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 چكيده
 يکشــورها يــيزا غالاشــت هــاي يــدو نهادهــا بــر ظرف ينفتــ ياثــر درآمــدها يمقالــه بــه بررســ يــندر ا

اسـد کـه    يـن ا يـس تحق يپرداخته شده اسد. مساله اصل يينهادگرا يكردصادرکننده نفد براساس رو
ناکارا  يصادرکننده نفد )اوپك( با چارچوب نهاد يدرآمد نفد در اقتصاد کشورها برنامه يب يستزر
کشـورها و   يـن ا يـدي تول هيـ منجر به ضـربه زدن بـه بن   ييو با چه سازوکارها ييها از چه کانال انتيو ر

دارد کـه   يدتاک ين. فرضيه تحقيس بر اشود ياقتصادها م يندر ا ييزا اشتغال هاي يدمحدود کردن ظرف
ناکــارا بــر تــوان  يبــا چــارچوب نهــاد  ينفتــ يحاصــل از صــادرات نفــد در اقتصــادها يدرآمــدها

در ايـن پـژوهش براسـاس    دارد. الگـوي نظـري مـورد اسـتفاده      يمنفـ  يراقتصـادها تـاث   ينا زايي شتغالا
 يکشور نفتـ  62 يها از داده يستحق يههاي نهادگرايان اسد و جهد برآورد مدل و آزمون فرض آموزه

 .استفاده شده اسد 2222-2267 يها سال  يعیو اوپك ط
هـا و   عیـو اوپـك بـا زيرسـاخد     يوفـور درآمـدهاي نفتـي در کشـورها     دهـد،  ينشان م يستحق نتايج

 ي،شـواهد آمـار   ينها منجـر شـده اسـد. همچنـ     آن ييزا اشتغال هاي يدش ظرفنهادهاي ناکارا به کاه
 يـل همچون تحل ييها کانال يسعیو اوپك را از طر يکشورها ياز اشتغال در اقتصادها زدايي يدظرف

 يـس گرفـد کـه تزر   يجـه نت تـوان  ياسـاس، مـ   ين. بر اکند يم ييدکشورها تا يندر ا ينهاد کيفيدبردن 
 يعیـو اوپـك بـا چـارچوب نهـاد      ينفت ياصل از صادرات نفد در اقتصادهاح يدرآمدها برنامه يب

اقتصـادها انـدک و محـدود     يـن را در ا  اشـتغال  هـاي  يدظرف يدي،تول هاي يانزدن به بن  ناکارا، با ضربه
را بـه   يبـه رشـد اقتصـاد    يابيکشـورها جهـد دسـت    يـن ا روي يشپـ  يهـا  گذر فرصد ينو از ا ختهسا

 .کرده اسد يلها تبد آن يبرا يدارپا توسعه و رشد يهعل يديتهد
 

 .JEL: O57،J21 ،F48 ، O13 بندی طبقه
 .صادرکننده نفد يکشورها يي،زا اشتغال هاي يدنهادها، ظرف ي،نفت يدرآمدها ها: کليدواژه
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 مقدمه -1

هاي اخير بارها بين اقتصاددانان مطرح شده، ايـن اسـد    که در سال  هاي مهمي از جمله سوال
کـه  -وجود برخورداري از درآمدهاي سرشـار نفتـي    اي صادرکننده نفد با که چرا کشوره

از رشـد اقتصـادي    -آيـد  شـمار مـي   اي بـه  در نگاه اول عامل مهمي براي تجهيز منابع سـرمايه 
پايدار و مناسبي برخوردار نيستند؟ و چرا وابستگي اين کشورها به صدور منابع طبيعـي و بـه   

 اسد؟      هويژه نفد خام کاهش چنداني نيافت
 2( و نورک 2229) 6در حالي که بسياري از اقتصاددانان متقدم توسعه، نظير روستو

( بر اين باور بودند که منابع طبيعي يكي از الزامات اساسي جهد دسـتيابي بـه توسـعه    6369)
دهــد کــه کشــورهاي داراي وفــور منــابع از جملــه  اســد، امــا مشــاهدات تجربــي نشــان مــي

نفد، حتي با وجود برخـورداري از درآمـدهاي کـالن صـادراتي در      کشورهاي صادرکننده
انـد   سه دهه اخير، اغلب عملكرد اقتصادي ضعيفي داشته و با رشد کند اقتصادي مواجه بـوده 

 (. 672: 6932)مبارک و محمدلو، 
تواننـد مـانع رشـد اقتصـادي      طور مستقيم و ذاتي نمـي  با توجه به اينكه منابع طبيعي به

رو، در پاسخ به داليل شكسد توسعه اقتصـادي کشـورهاي مبتنـي بـر فراوانـي       نشوند، از اي
رشد پايـدار و    منظور پاسخ به اين سوال که چرا بيشتر کشورهاي صادرکننده نفد، منابع و به

دنبال عواملي باشـيم   اند؟ بايد به سريعي را حتي در دوران وفور درآمدهاي نفتي تجربه نكرده
صـورت   هادي ناکارآمد در اين کشورها منجر شده و از اين رهگذر بـه که به تداوم ساختار ن

 مانعي براي رشد و توسعه اقتصادي اين کشورها عمل کرده اسد.  
 کـه  اسـد  ديـ واقع نيـ ا يايـ گو نفـد  صـادرکننده  يکشـورها  اغلب تجربه مشاهده

 بـا  درآمـدها  نيـ ا تعامـل  و ينفت يدرآمدها به کشورها نيا ياقتصاد ساختار ديشد يوابستگ
 نهادهـاي  بـه  کشـورها  ايـن  در که شده موجب سو، كي از ،يرانت و ناکارا ينهاد چارچوب

 ايـن  در توليـدي  هـاي  ظرفيـد  از بزرگـي  بخـش  نتيجـه  در و نشـود  کافي توجه توليد مشوق
 و يريـ گ ميتصـم  نظـام  کـه  شـود  يم مشاهده گر،يد يسو از و بماند باقي بالاستفاده کشورها

 كيـ  بـا  نفـد  صـادرات  از حاصـل  يدرآمـدها  مـدد  بـه  ينفت ياقتصادها در منابع صيتخص
. اسـد  شـده  دچـار  زيـ ن مولـد  اشـتغال  مسـاله  بـا  رابطـه  در ينگر کوته نام به يفرهنگ عارضه

                                                                                                                   
1- Rostow 
2- Nurkse 
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 معمـول طـور   بـه  ينفتـ  ياقتصـادها  در منـابع  صيتخصـ  و يريـ گ     ميتصـم  نظـام  کـه  گونـه  نيبد
 حسـاس  يجـا  بـه  و داده حيترج تبلندمد مالحظات به را اشتغال امر در مدت کوتاه مالحظات

 نيـ ا در ، يمشـكل  هـر  و تنگنا هر تا کرده کوشش اشتغال همچون يريخط مساله به نسبد شدن
ــهيزم ــا را ن ــ ارز صيتخصــ ب ــاهر در نفــد صــادرات از يناش ــد برطــرف ظ  کــه يحــال در کن

  .(69-67: 6932)صمديان،  اسد يارز يها ديمحدود از فراتر اريبس تنگناها و ها ديمحدود
هـاي تبـديل    برآيند موارد مطرح شده گوياي اين حقيقد اسـد کـه يكـي از کانـال    

گردد به میـمون       موهبد به نفرين منابع در اقتصادهاي نفتي به چارچوب نهادي ناکارا برمي
اي که تعامل درآمدهاي نفتي در چارچوب نهـادي رانتـي، نسـبد بـه ابعـاد       زدايانه حساسيد

گيـري و همچنـين افـراد     زايـي در نظـام تصـميم    هـاي اشـتغال   يـد اهميد مساله اشتغال و ظرف
 ويژه نفد( ايجاد کرده اسد. مند از منابع طبيعي )به کشورهاي بهره

هـا اسـد کـه تسـل  فیـاي رانتـي و        دغدغه اصلي مقاله حاضر پاسخ بـه ايـن سـوال   
جـويي در کشـورهاي عیـو اوپـك )ناشـي از تعامـل درآمـدهاي نفتـي بـا           هاي راند انگيزه

زدايـي     زدايـي و ظرفيـد   ها و سازوکارهايي موجب حساسـيد  هادهاي ناکارا( با چه مكانيزمن
ي شغلي جديد( از مساله اشتغال در اين کشورهاي شـده اسـد؟ و   ها فرصد)محدود کردن 

رفد از اين وضعيد وجود دارد؟ بنابراين، فرضيه اصـلي تحقيـس    يي براي برونراهكارهاچه 
ل از صادرات نفد در اقتصادهاي نفتـي بـا چـارچوب نهـادي     اين اسد که درآمدهاي حاص

زايي اين اقتصادها تاثير منفي داشته اسد. الگوي نظـري مـورد اسـتفاده     ناکارا بر توان اشتغال
تنيدگي شديد اقتصاد و سياسد در کشورهاي نفتي براسـاس   درهم  واسطهدر اين پژوهش به 

 هاي نهادگرايان جديد اسد. آموزه

ر چهار بخش تنظيم شده اسد؛ بعد از بيان مقدمـه در بخـش دوم، بـه ارائـه     اين مقاله د
الگوي نظري پژوهش و تحليل نقش چارچوب نهادي در نوه و نحـوه اثرگـذاري درآمـدهاي    

