافته های تحقیق(

ــد  ــا رش ــذاری ب ــای اثرگ ــك از کانال ه ــۀ هری ــان   دهندۀ رابط ــدول 6 نش ــتون اول ج ∝2 در س
اقتصــادي اســت. همچنیــن  در ســتون دوم ایــن جــدول بیانگــر ضریــب رگرســیونی بیــن درآمدهاي 
نفتــي و هــر کانــال اســت. اعــداد مربــوط بــه ســتون اول جــدول 6 از جــدول 3 و اعــداد مربــوط بــه 
ســتون دوم ایــن جــدول از جــدول 5 اســتخراج شــده  اند. عــددی کــه از ضــرب ایــن دو ســتون بــرای 
ــق  ــر رشــد از طری ــی ب ــد نفت ــر غیرمســتقیم درآم ــان اث ــد، هم ــذاری به دســت می آی ــال اثرگ ــر کان ه
آن کانــال اســت کــه مجمــوع ایــن اعــداد برابــر بــا کل اثــر غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی بــر رشــد 
اقتصــادی اســت. اگــر ایــن مقــدار را بــا اثــر مســتقیم درآمــد نفتــی بــر رشــد )یعنــی عــدد 54,7 کــه 
از جــدول 3 به دســت آمــد( جمــع بزنیــم، بــه اثــر کلــی درآمدهــای نفتــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران 

خواهیــم رســید.
همان طــور کــه در جــدول 6 مشــاهده مي  شــود، اثــر غیرمســتقیم درآمــد نفتــی بــر رشــد از کانــال 
∝2 و  بــرای ایــن متغیــر )یعنــی ضــرب 50,36 در 0,32-(  ســرمایه گذاری برابــر بــا ضــرب دو ســتون 
و معــادل 16,11- اســت؛ یعنــی اگــر نســبت درآمدهــای نفتــی بــه GDP یــك واحــد تغییــر کنــد، آن گاه 
ــی واقعــی ســرانه 16,11 درصــد  ــال ســرمایه گذاری، تولیــد ناخالــص داخل به طــور غیرمســتقیم و از کان
و در خــالف جهــت تغییــر خواهــد کــرد. بــه همیــن ترتیــب، اثــر غیرمســتقیم درآمــد نفتــی بــر رشــد از 
کانــال درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد برابــر 6,94-، از کانــال رابطــۀ مبادلــه برابــر 11,34- و از کانــال آمــوزش 
نیــز برابــر بــا 4,2 اســت. همچنیــن اثــر کل درآمدهــاي نفتــي بــر رشــد اقتصــادي ایــران، مقــداری مثبــت 
و برابــر 24,21 اســت؛ یعنــی اگــر نســبت درآمدهــای نفتــی ایــران بــه GDP یــك واحــد افزایــش یابــد، 
باعــث می شــود تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی ســرانه در ایــران 24,21 درصــد افزایــش یابــد و برعکــس. 
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طــي دورۀ زمانــي مــورد ارزیابــی، نتایــج نشــان مي  دهــد فزونــی درآمدهــاي نفتــي رشــد اقتصــادي ایــران 
ــودن اقتصــاد،  ــاز ب ــش درجــۀ ب ــش ســرمایه  گذاري فیزیکــي، افزای ــن افزای ــد. همچنی ــش مي  ده را افزای
کاهــش رابطــۀ مبادلــه و افزایــش ســرمایۀ انســاني نیــز تأثیــر مثبــت بــر رشــد داشــته اســت. در جــدول 6 
اثــر مســتقیم درآمدهــای نفتــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران معــادل 54,7 اســت. همچنیــن مجمــوع تأثیــر 
منفــی غیرمســتقیم نفــت بــر رشــد، برابــر بــا جمــع اعــداد 16,11- و 6,94- و 11,34- یعنــی 34,39- 
ــت  ــداد 16,11- و 6,94- و 11,34- و 4,2 به دس ــع اع ــز از جم ــت نی ــتقیم نف ــر غیرمس ــت. کل اث اس
می آیــد کــه برابــر بــا 30,2- اســت. بــا جمــع اثــر مســتقیم )54,7( و اثــر غیرمســتقیم )30,2-(، اثــر کل 

درآمدهــای نفتــی )24,21( حاصــل می شــود. 

