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تأثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر
تشکیل سرمایهی فیزیکی
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ابوالفضل شاهآبادي* ،حمیده رهنما** و وحید امیدي
تاريخ وصول6901/90/90 :

تاريخ پذيرش6901/98/91 :

چکیده
هدف از پژوهش پیشرو ،بررسی اثر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل
سرمایهی فیزیکیِ کشورهای صادرکنندهی خالص سوخت ،طی دورهی زمانی 6116-6102
با استفاده از روش

PMG

میپردازد .نتایج این پژوهش ،بیانگر آن است که اثر متقابل

فراوانی منابع طبیعی و شاخصهای حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی
دولت ،حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایهی
فیزیکی کشورهای مورد پژوهش در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاهمدت اثری
نداشته است؛ همچنین بر اساس نتایج بلندمدت ،تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز
بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایهی فیزیکی اثر مثبت و معناداری دارد و اثر نرخ بهرهی
واقعی نیز ،طی دورهی موردبررسی ،منفی و معنیدار بوده است .در مقابل اثر نرخ بهرهی
حقیقی در کوتاهمدت بیمعنی است؛ امّا اثر تولید ناخالص داخلی و درجهی باز بودن ،مثبت
و معنیدار بوده است.
طبقهبندی O43, Q30, O13 : JEL

واژههای کلیدی :حکمرانی ،تشکیل سرمايهي فیزيکی ،درآمد نفتی.PMG ،
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 -0مقدمه
بر اساس مدل هاي رشد اقتصادي ،در صورت استمرار و ثبات در رشد اقتصادي ،در
بلندمدت شاهد بهبود قابلتوجهی در سطح زندگی شهروندان هر کشور خواهیم بود
(اکانبی)2969 ،6؛ همچنین بر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی ،يکی از عوامل
تعیینکنندهي رشد و توسعهي اقتصادي مستمر و باثبات ،وجود سرمايهي کافی
اسﺖ (بلو .)2969 ،2بنابراين میتوان گفﺖ که کشورهاي درحالتوسعه ،بهمنظور
رسیدن بهرشد اقتصادي مستمر و باثبات ،بايد به دنبال يافتن راههاي افزايش
سرمايهگذاري باشند؛ از طرفی يکی از مقدمات مورد نیاز براي افزايش قدرت،
رقابﺖپذيري کشورها و شکلگیري نظام اقتصادي ،دانشبنیان و تخصیص بهینهي
منابع و استفادهي مطلوب از ظرفیﺖ و امکانات در دسترس ،بهبود فضاي سیاسی
حاکم بر کشور و باال بردن کیفیﺖ شاخص حکمرانی 9هر کشور اسﺖ؛ چراکه کیفیﺖ
شاخص حکمرانی از جمله عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمايهگذاران از طريق اثرگذاري
بر ريسک سیاسی ،فساد و بروکراسی اداري و وضع قوانین و مقررات و نحوهي اجراي
قوانین در هر کشور اسﺖ .ازاينروي ،نظر به اهمیّﺖ تأثیر کیفیﺖ حکمرانی بر تمامی
وجوه نظامهاي اقتصادي ،بخش سرمايهگذاري نیز از ثبات و يا عدم ثبات مربوط به
بهبود يا تخريب شاخصهاي حکمرانی تأثیر میپذيرد؛ بههمین منظور ،هدف پژوهش
حاضر ،بررسی تأثیر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمايهي
فیزيکی کشورهاي داراي خالص صادرات سوخﺖ ،طی دورهي زمانی 2992-2961
اسﺖ.
شیوهي انتخاب اين کشورها ،بهاين صورت بوده اسﺖ که میانگین صادرات از
میانگین واردات سوخﺖ ،طی دورهي موردبررسی کم شده اسﺖ و همهي کشورهايی
که داراي عالمﺖ مثبﺖ بودهاند؛ بهعنوان نمونه موردبررسی انتخاب شدهاند؛ همچنین،
از آنجاکه متغیرهاي نهادي ،میتوانند اثرات متفاوتی در بعد کوتاهمدت و بلندمدت
بر تشکیل سرمايه داشته باشند؛ بنابراين در اين پژوهش ،از روش  PMGبهمنظور
1