گـذر   زايي اقتصـادهاي نفتـي خـواهيم پرداخـد و از ايـن          هاي توليدي و اشتغال    نفتي بر ظرفيد
رهاي عیـو اوپـك از منظـر سـهم نفـد در اقتصـاد ايـن        تحليلي از واقعيـد موجـود در کشـو   

سـوم، روش    زايـي بيـان خواهـد شـد. در بخـش      هاي اشـتغال  کشورها، ساختار نهادي و ظرفيد
گيـري و   رو، به نتيجـه  شود و در بخش چهارم از مقاله پيش تحقيس و نتايج برآورد مدل ارائه مي

 شود. هاي نفتي پرداخته مي ر اقتصادزايي د هاي اشتغال بيان راهكارهايي جهد بهبود ظرفيد
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 نظری مباني -2

تحليل مكانيزم تعامل درآمدهای نفتي با چارچوب نهاادی كشاورهای    -2-1
 زايي های اشتغال خيز بر ظرفيت نفت

اي توسـ    در رابطه با نفد و تـاثير آن در کشـورهاي صـادرکننده نفـد مطالعـات گسـترده      
صـورت گرفتـه اسـد. نتـايج اکثـر مطالعـات و       نظران حوزه اقتصاد و علـوم سياسـي    صاحب
(، 6339) 6هاي صورت گرفته توس  محققان و انديشمندان ايـن حـوزه نظيـر: آتـي     پژوهش

(، 2229(، ساالي مارتين و سابرامانيا )6333) 9(، رأس6332(، کارل )6336) 2ساچز و وارنر
 (2265نـالو ) هـورواس و زي (، 2266(، آنشاسي، محدث و نيوجند )2225مهلوم و توريك )

عبارتي نقش کيفيـد   بر نقش کيفيد مديريد درآمدهاي نفتي يا به( 2265ارقا و مسگان ) و
دهي آثار آن تاکيد دارد، چراکه منـابع نفتـي و رانـد حاصـل از      چارچوب نهادي در جهد

داراي اثرات منفي و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادي نيسـتند، بلكـه ايـن     طور ذاتي  آن به
وب نهادي کشورها اسد که مسير استفاده از نفد و تبعات اتخاذ ايـن مسـير را تعيـين    چارچ

کند. در واقع ساختار نهادي ناکارآمد کـه دولـد ناکارآمـد و ضـعيف و سـاختار توزيـع        مي
قدرت ناکارا ويژگي آن اسد، اسـتفاده ناکـارا از درآمـدها را نتيجـه خواهـد داد و سـاختار       

آمد و قهار و سـاختار توزيـع قـدرت کـارا ويژگـي آن اسـد،       نهادي کارآمد که دولد کار
 (. 79: 6932استفاده کارا از درآمدهاي نفتي را نتيجه خواهد داد )طاهرپور،

شـود کـه درآمـدهاي نفتـي بـه طـور        در ادبيات نظري موجود در اين زمينه بيـان مـي  
حد يك چارچوب شود، بلكه ت هاي اقتصادي نمي واسطه وارد زيرنظام مستقيم و به نحوه بي

يابد. بنابراين عوامل نهادي نقش اساسـي در رابطـه    نهادي به درون زير نظام اقتصادي راه مي
با تخصيص و توزيع راند حاصل از نفد و در نتيجه مكانيسم اثرگـذاري درآمـدهاي نفتـي    

(. بـر ايـن اسـاس هرچـه سـاختار      26: 6936هاي اقتصادي خواهند داشد )همتـي،  بر زيرنظام
ر يك فرآيند تاريخي به سطح پايداري، بلوغ و استقرار يافتگي بـاالتر دسـد يافتـه    نهادي د

باشد، ميزان تاثيرپذيري ساختار نهادي از راند عظـيم منـابع نفتـي کمتـر بـوده و چـارچوب       
نهادي به نحو از پـيش تعيـين شـده رانـد نفـد را بـه سـمد زيـر نظـام اقتصـادي و سـطوح            

                                                                                                                   
1- Auty, 1993 
2- Sachs and Warner, 1995 
3- Ross, 1999 
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ص و توزيـع رانـد را تعيـين خواهـد کـرد. تحـد چنـين        کرده و نحوه تخصيسازماني هدايد 
هـاي بـالقوه    بـرداري از فرصـد   شرايطي، تالش فعاالن اقتصادي در سطح سازماني جهد بهـره 

کسب منفعد از منبع جديد راند، بـه دليـل پايـداري، بلـوغ و اسـتقراريافتگي سـاختار نهـادي        
و تحول جدي کند. اما اگـر رانـد   تواند قواعد و ساختار بازي را دستخوش تغيير  کارآمد، نمي

شـود، زمينـه بـراي     نفد در حكومتي نوپا با نظام بوروکراتيك ضعيف و شـكننده وارد اقتصـاد   
شـود )مهلـوم و    تبديل دولد در چارچوب سازمان حكومد به يـك دولـد رانتيـر فـراهم مـي     

 (. 25: 2225توريك، 

دولد رانتير و بسـتر   تقويد و گسترش دولد رانتير طي يك فرآيند زماني در تعامل
گيرد و به تدريج کل چارچوب نهادي را دستخوش دگرگوني و تحـول   نهادي، صورت مي

کند که براي تقويد رشد و توسعه اقتصادي مناسب نبوده و يـا حتـي زيانبـار     در راستايي مي
(. چراکـه در چنـين شـرايطي تـالش فعـاالن اقتصـادي در       962: 6932خواهد بود )اسـتيونز،  

هاي بالقوه کسب منفعد از منبع رانـد بـه دليـل     برداري از فرصد ماني جهد بهرهسطح ساز
کارآمـد، قواعـد و سـاختار، بـازي را در جهـد تـأمين منـافع عوامـل          وجود ساختار نهادي نا

جو، دستخوش تغيير و تحـول جـدي کـرده و در نتيجـه چـارچوب       سياسي و اقتصادي راند
جـويي سـوق    هـاي رانـد   يي و تشويس بيشتر فعاليـد نهادي طي فرآيند زماني به سمد ناکارا

 يابد.  مي
جـويي نتـايج نـامطلوبي بـراي اقتصـاد بـه بـار         توافس عمـومي وجـود دارد کـه رانـد    

جويي توجه را از اهداف بلندمدت توسـعه دور سـاخته و متوجـه تصـاحب و      آورد. راند مي
ابـد و يكنواخـد را   جـويي جريـان درآمـدهاي ث    کنـد. بنـابراين، رانـد    خلس راند بيشتر مي

دهد. اختالل در تخصيص منابع، کـاهش   کاهش داده و رشد اقتصادي را تحد تاثير قرار مي
هاي مولـد، کـاهش کـارايي اقتصـادي، افـزايش نـابرابري اجتمـاعي و کنـدي رشـد           فعاليد

 (. 6: 6939جويانه هستند )ياوري و سلماني،  اقتصادي از پيامدهاي اصلي رفتارهاي راند
کند که اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي بـا   ( بيان مي6932درگاهي )

طوري که سياسد ملي، تمايل در  شوند به جويي گرفتار مي منابع فقير به شدت به رفتار راند
هـايي بـراي    چنگ آوردن راند حاصل از منابع طبيعي دارد. وفـور منـابع طبيعـي فرصـد      به

آيد. به ايـن صـورت    عامل مهم در تعيين سطح فساد بشمار ميکند که  جويي ايجاد مي راند
توان در اين درآمد بادآورده شريك شد؟ اين پرسشي اسد که در ذهن هـر   که، چگونه مي
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شود يا آثار آن را در زندگي آن دسته از کساني  کسي که از وجود چنين درآمدي آگاه مي
طور معمـول   مندان مغتنم به شود. اين بهره اند، مطرح مي مند شده بيند که زودتر از آن بهره مي

هاي جديدي در اطراف هزينه کـردن   از درون سيستم سياسي يا نزديك به آن هستند. ترتيب
دهـي قـدرت در    و براي به چنگ آوردن اين ثروت يا به زير کنتـرل گـرفتن آن در سـازمان   

یي بازيگران صـحنه  ( بع6332اي که بر اساس استدالل کارل ) گونه گيرد به جامعه شكل مي
قدرت منافع خود را از طريس افزايش هزينه کلي براي جامعه و ايجاد مانع در مراحل تحـول  

 (.62: 6932آورند )طاهرپور، و پيشرفد کشور به چنگ مي
توان گفد که وفور منابع طبيعي در چارچوب نهادي ناکارا موجب بروز  بنابراين مي

مانـدگي اقتصـاد    شده و از اين گـذر موجـب عقـب   انحرافات و گرايشات خاصي در اقتصاد 
ها در اسـتفاده از ايـن منـابع و     مديريد دولد توان به سوء شود. از جمله اين انحرافات مي مي

سازي اقتصادي اشاره کرد. همچنين فراوانـي منـابع طبيعـي باعـث تشـديد       ضعف در تصميم
خـتالل در تخصـيص منـابع،    جويانه در اقتصاد شـده و از ايـن طريـس باعـث ا     هاي راند رفتار

هاي مولد، کاهش کارايي اقتصادي و کنـدي رشـد اقتصـادي در کشـورهاي      کاهش فعاليد
 (.622: 6933شود )بهبودي و همكاران،  صاحب منابع طبيعي مي

در پاسخ به داليل شكسد توسعه اقتصادي مبتني بر فراواني منابع و در پاسخ بـه ايـن   
رشـد پايـدار و سـريعي را حتـي در دوران       ننده نفد،سوال که چرا بيشتر کشورهاي صادرک