5ـ2. آزمون هم انباشتگی جوهانسن ـ  جوسیلیوس
maxλ بــه آزمــون  در ایــن مرحلــه، براســاس هــردو آزمــون اثــر  و آزمــون بیشــترین مقــدار ویــژۀ 

وجــود رابطــۀ بلندمــدت بیــن متغیرهــا پرداختــه شــده اســت. 
جدول 7. نتایج آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم  انباشتگی

فرض صفرفرض مقابلآمارۀ آزمون اثرمقدار بحرانی در سطح 5%احتمال

0/000134.6780.8131r ≥0r =

0.024103.8470.672r ≥1r ≤

0.21276.9730.5153r ≥2r ≤

0.43754.0790.3384r ≥3r ≤

0.37535.1930.2855r =4r ≤

0.36120.2620.2495r =4r ≤

)منبع: یافته  های تحقیق(

نتایــج تحقیقــات مونــت کارلــو نشــان می  دهــد در مدل  هایــی کــه جملــۀ اختــالل دارای کشــیدگی 
یــا چولگــی اســت، آزمــون اثــر قوی  تــر )Robust( از آزمــون بیشــترین مقــدار ویــژه اســت؛ زیــرا آزمــون 
ــودن هم زمــان λهــا را می آزمایــد؛ درحالــی  کــه آزمــون بیشــترین مقــدار  اثــر در هــر مرحلــه صفــر ب
ــون  ــد. در آزم ــا را می آزمای ــودن λه ــر نب ــه  ها و صف ــود ریش ــه وج ــك و مرحله به مرحل ــژه یك به ی وی
ــرض  ــا مســاوی r اســت و ف ــر ی ــی کمت ــای هم گرای ــداد برداره ــه تع ــن اســت ک ــر ای ــرض صف ــر ف اث
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رقیــب در آزمــون اثــر ایــن اســت کــه تعــداد بردارهــای هم گرایــی بزرگ تــر از r اســت. طبــق جــدول 
ــرض  ــر و ف ــرض صف ــود. ف ــد رد نمی ش ــطح 5 درص ــی در س ــردار هم گرای ــك ب ــر ی ــود حداکث 7، وج
رقیــب مربــوط بــه آزمــون بیشــترین مقــدار ویــژه ایــن اســت کــه تعــداد بردارهــای هم گرایــی برابــر 
maxλ فــرض مقابــل معلــوم اســت. طبــق جــدول 8 آمــارۀ آزمــون بیشــترین  r و r+1 اســت. البتــه در 
مقــدار ویــژه وجــود حداکثــر یــك بــردار هم گرایــی در ســطح 10 درصــد را ثابــت می کنــد کــه مطابــق 

بــا آزمــون اثــر اســت.
جدول 8. نتایج آزمون بیشترین مقدار ویژه برای تعیین تعداد بردارهای هم  انباشتگی