Akanbi
Bello
 9حکمرانی در لغﺖ به معناي اداره و تنظیم امور اسﺖ و به رابطه میان شهروندان و حکومﺖ اطالق میشود و
مشتمل بر شش شاخص اسﺖ .شاخصهاي ششگانه که توسط بانک جهانی مطرحشدهاند عبارتاند از-6 :
شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی -2 ،شاخص ثبات سیاسی -9 ،شاخص اثربخشی دولﺖ -0 ،شاخص کیفیﺖ
قوانین و مقررات -1 ،شاخص حاکمیﺖ قانون و  -1شاخص کنترل فساد (میدري.)6989 ،
2
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برآورد مدل پژوهش استفاده شده اسﺖ .بخشبندي مقاله در ادامه بهصورت زير اسﺖ:
در بخش اول مقدمهي پژوهش آمده اسﺖ .در بخش دوم به بیان مبانی نظري و
پیشینهي پژوهش پرداخته،؛ سپس در بخش سوم و چهارم به ارائهي مدل و
تجزيهوتحلیل نتايج تخمین پرداختهايم .در پايان نیز ،جمعبندي و پیشنهادها ارائه
میشود.
 -6مبانی نظری
داليل متعددي براي نقش مهم سرمايهگذاري در اقتصاد وجود دارد ،اول:
سرمايهگذاري ظرفیﺖهاي تولید کشور را افزايش میدهد؛ دوم :هزينههاي سرمايه
گذاري باعث تغییر در سطح اشتغال و درآمد افراد شده و از اين طريق ،بر تقاضاي
مؤثر کاالهاي سرمايهاي تأثیر میگذارد؛ سوم :سرمايهگذاري بهعنوان بخشی از
هزينههاي کل اقتصاد ،بهطور فراوانی کمتر از مصرف اسﺖ؛ اما اغلب بیثباتی بیشتري،
ايجاد میکند که باعث نوسانات جدي در فعالیﺖهاي اقتصادي میشود (میچلیديس
و همکاران.)2991 ،0
با توجه بـه اهمیّﺖ سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصـادي و تأثیر آن بر
متغیرهاي کالن اقتصـادي ،ازجملـه تولـید و اشـتغال ،شناسـايی عوامـل مؤثـر بـر
آن اهمیّﺖ بسـیاري دارد .در ايـن مورد کالسـیکها پسانداز و سرمايهگذاري را تابعی
از میزان نرخ بهره میدانند و از شـرط برابري آنهادر حالﺖ اشتغال کامل ،میزان
بهرهي انعطافپذير را بهدسﺖ مـیآورنـد .آنـان معتقدند اين تعادل خودبهخود در
اقتصاد به وجود میآيد و نیز بر اين باورنـد سرمايهگذاري تابعی از نرخ بهره اسﺖ و
هر چه نرخ بهره افـزايش يابـد ،تقاضـا بـراي سرمايهگذاري کاهش میيابد
(قرهباغیان.)6989 ،
در تحلیـل کینـز ،1میزان واقعی بازدهی سرمايهگذاري ،مقداري اسـﺖ کـه ارزش
تنزيـل شـده درآمـدهاي انتظاري خالص ناشی از سرمايهگذاري در يـک پروژهي
خـاص را بـا هزينهي اولیّهي سرمايهگذاري در آن پروژه برابر میکند .اين میـزان،
کـارايی نهـايی سرمايهگذاري نامیده میشود .تصمیم به سرمايهگذاري بر اساس
نظريهي کینز تابع دو عامـل اسﺖ :نخسﺖ ،میزان بازدهی داخلی ناشی از
Michaelides, et al.
Keynes
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سرمايهگذاري کـه در واقع همـان کـارايی نهايی سرمايهگذاري اسﺖ و دوم ،میزان
سود بانکی که معیار ارزيابی هزينههاي فرصﺖ ذخاير موجود اسﺖ (برانسون.)6981 ،1
نئوکالسیکها ،عالوه بر تأيید نظريات کالسیکها ،نظريات خود را بر اساس
مفاهیم نهايی و مطلوبیﺖ نهايی بیان میکنند .در اين مکتب ،سرمايهگذاري از عامل
سرمايه شروع میشود و قیمﺖها در تصمیمات سرمايهگذاري نقش تعیینکنندهاي
دارد .جورگنسون 1،سرمايهگذاري را تابع قیمﺖ نسبی سرمايه معرفی دانسته و عنوان
میکند که سرمايهگذاري ،رابطهي مثبﺖ با سطح تولید و رابطهي منفی با هزينه
اجارهي سرمايه دارد (همان).
ابتدا تصور بر اين بود که داشتن منابع طبیعی فراوان از اين لحاظ که بخشی از
سرمايهي کشورهاسﺖ و قابلیﺖ تبديل بهانواع سرمايه را دارد ،يک موهبﺖ خدادادي
هم محسوب میشود و کشورهاي دارندهي منابع طبیعی فراوان ،بايد عملکرد
اقتصادي بهتري نسبﺖ به کشورهاي فاقد اين منابع داشته باشند؛ امّا باگذشﺖ زمان
و بهويژه پس از جنگ جهانی دوم ،شواهد تجربی ،حکايﺖ از عملکرد ضعیف اکثر
کشورهاي غنی از لحاظ منابع طبیعی در مقايسه با کشورهاي فقیر از لحاظ منابع
داشتند؛بهطوريکه در طول دهههاي پايانی قرن بیستم ،بهترين عملکرد اقتصادي در
میان کشورهاي دنیا در زمینهي رشد مربوط به کشورهاي تازهصنعتی شدهي جنوب
آسیاسﺖ؛ درحالیکه در همین دوران ،بسیاري از کشورهاي غنی ازنظر منابع ،نظیر
کشورهاي نفتی مکزيک ،نیجريه و ونزوئال وضعیﺖ ناامیدکنندهاي داشتند (ساکس و
وارنر .)6001 ،در کنار اين موارد ،بايد به نوسان قیمﺖ منابع طبیعی نیز اشاره کرد
که بهدلیل قیمﺖپذيربودن کشورهاي داراي منابع طبیعی ،همانند نفﺖ از بازارهاي
جهانی و قیمﺖ جهانی اين منابع ،تولیدکنندگان محصوالت منابع محور  -که بخش
عمدهي صادرات کشورهاي با وفور منابع را تشکیل میدهد با نا اطمینانی مواجه بوده
و ريسک عملیاتی بااليی براي آنها بههمراه دارد؛ همین امر موجب کاهش انگیزهي
فعالین اقتصادي و کاهش تشکیل سرمايه میشود (شاهآبادي و صادقی)6902 ،؛
بهطوريکه میتوان گفﺖ قیمﺖ منابع طبیعی در مقايسه با ساير کاالها ،بیشتر تغییر
میکند و اين موضوع ،اقتصادِ بر پايهي منابع طبیعی را با مشکالتی جدي مواجه
میکند .نوسان قیمتی ،باعث بیثباتی اقتصادهاي مذکور میشود و مخاطرهي
Branson
Jorgenson
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سرمايهگذاري را در چنین اقتصادهايی ،بهويژه براي بخش خصوصی افزايش میدهد؛
اين موضوع ،بهويژه براي کشورهاي نفﺖخیز بسیار داراي اهمیّﺖ اسﺖ.؛ همچنین
تولید منابع طبیعی ،رانﺖ اقتصادي زيادي ايجاد میکند و دولﺖهاي تولیدکننده،
بیشتر درآمد خود را از اين رانﺖ اقتصادي کسب میکنند؛ بنابراين دولﺖها براي ايجاد
بسترهاي مناسب براي رشد ابتکار و نوآوري ،بهمنظور کسب درآمد انگیزه
ندارند؛همچنین دولﺖهايی که رانﺖ اقتصادي منابع طبیعی را دريافﺖ میکنند ،بیشتر
اين درآمدها را صرف امور غیرمفید و نامناسب میکنند.؛ بهعبارتديگر ،اين درآمدها
را در سرمايهگذاريهاي مؤثر اقتصادي ،مورد استفاده قرار نمیدهند؛ زيرا دولﺖهاي
مذکور به سرمايهگذاريهاي زود بازده تمايل دارند؛ هرچند که چنین سرمايه
گذاريهايی در بلندمدت براي اقتصاد ملّی چندان سودمند نباشند (حسینی و طاهري
فرد.)6909 ،
بنابراين تشکیل سرمايه در اين دسته از کشورها از میزان بهینهي خود منحرف
خواهد شد؛ البته در اين میان ،تعداد اندکی از اقتصاددانان ،همچون فرانتی)2992( 8
و واتکینز )2991( 0توسعهي مبتنی بر منابع را در شرايطی محتمل میدانند (همان).
اين موضوع بهويژه با مشاهدهي برخی شواهد تاريخی کشورهاي توسعهيافتهي کنونی
تقويﺖ میشود .قابل يادآوري اسﺖ که سرمايهگذاري و ارز خارجی ،از نیازهاي مهم
کشورهاي درحالتوسعه اسﺖ .کشورهاي صادرکنندهي مواد خام ،بهويژه نفﺖ ،به
میزان فراوانی به دو عامل مذکور دسترسی دارند و میتوانند با سرمايهگذاري مناسب
و صحیح در زيرساخﺖهاي اقتصادي و واردکردن کاالهاي سرمايهاي و نه مصرفی ،به
تقويﺖ رشد اقتصادي خود بپردازند؛ يکی از مهمترين داليل توسعهي ناموفق اين
