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هــاي اندیشــمندان اقتصــادي بــوده و در ایــن خصــوص نظریــات مختلفــی در خصــوص کانــال
هاي مهـم ایـن حـوزه     یکی از نظریه  تأثیرگذاري نفت بر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.

نیـافتگی سیاسـی    شود که از آن براي تبیین و توجیه توسعه هاي اقتصاد رانتی مربوط می به نظریه
هـا   شـود. ایـن نظریـه    اي متکی به درآمد حاصل از رانت نفـت اسـتفاده مـی   و اقتصادي کشوره
ویـژه رانـت نفتـی موجـب      کنند که اتکا به درآمدهاي حاصل از رانـت و بـه  چنین استدالل می

داري  شود تا ایـن موضـوع بـر سـاختار دولـت، روابـط دولـت و جامعـه و نحـوه حکومـت           می
 پیامدهاي منفی بسیاري داشته باشد.  

بـه اسـتقالل    نتیجـه منجـر   نفت سبب عدم نیاز دولت به درآمـدهاي مالیـاتی شـده و در   رانت 
شـود، کـه چنـین شـرایطی مـانع ایجـاد        دولت از جامعه و ایجاد قدرت انحصاري براي دولت می

شـود.   هاي اجتماعی بر سر قدرت و همچنین مانع ایجاد دموکراسـی مـی   فضاي رقابت میان گروه
دارنـد، بنـابراین    کردن آن را در اختیـار  انحصار دریافت رانت و هزینه هاي رانتیرهمچنین، دولت

کنـد کـه   دولت رانتیر براي ارائه خدمات به مردم جامعه، اقدام به افزایش مؤسسات دولتـی مـی  
شـود. از طـرف    هاي دولتی مـی  هاي اقتصادي به دولت و افزایش هزینهبه وابستگی بخش منجر

کننده رانت تبدیل شـده و توزیـع ثـروت در دسـت      ت به توزیعهاي رانتیر دولدیگر، در دولت
دولت است. از آنجا که در یک جامعه با سـاختار رانتـی، افـراد بـه میـزان برابـر از درآمـدهاي        

کنـد کـه در اسـتفاده از    شوند، بنابراین دولت رانتیر تعیین مـی  مند نمیناشی از منابع طبیعی بهره
هـاي اجتمـاعی بـر دیگـري      یک از گروه ز جمله نفت، کدامدرآمدهاي ناشی از منابع طبیعی، ا

گرایـی در  جـویی و مصـرف   شـود تـا روحیـه رانـت     ارجحیت دارند. چنین شرایطی موجب می
-جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشربندي اجتماعی تغییر و دولـت بـه توزیـع   

ند (ایشــام و شــوخــوب تضــعیف  داري هــاي حکومــت کننــده رانــت تبــدیل شــده و شــاخص
 .)147 ، ص2005همکاران، 

شـوند، بلکـه   واسطه وارد نظام اقتصادي نمـی طور مستقیم و به نحو بی درآمدهاي نفتی به
یابد؛ بر این اساس عوامل نهـادي  تحت یک چارچوب نهادي به درون نظام اقتصادي راه می

 .کننـد ا بـازي مـی  نقش اساسی در رابطه با نوع و نحوه اثر منـابع طبیعـی بـر اقتصـاد کشـوره     
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تـر نسـبت بـه اقتصـادهاي کـم      اقتصادهاي داراي منابع بیشتر داراي نهادهاي با کیفیت پـایین 
، ساالي مارتین وسابرامانیان )1999( 2، راس)1997( 1منابع هستند؛ این موضوع توسط کارل

دهد وفور منابع و رانت آنهـا موجـب کـاهش کیفیـت      ) تأیید شده است که نشان می2003(
 شود. داري خوب می هاي حکومت نهادها و شاخص

با توجه به نقش نهادها در رشد و توسعه کشـورها و همچنـین بـا توجـه بـه تـأثیر پـذیري        
داري از منابع طبیعی کشورها در این مطالعه اثر رانت منـابع نفتـی بـر     نهادها و نحوه حکومت

ی، اثربخشـی  گـویی دولـت، ثبـات سیاسـ     شـامل پاسـخ   3داري خـوب  هاي حکومـت  شاخص
ــین     ــرل فســاد، در ب ــانون و کنت ــت، کیفیــت مقــررات، حاکمیــت ق کشــور منتخــب  54دول

 هاي تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است.صادرکننده نفت، با استفاده از روش داده
در ادامــه مقالــه در بخــش دوم مبــانی نظــري و در بخــش ســوم مطالعــات تجربــی         

رم، مـدل پـژوهش و در بخـش پـنجم، نتـایج      گرفته آورده شده است. در بخش چها صورت
هـاي  گیري و توصـیه حاصل از برآورد الگو ارائه شده است و سرانجام در بخش ششم نتیجه

 سیاستی بیان شده است.

 مبانی نظري -2

 مفهوم رانت -2-1
خاص  ۀاولی ةشود که یک منبع (زمین، ماد زمانی حاصل می درآمد مازادي است که» رانت«

عمـودي باشـد)، ولـی قیمـت آن در      آن ۀ در عرضه ثابت باشد (نمودار عرضو غیره) یا کاال
سـود نرمـال    ۀهاي الزم براي آوردن آن منبع یـا کـاال بـه بـازار بـه اضـاف       بازار بیشتر از هزینه

آنهـا   ۀعرضـ  )،ماننـد زمـین  ( کاالهـا  دلیل محدودیت مـاهوي ایـن قبیـل    بهد. تولیدکننده باش
مـدت و   آنهـا در کوتـاه   ۀقیمت، امکـان افـزایش عرضـ    ایششدت غیرکششی بوده و با افز به

 ةدرآمـد دارنـد   هـا و به افزایش قیمـت  نتیجه، افزایش تقاضا منجر بلندمدت وجود ندارد. در
  

1- Karl 
2- Ross 
3-  Good Governance 
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در ادبیـات سیاسـی   . گوینـد شود که بـه آن رانـت اقتصـادي مـی     کاال می ةمنابع یا تولیدکنند
شـود، کـه    نظـر گرفتـه مـی    خاصی در خاصی براي تولیدکننده یا انحصار شرایطی که امتیاز

   ۀنتیجـ  محصول محدود خواهد بـود و در  آن باشند، عرضه مندتوانند از آن بهرهدیگران نمی
 کنـد مـی  ها افزایش یافته و رانـت اقتصـادي را نصـیب آن تولیدکننـده    افزایش تقاضا، قیمت

اخـتالف قیمـت    عنـوان  رانـت نفـت را بـه    1). بانک جهـانی 67 ، ص1395(میالنی و حبیبی، 
 کند.تولید و هزینه استخراج نفت تعریف می

نفت متوسط قیمت نفت استخراج هزینه متوسط نفت استخراج میزان
از درصدي عنوان به  رانت

 داري خوب (کیفیت نهادها) هاي حکومت شاخص -2-2
قـدرت،  هـا، نهادهـا و فراینـدهایی اسـت کـه چگـونگی اعمـال        داري شامل سـنت  حکومت

کننده عمومی  گیري در مورد مسائل نگرانچگونگی پاسخ به شهروندان و چگونگی تصمیم
هـا بـا   داري عبارت است از اینکه چگونـه دولـت   کند. به عبارت دیگر، حکومترا تعیین می
انـد و نحـوه ارتبـاط آنهـا بـا شـهروندان چگونـه اسـت.         هاي اجتماعی در تعاملسایر سازمان

 2گیري توسط دولت، در یک جهان پیچیده است (گراهـام ی تصمیمداري چگونگ حکومت
 ).1 ، ص2003و همکاران، 

 کند:تعریف می زیراساس شش شاخص  داري خوب را بر بانک جهانی، حکومت
که مردم بتواننـد   است بدین مفهوماین شاخص  3:گویی حق اظهارنظر و پاسخشاخص  -