اند؟ بايد به دنبـال عـواملي باشـيم کـه بـه تـداوم سـاختار         وفور درآمدهاي نفتي تجربه نكرده
صورت مـانعي بـراي رشـد و     شود و از اين گذر به نهادي ناکارآمد در اين کشورها منجر مي

تـوان گفـد    باني نظري ذکر شده ميکند. با توجه به م توسعه اقتصادي اين کشورها عمل مي
هــاي  تــرين عوامــل ايجادکننــده ايــن وضــعيد تســل  فیــاي رانتــي و انگيــزه  يكــي از مهــم

 اسد.   6جويي در اقتصادهاي نفتي راند

هـاي   جويي بـر اقتصـاد  هاي راند سوال دوم اين اسد که تسل  فیاي رانتي و انگيزه
هـا و سـازوکارهايي    اکارا( با چـه مكـانيزم  نفتي )ناشي از تعامل درآمدهاي نفتي با نهادهاي ن

                                                                                                                   
اي کـه در اقتصـاد ايـن     گونـه  اند بـه  که در ابعاد مختلف به نفد وابسته اسداقتصادهاي نفتي آن دسته از اقتصادهايي  -6

شـود. بـراي    مـي   کشورها سهم باالي توليد نفـد در توليـد ناخـالص داخلـي و صـادرات نفـد در کـل صـادرات ديـده         
 72درصـد توليـد ناخـالص داخلـي و      62بانك جهاني آستانه راهنمايي تقريبـاً   ،از اين نوهبندي اقتصادهاي معدني  طبقه

 (.  77: 6933گيرد )کارل،  درصد کل صاردات را در نظر مي
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ويـژه نفـد(    زايي در کشورهاي غني از منـابع طبيعـي )بـه    هاي اشتغال موجب کاهش ظرفيد
 بـا شـود، چـارچوب نهـادي     شود؟ در ادبيـات اقتصـادي موجـود در ايـن زمينـه بيـان مـي        مي

دن بسـتر  دهي ساختارهاي انگيزشي در جهد حمايد از توليد و همچنين با فـراهم کـر   شكل
برنـده ظـاهر شـده و يـا بـا       تواند به عنوان يك عامل پـيش  هاي مولد، مي مناسب براي فعاليد

هاي مبادالتي به عنوان يك عامل بازدارنده نقش ايفا  ايجاد انحراف از توليد و افزايش هزينه
جـويي اسـد، منـابع کميـاب      کننـده رانـد   رو، چـارچوب نهـادي کـه تقويـد     کند. ازاين مي

ي غيرمولـد  هـا  ديفعالسوي  ي مولد تشويس و بهها ديفعالآساني به خروج از  ي را بهکارآفرين
علـد رانـد ناشـي از صـادرات      خيز بـه  ويژه در کشورهاي نفد کند. اين مساله به هدايد مي

 تر اسد.  تر و به غايد پيچيده نفد با اهميد
زايـي را در   الهـاي اشـتغ   زدايـي از ظرفيـد   هاي موثر بر حساسيد ( مكانيزم6نمودار )

خـوبي الگـوي وابسـتگي بـه مسـير را       دهد. اين نمودار بـه  هاي متكي به نفد نشان مي اقتصاد
(، تعامـل  6گـذارد. بـا توجـه بـه نمـودار )      براي کشورهاي در حال توسعه نفتي به نمايش مي

درآمدهاي نفتي با چارچوب نهادهـاي ناکارآمـد و کژکـارکرد بـراي دولـد ايـن تـوهم را        
تواند  پايان اسد و به کمك اين نوه درآمد مي کند که درآمدهاي نفتي گنجي بي ايجاد مي

: 6932تر بريمايد )طـاهرپور،  هاي ترقي اقتصادش را سريع ها را جبران کند و پله ماندگي عقب
(. بر اين اساس اثر توهم پولدار شدن و خود را فعـال مايشـاء ديـدن آن هـم بـا افـس ديـد        55

ريـزي کننـد و    هاي نفتي، توسـعه مبتنـي بـر نفـد را پايـه      که دولدشود  نگر موجب مي کوته
جويانـه را   هـاي رانـد   توزيع راند نفد را مبناي کار خود قـرار دهنـد و از ايـن گـذر رفتـار     

 (. 6932کنند )طاهرپور،  ريزي  پايه
هــاي نفتــي شــروه بــه تزريــس نفــد بــه تمــام  (، دولــد6932طبــس اســتدالل مــومني )

نيافتگي شناسايي شود و براي آن  کنند، بدون آنكه علل اصلي توسعه هاي اقتصادي مي بخش
اي انديشيده شود، غافل از اينكه تزريس نفد به اقتصاد در چـارچوب نهـادي ناکـارا نـه      چاره

 تواند آينده رشد و توسعه را محدودتر کند.   شود، بلكه مي تنها منجر به توسعه نمي
سو در درون خود دولد منجـر   اند از يكکند که نحوه توزيع ر مومني استدالل مي

جـويي ميـان مسـئوالن و کـارگزاران دولتـي و       هـاي رانـد   العاده انگيـزه  ي خارقريگ رونسبه 
هـاي   هـا در دسـتگاه   ها براي کسب راند هر چه بيشتر و کاناليزه کردن آن امان آن مسابقه بي

ز سوي ديگر تخصيص (. و ا22: 6932شود )مومني، معين و درنهايد گسترش فساد مالي مي
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هاي دانـايي در درون   همراه با اسراف و تبذير منابع در ساختار دولد به کاهش شديد انگيزه
 (.63: 6936انجامد )مومني،  خود دولد مي

جويي به ايجاد ابهـام در حقـوق مالكيـد، اجـراي ضـعيف و       هاي راند تسل  انگيزه
جلـوگيري از جريـان اطالعـات در     خـواري،  هاي فسـاد و رشـوه   ناقص قوانين، افزايش زمينه

بازار، افزايش عدم اطمينان نسبد به رفتار کارگزاران، افزايش عدم اطمينان نسبد به اجراي 
هاي مبادلـه و ...   هاي مبادله، افزايش هزينه قراردادها، ممانعد از همكاري و تعاون بين طرف

جويانـه   هـاي رانـد      شـود کـه فعاليـد       شود. برآيند تمامي اين موارد منجر به اين مساله مي    مي
 هاي توليدي شود. مقدم بر فعاليد

شـود، زمـاني کـه درآمـد نفـد بـا چـارچوب         ( مشاهده مي6طور که در نمودار ) همان
ــرار مــي  ــل ق ــرد از آنجــا کــه چــارچوب نهــادي کژکــارکرد    نهــادي کژکــارکرد در تعام گي

هـاي   به آساني به خـارج از فعاليـد   جويي اسد، منابع کمياب کارآفريني را کننده راند تقويد
کنـد. در نتيجـه دالرهـاي ناشـي از      هـاي غيرمولـد هـدايد مـي     مولد تشويس و به سوي فعاليـد 

جويانه بر فعاالن اقتصـادي، تكيـه بـيش از     صادرات نفد براي کشور موجب تسل  رفتار راند
بخشــي از  هــاي ضــد توليــدي، بالاســتفاده مانــدن وار سياســد حــد بــر واردات، تحميــل نظــام

هـا و...   هـا و برخـورداري   هـاي توليـدي کشـور، از بـين رفـتن تناسـب ميـان صـالحيد         ظرفيد
 شود. مي

هـاي مبادلـه را بـه سـمد رونـس       گونه که رفتار انساني، حقوق مالكيد و هزينـه  بدين
مـدت و منـافع    هـاي کوتـاه   کنـد و بيشـتر دغدغـه    هاي اقتصـادي هـدايد نمـي    بخشي فعاليد

شود.  هاي اقتصادي مي مبناي تنظيم رواب  اين ساخد اجرايي با فعاليد زودگذر کارگزاران
 هـا  بنگاههاي رفتاري مسل   بنابراين، پيامد ناامني حقوق مالكيد آثار خود را در قالب قاعده

هـاي بـا    هـا بـه سـمد فعاليـد     . به اين معني که بنگاهکند يمدر کادري سه محوري منعك  
و مقيـاس کوچـك توليـد حرکـد خواهنـد       مدت کوتاههاي سرمايه اندک، نيازمند قرارداد

ــورث،  ــي طــول و عــرض بنگــاه 629: 6922کــرد )ن ــي  (. يعن ــا بســيار کوچــك م شــود و  ه
 گيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بود.  هاي سازماني که در اين چارچوب شكل مي ظرفيد

تخصصي  مندي از مزاياي تقسيم کار و مجموعه موارد مطرح شده منجر به عدم بهره
هـاي ناشـي از مقيـاس و درنهايـد افـزايش هزينـه توليـد         شدن امور، دسد نيـافتن بـه صـرفه   

 که حل و فصـل آن در چـارچوب   درصورتي–شود. نتيجه طبيعي اين مسائل و مشكالت  مي
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 اشتغالزدایی از تولید و  گذاری درآمدهای نفتی در چارچوب نهادی کژکارکرد در ظرفیتتاثیرسازوکارهای  -(1نمودار )