کشورها ،کیفیﺖ نامطلوب سرمايهگذاري بوده اسﺖ (گلیفاسون و گیلفی.)2992 ،69
از نمونههاي کیفیﺖ نامطلوب سرمايهگذاري در کشورهاي مذکور ،سرمايهگذاري
ناصحیح در طرحهايی اسﺖ که مزيتی در آنها نداشتهاند؛ همچنین طرحهاي عظیمی
بدون توجه به نیاز اين کشورها اجرا شدهاند .از آنجاکه آنچه امروزه ،بهعنوان اجماع
مورد پذيرش قرار گرفته ،آن اسﺖ که میزان منابع طبیعی يک کشور ،نمیتواند
نشاندهندهي ظهور و يا وجود پديدهي نفرين منابع طبیعی باشد و آنچه اين پديده
را به وجود میآورد ،نهادهاي ناکارآمد و حکمرانی ضعیف در کشورهاي صاحب منابع
8
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Watkins
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غنی طبیعی اسﺖ؛ بنابراينبررسی کیفیﺖ حکمرانی ،در کنار فراوانی منابع طبیعی،
بهعنوان يک اثر متقابل براي کشورهاي مذکور الزامی اسﺖ (شاهآبادي و همکاران،
 6980و بارو.)6006 ،66
 -3پیشینهی پژوهش
يانگ و همکاران )2961( 62در پژوهشی پیرامون سرمايهگذاري چین در کشورهاي
ديگر ،بین سالهاي  2999تا  2962دريافتند که مقصد اين سرمايهگذاري ،عمدتاً
کشورهايی با سطح باالي کیفیﺖ نهادي ،درجهي توسعهيافتگی پايین ،همراه با منابع
سرشار طبیعی بوده اسﺖ.
سو و بويی )2961( 69با مطالعهي  19استان ويتنام ،بین سالهاي 2969-2991
با استفاده از مدل  GMMبهبررسی نقش اندازهي دولﺖ و کیفیﺖ حکمرانی بر
سرمايهگذاري بخش خصوصی پرداختهاند .نتايج مطالعهي آنها بیانگر آن اسﺖ که
بهبود کیفیﺖ حکمرانی ،متغیر مهمی براي اثرگذاري اندازهي دولﺖ بر سرمايهگذاري
بخش خصوصی محسوب میشود.
بلو ( ،)2969به مطالعهي نقش حکمرانی بر تجهیز سرمايهگذاري داخلی با
استفاده از روش  ARDLدر نیجريه ،طی دورهي  6019-2969میپردازد .نتايج
پژوهش آنها بیان میدارد که سرمايهگذاري داخلیِ بخش خصوصی ،يکی از
مطمئنترين روشهاي تأمین مالی اسﺖ که تحﺖ تأثیر مؤلفههاي شاخص حکمرانی
اسﺖ؛ بهطوريکه بهبود کیفیﺖ شاخصهاي حکمرانی در کنار حداقل کردن
هزينههاي جانبی ناشی از تورم ،تنظیم نرخ بهرهي واقعی متناسب ،تصويب
سیاسﺖهاي آزادسازي و  ...در تصمیمات سرمايهگذاري مؤثر خواهند بود.
بالنکو و گرير ،)2962( 60به بررسی تأثیر وابستگی منابع طبیعی ،بر سرمايهي
فیزيکی و انسانی  61کشور آمريکاي التین ،طی دورهي  6011-2990با استفاده از
روش  GMMپرداخته و بر اساس نتايج بیان میکنند که رابطهي مثبﺖ و معناداري
بین منابع طبیعی با سرمايهي فیزيکی و سرمايهي انسانی وجود دارد؛ همچنین بیان
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میکنند وابستگی به صادرات نفﺖ ،تأثیر مثبﺖ و معنیداري بر سرمايهي فیزيکی و
اثر منفی و معنیداري بر سرمايهي انسانی دارد.
اکبانبی ،)2969( 61به بررسی تأثیر حکمرانی بر سرمايهگذاري داخلی نیجريه با
استفاده از دادههاي سري زمانی و روش تخمین جوهانسون طی دورهي 6019-2991
پرداخته و بر اساس نتايج بیان میکند که ضمن اينکه عوامل اقتصادي ،چون محصول
واقعی ،هزينهي تأمین سرمايه و سطح توسعهي مالی ،تأمینکنندهي اساسی
سرمايهگذاري هستند ،ثبات شرايط اجتماعی -اقتصادي و سیاسی و کیفیﺖ حکمرانی
نقش قابلتوجهی بر سرمايهگذاري بلندمدت دارند.
کومار نارايان )2998( 61بهبررسی عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري فیجی با تمرکز
براثر مردمساالري با استفاده از روش 61 CGEطی دورهي  6012-2996میپردازد.
بر اساس يافتهها ،بیان میدارند مردمساالري اثر مثبﺖ و معنیداري بر جريان
سرمايهگذاري بخش خصوصی دارد.
گلوبرمن و همکاران )2991( 68نیز به بررسی اثر حکمرانی بر سرمايهگذاري
مستقیم خارجی ،طی دورهي  6000-2996براي کشورهاي نوظهور و در حال گذار
میپردازند و بیان میکنند که تفاوت عملکرد کشورهاي نوظهور و در حال گذار اروپا،
در جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی به تغییرات نهادي و حکمرانی مربوط
میشود.
شاهآبادي و همکاران ( )6980به بررسی تأثیر حکمرانی بر سرمايهگذاري داخلی
کشورهاي منا ،طی دورهي زمانی  2999-2990پرداخته و عنوان میکنند با کاهش
کیفیﺖ شاخص حکمرانی بهدلیل فقدان وجود اطالعات کامل ،عاملین اقتصادي،
قدرت تصمیمگیري و انتخاب خود را از دسﺖ خواهند داد؛ بنابراين فرآيند زمانی
انجام طرحهاي سرمايهگذاري ،افزايش میيابد و ممکن اسﺖ فساد و فعالیﺖهايی
نظیر رانﺖ ،افزايش يابد و درنهايﺖ تأثیري منفی بر سرمايهگذاري خواهد گذاشﺖ.
يوسفی و عزيز نژاد ( )6981بهبررسی عوامل تعیینکنندهي سرمايهگذاري
خصوصی در ايران ،با استفاده از روش خود توضیح برداري طی سالهاي  6919تا
 6989پرداخته و عنوان میکنند که مهمترين عامل بازدارندگی سرمايهگذاري
15
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خصوصی ايران ،مربوط به مسائل حقوقی و قضايی ،نبودن امنیﺖ سرمايهگذاري،
حقوق مالکیﺖ و فساد و رانﺖ اسﺖ.
نتايج کلی حاصل از پژوهشهاي داخلی و خارجی ،نشان میدهد تشکیل
سرمايهي فیزيکی تحﺖ تأثیر عوامل زيادي ازجمله نرخ بهره ،تولید ناخالص داخلی،
خالص صادرات ،شاخص حکمرانی ،فراوانی منابع طبیعی و  ...قرار دارد .همانطور که
از مجموع مطالعات صورت گرفته نمايان اسﺖ؛ هیچ يک از مطالعات ،در بُعد داخلی
و خارجی ،اثر متقابل وفور منابع طبیعی و نهاد را بر تشکیل سرمايه ،موردتوجه قرار
ندادهاند که اين موضوع بهعنوان وجه تمايز مقالهي حاضر با مطالعاتی اسﺖ که تاکنون
پیرامون اهمیّﺖ سرمايهگذاري صورت گرفته اسﺖ.
 -2ارائهی مدل
تصمیم براي سرمايهگذاري در يک نظام اقتصادي ،موضوعی پیچیده اسﺖ که
مطالعات نظري و آماري نیز پیچیدگی آن را تائید میکنند (حسینی .)6989 ،اهمیّﺖ
و نقش بهسزاي سرمايهگذاري در اقتصاد ،از دو جهﺖ عنوان میشود :از يکسو ترکیب
تقاضاي سرمايهگذاري بنگاهها و عرضهي پسانداز خانوارها نشان میدهد که چند
درصد از تولید ناخالص اقتصاد ،صرف سرمايهگذاري میشود .درنتیجه ،تقاضاي
سرمايهگذاري نشاندهندهي استانداردهاي زندگی در بلندمدت اسﺖ و از سويی ديگر،
به دلیل ماهیّﺖ فرار بودن ،سرمايهگذاري میتواند نمايانگر تغییرات و نوسانات
کوتاهمدت اقتصادي هر جامعهاي باشد (عباسی نژاد و ياري .)6981 ،ازاينروي ،با
عنايﺖ به اهمیّﺖ سرمايهگذاري در اقتصاد و تأثیر آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي
اسﺖ که سیاسﺖگذاران اقتصادي ،عالقهي فراوانی به تبیین رفتار سرمايهگذاري و
شناسايی عوامل مؤثر بر آن دارند (حسینی .)6989 ،در پژوهش حاضر ،بهمنظور
بررسی تأثیر متقابل حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمايهي فیزيکی ،از دادههاي
تشکیل سرمايهي فیزيکی موجود در پايگاه اطالعاتی بانک جهانی طی دوره -2961
 2992استفاده شده اسﺖ.
 -0-2درآمد نفتی )(OIL