فرض صفرفرض مقابلآمارۀ آزمون اثرمقدار بحرانی در سطح 5%احتمال

0.00147.0790.8131r =0r =

0.0540.9570.672r = 1r ≤

0.32634.8060.5153r =2r ≤

0.79928.5880.3384r =3r ≤

0.61622.30.2855r =4r ≤

0.28215.8920.2495r ≤

)منبع: یافته  های تحقیق(

6. نتیجه گیری 

1. درآمدهــای نفتــی: اثــر درآمــد نفــت بــر رشــد اقتصــاد ایران بــه دو قســمت مســتقیم و غیرمســتقیم 
تقســیم شــد و درنهایــت مشــخص گردیــد کــه اثــر مســتقیم درآمدهــاي نفتــي بــر رشــد اقتصــادي 
ــی )30,2-(  ــر غیرمســتقیم آن منف ــا اث ــت )54,7(، ام ــی مثب ــورد ارزیاب ــي م ــران طــي دورۀ زمان ای
ــی  ــای نفت ــتقیم درآمده ــت و مس ــر مثب ــدار تأثی ــی از مق ــش حاک ــای پژوه ــد یافته ه ــت. هرچن اس
ــه  ــان داد ک ــج نش ــت، نتای ــران اس ــادی ای ــد اقتص ــر رش ــتقیم آن ب ــی و غیرمس ــر منف ــش از تأثی بی
کانال هــای اثرگــذاری بیــش از 55  درصــد )کــه از تقســیم 30,2- بــر 54,7 به دســت می آیــد( از اثــر 
ــدت  ــادی را به ش ــد اقتص ــر رش ــتقیم آن ب ــر مس ــد و اث ــی می کنن ــی را خنث ــای نفت ــت درآمد ه مثب

ــد.  ــش می دهن کاه
2. ســرمایه گذاری فیزیکــی: ایــن متغیــر یکــي از عوامــل بســیار مهــم و مؤثــر بــر رشــد اقتصــادي 
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ایــران اســت. نتایــج ایــن پژوهــش تأثیــر مثبــت ســرمایه  گذاري را بــر رشــد اقتصــادي ایــران نمایــان 
ــت.  ــی اس ــای نفت ــی درآمده ــر کل ــش از تأثی ــرمایه گذاری بی ــر س ــه تأثی ــدی ک ــا ح ــد؛ ت می کن
ــدار  ــت در اقتصــاد مق ــد نف ــش حجــم درآم ــه افزای ــه اســت ک ــن نکت ــر ای ــا بیانگ ــن یافته ه همچنی
ــرمایه گذاری  ــال س ــد. کان ــش  می ده ــی را کاه ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــبت ب ــرمایه گذاری نس س
ــه از  ــد )ک ــد، 47 درص ــن زده ش ــه تخمی ــور ک ــرا همان ط ــت؛ زی ــذاری اس ــال اثرگ ــن کان مهم تری
ــر  ــر منفــی و غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی ب ــد( از اث ــر 34,39- به دســت می آی تقســیم 16,11- ب

ــود. ــامل می ش ــد را ش رش
ــودن اقتصــاد و رشــد اقتصــادی  ــاز ب ــن درجــۀ ب ــی بی ــودن اقتصــاد: رابطــۀ مثبت ــاز ب 3. درجــۀ ب
ــر ایــن، مشــخص شــد کــه درآمدهــای نفتــی باعــث بســته شــدن اقتصــاد  ایــران وجــود دارد؛ عالوه ب
ایــران و کاهــش درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد ایــران شــده اســت. لــذا ایــن کانــال نیــز 20 درصــد از تأثیــر 

ــران را توضیــح می دهــد. ــر رشــد اقتصــادی ای منفــی غیرمســتقیم درآمــد نفــت ب
4. رابطــۀ مبادلــه: نتایــج به دســت آمده نشــانگر تأثیــر منفــی رابطــۀ مبادلــه بــر رشــد اقتصــادي 
ایــران اســت. بــه بیــان دیگــر، تأثیــر رشــد قیمت صــادرات بــه قیمــت واردات طــي دورۀ زمانــي 1357 
تــا 1395 بــر رشــد اقتصــادي ایــران منفــی بــرآورد شــده اســت. از طــرف دیگــر، افزایــش درآمدهــای 
ــد. درنتیجــه درآمــد نفــت  ــران افزایــش یاب ــرای ای ــه ب نفتــی باعــث می شــود شــاخص رابطــۀ مبادل
ــران داشــته ؛ به طــوری  کــه 33  ــر رشــد اقتصــادی ای ــل توجهــی ب ــال تأثیــر منفــی و قاب ــن کان از ای
ــن  ــه ای ــوط ب ــران مرب ــد اقتصــادی ای ــر رش ــی ب ــای نفت ــی غیرمســتقیم درآمده ــر منف درصــد از اث
کانــال اســت. بــر ایــن  اســاس، می تــوان نتیجــه گرفــت اهمیــت رابطــۀ مبادلــه بیــش از درجــۀ بــاز 
بــودن اقتصــاد بــوده و رشــد اقتصــادی ایــران بــا تهدیــد بیشــتری از طــرف ایــن کانــال بین المللــی 