و دولت  ال و بازخواست قرار دهندسؤارد مورد گذثیر میأدولت را در برابر آنچه بر مردم ت
 گویی به مردم است. مسئول عملکرد خویش بوده و مؤظف به پاسخ

ایـن شـاخص بـه میـزان ثبـات رژیـم حـاکم و         4:عدم خشونت ثبات سیاسی وشاخص  -
جـاري در صـورت    هايثر دولت و تداوم سیاستؤرهبران آن، درجه احتمال تداوم حیات م

 پردازد.تغییر رهبران و دولت مردان فعلی میمرگ و میر یا 
  

1- World Bank 
2- Graham 
3- Voice and Accountability 
4- Political Stability and Absence of Violence 
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کارآمـدي دولـت در انجـام    این شاخص به معنی  1:اثربخشی دولت ی ویکاراشاخص  -
وظایف محوله که شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارك خدمات عمـومی یـا   
کیفیــت نظــام اداري، صــالحیت و شایســتگی کــارگزاران و اســتقالل خــدمات همگــانی از  

 .استشارهاي سیاسی ف
بـازار  اقتصـاد   بـا  ناسازگار هايسیاست روي براین شاخص  2:مقررات شاخص کیفیت -

که مخـالف نظـام بـازار اسـت و همچنـین       هاکنترل قیمت هایی از قبیلسیاست تمرکز دارد.
 و همچنـین بر عملکرد نهادهاي اقتصادي و مالی که جزو وظایف دولـت اسـت   عدم نظارت 

و  3در رابطـه بــا ارتبــاط اقتصـادي آزاد بــا کشـورهاي خــارجی (کــافمن    محــدودیتاعمـال  
 ).4 ، ص2006همکاران، 

مــردان و تمیــزان احتــرام عملــی کــه دولــ ایــن شــاخص 4:حاکمیــت قــانونشــاخص  -
نـد کـه بـا هـدف وضـع و اجـراي قـانون و حـل         ا شهروندان یک کشور براي نهادهایی قائل

 اختالف ایجاد شده است.
استفاده از قدرت و امکانـات  این شاخص به معنی کنترل امکان  5:فسادکنترل شاخص  -

 .است منافع شخصی منظور بهعمومی 
داري در  متغیرهاي فوق مقادیر بیشـتري داشـته باشـند حکومـت    در این تعریف هر اندازه 

 ).6-5، صص 1387، و سالطین کمیجانی آن جامعه براي نیل به توسعه بهتر است (

 داري حکومتهاي  مکانیسم اثرگذاري درآمدهاي رانتی بر شاخص -2-3
ویژه نفت)، به ناچار بـه کشـورهاي رانتـی     مدت، کشورهاي غنی از منابع معدنی (به در کوتاه

ــی  ــدیل م ــمدیان،    تب ــؤمنی و ص ــوند (م ــاخص  24، ص 1392ش ــق ش ــن طری ــاي  ) و از ای ه
اثربخشـی دولـت، حاکمیـت    گویی دولت، ثبات سیاسـی،   داري خوب شامل پاسخ حکومت

 گیرند. قرار می تأثیر منابع طبیعی و رانت  قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تحت
  

1- Government Effectiveness 
2- Regulatory Quality 
3- Kaufmann 
4- Rule of Law 
5- Control of Corruption 
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دنبال اعمال کنترل اجتماعی و سیاسی بر روي جمعیت خود، با ایجاد  کشورهاي رانتی به
طریق اختیارات انحصاریشان براي تخصیص و توزیـع درآمـد    و حفظ وابستگی اقتصادي از

آمــده از رانــت منــابع طبیعــی هســتند. پیامــدهاي سیاســی تکیــه بــر رانــت خــارجی  ســتد بــه
 از: اند عبارت

کنـد و بـه توسـعۀ    داري را تضـعیف مـی   اتکا به منابع درآمد رانتی، کیفیت حکومـت  -1
گـویی دولـت بـه مـردم و      رساند؛ زیرا سبب کاهش لزوم پاسـخ مخالفان اجتماعی آسیب می

این، عدم وجود یک نظام مالیاتی مناسـب   بر شود. عالوه مردم میکردن دولت بر  نمایندگی
داري و  شـود، بلکـه سـبب تضـعیف ظرفیـت حکومـت       تنها مانع رشد اقتصادي گسترده می نه

 شود. دموکراسی می
بـرداري از اسـتقالل   هاي اجتماعی را با بهرههاي رانتی استقالل خود از انجمندولت -2 

هاي حمـایتی و  کنند. مبالغ زیادي از پول براي حفظ شبکهیمالی خود، در مخارج تقویت م
جـاي توسـعۀ    هاي اجتماعی و سیاسی، بههاي عظیم به مردم براي جلب حمایتیا ارائۀ یارانه

 شود. گویی، صرف می هاي نهادینه شده پاسخمکانیسم
کـه   حـالی  کشورهاي رانتی در معرض تصرف دولت و سطح باالیی از فسـادند. در  -3 
کننـد قـادر   اند افرادي که بخش منابع طبیعی را اداره می ثر جمعیت از حقوق خود محروماک

 اند. دو دلیل براي این امر وجود دارد: هاي دولتبه اعمال نامتناسب نفوذ بر سیاست
هـا را کـه آن را   ماهیت بسیار متمرکز بخش مواد معدنی، تعداد کمـی از شـرکت   -الف 

 سازد.جبهه متحد براي اعمال فشار بر دولت قادر می تصرف کردند، براي تشکیل یک
تأثیر اقتصادي محض بخـش مـواد معـدنی، تمایـل دولـت بـراي تلفیـق منـافع ایـن           -ب 
 ).38 ، ص2006 1،لوانگ و وینتالدهد ( ها با خود را ترویج میبخش

شود که دولت مستقل از مردم شده و تصـمیماتش بـه نظـام     وجود رانت نفت موجب می
هـا رانـت نفـت را در اختیـار دارنـد در      تر شود. در این حالت چون دولـت ادي نزدیکاستبد

پـذیر   ها امکان کنند که امکان استفاده از رانت براي تمام گروهتدوین قوانین طوري عمل می
  

1- Weintal & Luong 
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گیرد. عالوه بر این، حاکمیت قانون نیز بنـا   تأثیر رانت قرار می نبوده و کیفیت مقررات تحت
تواننـد حاکمیـت قـانون را    هـا نمـی  فساد ناشی از رانت کاهش یافته و دولتدلیل گسترش  به
 صورت کامل اعمال کنند.   به

هــاي  تــرین مجــراي انحــراف شــاخصاثــر مالیــاتی اتکــا بــه صــادرات مــواد خــام، مهــم
هـاي اقتدارگراسـت   گویی دولت به مردم و پیدایش حکومت داري و کاهش پاسخ حکومت

) و افزایش میزان رانت ناشی از صادرات منـابع نفتـی   13 ، ص1393(پورجوان و همکاران، 
هـاي مـدنی و   نهـاد، آزادي  هاي مردمساالري، انجمناز گسترش مشارکت شهروندان، مردم

 ).17 ، ص1393کند (پورجوان و همکاران،  آزادي بیان جلوگیري می
)، در رابطــه بــا ثبــات سیاســی (طــوالنی و یــا کوتــاه شــدن مــدت زمــان رهبــري سیاســی

-اند که ثروت منابع طبیعی یک عامل تعیـین هاي اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بیان کرده نظریه

کننده براي درجه ثبات سیاسی کشورهاي غنی از ایـن منـابع بـوده و انگیـزه اصـلی رهبـران       
ماندن در قدرت، رانت حاصل از استخراج منابع طبیعی است؛ چرا که ایـن   سیاسی براي باقی
منابع سبب تجهیز بودجه شده و شانس بر سر قدرت مانـدن رهبـران سیاسـی     رانت حاصل از

هـاي   دهـد. بـا ایـن حـال، بـین گـروه       ها و کاهش مالیات افزایش می طریق تأمین هزینه را از
 شود. گرفتن قدرت، شورش و درگیري ایجاد می دست مخالف براي به