بهراحتی میتوان مشاهده کرد که درآمد و هزينه در صنايع استخراجکنندهي منابع
طبیعی ،تناسبی باهم ندارند .درآمد سرشار به همراه هزينهي اندک استخراج ،به

تأثیر متقابل درآمد نفتی با ...

 20

معناي رانتی اسﺖ که کشورهاي کنترلکنندهي منابع از آن سود میبرند؛ در حالی
که رانﺖ بهوجود آمده ،میتواند موهبﺖ الهی براي يک کشور به شمار آيد؛ امّا همزمان
ممکن اسﺖ زمینه را براي سوء مديريﺖ اقتصادي و سیاسی در جامعه فراهم سازد؛
اين سؤال که منابع طبیعی و اتکا بر درآمد آن ،چگونه بر اقتصاد کشورها اثر
میگذارند ،براي دههها مورد پرسش اقتصاددانان بوده اسﺖ .در دههي  ،6019پیروان
مکتب ساختارگرايی ،توجه خود را معطوف اثرات کاهش و يا نوسانات شديد قیمﺖ
محصوالت خام طبیعی و عدم ارتباط بخش استخراجکننده با ساير بخشهاي
اقتصادي کردند (هیرشمن .(6018 ،60امّا هیچگاه اين توجهات ،با آزمون تجربی همراه
نبود و عمالً قالبی منسجم نیافﺖ .شايد بتوان گفﺖ که پژوهش ساکس و وارنر29
( )6001توانسﺖ مجموعه پژوهشهاي پیشین در خصوص توسعهي اقتصادي و
نهادي کشورهاي داراي فراوانی منابع طبیعی را در قالب نظريهي «نفرين منابع
طبیعی» جمع آوري کرده و به آن جانی تازه بخشد (میرشجاعیان و رهبر.)6909 ،
در همین زمینه ،آوتی )2991( 26نیز نشان میدهد که تجارب کشورهاي توسعهيافته
و يا در حالتوسعه ،داراي منابع طبیعی غنی ،بسیار متفاوت اسﺖ و استثنائات فراوانی
را میتوان يافﺖ که منابع طبیعی خود را در جهﺖ ساختن اقتصادهايی بهروز و موفق
بهکاربردهاند .براي اندازهگیري متغیر درآمد نفتی ،از دادههاي موجود در پايگاه
اطالعاتی بانک جهانی استفاده شده اسﺖ.
 -6-2شاخصهای ششگانهی حکمرانی

شاخصهاي ششگانهي حکمرانی عبارتاند از :شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی
) ،(VAشاخص ثبات سیاسی ) ،(PAشاخص اثربخشی دولﺖ ) ،(GEشاخص کیفیﺖ
قوانین و مقررات ( ،)RQشاخص حاکمیﺖ قانون ( )RLو شاخص کنترل فساد (.)CC
شايانذکر اسﺖ که دامنهي شاخص حکمرانی بین  -2/1تا  2/1اسﺖ و اعداد بزرگتر
بیانگر وضعیﺖ بهتر کیفیﺖ نهادهاي حکمرانی هستند .پژوهش حاضر ،از شاخصهاي
ششگانهي بانک جهانی استفاده کرده اسﺖ .شاخصهاي حکمرانی بانک جهانی ،بر
اساس گزارشی اسﺖ که ساالنه توسط سه تن از اقتصاددانان برجسته ،يعنی کافمن و
همکاران از سال  6001به بعد ارائه میشود.
20
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-3-2تأثیر متقابل حکمرانی با فراوانی منابع طبیعی