 
 های تحقیق ماخذ: یافته

  بازاریان اطالعات در رجلوگیری از ج

ایجاد ابهام در حقوق مالکیت   

                         اجرای ضعیف و ناقص قوانین        

خواریهای فساد و رشوهافزایش زمینه  

به اجرای قراردادها           تافزایش عدم اطمینان نسب

چارچوب نهادی 
 ناکارا و رانتی

تزریق درآمدهای 
 نفتی به اقتصاد

دولت 
 نفتی

تزریق نفت 
به تمام 

های بخش

توسعه مبتنی 
 بر نفت

فشار برای 
کسب 

کسب رانت 
نفتی 

بازیقاعده  

ایجاد ساختار 
شی انگیز

مبتنی بر 

جویانه بر فعاالن اقتصادی          تسلط رفتار رانت  

 جایگزینی مشارکت ملی در اقتصاد با واردات افسارگسیخته

های تولیدی    بالاستفاده ماندن بخش بزرگی از ظرفیت  

هاها و برخورداریاز بین رفتن رابطه متوازن میان صالحیت   

مثابه کلید اصلی مزیت رقابتی           محرومیت از دانش ضمنی به  

های ضد تولیدیوار سیاستتحمیل نظام    

 

های اقتصادی قاعده رفتاری مسلط بر بنگاه  

ها به سمت گرایش بنگاه

مقیاس کوچک تولید

ها به سمت گرایش بنگاه

مدتقراردادهای کوتاه

ها به سمت گرایش بنگاه

های با سرمایه اندکفعالیت

1 2 3 

زایی های اشتغالکاهش ظرفیت  

 افزایش بیکاری آشکار و پنهان

 نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه

 ی بافت فنیماندگعقبتشدید 

 تولید

های سازمانیکاهش ظرفیت  

های تولیدیکوچک شدن مقیاس بنگاه  

های ناشی از جوییدست نیافتن به صرفه

 مقیاس

امورشدن  عدم تقسیم کار و تخصصی  

های تولیدایش هزینهافز  

ضربه به 

 ساختار

 تولیدی

ضربه به 

 اشتغال 

تحلیل رفتن 
های ظرفیت
زاییاشتغال  

تقاضا برای نیروی 

کار یک تقاضای 

 مشتق شده است.
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از يك طرف، ضربه سنگيني را به بنيـه توليـدي    -يك برنامه سنجيده مورد توجه قرار نگيرد
هـاي      تـر را بـه ظرفيـد    اي بـه غايـد سـنگين    زند و از طرف ديگر، ضربه هاي نفتي مي کشور
کار، تقاضـاي مشـتس شـده     سازد. زيرا تقاضا براي نيروي    ها وارد مي اين اقتصاد 6زايي اشتغال

گذاري و توليد انجام نگيرد، اشتغال ايجـاد   اسد و اشتغال حلقه آخر توليد اسد و تا سرمايه
اين ترتيب در غياب چارچوب نهـادي کارآمـد و باکيفيـد، يـك مـدار شـوم و        شود. به نمي

 شود.  بسته با خصلتي ديناميك و با روابطي پيچيده ايجاد مي
ت تبعـي بيكـاري و مشـكالت اجتمـاعي و فرهنگـي آن، فقـر       عنوان مثال، مشـكال  به

هاي اقتصادي، نزول      گسترده و عدم مشارکد فعال و سازنده قشرهاي وسيع مردم در فعاليد
ي بافد فني توليد در ارتبـاط متقابـل و چنـد    ماندگ عقبسهم نسبي تشكيل سرمايه و تشديد 

انجامد و دوباره تمامي فرآيند ايـن حلقـه       يجانبه با يكديگر درنهايد به تداوم رکود توليد م
شود افزايش درآمـدهاي ارزي ناشـي    شود. در اين جا روشن مي     و مدار شوم از نو شروه مي

از صادرات نفد به جاي آنكه فرصتي براي بالندگي توليد و اشتغال کشـورهاي نفتـي باشـد    
بنيه توليدي کشور و محدود  در چارچوب نهادي ناکارا و کژکارکرد از طريس ضربه زدن به

زايي اقتصاد ملي درنهايد منجر به تبديل موهبد منـابع طبيعـي بـه     هاي اشتغال کردن ظرفيد
 شود.    نفرين منابع مي

 
، «سهم نفت در اقتصاد»بررسي كشورهای صادركننده نفت از منظر سه شاخص  -2-2
 «زايي اشتغال های اثرگذاری نفت و ساختار نهادی بر ظرفيت»، «شاخص نهادی»

سـعي بـر آن    2 براي دستيابي به تصويري جامع از واقعيـد موجـود در کشـورهاي عیـو اوپـك     
، «شـاخص نهـادي  »، «سهم نفـد در اقتصـاد  »،  اسد که وضعيد اين کشورها از منظر سه شاخص

 مورد بررسي و واکاي قرار گيرد.« زايي هاي اشتغال اثرگذاري نفد و ساختار نهادي بر ظرفيد»

  

                                                                                                                   
که در هر سال نسبد به سـال قبـل بـه    اسد زايي، ميزان نيروي کاري  هاي اشتغال ر منظور از ظرفيدضدر پژوهش حا -6

 کند. عاليد )شاغل( اضافه ميهاي مشغول به ف جمع نيرو
، ايـران، عـراق، کويـد، قطـر،     ونـزوئال نگـوال، ليبـي، نيجريـه، اکـوادور،     آکشورهاي عیو اوپك شامل الجزايـر،   - 2

 .اسدعربستان سعودي و امارات متحده عربي 
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 سهم نفد در اقتصاد -فال

حـاکي   2267تا  2222هاي  ( طي سالOPECبررسي عملكرد کشورهاي صادرکننده نفد )
از ايـن حقيقـد اسـد کـه ايـن اقتصــادها در زمـره اقتصـادهاي نفتـي قـرار دارنـد. براســاس           

اقتصـادهاي نفتـي، اقتصـادهايي هسـتند کـه درآمـدهاي حاصـل از          بندي بانك جهاني، طبقه
 درصد کل صادرات را پوشش دهد.  72درصد توليد ناخالص داخلي و  62صادرات نفد 

طـور متوسـ  در    سـال موردبررسـي بـه    69دهـد کـه طـي دوره     ( نشان مـي 2نمودار )
کشورهاي عیو اوپك سهم درآمدهاي حاصل از نفد در توليد ناخـالص داخلـي بـاالتر از    

شـور آنگـوال بـا سـهم     درصد و ک 6/67درصد بوده اسد؛ کشور اکوادور با سهم حدود  62
درصد از نفد در توليد ناخالص داخلي بـه ترتيـب کمتـرين و بيشـترين سـهم را در ايـن        59

 اند.  شاخص به خود اختصاص داده
 
   9119 -9113متوسط درصد سهم نفت از تولید ناخالص داخلی و کل صادرات در کشورهای عضو اوپك  -(9نمودار )

 

 های اوپك و بانك جهانی مأخذ: محاسبات تحقیق براساس داده

 
همچنـين بررســي ســهم درآمــدهاي حاصــل از صــادرات نفــد بــه کــل درآمــدهاي  

اي از صـادرات   صادراتي کشورهاي عیو اوپك گوياي اين حقيقد اسد کـه سـهم عمـده   
شـود کـه    ( مشـاهده مـي  2اين کشورها مربوط به صادرات نفد اسد. بـا توجـه بـه نمـودار )    
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درصـد( و بيشـترين سـهم مربـوط بـه       72ارات )نزديك بـه  کمترين سهم مربوط به کشور ام
 بوده اسد.  2222تا  2267هاي  درصد( در سال 33عراق )حدود 

 
 شاخص نهادي -ب

عنوان يك شاخص اصلي در نشان دادن کيفيد نهادهـا بـراي    بررسي شاخص کل حكمراني به
تـا   2222اني طـور متوسـ  در بـازه زمـ     کشورهاي عیو اوپك گوياي اين واقعيد اسد که به

ــته    2267 ــبي نداش ــرد مناس ــي عملك ــاخص حكمران ــوردنظر در ش ــب   کشــورهاي م ــد و اغل ان
 اند.   کشورهاي عیو اوپك از منظر اين شاخص نهادي در جايگاه ضعيفي قرار گرفته

( در بين کشورهاي عیو اوپك، قطر بهترين عملكـرد و عـراق، بـدترين    9براساس نمودار )
 از جايگاه چندان مناسبي برخوردار نيسد.   -6نيز با کسب نمره  عملكرد را داشته اسد. ايران

شود که نمونه موردبررسـي در   ( اين نتيجه حاصل مي9( و )2با توجه به نمودارهاي )
هـا نقـش مـؤثري ايفـا      شـود کـه نفـد در اقتصـاد آن     اين پژوهش مربوط به کشورهايي مـي 

 و ناکارا هستند.   کند )اقتصادهاي نفتي( و داراي چارچوب نهادي ضعيف مي
 
 )درصد( 9119 -9113متوسط شاخص حکمرانی کل برای کشورهای عضو اوپك  -(8نمودار )

 

 مأخذ: بانك جهانی
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 6زايي هاي اشتغال اثرگذاري نفد و ساختار نهادي بر ظرفيد -ج

( بـه  5( تـا ) 7زايـي در نمودارهـاي )   هـاي اشـتغال   اثرگذاري نفد و ساختار نهادي بر ظرفيد
اي از درآمـدهاي حاصـل از    ( سـهم عمـده  7کشـيده شـده اسـد. براسـاس نمـودار )     تصوير 

صادرات در کشورهاي عیـو اوپـك مربـوط بـه صـادرات نفـد اسـد، امـا ايـن درآمـدها           
زايي در اين کشورها برقرار نكرده و ظرفيـد   هاي اشتغال گونه رابطه معناداري با ظرفيد هيچ

 شد چنداني نداشته اسد.زايي به مدد افزايش اين درآمدها ر اشتغال
 
 )درصد( 9119 -9113متوسط سهم درآمدهای صادراتی و رشد اشتغال در کشورهای عضو اوپك  -(3نمودار )