شـود؛ زیـرا در    یمـ  کردن انگیـزه کـار   رانت نفـت موجـب تضـعیف    ،اقتصاديلحاظ از 
ترنـد از درآمـد و رفـاه بـاالتري     کشورهاي با رانت باال، افرادي که بـه منـابع رانـت نزدیـک    

هاي تولیدي و مولد، بـراي کسـب رانـت    جاي پرداختن به فعالیت برخوردارند،  لذا مردم به 
نتیجه، تالش براي نفوذ در دولت و کسب رانت بیشتر جایگزین تـالش   کنند و درتالش می

بخـش   گـذاري  . همچنین، رانت نفت موجب عدم تـوازن بـین سـرمایه   شود راي موفقیت میب
شـود، بـه ایـن دلیـل کـه درآمـدهاي        شده توسط دولت می گذاري انجام و سرمایه خصوصی

 خصوصـی  بخـش  رقیـب  دولت دولت، درآمدهاي افزایش رانتی در انحصار دولت است. با
 بـا  همـراه  دولـت  گـذاري  سـرمایه  و باالسـت  رانـت  کسـب  بـراي  تـالش  کـه  آنجا از و شده

 دولـت  ترتیـب  ایـن  بـه  یابد،نمی اختصاص خصوصی بخش براي سهمی است زیاد تخلفات
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 بـه  کمـک  منظـور بـه  ماهیتـاً  باید که دولت کارکرد و کندمی خارج میدان از را خصوصی بخش
 .دهد می دست از را خود مثبت اثربخشی دولت و یافته تغییر باشد خصوصی بخش اقتصاد

نیـز از دیگـر    گرایـی و اتـالف منـابع اقتصـادي    خواري، مصـرف گسترش فرهنگ رانت
چـون دولـت رانتیـر بـراي رفـع نیازهـاي جامعـه اقـدام بـه واردات           .اثرات رانت نفت اسـت 

کند که این اقدام سبب وابستگی دولت بـه واردات و همچنـین   کاالهاي مورد نیاز جامعه می
کننده داخلی شـده و   زدن به تولید مولد در داخل کشور و ضربههاي اقتصادي کاهش فعالیت

اقتصادهاي مولد و غیررانتی بـر تولیـد   شود؛ زیرا  به اتالف منابع اقتصادي می نتیجه منجر در
تـوجهی   درخـور رانت نفت، بخش به  متکی، اما در کشورهاي کاال و خدمات متکی هستند

گـذاري   حتی نـه سـرمایه   کار و نیرويعالیت و نه ف از ثروت کشور ناشی از ذخایر نفت است
 کـار را بـراي کـار سـخت و رقابـت اقتصـادي       نیـروي  این امر انگیزهدر امور تولید. بنابراین، 

 ).126، ص 1393(زنوزي و همکاران،  کندمی تضعیف

 داري حکومتهاي  مکانیسم اثرگذاري سایر عوامل بر شاخص -2-4
المللی ممکـن  قابت بینداري است. ر مؤثر بر حکومتدرجه باز بودن تجاري یکی از عوامل 

است کشورها را مجبور به بهبود ترتیبات قانونی و نهادي کند تا از این طریق تولیدکننـدگان  
وکـار موجـود فعالیـت     هاي پولی و زمـانی در فضـاي کسـب    ترین هزینهداخلی بتوانند با کم

تر باشـد؛ زیـرا   اقتصادهاي باز سخت جویی و فساد ممکن است در کنند. عالوه بر این، رانت
دهنـد.   هاي خارجی و فراملیتی تعداد عوامل اقتصادي درگیر فعالیـت را افـزایش مـی   شرکت

هـاي   بـه بهبـود و افـزایش شـاخص     این ترتیـب، افـزایش درجـه بـاز بـودن اقتصـاد منجـر        به
 ).15، ص 1393شود (پورجوان و همکاران،  داري خوب می حکومت

دهد. با توجـه   تأثیر قرار می داري را تحت هاي حکومت لی نیز شاخصتولید ناخالص داخ
-بـه ترجیحـات قـوي    نتیجه درآمد باالتر، منجر به اینکه افزایش تولید ناخالص داخلی و در

شـود (افـزایش تولیـد     داري بهتـري مـی   هاي حکومـت  توسعۀ نهادي و شاخص منظورتري به
داري خـوب   هـاي حکومـت   هبـود شـاخص  ناخالص داخلی سبب افزایش منابع مـالی بـراي ب  

) و از این طریق تمایل براي بهبود شفافیت و 14 ، ص1393شود) (پورجوان و همکاران،  می
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گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسـاد   پاسخ
 یابد.افزایش می

خوب آزادي کسـب و  داري  هاي حکومت یکی دیگر از متغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص
وکـار (عبـدالهی و    کار است. وجود قوانین و مقررات دست و پـاگیر بـراي ورود بـه کسـب    

وکار  اما ایجاد آزادي کسب .شود ) موجب افزایش فساد اداري می15 ، ص1392همکاران، 
(بـرادران شـرکاء و    طریق تجدیـدنظر در قـوانین و مقـررات اقتصـادي     و بستر کارآفرینی از

) و همچنین کارآمدبودن قوانین سبب کاهش فساد، افزایش 383، ص 1386الساداتی، ملک
داري  گویی و ثبات سیاسـی دولـت شـده و بنـابراین سـبب بهبـود حکومـت        شفافیت و پاسخ

وکـار نقشـی اساسـی در افـزایش رشـد اقتصـادي        بهبود فضاي کسـب شود. بدین ترتیب،  می
 .کندکشورها ایفا می

ــرمایه ــذاري آزادي س ــر شــاخص  گ ــز ب ــد. مناســب  نی ــادي مؤثرن ــاي نه ــودن محــیط  ه ب
منظـور حمایـت از    گذاري و وجود قـوانین الزم بـه   گذاري و اطمینان از مکان سرمایه سرمایه
). 16 ، ص1392شود (عبدالهی و همکاران،  گذاري می گذاران سبب افزایش سرمایه سرمایه

ي نیازمنـد آن اسـت کـه اعتمـاد     گـذار  هاي خارجی و آزادي سرمایهبنابراین، جذب سرمایه
ها بـراي جـذب   گذاران خارجی به عملکرد حکومت افزایش یابد. بنابراین، حکومت سرمایه
داري خـوب را بهبـود بخشـند؛ زیـرا      هاي حکومت گذاران خارجی ناگزیرند شاخص سرمایه

 کشـور  در را خـود  سـرمایه  کننـد و گذاران خارجی اعتماد نمـی  در غیر این صورت، سرمایه
 ).83، ص 1391زاده، کشیده و خدابخش گیرند (دامن نمی کاربه نظروردم

 گرفته مروري بر مطالعات تجربی صورت -3

 مطالعات خارجی
 )2SLS(اي مرحلـه  ) با اسـتفاده از روش تخمـین حـداقل مربعـات دو    1999( 1لیت و ویدمن

هـایی بـراي   فرصتکنند که وفور منابع طبیعی استدالل می 1970-1990طی دوره زمانی  در
  

1- Leite and Weidmann 
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 کند و این عاملی مهم در تعیین سطح فساد در یک کشور است.جویی ایجاد می رفتار رانت
-2001کشور جهـان در طـی دوره    175هاي ) با استفاده از داده2002( 1کافمن و کراي

نتایج بیانگر آن است کـه  به بررسی رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت دولت پرداختند.  2000
 رابطه مثبتی برقرار است.   دولت تیفیکآمد سرانه و بین در

هـاي  ) بـا اسـتفاده از روش متغیرهـاي ابـزاري و داده    2003ساالي مارتین و سـابرامانیان ( 
داري مـورد آزمـون    هاي حکومت مقطعی، اثر صادرات سوخت و مواد معدنی را بر شاخص