حکمرانی خوب ،يکی از مهمترين نیروهاي اثرگذار ،بر میزان تشکیل سرمايهي
فیزيکی کشورهاسﺖ؛ بهطوريکه استیگلیتز 22و اکثر اقتصاددانان ،معتقدند
کشورهايی که حکمرانی بهتري دارند ،عملکرد مکانیسم بازارها در آنها بهتر اسﺖ؛
زيرا حکمرانی خوب ،از طريق اتخاذ سیاسﺖهاي صحیح اقتصادي ،منابع کشور را به
سمﺖ افزايش قدرت رقابﺖپذيري و بهبود بهرهوري عوامل سوق میدهد (شاهآبادي
و پورجوان)6980 ،؛ بهبیانديگر ،در اکثر مواقع ،عملکرد اقتصادي يک کشور تا حد
زيادي توسط کیفیﺖ حکمرانی مشخص میشود (اکانبی)2969 ،؛ از طرفی نیز بايد
خاطرنشان کرد که درآمدهاي فراوان حاصل از منابع طبیعی ،براي يک کشور ،ايجاد
ثروت کرده و منابع مالی الزم ،جهﺖ گسترش سرمايهگذاري و پیشرفﺖ اقتصادي،
مهیّا میسازد (شاهآبادي و صادقی.)6902 ،
از سويی ديگر ،عدّهاي از اقتصاددانان ،معتقدند فراوانی منابع طبیعی ،گرايشی به
برون راندن انواع ديگر سرمايهها دارد و باعث کندي رشد اقتصادي میشود
(گیلفاسون 2996 ،29و )2966؛ درحالیکه بهبود شاخص حکمرانی ،در کشورهايی با
فراوانی منابع طبیعی ،از طريق استفادهي مطلوب از فراوانی ارزهاي ناشی از صادرات
منابع طبیعی در راستاي تقويﺖ زيرساخﺖهاي اقتصادي و همچنین جلوگیري از
وابستگیهاي يکطرفه به اقتصاد جهانی ،موجب بهبود بستر فعالیﺖهاي جديد
سرمايهگذاري و بهبود زيرساخﺖها و افزايش روزافزون قدرت رقابﺖپذيري میشود؛
بهبیانديگر ،میزان منابع طبیعی يک کشور ،نمیتواند نشاندهندهي ظهور و يا وجود
پديدهي نفرين منابع طبیعی باشد؛ آنچه اين پديده را به وجود میآورد ،نهادهاي
ناکارآمد و حکمرانی ضعیف در کشورهاي صاحب منابع غنی طبیعی اسﺖ؛ بنابريان
بررسی کیفیﺖ حکمرانی ،در کنار فراوانی منابع طبیعی بهعنوان يک اثر متقابل در
مدل پیشنهادي الزامی اسﺖ (شاهآبادي و دهقانی احمدآباد 6906 ،و بارو.)6006 ،
-2-2تولید ناخالص داخلی سرانه ))GDP

يکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد ،تبیین ارتباط بین رشد اقتصادي و
سرمايهگذاري اسﺖ .گرين و ويالنوا )6006( 20بیان میکنند که نرخ رشد اقتصادي،
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تأثیر مثبﺖ و معناداري بر سرمايهگذاري خصوصی  29کشور درحالتوسعه دارد؛
همچنین کوزنتس عنوان میدارد «مواردي مشاهدهشده اسﺖ که افزايش رشد
اقتصادي قبل از افزايش سرمايهگذاري به وقوع پیوسته اسﺖ» .بنابراين پیرو مطالعات
لیپزي و همکاران ،)6009( 21کوزنتس ،21گرين و ويالنوا ( )6006تولید ناخالص
سرانه ،بهعنوان يکی از متغیرهاي توضیحی اسﺖ .مأخذ آماري متغیر فوقالذکر پايگاه
اطالعاتی بانک جهانی اسﺖ.
 -1-2نرخ بهرهی واقعی ))RR

بر اساس نظريههاي سرمايهگذاري ،نرخ بهره ،يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر
سرمايهگذاري اسﺖ .از آنجاکه افزايش نرخ بهره ،موجب افزايش هزينههاي تولید
میشود؛ بنابراين کاهش انگیزهي سرمايهگذاري از جمله تبعات آن خواهد بود .براي
شاخص مذکور ،از آمارهاي موجود در پايگاه اطالعاتی بانک جهانی استفاده شده اسﺖ.
 -2-2درجه باز بودن ()FRE

متغیر مهم ديگري که انتظار میرود بر تشکیل سرمايه مؤثر باشد ،درجه باز بودن
اقتصاد اسﺖ .درجه باز بودن اقتصاد ،که در اين پژوهش بهصورت مجموع صادرات و
واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی در نظر گرفتهشده اسﺖ ،بیانگر میزان ورود و
خروج کاالهاي سرمايهاي اسﺖ .نکتهاي که بايد به آن توجه داشﺖ ،آن اسﺖ که اين
متغیر ،میتواند اثر متضادي بر تشکیل سرمايهي فیزيکی داشته باشد؛ بهعبارتديگر،
اگر سهم عمدهي واردات را کاالهاي مصرفی بهخود اختصاص دهد ،انتظار بر آن اسﺖ
که درجه باز بودن ،اثر منفی داشته باشد؛ همچنین ،با فرض باال بودن سهم واردات،
کاالهاي سرمايهاي نیز اين امکان وجود دارد که بهواسطه توان پايین اقتصاد داخلی
در بهرهگیري از کاالهاي سرمايهاي وارداتی ،اثر آنها بر اقتصاد ،بهواسطهي اتالف
منابع ،منفی باشد .براي اندازهگیري درجهي آزادي از آمارهاي موجود در بانک جهانی
استفاده شده اسﺖ.
پژوهش حاضر از نوع تحلیل آماري و مقايسهاي اسﺖ؛ در اين پژوهش ،تشکیل
سرمايهي فیزيکی ،بهعنوان متغیر وابسته و شاخص ترکیبی حکمرانی با درآمد نفتی
Lipsey, et al.
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بهعنوان متغیر مستقل در کنار ساير متغیرهاي کنترل قرار میگیرند .به پیروي از
مباحث نظري و تجربی ،تصريح اقتصادسنجی مدل مورد آزمون در  1معادله بهصورت
زير معرفی میشود؛ همچنین ذکر اين نکته ضروري اسﺖ که تمامی متغیرها بهصورت
لگاريتمی هستند:
()6
()2
()9
()0
()1
() 1
()1

𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐶𝐶𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐺𝐸𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑃𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑅𝐿𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑅𝑄𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝐹𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐿𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑉𝐴𝑖𝑡 +

در معادالت فوق  LGCFمتغیر تشکیل سرمايهي فیزيکی CC ،کنترل فسادGE ،
اثربخشی دولﺖ PS ،ثبات سیاسی RL ،حاکمیﺖ قانون RQ ،کیفیﺖ قوانین و VA