 
 های اوپك و بانك جهانی   مأخذ: محاسبات تحقیق براساس داده

 

زايـي   هـاي اشـتغال   ( ساختار نهادي کشورهاي عیو اوپـك بـا ظرفيـد   6در نمودار )
ه قرار گرفته اسد. با توجـه بـه ايـن نمـودار، چـارچوب نهـادي ضـعيف و        ها مورد مقايس آن

هـاي مبـادالتي    شكننده در کشورهاي عیو اوپك با ايجاد انحراف از توليد و افزايش هزينه
ايـن   اسد. بـه   زايي نقش ايفا کرده هاي اشتغال عنوان يك عامل بازدارنده در ايجاد ظرفيد به

ك آن کشـورهايي کـه در شـاخص نهـادي جايگـاه      صورت که در بين کشورهاي عیو اوپ
 اند و برعك .  زايي محدودتري نيز برخوردار بوده هاي اشتغال تري داشتند از ظرفيد ضعيف

                                                                                                                   
د ايجـاد  رو، ايـن اقتصـادها نيازمنـ    متوس  بيكاري در کشورهاي صادرکننده نفد )اوپك(، دو رقمـي اسـد، ازايـن    -6

 هاي انساني خود و درنتيجه براي دستيباي به رشد و توسعه هستند.   اشتغال براي استفاده از ظرفيد
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 9119 -9113متوسط شاخص نهادی و رشد اشتغال در کشورهای عضو اوپك  -(.نمودار )

 
 های اوپك و بانك جهانی مأخذ: محاسبات تحقیق براساس داده

 
توان تغييرات رشد اقتصادي و درآمدهاي  نوان شاخص ديگري در اين زمينه، ميع به

نفتــي را در کشــورهاي عیــو اوپــك مــورد واکــاوي قــرار داد. تغييــرات رشــد اقتصــادي و 
( نشـان داده شـده   5هـاي )  درآمدهاي نفتي در کشورهاي عیو اوپـك در مجموعـه نمـودار   

ود که نوسانات درآمدهاي نفتي در کشـورهاي  ش ها، مشاهده مي اسد. با توجه به اين نمودار
اين صورت که کشـورهاي عیـو    عیو اوپك منجر به نوسانات رشد اقتصادي شده اسد. به

اند، رشد اقتصادي نيز افزايش  هايي که با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه شده اوپك در سال
انـد، رشـد    و بـوده ر هايي که اين کشـورها بـا کـاهش درآمـدهاي نفتـي روبـه       يافته و در سال

 اقتصادي با تبعيد از درآمدهاي نفتي کاهش يافته اسد. 
که درآمدهاي نفتي فزاينده ارتباط  علد اين ( به5همچنين طبس مجموعه نمودارهاي )

اند، در نتيجه ايـن نـوه از    ي اقتصادي کشورهاي عیو اوپك نداشتهها بخشمتناسبي با ساير 
ات و متناسبي در روند توليد ناخالص داخلي شود. بر ايـن  درآمدها نتوانسته منجر به رشد باثب

شــود کــه طــي دوره مــورد بررســي رشــد توليــد ناخــالص داخلــي در   اســاس، مشــاهده مــي
ثبات بوده اسد. اين شـواهد گويـاي ايـن حقيقـد اسـد       کشورهاي عیو اوپك همواره بي

ه درآمـدهاي  که اقتصاد کشورهاي عیو اوپك با درآمدهاي نفتي حرکد کرده و وابسته بـ 
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نفد اسد. وابستگي اقتصاد اين کشورها به درآمدهاي نفتي در چارچوب نهادي ناکارآمد، 
باعث شده اسد که نوسانات قيمد نفد، سبب نوسـانات مهمـي در اقتصادشـان شـود. ايـن      

ي فعاالن اقتصـاد نسـبد بـه آينـده بـازار، کوچـك کـردن مقيـاس         نانينااطمنوسانات موجب 
 هاي مولد، تغيير ترکيب توليد محصول و... شده اسد.  توليد، کاهش فعاليد

توان گفد تزريس درآمـدهاي نفتـي در چـارچوب نهـادي ناکـارا از طريـس        بنابراين مي
هـاي   تبع آن کاهش ظرفيد هاي سازماني و به ضربه زدن به بنيه توليدي، موجب کاهش ظرفيد

 ها به ارمغان آورده اسد. آنرو، نفرين منابع را براي  زايي اقتصاد شده و ازاين اشتغال
 

 روند رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی -(1نمودار )
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 روند رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی -(1نمودار )ادامه 

 
 های اوپك و بانك جهانی مأخذ: محاسبات تحقیق براساس داده
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 ها يافته تحليل و تجزيه -3
 مدل ارائه -3-1

اي اسد. در اين مطالعه رشـد اشـتغال بـه     تحليل آماري و علي مقايسه پژوهش حاضر از نوه
هاي اشتغال ايجـاد شـده در هـر يـك از کشـورهاي       دهنده ظرفيد عنوان متغير وابسته و نشان

عیــو اوپــك در نظــر گرفتــه شــده اســد. بــه پيــروي از مباحــث نظــري و تجربــي تصــريح  
 ( خواهد بود:6طه )برآورد مدل پژوهش به صورت راب  اقتصادسنجي معادله

(6)   it i it it it it it itemp Oil GGI Oil GGI X           1 2 3                                         

ــه در آن ــر  ک ــان itempمتغي ــد  نش ــده ظرفي ــتغال  دهن ــاي اش ــي،  ه ــده  itGGIزاي دربردارن
تامين قیـايي و کيفيـد    هاي حكمراني )شامل شاخص کل حكمراني، کنترل فساد، شاخص

GDP  ،itنسبد درآمد حاصل از صادرات نفد بـه   itOilمقررات(،  itOil GGI   اثـرات
هـاي حكمرانـي اسـد.    و شـاخص  GDPمتقابل بـين درآمـد حاصـل از صـادرات نفـد بـه       

 GDP ،itGDPPگـذاري بـه    نسـبد سـرمايه   itInvمتغيرهاي کنترلـي شـامل    itXهمچنين 

نيـز   iدهـد.   نشـان مـي   tدر دوره زمـاني   iنرخ تورم بـراي کشـور    itInfدرآمد سرانه و  
عبـارت حاصلیـرب   اثرات ثابد کشوري يا همان عرض از مبدأهاي ويژه هر مقطـع اسـد.   

منظور بررسي فرضـيه نفـرين منـابع طبيعـي در کشـورهاي بـا کيفيـد         بهitGGIو  itOilبين 
 شود.  نهادي پايين وارد مي

زايـي بـا   هـاي اشـتغال  تاثير منفي درآمدهاي حاصل از صـادرات نفـد روي ظرفيـد   
شود؛ مورد اول بيمـاري هلنـدي اسـد. بـه بيـان ديگـر،       مي استفاده از دو پديده توضيح داده

افزايش درآمدهاي نفتي باعث کوچك شدن بخش قابل مبادله و حرکد سـرمايه و نيـروي   
و ايگـرت،   63326شـود )کـوردن و نيـاري،    ها به بخش غيرقابل مبادله ميکار از ساير بخش

فاده از نهادهـا توضـيح داده   (. مورد دوم پديده نفرين منابع طبيعـي اسـد کـه بـا اسـت     22232
شـود.  شود. درواقع کشف منابع طبيعي جديد باعث افزايش راند و فساد در اقتصـاد مـي   مي

                                                                                                                   
1- Corden and Neary, 1982 
2- Egert, 2009 
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در اين حالد منابع طبيعي داراي اثر غيرمستقيم روي رشد اقتصادي از طريـس نهادهـا هسـتند    
 (.6(2226)ساچز و وارنر )

کيفيـد مقـررات و    عبارت حاصلیرب براي شاخص حكمراني کل، کنتـرل فسـاد،  
 ( اسد.2شود. بنايراين معادله کامل برآوردي به صورت رابطه )تامين قیايي وارد مي

(9         )
it i it it it it it

it it it

emp Oil GGI Oil GGI Inv

GDPP Inf

    

  

      

 

1 2 3 4

5 6
            

 ( اسد.9صورت رابطه ) در حقيقد فرم تبعي معادله به

(9 )      ( , , , , , )it it it it it it it itemp f Oil GGI Oil GGI Inv GDPP Inf                                           

کشور عیـو اوپـك    62زايي در  هاي اشتغال هاي ظرفيد کننده اکنون به معرفي تعيين
هاي مربوط بـه متغيرهـاي حكمرانـي،    دادهشود.  پرداخته مي 2267تا  2222ي طي دوره زمان

هاي نسبد درآمد حاصل از صـادرات نفـد    متغير  درآمد سرانه و نرخ تورم از بانك جهاني،
گذاري به توليد ناخالص داخلي از بيـزين  مـانيتور    الص داخلي و نسبد سرمايهبه توليد ناخ

 استخراج شده اسد. 
هــاي حكمرانــي: بــا توجــه بــه همروشــاني بســيار زيــاد و همبســتگي بــاالي   شــاخص

( عالوه به بررسـي همـه زوايـاي    2223با يكديگر، کافمن و کراي ) 2هاي حكمراني شاخص
 اند. شاخص زير استفاده کرده 7از  حكمراني و ايجاز در سخن، تنها
(: ميانگين سـاده شـش شـاخص حكمرانـي منطبـس بـا       GGشاخص کل حكمراني )