ویژه نفـت و مـواد معـدنی، تـأثیر منفـی بـر        قرار دادند و دریافتند که برخی از منابع طبیعی به
 داري دارند.  هاي حکومت روي شاخص

اي بــا اســتفاده از روش تخمــین حــداقل مربعــات ) در مطالعــه2005ایشــام و همکــاران (
معیارهاي مختلفی از صادرات منابع  1975-1997طی دوره زمانی  در )3SLS(اي مرحله سه

تمرکز که از یک منطقه جغرافیایی محـدود اسـتخراج   نظر گرفتند و بین منابع م طبیعی را در
تـري تولیـد    شود (نفت و مواد معدنی) و منابع غیرمتمرکز که در منطقه جغرافیـایی وسـیع   می

شده (محصوالت زراعی و کشاورزي) تمایز قائل شدند. آنان در این مطالعه نشان دادند کـه  
 رد.دا داري  منابع متمرکز رابطه منفی با معیارهاي حکومت

اي دریافتنـد کـه بـا توجـه بـه سـطح درآمـد اولیـه،         ) در مطالعه2005و همکاران ( 2بالت
کشورهایی که داراي منابع متمرکـز (نفـت و منـابع معـدنی) هسـتند از سـطح پـایین توسـعۀ         

برند، همچنین آنان دریافتند که تمرکز منابع تأثیر منفی بر حاکمیـت قـانون و   انسانی رنج می
 رد.اثربخشی دولت دا

بــا اســتفاده از  1970-1989طــی دوره زمــانی  اي دردر مطالعــه )2008( 3لــتاو ب لریبرونشــو
داري خـوب را مـورد    هـاي حکومـت   روش حداقل مربعات معمولی، رابطه وفور منابع و شاخص

هاي منابع طبیعی از جمله منابع نفتـی و معـدنی را وفـور منـابع     بررسی قرار دادند. آنان کل دارایی
 داري دارد. هاي حکومت نظر گرفتند و نشان دادند این شاخص رابطه مثبت با شاخص درطبیعی 

  
1- Kaufmann & Kraay 
2- Bulte 
3- Brunnschweiler and Bulte 
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جویی بـه بررسـی رابطـه بـین منـابع       اي با استفاده از مدل رانت) در مطالعه2008( 1کاتنیر
طبیعی و کیفیت نهادها پرداخته است. او در این مطالعه نشان داده است که براي هـر کشـور   

طوري که فراتر از این نقطه، هـر مقـدار اضـافی از منـابع طبیعـی،       د، بهیک آستانه وجود دار
آمـده از مطالعـات    دسـت  شکل معکوس به Uآغازگر تأثیر منفی بر روي نهادهاست. منحنی 

تجربی که در این مقاله ارائه شده است، از مفهوم اثر غیریکنواخت منابع طبیعی بر نهادهـاي  
 کند.موجود در مدل پشتیبانی می

ــا ــگب ــاخص    ) 2011( 2س و گرونی ــر ش ــی ب ــابع طبیع ــور من ــأثیر وف ــه بررســی ت ــاي  ب ه
داري پرداختند. آنان بـرخالف مطالعـات پیشـین، کـه بـه تجزیـه و تحلیـل مقطعـی          حکومت

کشـور بـه بررسـی     129 هاي تابلویی بـراي محدود شده بود، در این مطالعه با استفاده از داده
تـر از همـه، صـادرات منـابع طبیعـی موجـب       کـه مهـم  پرداختند و به این نتیجه دست یافتنـد  

هـاي جـایگزین    هاي متفاوت و همچنـین شـاخص  شود. این نتیجه براي مدل افزایش فساد می
 براي وفور منابع طبیعی مستحکم است. 

) به بررسی ارتباط بین منابع طبیعی و کیفیت نهـادي، بـا اسـتفاده از    2012( 3روسا و اوتی
-2010طـی دورة زمـانی    در ، ي کشورهاي با اقتصاد در حال توسعهتجزیه و تحلیل پانل برا

به اثربخشـی ضـعیف    ، پرداختند. آنان دریافتند که درجۀ باالتر وابستگی به منابع منجر1996
 شود. دولت و همچنین کاهش سطح رقابت در کل اقتصاد می

کیفیت دولـت  ) به بررسی وابستگی به رانت منابع طبیعی بر 2012و همکاران ( 4آنتونسن
پرداختند و به این نتیجـه   1984-2006طی دوره زمانی  کشور در 139هاي با استفاده از داده

هاي  رسیدند که وابستگی مالی دولت به رانت منابع طبیعی نفت و گاز تأثیر منفی بر شاخص
 کیفیت دولت دارد. 

کشـور   87لویی براي هاي تاباي با استفاده از داده) در مطالعه2013و همکاران ( 5اچوري
  

1- Couttenier 
2- Busse and Gröning 
3- Rosa and Iootty 
4- Anthonsen 
5- Echeverri 
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گذاري مسـتقیم خـارجی، کیفیـت     به بررسی ارتباط بین سرمایه 2009تا  2004طی دوره  در
اند. نتـایج مطالعـه نشـان    نهادي، آزادي اقتصادي و کارآفرینی در بازارهاي نوظهور پرداخته

وکار در هـر سـه گـروه از     دهد که ارتباط مثبت و قوي بین کیفیت نهادي و ایجاد کسب می
 کشورها وجود دارد. 

 مطالعات داخلی
رابطــه مســئله وفــور منــابع طبیعــی و بــالي منــابع در  ) 1382( خیرخواهــان و بــرادران شــرکاء

نتایج مطالعه حـاکی از آن اسـت کـه ضـعف     . کشورهاي عضو اوپک را مورد بررسی قرار دادند
 .کندیم کُند را ياقتصاد رشد و کندیم فراهم ییجو رانت يانهادهاي قانونی زمینه را بر

نـامتوازن  یی تابلو هايداده کیاز تکناي با استفاده ) در مقاله1388( انیو ساالر یمیابراه
 کشــورهاي دری عــیمنــابع طب نینفــر ةدیــپدی بررســبــه  1990-2004 طــی دوره زمــانی در

بـر رشـد    یدرآمـدهاي نفتـ   میاثـر مسـتق  دهد که  نتایج نشان می اند.پرداخته نفت ةصادرکنند
 يگـذار  مانند فسـاد، سـرمایه   گرید یحیتوض رهايیمتغ که ی. اما هنگاماست اقتصادي مثبت

 نیـ بـر ا  یدلیـل اثـر درآمـدهاي نفتـ     بـه   ودشـ  وارد مدل مـی  مبادله و آموزش ۀرابط ،یکیزیف
بـر رشـد    یبر رشد اقتصادي، اثر کل درآمـدهاي نفتـ   میمستقریغ اثرگذاري سپس و رهایمتغ

 .ودش برآورد می یمنف اقتصادي،
تـابلویی، رابطـه    هـاي بـا اسـتفاده از روش داده   ايدر مطالعه) 1388بهبودي و همکاران (

 نفتـی  انسانی با رشد اقتصادي را در دو گروه اقتصـادهاي  فراوانی منابع طبیعی و سرمایه میان
آنها به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      .ادندمورد بررسی قرار د، 2004-1970در دوره  ،غیرنفتیو 

ثیر مثبـت و مخـارج دولتـی و فراوانـی     أتـ  فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادي گذاريسرمایه
دارد  منفی بـر رشـد اقتصـادي هـر دو گـروه از کشـورهاي مـورد بررسـی         ثیرأت منابع طبیعی

شـورهاي  ک منفی و بـراي  نفتی کشورهاي انسانی بر رشد اقتصادي سرمایه ثیرأت که حالی در
 مثبت بوده است.  غیرنفتی