مواجــه اســت. 
ــن ســرمایۀ انســاني و  ــه رابطــۀ بی ــج پژوهــش مشــخص شــد ک ــق نتای 5. ســرمایۀ انســانی: طب
رشــد اقتصــادي در ایــران و طــي دورۀ زمانــي مــورد ارزیابــی، همان  گونــه کــه پیش بینــی می شــود، 
ــر تأثیــر و اهمیــت ســرمایۀ انســاني در رشــد اقتصــادي  مثبــت اســت. ایــن نتیجــه گــواه دیگــري ب
اســت؛ امــا در ایــن میــان ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه بیــن درآمدهــای نفتــی و آمــوزش در ایــران 
ــر  ــال تأثی ــن کان ــت از ای ــد نف ــد درآم ــان می ده ــوع نش ــن موض ــت. ای ــرار اس ــی برق ــۀ مثبت رابط
ــر  ــد( ب ــر رش ــی ب ــای نفت ــت مســتقیم درآمد ه ــر مثب ــدازۀ 7 درصــد اث ــه ان ــت )ب ــا مثب کوچــك ام

ــران داشــته اســت. رشــد اقتصــادی ای
ــران  ــادی ای ــد اقتص ــر رش ــی ب ــای نفت ــی درآمده ــر کل ــش، تأثی ــج پژوه ــاس نتای ــن براس بنابرای
ــر  ــی ب ــل توجه ــی و قاب ــر منف ــوع اث ــتقیم درمجم ــذاری غیرمس ــای اثرگ ــا کانال ه ــت؛ ام ــت اس مثب
ــت  ــر مثب ــد از اث ــتر از 55  درص ــا بیش ــن کانال ه ــه ای ــوری  ک ــد؛ به ط ــران دارن ــادی ای ــد اقتص رش
ــش  ــدت کاه ــادی را به ش ــد اقتص ــر رش ــتقیم آن ب ــر مس ــد و اث ــی می کنن ــی را خنث ــای نفت درآمد ه
ــر رشــد  ــت ب ــد نف ــر غیرمســتقیم درآم ــوزش اث ــال آم ــق کان ــط از طری ــان، فق ــن می ــد. در ای می دهن
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ــی شــد و تمــام کانال هــای دیگــر نشــانگر تأثیــر منفــی غیرمســتقیم درآمدهــای نفتــی  مثبــت ارزیاب
ــد. ــران بودن ــر رشــد اقتصــادی ای ب