شفافیﺖ و پاسخگويی اسﺖ؛ همچنین  OILبیانگر درآمد نفتی GDP ،تولید ناخالص
داخلی RR ،نرخ بهرهي واقعی FRE ،درجه باز بودن و 𝜺 نشاندهندهي جزء خطا
اسﺖ .در معادالت ذکرشده  iنشاندهندهي مقطع و  tزمان اسﺖ؛ همچنین عبارت L
در ابتداي هر متغیر بیانگر لگاريتم اسﺖ؛الزم به ذکر اسﺖ که دورهي زمانی پژوهش،
 2992-2961بوده و تمامی دادهها از پايگاه بانک جهانی )2968( 21گرفتهشده اسﺖ.
 -1تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج
يکی از موضوعاتی که پیش از پرداختن به برآورد مدل ،بايد مورد بررسی قرار گیرد
مانايی متغیرهاسﺖ؛ چنانچه نتوان پايايی متغیرها را اثبات کرد ،نتايج تخمین
قابلاعتماد نیسﺖ؛ اين مسأله به رگرسیون کاذب منتهی میشود .نکتهاي که در
ارتباط با انتخاب آزمون ريشهي واحد در دادههاي پنل بايد موردتوجه قرار گیرد؛
بررسی وابستگی بین مقاطع در اجزاي اخالل اسﺖ که در صورت بروز اين پديده،
ديگر نمیتوان از آزمونهاي ريشهي واحد نسل اول بهره گرفﺖ؛ در اين پژوهش ،ابتدا
World Bank

27
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از آزمون همبستگی بین مقاطع پسران ( )2990براي بررسی اين موضوع استفاده
شده اسﺖ؛ همانطورکه در جدول  6مالحظه میشود ،غیر از سه متغیر اثر متقابل
نفﺖ و کنترل فساد ،نفﺖ و اثربخشی دولﺖ و نفﺖ و شفافیﺖ و پاسخگويی ،ساير
متغیرها داراي همبستگی بین مقاطع در جزء اخالل هستند .ازاينروي ،در بررسی
مانايی اين سه متغیر ،از آزمون ايم ،پسران و شین ( )2999و براي بررسی مانايی
ساير متغیرها از آزمون پسران ( )2991استفاده شده اسﺖ.
جدول  :0آزمون خودهمبستگی بین مقاطع در جزء اخالل پسران ()2990
P-Value

CD-test

متغیر

























LGCF
LGDP
LRR
LFRE
LOIL
LOIL*LCC
LOIL*LGE
LOIL*LPS
LOIL*LRQ
LOIL*LRL
LOIL*LVA

مأخذ :يافتههاي پژوهش.

نتايج آزمون مانايی متغیرهاي بهکار رفته در الگو به ترتیب در جداول  2و 9
ارائهشده اسﺖ.
جدول  :6آزمون مانايی ايم ،پسران و شین ( )2999در سطح
با عرض از مبدأ




بدون عرض از مبدأ




متغیر
LOIL*LCC
LOIL*LGE
LOIL*LVA

مأخذ :يافتههاي پژوهش.

جدول  :3آزمون مانايی پسران ( )2991در سطح
با عرض از مبدأ









مأخذ :يافتههاي پژوهش.

بدون عرض از مبدأ









متغیر
LGCF
LGDP
LRR
LFRE
LOIL
LOIL*LPS
LOIL*LRL
LOIL*LRQ
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همانطور که مالحظه میشود؛ غیر از نرخ ارز حقیقی ،ساير متغیرها در سطح مانا
نیستند؛ همچنین ،تولید ناخالص داخلی نیز با در نظر گرفتن عرض از مبدأ مانا
میشود؛ بنابراين در جداول  0و  ،1نشان دادهشده اسﺖ ،مانايی متغیرها با يکبار
تفاضلگیري موردبررسی قرارگرفته اسﺖ .نتايج ،بیانگر آن اسﺖ که همهي متغیرها
با يکبار تفاضلگیري مانا میشوند.
جدول  :2آزمون مانايی ايم ،پسران و شین ( )2999تفاضل مرتبه اول
با عرض از مبدأ




متغیر
)D(LOIL*LCC
)D(LOIL*LGE
)D(LOIL*LVA

بدون عرض از مبدأ




مأخذ :يافتههاي پژوهش

جدول  :1آزمون مانايی پسران ( )2991تفاضل مرتبه اول
با عرض از مبدأ








متغیر
)D(LGCF
)D(LGDP
)D(LFRE
)D(LOIL
)D(LOIL*LPS
)D(LOIL*LRL
)D(LOIL*LRQ

بدون عرض از مبدأ








مأخذ :يافتههاي پژوهش.

همانطور که مشاهده میشود ،همهي متغیرها با يکبار تفاضلگیري مانا هستند.
ازاينروي ،بهمنظور بررسی رابطهي بلندمدت بین متغیرها از آزمون هم انباشتگی
کائو ( )6000استفاده شده اسﺖ؛ نتايج آزمون فوق براي همهي مدلها در جدول 1
ارائهشده اسﺖ؛ همانطور که در اين جدول ،قابلمشاهده اسﺖ ،همهي مدلها هم
انباشته هستند.
جدول  :2نتايج آزمون هم انباشتگی کائو ()6000
معادله1


معادله1


معادله1


معادله0


معادله9


معادله2


معادله6


معادالت
P-value

مأخذ :يافتههاي پژوهش

بر اساس نتايج بهدسﺖآمده ،مبنی بر اينکه همهي متغیرها ،غیر از نرخ بهرهي حقیقی
که ) I(0اسﺖ I(1) ،بوده و بنا بر آزمون کائو ( )6000رابطهي بلندمدت بین متغیرها
برقرار اسﺖ ،میتوان از روش  PMGدر برآورد مدل استفاده کرد .نتايج تخمین
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انجامشده در جداول  1و  8که به ترتیب بیانگر ضرايب بلندمدت و کوتاهمدت هستند،
قابلمشاهده اسﺖ.
جدول  :1برآورد ضرايب بلندمدت
معادله7

][

][

][

معادله1

][

][

][

معادله1

][

][

][

معادله0

][

][

][

معادله9

][

][

][

معادله2

][

][

][


][


معادله6

متغیرها


][

][

][

][

LGDP
LRR
LFRE
LOIL
LOIL*LCC
LOIL*LGE

][

][

][

][

][

LOIL*LPS
LOIL*LRL
LOIL*LRQ
LOIL*LVA

مأخذ :يافتههاي پژوهش.