ــه1389مهــرآرا و همکــاران ( ــوع و نحــوه   ) در مطالع ــا در ن ــه بررســی نقــش نهاده اي ب
کشور مهـم صـادرکننده نفـت، بـا      23 اثرگذاري درآمدهاي نفتی بر رشد و توسعه اقتصادي
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نتیجـه  پرداختند و به ایـن    2007 تا 1980 هاي اقتصادسنجی پانل در طی دورهاستفاده از مدل
ساختاري با کیفیـت   -که رانت نفت در کشورهایی که داراي چارچوب نهادي دست یافتند 

سـاختاري   -اند به رشد اقتصادي باالتر و در کشورهایی که داراي چارچوب نهـادي   مناسب
 اند به پایین آمدن رشد اقتصادي منجر شده است. با کیفیت پایین

هـاي تـابلویی بـه بررسـی اثـر      با استفاده از دادهاي ) در مطالعه1391بهبودي و همکاران (
نظر گرفتن نقش کیفیـت نهـادي در کشـورهاي بـا      وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادي با در

پرداختند و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه وفـور        1996-2010طی دوره زمانی  اقتصاد نفتی در
اي اثر مثبـت و معنـادار بـر رشـد     منابع طبیعی داراي تأثیر منفی و معنادار و کیفیت نهادي دار

 .  اقتصادي کشورها مورد بررسی است
اي به بررسی تأثیر کیفیت نهـادي بـر سـازوکارهاي    ) در مطالعه1392مؤمنی و صمدیان (

رداختنـد و بـه ایـن نتیجـه     پ 1352-1390طـی دوره   تبدیل موهبت به نفـرین منـابع نفتـی در   
هـا و نهادهـاي ناکـارا و    ان بـا زیرسـاخت  رسیدند که وفور درآمـدهاي نفتـی در اقتصـاد ایـر    

مدت و در نهایت، به نفرین منـابع  کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت و کوتاه
 منجر شده است.

اي کـه بـه تحلیـل اقتصـادي ـ سیاسـی موانـع        ) در مطالعـه 1392ور (پـ متفکرآزاد و ممـی 
به این نتیجه رسیدند که وفور منابع  اندرداختهپتأثیرگذار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادي 

طبیعی سبب کندي رشد اقتصادي نیست، بلکه نحوه برخورد با این منابع است کـه موجبـات   
دهـد کـه    ها نشـان مـی  کند. یافته نیافتگی برخی از کشورهاي داراي منابع را فراهم می توسعه

هاي کنـدي  عنوان کانالجویی، فساد و ارتشا، به بیماري هلندي، ضعف سرمایه انسانی، رانت
 شوند. رشد اقتصادي، همگی از حکمرانی بد ناشی می

 افتـه ی میگشـتاورهاي تعمـ   اسـتفاده از روش اي با ) در مطالعه1393و همکاران ( پورجوان

)GMM( بهی عیمنابع طب صادرات نیرابطه آماري ب یه بررسب) وفـور)   نیگزیجا ریعنوان متغ
 1996-2011 طـی دوره  در یو صنعت ینفت هدیدر کشورهاي برگز یهاي حکمران و شاخص

 ،یحکمرانـ  ي کـل هـا  بـر شـاخص   یعـ یصـادرات منـابع طب  ی اثر منفنتایج بیانگر . دانختهپردا
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در . اما است نفت کننده صادر و کنترل فساد در کشورهاي حاکمیت قانون  مقررات، تیفیک
، اثر وفور منابع بر شـاخص کیفیـت مقـررات و کنتـرل     OECDیافته عضو  کشورهاي توسعه

 نـان یبـا اطم  تـوان ینمـ فساد منفـی و بـر شـاخص حاکمیـت قـانون مثبـت و معنـادار اسـت و         
 .اظهارنظر کرد

اي به بررسـی رابطـه بـین فراوانـی منـابع طبیعـی و       ) در مطالعه1393فالحی و همکاران (
هاي حداقل مربعـات معمـولی ترکیبـی و    ک با استفاده از روشپفساد در کشورهاي عضو او

. نتـایج بیـانگر آن اسـت    دختنپردا 2003-2010طی دوره زمانی  هاي تابلویی درالگوي داده
داري بـر سـطح فسـاد دارد و درآمـد سـرانه و       اثر مثبت و معنی  که رانت نفت و مواد معدنی

د و با بهبـود دموکراسـی،   داري با سطح فساد دارن درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی
 شود. اثر منفی منابع طبیعی بر فساد تعدیل می

طـی دوره   هاي تابلویی در) با استفاده از رهیافت داده1393محسنی زنوزي و همکاران (
بـه بررسـی تـأثیر درآمـدهاي نفتـی بـر شـاخص حکمرانـی خــوب در          1996 -2011 زمـانی 

درآمـدهاي نفتـی اثـر    کشورهاي منتخب عضو اوپک پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه   
 .داري بر شاخص حکمرانی خوب داشته است منفی و معنی

آمـده از مطالعـات داخلـی و خـارجی، بـا توجـه بـه اینکـه ایـن           دسـت  با بررسی نتایج بـه 
هاي زمانی مختلف انجام شده هاي مختلف، در کشورهاي مختلف و دورهبا روش مطالعات

آیـد هماهنـگ و   دست می گرفته به شود که نتایجی که از مطالعات صورت است مشاهده می
شده در این زمینه را تأیید  سازگار نبوده و به یک نتیجه قطعی که بتواند نتایج مطالعات انجام

) نشـان دادنـد کـه وفـور منـابع      2008عنوان مثال، برونشویلر و بالـت (  اند. به کند دست نیافته
مطالعـه ایشـام و همکـاران    داري دارد، ولـی   هـاي حکومـت   طبیعی رابطـه مثبـت بـا شـاخص    

دهد کـه منـابع متمرکـز (نفـت و مـواد معـدنی) رابطـه منفـی بـا معیارهـاي            ) نشان می2005(
نگر آن اسـت کـه بـراي هـر کشـور یـک       ) نیز بیـا 2008مطالعه کاتنیر ( دارد. داري حکومت

طوري که فراتر از این نقطه، هر مقدار اضافی از منابع طبیعی، آغـازگر   آستانه وجود دارد، به
 تأثیر منفی بر روي نهادهاست.
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هـاي   بنابراین، با توجه به نتایج متفاوت مطالعات گذشته در زمینه اثـر رانـت بـر شـاخص    
وکـار و آزادي   ی اثـر متغیرهـاي آزادي کسـب   داري خوب، و همچنین لزوم بررسـ  حکومت
داري خوب، این مطالعه به بررسی اثر رانت و  حکومت  گذاري بر روي تمام شاخص سرمایه

 داري خوب پرداخته است. حکومت  متغیرهاي کنترلی بر هر شش شاخص

 مدل پژوهش -4
توجه بـه انتخـاب    هاي تابلویی استفاده شده است. این رهیافت بادر این مطالعه از روش داده

نظر گرفته شده است. مبنـاي انتخـاب    براي مطالعه در 2002-2013کشور در بازه زمانی  54
نمونــه کشــورهاي مــورد بررســی، داشــتن رانــت نفتــی بــیش از یــک درصــد بــوده اســت و  

 GDPشان بیش از یک درصـد  میزان رانت نفتی 1WDIکشورهایی که در بانک اطالعاتی 

 عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده است.  آن کشور بوده، به
یی دولـت، ثبـات سیاسـی،    گـو  پاسـخ خوب شـامل   داري حکومتکدام از متغیرهاي  هر

نظـر   عنـوان متغیـر وابسـته در    اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بـه 
اقتصـاد، تولیـد ناخـالص ملـی، آزادي      گرفته شده و اثر متغیرهاي رانـت نفـت، درجـه بـاز بـودن     

 گذاري بر روي این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. وکار و آزادي سرمایه کسب
هـاي آزادي   گذاري جزو شـاخص  وکار و شاخص آزادي سرمایه شاخص آزادي کسب

وکـار توانـایی آغـاز،     انـد. آزادي کسـب  استخراج شـده  2اقتصادي هستند که از بنیاد هریتیج
وکار توسط بخش خصوصی را با توجه به میـزان محـدودیت ایجادشـده     امه و بستن کسباد