ــد  ــر رش ــی ب ــر مثبت ــي اث ــع طبیع ــي مناب ــي فراوان ــت کل ــي و در حال ــاي نفت ــش درآمده افزای
ــایر  ــر س ــي ب ــاي نفت ــر درآمده ــان اث ــه هم ــذاري ک ــاي اثرگ ــا کانال  ه ــد؛ ام ــران دارن ــادی ای اقتص
ــر رشــد  ــر رشــد اســت، باعــث کاهــش چشــمگیر تأثیــر مثبــت درآمدهــاي نفتــي ب ــر ب عوامــل مؤث
ــد؛  ــال نبوده ان ــران ب ــرای اقتصــاد ای ــی ب ــای نفت ــر، درآمده ــارت دیگ ــه عب اقتصــادي شــده اســت. ب
ــم.  ــتفاده کنی ــتی اس ــم و به  درس ــی مغتن ــۀ  نعمت ــی به مثاب ــت اله ــن موهب ــته ایم از ای ــا نتوانس ام
ــاز  ــۀ ب ــي، درج ــرمایه  گذاري فیزیک ــش س ــه افزای ــرد ک ــي ب ــوان پ ــرآورد مي  ت ــج ب ــن از نتای همچنی
ــد  ــر رش ــي ب ــر منف ــه تأثی ــۀ مبادل ــش رابط ــت و افزای ــر مثب ــاني تأثی ــرمایۀ انس ــودن اقتصــاد و س ب
ــال  ــران داشــته اســت. در ایــن میــان، ســرمایه گذاری فیزیکــی به عنــوان مهم  تریــن کان اقتصــادي ای
و درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد به عنــوان کم  اثرتریــن کانــال اثرگــذاری منفــی و غیرمســتقیم درآمدهــای 
ــود کــه نشــان داد درآمدهــای  ــال آمــوزش ب ــر ایــن، فقــط کان ــوده اســت. افزون ب ــر رشــد ب نفتــی ب
ــران داشــته  اســت. به طــور  ــر رشــد اقتصــادی ای ــی ب ــا مثبت ــر کوچــك ام ــق، اث ــن طری ــی از ای نفت
ــادي  ــد اقتص ــش رش ــث افزای ــي باع ــي درصورت ــاي نفت ــان داد درآمده ــش نش ــن پژوه ــه، ای خالص
ایــران مي  شــود کــه از اثــرات غیرمســتقیم منفــي ممکــن دوري شــود؛ همچنیــن ایــن نکتــه را روشــن 
ــي  ــاي نفت ــرات درآمده ــر کل تغیی ــم، اث ــاظ مي  کنی ــذاري را لح ــاي اثرگ ــي کانال  ه ــه وقت ــرد ک ک
ــی  ــرمایه  گذاري فیزیک ــال س ــان، کان ــن می ــد و در ای ــش می یاب ــدت کاه ــادي به ش ــد اقتص ــر رش ب

ــت. ــال اس ــن کان مهم  تری
ــرات  ــی بیشــتر از اث ــای نفت ــر مســتقیم درآمده ــد اث ــش نشــان می ده ــج پژوه ــدی نتای جمع بن
ــت و 55  ــر اس ــف یکدیگ ــت مخال ــال درجه ــن  دو کان ــك از ای ــد هری ــت و براین ــتقیم آن اس غیرمس
درصــد از اثــر مثبــت کانــال مســتقیم را کانال هــای غیرمســتقیم خنثــی می کننــد. مهم تریــن کانــال 
ــی شــدیداً  ــای نفت ــه درآمده ــال ســرمایه گذاری اســت ک ــی، کان ــای نفت ــر درآمده غیرمســتقیم تأثی
ــد. همچنیــن درآمدهــای  ــر رشــد اقتصــادی دارن ــال تأثیــر منفــی ب )47 درصــد( از طریــق ایــن کان
نفتــی عــدم رِد فرضیــۀ بیمــاری هلنــدی را از طریــق تأثیــر منفــی آن بــر درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد 
ــود، افزایــش درآمدهــای  ــز آشــکار ب ــی نی ــوری و اعــداد تجرب نشــان می دهــد. همان طــور کــه از تئ
ــل،  ــل طــال بعــد از معاهــدۀ برتــن وودز و درمقاب نفتــی به دلیــل کاهــش ارزش حقیقــی نفــت درمقاب
افزایــش ارزش حقیقــی کاالهــای بــا تکنولــوژی پیشــرفته، شــدیداً از طریــق رابطــۀ مبادلــه اقتصــاد 
ــی  ــر منف ــه بیشــترین تأثی ــال ســرمایه گذاری ک ــد از کان ــرار داده اســت. بع ــر ق ــران را تحــت تأثی ای
ارتبــاط بیــن درآمدهــای نفتــی و رشــد اقتصــادی را نشــان داد، درمقابــل، ســرمایه گذاری در منابــع 
انســانی و آمــوزش بیشــترین تأثیــر مثبــت را نشــان می دهــد؛ امــا میــزان ایــن تأثیــر )7 درصــد( در 

ــل ســرمایه گذاری )47 درصــد( بســیار کــم اســت. مقاب
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