بر اساس نتايج برآورد بلندمدت الگو در جدول  ،1در معادلهي اول ،اثر درآمد نفتی
بر تشکیل سرمايهي فیزيکی مثبﺖ و معنادار برآورد شده اسﺖ؛ همچنین ،اثر شاخص
ترکیبی فراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر سرمايهگذاري مثبﺖ و معناداري برآورد
شده اسﺖ .از آنجاکه تشکیل سرمايهي فیزيکی ،عامل تعیینکنندهاي در رشد و
توسعهي اقتصادي محسوب میشود؛ بههمین دلیل ،کشورهاي داراي درآمد نفتی ،در
صورت بهبود شاخص حکمرانی ،شاهد افزايش تشکیل سرمايهي فیزيکی و ايجاد
صنايعی متکی بر دانش و فناوريهاي نوين و کاهش میزان وابستگی کشورها به
درآمد ناشی از فروش منابع خام طبیعی خواهند بود .بهبیانديگر ،کشورهاي داراي
درآمد نفتی ،در کنار صادرات منابع طبیعی به سمﺖ صادرات کاالها و خدمات متکی
بر فناوري پیشرفته حرکﺖ میکنند؛ بهعبارتديگر ،اين کشورها ،میتوانند
سیاسﺖهاي اقتصادي مناسبی را براي کاهش تأثیر نوسان درآمدهاي نفتی بر اقتصاد
داخلی ،بهرهمندي نسلهاي آتی از نفﺖ و رونقبخشهاي غیرنفتی اتخاذ کنند؛
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همچنین با بهرهگیري از منابع طبیعی در فعالیﺖهاي تولید داخل ،سعی در خلق
ارزشافزوده و صادرات فرآورده و کاالهاي پردازششده ،بهجاي صادرات خام منابع
طبیعی داشته باشند.
همچنین مطابق با پزوهشهاي اوکان و اوزتورک ( ،)2966وينه دانگ ( )2990و
روبولی و همکاران ( )2991ضريب تخمینی متغیر تولید ناخالص داخلی مثبﺖ و
معنادار اسﺖ؛ در واقع تولید ناخالص داخلی سرانه ،عامل تعیینکنندهي تشکیل
سرمايهي فیزيکی اسﺖ؛ چراکه افزايش تولید کاال و خدمات منجر به افزايش
ظرفیﺖهاي اقتصادي ،اشتغال و نیز افزايش انگیزه سرمايهگذاري در فعالیﺖهاي
جديد تولید میشود (شاهآبادي و همکاران.)6980 ،
مطابق با نتايج مطالعات چن و دانگ ،درجهي آزادي ،تأثیر مثبﺖ و معنیداري بر
سرمايهگذاري دارد؛ زيرا واردات کاالهاي واسطهاي و سرمايهاي ،ضمن بهرهمندي از
انتقال فناوري شرکاي تجاري ،میتواند زمینهساز بسترهاي الزم براي سرمايهگذاري
بیشتر را فراهم کند؛ همچنین ،بر اساس نتايج تخمین تأثیر نرخ بهره بر تشکیل
سرمايهي فیزيکی منفی و معنادار برآورد شده اسﺖ؛ زيرا با افزايش نرخ بهره ،هزينهي
هر واحدِ سرمايهگذاري افزايش خواهد يافﺖ .اين موضوع مطابق با مبانی نظري
پیرامون اثر نرخ بهره بر سرمايهگذاري اسﺖ.
همچنین در جدول  8نیز ،به نتايج برآورد کوتاهمدت اشارهشده اسﺖ؛ همانطور
که مشاهده میشود ،ضريب جملهي تصحیح خطا ،منفی و معنیدار اسﺖ و میزانی
کمتر از يک دارد .در تمامی معادالت برآورد شده ،ضريب جملهي تصحیح خطا بین
 -تا  -اسﺖ؛ اين موضوع بیانگر آن اسﺖ که سرعﺖ تعديل به سمﺖ
تعادل بلندمدت در اين الگو بهکُندي صورت میگیرد؛ بهطوريکه اگر به الگو به علﺖ
شوک از تعادل اولیه خارج شود ،بهاندازهي چهار دوره زمان الزم اسﺖ تا عدم تعادل
کوتاهمدت تصحیحشده و الگو به تعادل بلندمدت بازگردد.
جدول  :8برآورد ضرايب کوتاهمدت
متغیرها

معادله1

][

معادله1

]