هـاي دولـت   گذاري سیاست دهد و آزادي سرمایه از جانب قوانین و مقررات دولتی نشان می
دهـد (احمـدیان و شـهبازي     در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور را مورد توجه قرار می

 ).12، ص 1390غیاثی، 
) و ایشـام و  2003اسـاس مطالعـات سـاالي مـارتین و سـابرامانیان (      ورد استفاده برمدل م

 :است زیر) است و معادالت مدل به شرح 2005همکاران (
  

1- World Development Indicator 
2- Heritage Foundation 
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ititititititit uLinvhLbusshLgdpLopenLoilrLrvoice 543210
 (1)

ititititititit uLinvhLbusshLgdpLopenLoilrLrpol 543210
 (2) 

ititititititit uLinvhLbusshLgdpLopenLoilrLrefect 543210
 (3) 

ititititititit uLinvhLbusshLgdpLopenLoilrLrreg 543210
 (4) 

ititititititit uLinvhLbusshLgdpLopenLoilrLrrule 543210
 (5) 

ititititititit uLinvhLbusshLgdpLopenLoilrLrcorr 543210
(6) 

 است: زیرشده به شرح  که در آن متغیرهاي استفاده
itLoilr: لگاریتم رانت نفت کشورi  در زمانt :مأخذ)WDI( 
itLopen اقتصاد براي کشور: لگاریتم شاخص درجه باز بودنi در زمانt :مأخذ)WDI( 
itLgdp کشور 2005: لگاریتم تولید ناخالص ملی به قیمت ثابتi در زمانt :مأخذ)WDI( 
itLbusshکشوروکار  : لگاریتم شاخص آزادي کسبi  در زمانt   (مأخذ: بنیادهریتیج) 

itLinvhکشورگذاري  : لگاریتم شاخص آزادي سرمایهi  در زمانt هریتیج) (مأخذ: بنیاد 
itLrvoice  نظـر در کشـور  اظهـار  حـق  و گـویی  پاسـخ  : لگـاریتم شـاخصi  در زمـانt 

1(مأخذ:
WGI( 

itLrpol  کشـور  در خشـونت  نبـود  و سیاسـی  ثبـات  : لگـاریتم شـاخصi   در زمـانt 
 )WGI (مأخذ:

itLrefectدر کشور دولت اثربخشی شاخص : لگاریتمi  در زمانt :مأخذ)WGI( 
itLrreg: در کشور مقررات کیفیت لگاریتم شاخصi  در زمانt :مأخذ)WGI( 
itLrrule: در کشور قانون حاکمیت شاخص لگاریتمi  در زمانt مأخذ):WGI( 
itLrcorr: در کشور فساد لگاریتم شاخص کنترلi  در زمانt :مأخذ)WGI( 
ituجملۀ اخالل : 

  
1- Worldwide Governance Indicators 
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 هابرآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافته -5
 بررسی مانایی متغیرها -

جلوگیري از بروز مشکل رگرسیون کاذب، پـیش از بـرآورد الگـوي مـورد نظـر،      براي 
 ایم.ابتدا تمامی متغیرها را از نظر مانایی مورد آزمون قرار داده

 1آزمون لوین، لین و چو -
طریـق دو روش آزمـون ریشـه واحـد بـراي       هاي تـابلویی معمـوالً از  هاي مانایی دادهآزمون
گیرد. لوین، لـین و چـو    صورت می 3شه واحد براي هر مقطعو آزمون ری 2هاي مشتركداده

هـاي  داده هاي تابلویی، استفاده از آزمون ریشـه واحـد بـراي   ) نشان دادند که در داده2002(
صـورت جداگانـه، داراي    مشترك، نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد براي هر مقطع بـه 

براي بررسی مانایی متغیرهـا، از آزمـون لـوین،    قدرت بیشتري است. بنابراین، در این مطالعه 
لین و چو استفاده شده است. نتایج آزمون لوین، لین و چو براي بررسـی مانـایی متغیرهـا در    

 ) آورده شده است.1جدول (
 نتایج آزمون لوین، لین و چو -1جدول 

 نام متغیر
 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ

 tآماره
ارزش 
 tآماره احتمال

ارزش 
 احتمال

LRVOICE 51423/9- 0000/0 0761/13- 0000/0 
LRPOL 00531/8- 0000/0 8405/13- 0000/0 

LREFECT 8617/10- 0000/0 0138/16- 0000/0 
LRREG 9294/12- 0000/0 20224/8- 0000/0 

LRRULE 30390/8- 0000/0 36471/9- 0000/0 
LRCORR 38284/8- 0000/0 92121/6- 0000/0 

  
1- Levin, Lin and Chu 
2- Common Root 
3- Individual Root 
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LOILR 34961/6- 0000/0 9420/18- 0000/0 
LOPEN 1548/13- 0000/0 3817/16- 0000/0 
LGDP 50227/5- 0000/0 6553/11- 0000/0 

LBUSSH 81763/8- 0000/0 0743/12 - 0000/0 
LINVH 18516/6- 0000/0 7110/14- 0000/0 
 مأخذ: محاسبات محقق

 درصد مانا هستند.نتایج این آزمون بیانگر این است که همه متغیرهاي تحقیق در سطح زیر یک 

 تخمین مدل -

 1لیمر Fآزمون  -
 هاي تابلویی، دو حالت کلی وجود دارد:در برآورد مدل داده

هـاي  مـدل داده  ،عرض از مبدأ براي همه مقاطع یکسـان اسـت، کـه بـه ایـن حالـت       -1 
 شود. گفته می 2تلفیقی

هـاي  مـدل داده  ،عرض از مبدأ براي تمـامی مقـاطع متفـاوت اسـت، کـه بـه ایـن حالـت         -2 
واقـع،   شـود. در  لیمر استفاده مـی  Fشود. براي شناسایی این دو حالت از آزمون  گفته می 3تابلویی

هـاي تـابلویی پیـروي    هـاي تلفیقـی و یـا از روش داده   منظور بررسـی اینکـه مـدل از روش داده    به
 شده است.) آورده 2شود. نتایج آزمون مزبور در جدول ( لیمر انجام می Fکند، آزمون  می

 لیمر Fآزمون  -2جدول 

 مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول شرح

)496,53(F 82/167 12/61 15/85 56/67 89/61 30/78 

Prob>F 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 
 مأخذ: محاسبات محقق

  
1- F-Limer Test 
2- Pool Data 
3- Panel Data 
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مدل، استفاده از عرض از مبدأ مشترك رد  6نتایج این آزمون بیانگر آن است که در هر 
  نظر گرفته شود. شود و الزم است براي هر کشور عرض از مبدأ مجزا در می

 1آزمون بروش ـ پاگان -
تواند به دو صورت ثابـت و تصـادفی در مـدل لحـاظ شـود. بـراي       اثرات انفرادي مقاطع می

شود. فرضـیۀ صـفر    استفاده میبررسی وجود اثرات تصادفی، از آمارة آزمون بروش ـ پاگان  
 این آزمون عدم وجود اثرات تصادفی است.

 آزمون بروش ـ پاگان -3جدول 

مدل ششم مدل پنجممدل چهارممدل سوم مدل دوم مدل اول شرح

)01(2Chi 43/1484 31/1802 22/164589/1132 59/1390 66/1632 

Prob>Chi2 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 

  مأخذ: محاسبات محقق
داري آزمون  مدل، با توجه به اینکه سطح معنی 6نتایج آزمون بیانگر آن است که در هر 

 شود. رد شده و وجود اثرات تصادفی تأیید می H0درصد است، فرضیۀ  5کمتر از 

 2هانسن ـ آزمون سارگان -
یـا آزمـون    3از آزمـون هاسـمن  تـوان  براي انتخـاب بـین روش اثـرات ثابـت و تصـادفی مـی      

آزمـون   2هانسن استفاده کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه در برخـی از مـوارد آمـاره         ـ سارگان
گیـري در خصـوص اثـرات ثابـت یـا تصـادفی بـا ابهـام مواجـه          هاسمن منفی شده و تصمیم

همیشـه مثبـت بـوده و     2آزمونی ارائه کردند که در آن آماره هانسنـسارگان شود، می
 هیچ ابهامی در خصوص تشخیص اثرات ثابت و تصادفی وجود نخواهد داشت.