کنـد.   تعريف بانك جهاني اسد که وضعيد کلـي حكمرانـي را در هـر جامعـه ترسـيم مـي      
ي شـديدي بـه   هايي که وابستگ براساس مفاهيم نظري اقتصاد سياسي به احتمال فراوان دولد

هاي رانتير( در برابـر   ويژه نفد و گاز دارند )دولد درآمدهاي ناشي از فروش منابع طبيعي به
 هاي خود پاسخگويي کمتري به شهروندانشان خواهند داشد.   اقدامات و فعاليد

هـاي اقتصـادي    (: توانايي دولد را در تـدوين و اجـراي سياسـد   RQکيفيد مقررات )
سـنجد   استحكام و کيفيد بوروکراسي را مي RQسنجد. شاخص  مي دار بازار شفاف و دوسد

هـا در   هـاي سياسـتي دولـد    هـا و چـرخش   گير شـوک  کننده و تكانه تواند همانند کمينه که مي
گذاران به نظام حاکم شـود )موسسـه    اقتصاد عمل کند و موجب افزايش اعتماد مردم و سرمايه

                                                                                                                   
1- Sachs and Warner, 2001 

 راني اسد.دهنده پيامدهاي بهتر حكمتر نشان شود که اعداد بزرگبرآورد مي 9و  -9هاي حكمراني بين شاخص - 2
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خيـز کـه درآمـدهاي     ضوه در کشورهاي نفدرسد اين مو (. به نظر مي2225، 6توسعه خارجي
 مالياتي دولد نسبد به درآمدهاي نفتي اندک اسد، بيشتر قابل مالحظه باشد.

هـا، ضـماند    طرفي سيسـتم قیـايي و دادگـاه    (: اين شاخص بر بيRLتأمين قیايي )
هاي فيزيكي و معنـوي داللـد دارد )کـافمن و     اجراي قراردادها و پشتيباني از حقوق دارايي

(. به احتمال فـراوان، کاسـتي در نظـام قیـايي خـواه ناشـي از عـدم پـذيرش         2266، 2ايکر
طريـس کـاهش    حاکميد از سوي مـردم و خـواه وفـور منـابع يـا هـر علـد ديگـري باشـد از         

گـذاري و فعاليـد نوآورانـه و خالقانـه، رشـد و توسـعه بلندمـدت         هاي مولـد سـرمايه   انگيزه
 .کند پذير مي اقتصادي را به شدت آسيب

گذاري  (: اين شاخص بر مبارزه با کاربرد قدرت عمومي و سياسدCCکنترل فساد )
هـاي داراي نفـوذ و نخبگـان سياسـي اشـاره دارد       براي دستيابي به منافع شخص برخي گـروه 

شـود و   هاي سيستم سياسي مشخص مي وسيله کاستي (. سطح فساد به2223)کافمن و کراي، 
هـاي مـرتب  بـا     هـاي ويـژه و رشـوه    هـا بـراي پرداختـي    فساد مالي )بـراي مثـال، درخواسـد   

هـاي ارزي بـراي شـهروندان داخلـي يـا ارزيـابي        هاي صـادرات و واردات، محـدوديد   پروانه
هـاي خويشـاوندي و    هاي صـاحب نفـوذ، انتصـاب    مالياتي(، پشتيباني بيش از حد از منافع گروه

، 9گيرد )گوئـل و کـارهونن   را دربرميهاي تامين مالي پنهاني و ...  ساالري يا گروه عدم شايسته
 بار براي رونس اقتصاد در بلندمدت به همراه دارد. ( که همگي پيامدهاي زيان2223

هاي مطرح شده هر يك به نحوي جايگزيني براي نشان دادن کيفيد نهادي  شاخص
 (6932ن )پورجوان و همكـارا در مطالعات متعدد همچون در کشورهاي عیو اوپك اسد. 

هاي حكمراني بـراي نشـان دادن کيفيـد نهـادي اسـتفاده بـه عمـل آمـده اسـد.           از شاخص
هاي حكمراني براي نشان دادن کيفيد نهادي اسـتفاده   رو، در اين مطالعه نيز از شاخص ازاين

 شده اسد.  

(: ايـن متغيـر،   itOilنسبد درآمد حاصل از صادرات نفد به توليد ناخالص داخلي )
يني براي نشان دادن ميزان اثرگذاري نفد بر اقتصاد کشورهاي مورد بررسـي اسـد،   جايگز

اقتصــادهاي نفتــي، اقتصــادهايي هســتند کــه   بنــدي بانــك جهــاني، چراکــه بــر اســاس طبقــه

                                                                                                                   
1- Overseas Development Institute 
2- Kaufmann and Kraay 
3- Goel and Korhonen 
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درصـد کـل    72درصـد توليـد ناخـالص داخلـي و      62درآمدهاي حاصل از صادرات نفـد  
مطالعـه از سـهم صـادرات نفـد در توليـد      رو در ايـن   ها را پوشش دهد. از ايـن  صادرات آن

ناخالص داخلي کشورهاي عیو اوپك براي نشان دادن تاثيرگـذاري نفـد بـر اقتصـاد ايـن      
 کشورها استفاده شده اسد. 

(: اين متغيـر جـايگزيني جهـد    itInvگذاري به توليد ناخالص داخلي ) نسبد سرمايه
ماني براي توليد اسد و از آنجا کـه تقاضـا بـراي نيـروي     هاي ساز دادن تشكيل ظرفيد  نشان

گـذاري و توليـد انجـام     کار، تقاضاي مشتس شده و اشتغال حلقه آخر توليد اسد و تا سرمايه
هـاي   شود، در اين مطالعه انتظار بر ايـن اسـد کـه افـزايش ظرفيـد      نگيرد، اشتغال ايجاد نمي

 ا به همراه داشته باشد.زايي ر هاي اشتغال گذاري، افزايش ظرفيد سرمايه

کنند که اين متغير نقش بسزايي  (: مطالعات بسياري تأييد ميitGDPPدرآمد سرانه )
طـوري کـه کشـورهايي بـا درآمـد و اسـتاندارد زنـدگي بـاالتر،          در بهبود حكمراني دارد بـه 

د. بـه بيـان ديگـر،    هاي حكمراني بهتر دارن تري براي توسعه نهادي و شاخص ترجيحات قوي
سـاالري و يـا    کشورهاي پيشرفته صنعتي منابع مالي بيشتري براي بهبود مقررات دولتي، مردم

گذر اثـر   رود درآمد سرانه، اثر مثبتي بر نهادها و از اين مبازه با فساد دارند. بنابراين انتظار مي
 زايي در اقتصاد داشته باشد.  هاي اشتغال مثبتي بر توليد و ظرفيد

(: براساس نظريه فيلير  بين نرخ بيكاري و تورم، رابطـه معكـوس   itInfرخ تورم )ن
هـاي   وجود دارد. در اين راسـتا در مقالـه حاضـر نيـز انتظـار بـر ايـن اسـد کـه بـين ظرفيـد           

هـاي  زايي و تورم رابطه مثبد وجود داشته باشد. بنابراين وجـود تـورم بـه منزلـه دوره     اشتغال
زايـي   هـاي اشـتغال   عنوان محرکي براي ايجاد ظرفيد شود که بهنس اقتصادي محسوب ميرو

 آيد. شمار مي اقتصاد به

هـاي حاصـل شـده از      در ادامه به برآورد مدل، ارائـه نتـايج و تجزيـه و تحليـل يافتـه     
 شود.   برآورد مدل پرداخته مي

 
 ها  برآورد و ارائه نتايج مدل و تجزيه و تحليل يافته -9-2

هـاي   هاي انتخـاب رهيافـد مناسـب بـا اسـتفاده از آزمـون        در ابتداي اين بخش، ابتدا آزمون
ليمر و بروش پاگـان جهـد معنـاداري اثـرات ثابـد و آزمـون معنـاداري اثـرات          Fمتعارف 

 تصادفي هاسمن براي هر چهار مدل تحقيس انجام خواهد شد. 



 16زايي ...    های اشتغال درآمدهای نفت، نهادها و ظرفيت

 

 

 

 

 

 مناسب رهیافت انتخاب های آزمون یجنتا -(1) جدول

 آزمون عنوان
 اول مدل

 کل)شاخص 
 (حکمرانی

 دوم مدل
 مقررات( یفیت)ک

 سوم مدل
 (ییقضا ین)تام

 چهارم مدل
 (فساد)کنترل 

 لیمر F آماره
11/3 
(11/1) 

18/8 
(11/1) 

.9/3 
(11/1) 

11/8 
(11/1) 

 پاگان بروش آماره
83/38 
(11/1) 

11/31 
(11/1) 

1./38 
(11/1) 

111/31 
(11/1) 

 قیقتح محاسبات: منبع
 

آزمون ليمر با تعداد درجـات   Fدسد آمده، در چهار مدل تحقيس آماره  بر پايه نتايج به
رو اثـرات انفـرادي مقـاطع معنادارنـد. همچنـين،       معنادار اسد. از ايـن  695و  66آزادي برابر با 

، معنادار اسـد.  66پاگان که داراي توزيع کاي دو با درجه آزادي برابر با   آماره آزمون بروش
در  هر چهار مدل تحقيس اثرات انفرادي مقـاطع، معنـادار هسـتند.   در آزمون، با استناد به اين دو 

هاي اثرات ثابد و تصـادفي از آزمـون هاسـمن اسـتفاده      جهد انتخاب بين مدل ادامه
 ( گزارش شده اسد.2شود. نتايج اين آزمون در جدول ) مي

 
 یل اثرات ثابت و تصادفمد ینجهت انتخاب ب هاسمنآزمون  یجنتا -(9) جدول

 آزمون عنوان
 اول مدل

 کل)شاخص 
 (حکمرانی

 دوم مدل
 مقررات( یفیت)ک

 سوم مدل
 (ییقضا ین)تام

 چهارم مدل
 (فساد)کنترل 

 هاسمن آماره
11/11 
(11/1) 

8./1 
(81/1) 

11/11 
(11/1) 

93/11 
(18/1) 

 تحقیق محاسبات: منبع
 

درجه  3راي توزيع کاي دو با در مدل اول تا سوم، آماره آزمون هاسمن که دا

رو فرض  درصد معنادار نيسد، از اين 62و  6، 6کدام از سطوح  آزادي اسد، در هيچ

ايـن ترتيـب     صفر اين آزمون مبني بر تصادفي بودن اثرات تصادفي قابل رد نيسد. به

مدل اول، دوم و سوم براساس روش اثرات تصادفي برآورد خواهد شـد. بـراي مـدل    

ز آنجا که آماره آزمون هاسمن معنادار اسد، روش مناسب براي بـرآورد  چهارم نيز ا
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( 9اين مدل، رويكرد اثرات ثابد خواهد بود. در ادامه نتايج برآورد مدل در جدول )

 ارائه شده اسد.
 