توانـد در قالـب آزمـون    هانسن مقایسه اثرات ثابـت و تصـادفی مـی    ـ در آزمون سارگان
  

1- Breusch and Pagan Test 
2- Sargan-Hansen 
3- Hausman Test 
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زننده اثرات ثابـت   هاي بیش از حد قابل تشخیص مورد بررسی قرار گیرد. تخمین محدودیت
 :ها با جزء اخالل همبستگی ندارند یعنی زننده تخمینگیرد که  نظر می ین شرط را درا

0)( itit eyE 
در  ) eو جـزء خطـا (   )yنشان دهنده مقادیر متغیـر وابسـته(   iteو    ityدر عبارت فوق 

 باشند.می   tو زمان  i  مقطع 
) ارائـه  2002( 3) و وولـدریچ 1993( 2که توسـط آرالنـو   1در روش رگرسیون ساختگی،

ــاره توســط متغیرهــاي اضــافی (کــه شــامل    شــده، پارامترهــاي معادلــه اثــرات تصــادفی دوب
شـود و در   هاي تبدیل شده به شکل انحراف از میانگین اسـت) تخمـین زده مـی    زننده تخمین

داربودن این متغیرهاي اضافی مـورد بررسـی    معنی2دامه با استفاده از آزمون والد و آمارها
توانـد مقـادیر منفـی بـه خـود بگیـرد،       گیرد. برخالف آماره آزمون هاسمن، که مـی  قرار می

 ).12آماره این آزمون همیشه مثبت است (راهنماي استاتا 
 هانسن ـ نتایج آزمون سارگان -4جدول 

 مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول شرح
آماره 
 482/25 196/28 509/67 590/33 678/14 712/104 آزمون

ارزش 
 0001/0 0000/0 0000/0 0000/0 0118/0 0000/0 احتمال

 مأخذ: محاسبات محقق
 مدل اثرات ثابت مناسب است.با توجه به ارزش احتمال، در تمامی معادالت، 

 آزمون ناهمسانی واریانس -
یکی از فروض کالسیک این است که واریانس جزء اخالل بـراي همـه مشـاهدات یکسـان     

:)(22است. یعنی اگر همسانی واریانس برقرار باشد خواهیم داشت: iUi 
  

1- Artifical 
2- Arellano 
3- Wooldridge 
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بیشتر از دوره زمـانی مـورد   هاي تابلویی در صورتی که تعداد واحدهاي انفرادي در داده
ــی  ــه اســت م ــانس،    مطالع ــانی واری ــالل داراي ناهمس ــزاي اخ ــه اج ــار داشــت ک ــوان انتظ ت

222)( iiU رغـم بـدون تـورش بـودن     هاي رگرسیون علی زننده باشند و تخمین
 داراي کارایی نخواهند بود. 

استفاده شده است.  1ي والددر این مطالعه براي انجام آزمون ناهمسانی واریانس از آماره
 ).517 ، ص2008زن نامقید مبتنی است (بالتاجی، آمارة والد بر تخمین
بر اینکه همسـانی واریـانس وجـود دارد مـورد      فرضیه صفر مبنی2با استفاده از آماره

آن است کـه  ) ارائه شده است و بیانگر 5گیرد. نتایج این آزمون در جدول ( بررسی قرار می
و ارزش احتمال آن، همسانی واریانس رد شـده و  2مدل با توجه به مقادیر آماره 6در هر 

 ها ناهمسانی واریانس وجود دارد.در تمام مدل
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس -5جدول 

 مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول شرح

)54(2Chi 610005 200005 120005 73/96108170005 340007 

Prob>Chi20000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 

 مأخذ: محاسبات محقق

 آزمون خودهمبستگی -
یکی دیگر از مفروضـات مهـم مـدل رگرسـیون خطـی کالسـیک، عـدم وجـود همبسـتگی          

عبـارت دیگـر، در ایـن حالـت کوواریـانس بـین جـزء        سریالی بین جمالت اختالل است. به 
دار خـود برابـر صـفر اسـت. در صـورتی کـه دوره زمـانی        اخالل برآورد شده با مقادیر وقفه

رود هاي پانل نسبت به تعداد واحدهاي انفرادي بیشتر است، انتظـار مـی  مورد مطالعه در داده
ــد     ــته باش ــوعیت داش ــالل موض ــزاي اخ ــین اج ــتگی ب ــون  د .بحــث خودهمبس ــورد آزم ر م

اي را ) آزمـون خودهمبسـتگی سـاده   2002هاي تـابلویی، وولـدریج (  خودهمبستگی در داده
  

1- Wald  
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کند که در آن جمالت اختالل از فرایند خودرگرسـیونی  هاي پانل پیشنهاد میمورد داده در
ــه اول  ــی AR(1)مرتب ــت م ــدم وجــود    تبعی ــدریج، ع ــون وول ــد. فرضــیه صــفر در آزم کنن

ل در جمالت اختالل مدل رگرسیون است که در صورت رد فرضـیه  خودهمبستگی مرتبه او
شــده داراي خودهمبســتگی مرتبــه اول خواهــد بــود (محمــدزاده و  زده صــفر، مــدل تخمــین

 ).83 ، ص1389همکاران، 
شـود. در ایـن آزمـون     براي بررسی وجود خودهمبستگی از آزمون وولدریچ استفاده می

تگی مرتبه اول است. نتایج این آزمون بیـانگر آن  فرضیه صفر مبتنی بر عدم وجود خودهمبس
مـدل فرضـیه صـفر رد شـده و      6و ارزش احتمـال آن، در هـر    Fاست که با توجه بـه آمـاره   
 خودهمبستگی وجود دارد.

 نتایج آزمون خودهمبستگی -6جدول 

 مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول شرح
)53,1(F 707/107 683/79 308/38 276/57 212/61 960/42 

Prob>F 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 
 مأخذ: محاسبات محقق

 FGLS1تخمین مدل با استفاده از روش -
شده با ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مواجه اسـت   زده با توجه به اینکه مدل تخمین

شود کـه   استفاده می FGLSبنابراین براي رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی از روش 
 ) است.7نتایج آن به شرح جدول (

درصـدي   دهد که با افزایش یک نشان میداري  حکومتهاي  تأثیر رانت نفت بر شاخص
درصد و  21/0ترتیب به میزان  دولت و ثبات سیاسی بهگویی  هاي پاسخ رانت نفت، شاخص

درصـد و   11/0بخشی دولـت و کیفیـت مقـررات بـه انـدازه       هاي اثر درصد و شاخص 06/0
درصد و شاخص کنترل فساد به اندازه  08/0درصد، شاخص حاکمیت قانون به میزان  05/0
ــا دار رانــت  یابــد کــه بیــانگر رابطــه منفــی و معنــی درصــد کــاهش مــی 13/0 منــابع نفتــی ب

  
1- Feasible Generalized Least Squares 
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 .داري است حکومتهاي  شاخص
داري  حکومـت هـاي   نتایج بیانگر تأثیر مثبت درجـه بـاز بـودن اقتصـاد بـر روي شـاخص      

گویی دولـت بـه میـزان     درصدي این شاخص، پاسخ به این صورت که با افزایش یک است،
یابنـد. همچنـین، اثربخشـی دولـت     درصـد افـزایش مـی    86/0درصد و ثبـات سیاسـی    21/0
درصد و کنتـرل فسـاد بـه    55/0درصد، حاکمیت قانون  38/0درصد، کیفیت مقررات  02/0