 تحقیق مدل چهارحاصل از برآورد  یجنتا -(8) جدول

 متغیر نام
 متغیرها ضرایب
 هارمچ مدل سوم مدل دوم مدل اول مدل

itOil
 

11/1- 
(18/1) 

18/1- 
(19/1) 

18/1- 
(11/1) 

11/1- 
(11/1) 

 های شاخص
 حکمرانی

itGG
 

88/3 
(13/1) 

- - - 

itRQ
 

- 
33/9 
(11/1) 

- - 

itRL
 

- - 
31/8 
(1./1) 

- 

itCC
 

- - - 
1/9 
(11/1) 

اثرات متقابل بین 
های شاخص

حکمرانی و نسبت 
درآمد حاصل از 
صادرات نفت به 

GDP 

it itOil GG
 

98/1- 
(18/1) 

- - - 

it itOil RQ
 

- 
31/1- 
(11/1) 

- - 

it itOil RL
 

- - 
13/1- 
(18/1) 

- 

it itOil CC
 

- - - 
.8/1- 
(11/1) 

itInv
 

3./1 
(111/1) 

98/1 
(1111/1) 

13/1 
(119/1) 

11/1 
(113/1) 

itGDPP
 

19/1 
(19/1) 

./1 
(11/1) 

8/1 
(118/1) 

39/1 
(11./1) 

itInf
 

1./1 
(18/1) 

11/1 
(11/1) 

13/1 
(18/1) 

188/1 
(13/1) 

 (Fآزمون معناداری کل مدل )آماره 
89/1 
(11/1) 

18/1 
(11/1) 

88/1 
(11/1) 

.9/1 
(11/1) 

 دهد.اعداد داخل پرانتز درجه معناداری ضرایب را نشان می
 تحقیق محاسبات: منبع
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دهد در هر چهار مدل تحقيس نسبد درآمد حاصـل از   همانگونه که نتايج تحقيس نشان مي
دار دارنـد. مطـابس بـا     زايـي ارتبـاط منفـي و معنـي     هـاي اشـتغال   دبا ظرفي GDPصادرات نفد به 

، درآمـد سـرانه و تـورم بـا     GDPگـذاري بـه    انتظارات تئوريك و مباني نظري بين نسبد سرمايه
زايي ارتباط مثبد و معناداري وجود دارد. همچنين در هر چهار مـدل تحقيـس،    هاي اشتغال ظرفيد
کيفيد مقررات، تـامين غـذايي و کنتـرل فسـاد( بـا      هاي نهادي )شاخص حكمراني کل،  شاخص
ايـن معنـا کـه بـا بهبـود کيفيـد نهـادي،         دار دارند. به زايي ارتباط مثبد و معني هاي اشتغال ظرفيد

زايـي در ايـن کشـورها خـواهيم بـود. در مـدل دوم )کيفيـد        هـاي اشـتغال  شاهد افزايش ظرفيـد 
 درصد معنادار اسد.   62ي در سطح زاي هاي اشتغال مقررات( ارتباط بين تورم و ظرفيد

ــه    ــين درآمــد حاصــل از صــادرات نفــد ب ــل ب ــرات متقاب هــاي و شــاخص GDPاث
زايـي و منـابع   هاي اشتغالدهي رابطه ظرفيدمنظور بررسي نقش نهادها در شكل حكمراني به

و  GDPطبيعي وارد شده اسد. اثرات متقابل مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفـد بـه   
زايي اسـد.  هاي اشتغالدهنده تاثير منفي و معنادار آن روي ظرفيدنهادي نشان هايشاخص

(، کشورهايي با ساختار نهادي کارآمد از پديده نفرين منابع طبيعـي  9براساس نتايج جدول )
برند در حالي که وفور درآمدهاي نفتي در کشـورها بـا سـاختار نهـادي ناکارآمـد،      رنج نمي

مربوط به چهار مـدل فـوق     F( آماره 9اه دارد.  در سطر آخر جدول )همر  نفرين منابع را به
 دهنده معناداري هر چهار مدل هستند.ارائه شده اسد که نشان

هـا،   ( معيارهاي خوبي بـرازش مـدل شـامل آزمـون نرمـال بـودن باقيمانـده       7جدول )
ستگي آزمون وابستگي بين مقاطع، آزمون نسبد واريان  و آزمون خودهبستگي و خودهمب

 جزئي نشان داده شده اسد.  
دهد که باقيمانـده نرمـال    ها نشان مي آماره جارک برا مربوط به نرمال بودن باقيمانده

 LMبـروش و پاگـان،    LMاسد. آزمون وابستگي بين مقاطع نيز با استفاده از چهار آزمـون  
ن آزمـون  پسران انجام شده اسد. نتايج اي CDبندي تورش تصحيح و  پسران، آزمون مقياس

گونه وابستگي بـين   دهد که براساس هر چهار آزمون و براي چهار مدل تحقيس هيچ نشان مي
دهنـده   مقاطع وجود ندارد. همچنين نتايج حاصل از واريان  همساني و خودهمبستگي نشان

گونـه واريـان     هـا هـيچ   شده بـين باقيمانـده   ها در چهار مدل مطرح آن اسد که بين باقيمانده
 و خودهمبستگي وجود ندارد.ناهمساني 
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 معیارهای خوبی برازش مدل -(3جدول )

 آزمون عنوان
 اول مدل

 کل)شاخص 
 (حکمرانی

 دوم مدل
 یفیت)ک

 مقررات(

 سوم مدل
 (ییقضا ین)تام

 چهارم مدل
 (فساد)کنترل 

 ها آزمون نرمال بودن باقیمانده
 )آماره جارک برا(

11/3 
(11/1) 

11/1 
(38/1) 

83/8 
(19/1) 

1./9 
(98/1) 

طع
مقا
ن 
 بی
گی
ست
واب
ن 
مو
آز

 

بروش  LMآزمون 
 و پاگان

1./11 
(11/1) 

.1/38 
(1./1) 

19/83 
(11/1) 

8./89 
(11/1) 

 پسران LMآزمون 
88/1 
(81/1) 

13/1 
(18/1) 

.8/1 
(../1) 

39/1 
(11/1) 

بندی  آزمون مقیاس
 تورش تصحیح

88/1 
(18/1) 

11/1 
(98/1) 

18/1 
(11/1) 

19/1- 
(1/1) 

 پسران CDآزمون 
31/1- 
(13/1) 

91/1- 
(11/1) 

.1/1- 
(11/1) 

11/1- 
(11/1) 

 آزمون واریانس همسانی
88/93 
(1./1) 

98/11 
(93/1) 

19/1 
(81/1) 

81/91 
(99/1) 

ی 
تگ
بس
هم
ود
 خ
 و
گی
ست
مب
ده
خو
ن 
مو
آز

ئی
جز

 
 Qآماره 

 وقفه اول
18/1 
(8./1) 

111/1 
(19/1) 

111/1 
(19/1) 

13/1 
(88/1) 

وقفه 
 دوم

38/1 
(18/1) 

18/1 
(11/1) 

18/1 
(11/1) 

31/1 
(38/1) 

وقفه 
 سوم

81/1 
(19/1) 

3./1 
(11/1) 

93/1 
(13/1) 

38/9 
(38/1) 

وقفه 
 چهارم

83/1 
(11/1) 

11/1 
(18/1) 

13/1 
(13/1) 

83/9 
(.8/1) 

 تحقیق محاسبات: منبع
 

ــا     ــي در کشــورهاي عیــو اوپــك ب ــدهاي نفت ــور درآم ــس، وف ــايج تحقي براســاس نت
هـاي   ا و نهادهاي ناکارا با تاثيرگذاري منفي بر ساختار نهادي به کاهش ظرفيـد ه زيرساخد

زدايي از اشـتغال در ايـن    ها منجر شده اسد. همچنين شواهد آماري، ظرفيد زايي آن اشتغال
 کند. هايي همچون تحليل بردن کيفيد نهادي تأييد مي اقتصادها را از طريس کانال
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 گيری و پيشنهادات نتيجه -4
غدغه اصلي اين مطالعه بررسي تـاثير درآمـدهاي نفتـي در چـارچوب نهـادي ناکارآمـد و       د

(، 6در کشورهاي عیـو اوپـك بـود. در نمـودار )     زايي هاي اشتغال کژکارکرد روي ظرفيد
هايي که بـا تزريـس درآمـدهاي نفتـي در يـك چـارچوب نهـادي         ها و کانال تمامي مكانيسم

گـذر بـه محـدود     شود و از ايـن  ليدي کشورهاي نفتي ميناکارا، موجب ضربه زدن به بنيه تو
 انجامد، نشان داده شد.  زايي در اين کشورها مي هاي اشتغال کردن ظرفيد

منظور آزمون فرضيه تحقيس مبني بر اينكه درآمـدهاي نفتـي در چـارچوب نهـادي      به
صـادرکننده   زايي اقتصـادهاي  ناکارا و رانتي با تیعيف ساختار نهادي به کاهش توان اشتغال

نفد منجر شده و از اين گذر تـاثير منفـي بـر رشـد اقتصـادي ايـن کشـورها داشـته اسـد از          
 الگوي اقتصاد سنجي پانل استفاده به عمل آمد. 

شود کـه درآمـدهاي ارزي ناشـي از     هاي پژوهش اين نتيجه حاصل مي براساس يافته
ارچوب نهـادي ناکـارا   صادرات منابع طبيعي در کشورهاي صادرکننده نفد )اوپـك( بـا چـ   

جـويي، افـزايش فسـاد و     تنها به کاهش هرچه بيشتر پاسخگويي و شفافيد، گسترش رانـد  نه
اقتدارگرايي و درنهايد تحليل رفتن هرچه بيشتر کيفيد نهادي در اين اقتصادها منجر شـده،  

اخته و هاي توليدي اين کشـورها وارد سـ   ناپذيري را به بنيان  گذر، ضربات جبران بلكه از اين
فعاالن اقتصادي در اين چارچوب نهادي و با توجـه بـه شـراي  کـالن اقتصـادي و رويكـرد       

گيري و تخصيص منابع در اين کشورها نسبد به پاسـخگويي   اي که نظام تصميم نگرانه کوته
فرسـا   جـاي کـار سـخد و طاقـد     اند که بـه  گرفته اسد، دريافته به تقاضا فزاينده جامعه پيش

مند شوند. در ايـن   هاي غيرمتعارف بهره راند نزديك کرده و از برخورداري خود را به منبع
مدت و منافع زودگذر کارگزاران مبنـاي تنظـيم روابـ  ايـن      هاي کوتاه شراي، بيشتر دغدغه

هاي اقتصادي شده و از آنجا که تقاضا براي نيـروي کـار، تقاضـاي     ساخد اجرايي با فعاليد
ر توليد اسد، بنابراين تا توليد انجام نگيرد، اشتغال ايجاد مشتس شده اسد و اشتغال حلقه آخ

شــود. تعامــل درآمــدهاي نفتــي در غيــاب چــارچوب نهــادي کارآمــد و باکيفيــد در   نمــي
هـاي اشـتغال را در ايـن     هـاي توليـدي، ظرفيـد    زدن به بنيان کشورهاي عیو اوپك با ضربه 

 کشورها محدود و اندک ساخته اسد.  
ــس،  ــايج تحقي ــا    براســاس نت ــي در کشــورهاي عیــو اوپــك ب ــدهاي نفت ــور درآم وف

هـاي   ها و نهادهاي ناکارا با تاثيرگذاري منفي بر ساختار نهادي به کاهش ظرفيـد  زيرساخد
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زدايي از اشـتغال در ايـن    ها منجر شده اسد. همچنين شواهد آماري، ظرفيد زايي آن اشتغال
 کند. يد نهادي تأييد ميهايي همچون تحليل بردن کيف اقتصادها را از طريس کانال

شـود کشـورهاي عیـو     هاي نظري و تجربي ايـن تحقيـس، پيشـنهاد مـي     براساس يافته
زايـي را بـا    هاي اشـتغال  اوپك به جاي آنكه هر تنگنا و هر مشكلي در زمينه گسترش ظرفيد

هاي ناشي از صادرات نفد برطرف کنند با اصالح ساختاري و ارتقـاي   تخصيص ارز و ريال
کارايي نهادهاي سياسـي و حقـوقي بـه فـراهم کـردن بسـتر نهـادي مناسـب بـراي          کيفيد و 

هاي مولد و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي اهتمـام داشـته باشـند     گذاري و فعاليد سرمايه
گذاري در امر توليد اميـدوار شـده و    هي سرمايهبازدنسبد به   گذاران، تا از اين طريس سرمايه

هـاي توليـدي و ورود هرچـه بيشـتر      وردنياز، باعث گسترش فعاليدهاي م با ايجاد زيرساخد
هاي توليدي مولد شوند، تنها در اين شـراي  اسـد کـه دالرهـاي      فعاالن اقتصادي به فعاليد

ناشي از صـادرات نفـد بـراي کشـورهاي عیـو اوپـك، دسـتيابي بـه رشـد بـاالتر و ايجـاد            
د داشد و در غياب شراي  مورد اشاره، همراه خواه تر را به زايي گسترده هاي اشتغال ظرفيد

تواند دستاوردي در جهـد دسـتيابي بـه رشـد بـاال و پايـدار را در ايـن         تنها نمي اين دالرها نه
هـاي   زدن به بنيـان  هاي مورد اشاره با ضربه کشورها به همراه داشته باشد، بلكه از طريس کانال

ستيابي بـه رشـد اقتصـادي در ايـن     زايي، آينده د هاي اشتغال توليدي و محدود کردن ظرفيد
 کشورها رفته رفته بيشتر محدود خواهد شد.

 

 منابع

 فارسي -الف

، ترجمـه  «منابع طبيع: نفرين يا موهبد؟ )مروري بـر ادبيـات موضـوه(   »(، 6932استيونز، پل )
 .6و  7، شماره اندازهاي دانش اقتصاد فصلنامه چشممحمد امين نادريان، 

 رابطـه  بـر  نهـادي  کيفيد نقش (، 6936محمدلو ) نويده و پوراصغر حسين ،داود ،بهبودي

 و هـا  پـژوهش  فصـلنامه  ،«نفتي و رشد اقتصادي: مورد اقتصادهاي طبيعي وفور منابع
 .52، شماره هاي اقتصادي سياسد
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 تـاثير »(، 6932اميـري )  حسـين  و نـژاد  قربان مجتبي آبادي، ، ابوالفیل شاهعبداهلل ،پورجوان

يافتـه:   توسـعه  و نفتـي   برگزيـده  عملكرد حكمراني کشـورهاي  رب طبيعي وفور منابع
 .65، شماره اقتصادي سازي مدل فصلنامه تحقيقات، «GMM  پانل رويكرد

رونس نفتي، افزونه جويي و نقش نهادها )بررسي موردي ايـران  »(، 6932)جعفر ، خيرخواهان
 اقتصاد. نامه دکتري، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده ، پايان«و نروژ(

ي اقتصادي )بـا تاکيـد بـر سـاختار      هاي توسعه رونس نفتي و چالش»(، 6932)حسن  ،درگاهي
 .37، شماره تحقيقات اقتصادي، «تجارت و کاهش رقابد پذيري اقتصاد ايران(

، «زايـي اقتصـاد ملـي    هاي اشتغال درآمدهاي نفتي، نهادها، ظرفيد»(، 6932)فرزانه  صمديان،
 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده اقتصاد. کارشناسي نامه پايان

بررسي رخداد بيماري هلندي در اقتصاد ايران و اثـر آن بـر رشـد    »(، 6932)جواد  ،طاهرپور
 .، دانشكده اقتصاد ، پايان نامه دکتري ، دانشگاه عالمه طباطبايي«اقتصادي

يـا   مصـيبد  بـروز  در دهانها نقش»(، 6939شادرخ ) مهديه و زاده زمان حميد ،علي ،نيا طيب
 تصـادفي  عمـومي  تعـادل  رويكـرد  بـا  جويي راند يك الگوي نفتي، منابع موهبد

 .26، شماره بانكي -پولي هاي پژوهش فصلنامه، «پويا

ترجمه جعفـر  ، «هاي نفتي هاي نفتي و دولد معماي فراواني؛ رونس»(، 6933) کارل، تري لين
 ني. ، تهران: نشرخيرخواهان

هـاي تجـاري و درآمـدهاي نفتـي بـر       اثر سياسـد »(، 6932نويده محمدلو )و اصغر  مبارک،
، فصـلنامه اقتصـاد و تجـارت نـوين    ، «وري کل عوامل کشورهاي منتخب اوپك بهره

 . 69شماره 

ررسي بالي منابع و عوامل موثر بر آن )مطالعه ب»(، 6933کندي )يوسف  ،موسي ،محمدزاده
، پايان نامه کارشناسـي  «بر کشور ايران موردي کشورهاي صادر کننده نفد با تاکيد

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده اقتصاد.

فصــلنامه ، «اقتصــاد سياســي نگــرش مــالي بــه ارز نفــد در توســعه»(، 6936)فرشــاد  ،مــومني
 .62، شماره  فرهنگ انديشه اقتصادي

ربـه جهـش قيمـد    نحوه مواجهه با مازاد درآمدهاي نفتي در سه تج»(، 6932)فرشاد  ،مومني
 .63و  62، سال پنجم، شماره فصلنامه اقتصاد و جامعه، «نفد



 6931، تابستان 16شماره  ،هفدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال     11
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سـال   ،پژوهشـنامه اقتصـادي  ، «؟: مطالعه موردي کشـورهاي صـادرکننده نفـد   نهادها
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