 است.درصد افزایش یافته  16/0میزان 
  FGLSنتایج تخمین الگو به روش -7جدول 

 مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول متغیر/ مدل

LOILR 2136/0- 0655/0- 1129/0- 055/0- 0829/0- 1379/0- 

LOPEN 2124/0 8639583/0 2010/0 3895/0 5504/0 1609/0 

LGDP 1507/0 0620/0 1548/0 1504/0 1941/0 1620/0 

LBUSSH 3223/0 1705/0 8496/0 7714/0 7444/0 8818/0 

LINVH 1756/0 2119/0 2171/0 6616/0 4929/0 3173/0 
 مأخذ: محاسبات محقق

 معناداري متغیرها در سطح زیر یک درصد است.دهنده نشان
دهـد کـه بـا     خوب نشان می داري حکومتهاي  بررسی تولید ناخالص داخلی بر شاخص

درصـد، ثبـات سیاسـی     15/0گـویی دولـت    درصدي تولید ناخالص ملی، پاسخ افزایش یک
درصد، حاکمیت قـانون   15/0درصد، کیفیت مقررات  15/0درصد، اثربخشی دولت  06/0
 درصد افزایش یافته است. 16/0درصد و کنترل فساد  19/0

وکار بیانگر آن است کـه بـا افـزایش     نتایج حاصل از بررسی تأثیر شاخص آزادي کسب
ترتیـب بـه    گویی دولت و ثبات سیاسـی بـه   وکار، پاسخ درصدي شاخص آزادي کسب یک

اند.  فزایش یافتهدرصد ا 84/0درصد و اثربخشی دولت به اندازه  17/0درصد و  32/0میزان 
درصـد و حاکمیـت    77/0همچنین، با افزایش این شاخص، کیفیت مقررات دولت به اندازه 

انـد کـه    درصـد افـزایش یافتـه    88/0درصـد و   74/0ترتیب به میـزان   قانون و کنترل فساد به
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 است. داري حکومتهاي  وکار بر شاخص بیانگر تأثیر مثبت شاخص آزادي کسب
داللت بـر آن  داري  حکومتهاي  گذاري بر شاخص ادي سرمایهبررسی تأثیر شاخص آز
گــویی دولــت  گــذاري، پاســخ درصــدي شــاخص آزادي ســرمایه دارد کــه بــا افــزایش یــک

درصـد و کیفیـت    21/0بخشی دولت  درصد و همچنین اثر 21/0درصد، ثبات سیاسی  17/0
کنتـرل فسـاد   درصـد و   49/0درصـد و   66/0ترتیب به میـزان   مقررات و حاکمیت قانون به

گـذاري رابطـه مثبـت بـا      درصد افزایش یافته است. بنـابراین، شـاخص آزادي سـرمایه    31/0
 خوب دارد. داري حکومتهاي  شاخص

هـاي  هاي این مطالعه با یافتـه دهد که بین یافته شده از مطالعه حاضر نشان می نتایج حاصل
مطالعـه سـاالي مـارتین و    مطالعات پیشـین خـارجی همخـوانی وجـود دارد. بـراي مثـال، در       

شـده   داري حکومـت ، صادرات منـابع طبیعـی موجـب کـاهش شـاخص      )2003( سابرامانیان
تمرکـز منـابع بـر حاکمیـت قـانون و        )2005( بالـت و همکـاران   است. همچنـین، در مطالعـه  

دهد رابطـه   اثربخشی دولت تأثیري منفی گذاشته است. بررسی مطالعات داخلی نیز نشان می
و رابطـۀ منفـی   )» 1393فالحی و همکـاران ( «نفت با شاخص کنترل فساد مطالعه  منفی رانت

پورجوان و «کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد با وفور منابع در مطالعه 
 کننده نفت با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. در بین کشورهاي صادر)» 1393همکاران (

) بیانگر رابطـه منفـی درجـه بـاز بـودن      1393و همکاران ( نتیجۀ حاصل از مطالعه فالحی
کنـد. مطالعـه کـافمن و کـراي      اقتصاد با سطح فساد است و نتایج مطالعه حاضر را تأییـد مـی  

دهنده آن است که بین درآمد سرانه و کیفیت دولت رابطه مثبـت وجـود دارد.    نشان  )2002(
انگر رابطه منفی درآمد سـرانه بـا سـطح    ) بی1393همچنین، نتایج مطالعه فالحی و همکاران (

دهـد کـه    ) نشـان مـی  2013آمـده از مطالعـه اچـوري و همکـاران (     دست فساد است. نتایج به
 وکار وجود دارد. ارتباط مثبت و قوي بین کیفیت نهادي و ایجاد کسب

 هاي سیاستیگیري و توصیه نتیجه -6
خــوب در  داري حکومــتي هــا در ایــن مطالعــه تــأثیر رانــت منــابع نفتــی بــر روي شــاخص 

هـاي  بـا اسـتفاده از مـدل داده    2002-2013طی دوره زمـانی   کشور صادرکننده نفت در 54
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مـدل،   6آمـده، در هـر    دسـت  اسـاس نتـایج بـه    تابلویی، مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. بـر   
گویی دولت، ثبـات   خوب (پاسخ داري حکومتهاي  درآمدهاي نفتی تأثیر منفی بر شاخص

ــی، اثر ــاد) دارد.      سیاس ــرل فس ــانون و کنت ــت ق ــررات، حاکمی ــت مق ــت، کیفی ــی دول بخش
گویی دولت، کـاهش ثبـات    دیگر، افزایش رانت منابع نفتی موجب کاهش پاسخ عبارت به

سیاسی، کاهش اثربخشی دولت، کاهش کیفیت مقررات، کاهش حاکمیت قانون و کـاهش  
ن اقتصاد و تولیـد ناخـالص ملـی    شود. نتایج بیانگر آن است که درجه باز بود کنترل فساد می

آمـده نشـان    دسـت  خوب دارند. همچنین، نتایج بـه  داري حکومتهاي  تأثیر مثبت بر شاخص
هــاي  گــذاري نیــز رابطــه مثبــت بــا شــاخص وکــار و آزادي ســرمایه دهــد آزادي کســب مــی

 خوب دارند. داري حکومت
روي شـاخص   اسـاس نتـایج ایـن پـژوهش     با توجه به اینکـه تـأثیر درآمـدهاي نفتـی بـر     

خوب منفی است و اما تأثیر متغیرهاي درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخـالص   داري حکومت
ــاخص آزادي کســب  ــی، ش ــرمایه  مل ــار و آزادي س ــرل) روي   وک ــاي کنت ــذاري (متغیره گ

تـوان از ایـن مطالعـه نتیجـه گرفـت کـه       خوب مثبت اسـت. مـی  داري  حکومتهاي  شاخص
هـاي   گـذاري بـراي بهبـود شـاخص    عنـوان ابـزار سیاسـت    هشـده بـ   استفاده از متغیرهاي ذکـر 

 تواند مفید باشد.می داري حکومت
 است؛ همچنین انتخاباتی و قانونی قضایی، اصالحات شامل که نهادي اصالحات ایجاد
 نفتی منابع صادرات از حاصل درآمدهاي صرف و نفتی درآمدهاي مدیریت الگوي اصالح
 آن دخالت میزان و دولت اندازه کاهش اقتصادي، مولد هايبخش در گذاري سرمایه براي
هاي هاي ضروري براي بهبود شاخصاز جمله سیاست مالیاتی نظام ارتقاي نیز و اقتصاد در

بودن اقتصاد، شاخص  عالوه با توجه به اثر متغیرهاي درجه باز باشد. بهداري میحکومت
داري خوب،  هاي حکومت شاخصگذاري بر  وکار و شاخص آزادي سرمایه آزادي کسب

هاي اقتصادي الزم است ضمن تعامل اقتصادي و سیاسی بیشتر با دنیا به اعطاي آزادي
 گذاري اقدام نمود.یهمطلوب در حوزه هاي کسب و کار و سرما
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