معادله1

][

معادله0

][

معادله9

][

معادله2

][

معادله6

][


][


][


][


][


][


][


][

)D(LGDP


][


][


][


][


][


][


][

)D(LRR


][


][


][


][


][


][


][

)D(LFRE

ECT
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)D(LOIL

][


)D(LOIL*LCC

][


)D(LOIL*LGE

][


)D(LOIL*LPS

][


)D(LOIL*LRL

][


)D(LOIL*LRQ

][


)D(LOIL*LVA

][

مأخذ :يافتههاي پژوهش

نکتهي جالب توجه در برآورد کوتاهمدت ،بیمعنی بودن اثر متقابل اجزاي
ششگانهي حکمرانی و درآمد نفتی اسﺖ؛ همانطور که مالحظه میشود ،همهي
ضرايب در کوتاهمدت ،بیمعنی برآورد شدهاند .اين موضوع ،ناشی از نوع اثرگذاري
ساختار نهادي بر متغیرهاي اقتصادي اسﺖ؛ بهعبارتديگر ،تطبیق رفتار کنشگران
اقتصادي ،با بهبود شرايط نهادي ،بهجهﺖ ايجاد مجموعه قواعد و ساختارهاي جديد،
نیازمند زمان اسﺖ؛ بنابراين انتظار بر آن اسﺖ که اثر بهبود نهادي خود را در بلندمدت
نشان دهد؛ همچنین ،درآمد نفتی نیز در کوتاهمدت ،اثري بر تشکیل سرمايهي
فیزيکی نداشته اسﺖ .ازسويديگر ،نتايج کوتاهمدت بیانگر آن اسﺖ که تولید ناخالص
داخلی و درجهي باز بودن اقتصادي بر تشکیل سرمايهي فیزيکی مثبﺖ و معنیدار
اسﺖ و نرخ بهرهي حقیقی در کوتاهمدت ،بیمعنی برآورد شده اسﺖ.
 -2نتیجهگیری و ارائه توصیه سیاستی
سرمايهگذاري ،بهعنوان موتور رشد اقتصادي کشورها ،از ديرباز موردتوجه اقتصاددانان
بوده اسﺖ .درواقع سرمايهگذاريِ مستمر ،الزمهي رشد و توسعهي هر اقتصاد پوياسﺖ
و سهم سرمايهگذاري بخش خصوصی در تولید ناخالص ملّی در يک دورهي زمانی،
میتواند مبین وضعیﺖ اقتصادي يک کشور باشد؛ همچنین از يکسو ،امروزه يکی از
موضوعاتی که بیش از هر زمان ديگري پرداخته میشود ،مديريﺖ منابع طبیعی از
کانال حکمرانی خوب اسﺖ؛ چراکه استفادهي ناصحیح از درآمدهاي ناشی از فراوانی
منابع طبیعی میتواند منجر بهکندي رشد اقتصادي شود .در جهان امروز ،میتوان با
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حکمرانی مطلوب از فراوانی منابع طبیعی جهﺖ تأمین منابع مالی براي سرمايهگذاري
و همچنین کاهش هزينههاي سرمايهگذاري بهره جسﺖ؛ بهبیانديگر از آنجاکه
درآمدهاي ناشی از فروش منابع طبیعی در ذات خود براي افزايش تشکیل
سرمايهگذاري کشورهاي غنی نغمﺖ محسوب نمیشوند؛ بنابراين توصیه میشود از
طريق کنترل فساد ،افزايش کیفیﺖ قوانین و مقررات و اثربخشی اقدامات دولﺖ ،از
بروز اثرات منفی منابع طبیعی در کشورهايی که داراي چنین ذخايري هستند؛
جلوگیري بهعمل آيد؛ همچنین با توجه به نقش حکمرانی خوب در فراهم کردن
زيرساخﺖها و نهادهاي الزم و محیط امن و باثبات براي سرمايهگذاري ،توصیه
میشود کشورهاي داراي فراوانی منابع طبیعی ،توجه جدّي به تخصیص بهینه منابع
از کانال اصالح ساختار بازار عوامل تولید باألخص بازار منابع طبیعی کنند؛ درواقع
کشورهاي داراي فراوانی منابع طبیعی ،میتوانند از کانال بهبود شفافیﺖ و پاسخگويی
دولﺖ در برابر مردم ،بهبود کیفیﺖ قوانین و مقررات و نقش هدايﺖگري دولﺖها،
محترم شمردن قراردادها و سرمايهگذاريهاي بخش خصوصی و پرهیز از اعمالنفوذ
دولتی در خدشهدار کردن قراردادها و مصادرهي اموال بخش خصوصی ،زمینههاي
فساد و رانﺖ را کاهش دهد .در ضمن ،ايجاد ثبات سیاسی نیز میتواند موجب
جلوگیري از هرگونه آشوب ،خشونﺖ ،کودتا يا جنگ داخلی و توجه بیشتر به نظريات
و عقايد قومیﺖهاي سیاسی و مذهبی و افزايش اعتماد مردم به دولﺖ و بهبود انگیزه
سرمايهگذاران در فعالیﺖهاي مولد شود.

تأثیر متقابل درآمد نفتی با ...

 90

فهرست منابع
-

-

-

-

-

برانسون ،ويلیام اچ .)6981( .تئوري و سیاسﺖهاي اقتصاد کالن .ترجمهي عباس
شاکري .چاپ دوازدهم .تهران :نشر نی.
حسین زاده بحرينی ،محمدحسین« .)6989( .عوامل مؤثر بر امنیﺖ سرمايهگذاري در
ايران» .جستارهاي اقتصادي.690-610 :)2(6 ،
حسینی ،جعفر و علی طاهري فرد« .)6909( .بررسی امکانپذيري توسعه بر پايه منابع
طبیعی» .فرآيند مديريﺖ و توسعه.06-698 :)11(20 ،
شاهآبادي ،ابوالفضل و عبداهلل پورجوان« .)6980( .حکمرانی ،رقابﺖپذيري و رشد
اقتصادي کشورهاي منتخب» .راهبرد توسعه.620-618 :)22( ،
شاهآبادي ،ابوالفضل و هانی دهقانی احمدآباد« .)6906( .تأثیر عوامل نهادي بر رشد
اقتصادي کشورهاي عضو گروه  .»D8فصلنامهي اقتصاد و تجارت نوين:)22-26(1 ،
.00-11
شاهآبادي ،ابوالفضل ،آمنه جامه بزرگی و سارا ساري گل« .)6980( .بررسی نقش
حکمرانی بر سرمايهگذاري داخلی کشورهاي منطقه منا طی دوره زمانی (-2999
 .»)2990همايش منطقهاي اقتصاد و مديريﺖ ،نوزده اسفند ،دانشگاه پیام نور مرکز
میانه.
شاهآبادي ،ابوالفضل و حامد صادقی« .)6902( .مقايسه اثر وفور منابع طبیعی بر رشد
اقتصادي ايران و نروژ» .مدلسازي اقتصادي.26-00 :)22(1 ،
عباسی نژاد ،حسین و حمید ياري« .)6981( .بررسی اثرگذاري نرخ سود تسهیالت
بانکی بر سرمايهگذاري بخش خصوصی در افق بلندمدت ايران» .مجله تحقیقات
اقتصادي.690-618 :)0(02 ،
عزيز نژاد ،صمد و محمدقلی يوسفی« .)6988( .بررسی عوامل تعیینکننده
سرمايهگذاري خصوصی در ايران با روش خود توضیح برداري» .فصلنامهي پژوهشهاي
اقتصادي.10-699 :)6(0 ،
قرهباغیان ،مرتضی .)6989( .اقتصاد رشد و توسعه .تهران .چاپ دوم .تهران :نشر نی.
میدري ،احمد و جعفر خیرخواهان .)6989( .حکمرانی خوب بنیان توسعه .چاپ اول،
تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی.
میرشجاعیان حسینی ،حسین و فرهاد رهبر« .)6909( .شناخﺖ روابط علی میان
مؤلفههاي حکمرانی خوب در کشورهاي در مخاطره منابع طبیعی» .نامه مفید:)81(61 ،
.11-81

6901 پايیز.9  شماره. 61 دورهي.)فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسیهاي اقتصادي سابق

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 09

Akanbi, O.A. (2012). Role of Governance in Explaining Domestic
Investment in Nigeria. South African Journal of Economics, Vol.
80(4), pp: 473-489.
Auty, R.M. (2007). Natural Resources, Capital Accumulation and The
Resource Curse. Ecological Economics, Vol. 61(4), pp: 627-634.
Barro, R.J. (1996). Democracy and Growth. Journal of Economic
Growth, Vol. 1(1), pp:1-27.
Baltagi, B.H. (2005). Economic Analysis of Panel Data. Third Edition,
John Wiley & Sons, England.
Bello, A.K. (2013). Role of Governance on Private Domestic
Investment Mobilization in Nigeria: A Confirmatory Analysis. Journal
of Transformative Entrepreneurship, Vol. 1(1), pp: 50-65.
Blanco, L. & R. Grier. (2012). Natural Resource Dependence and the
Accumulation of Physical and Human Capital in Latin America.
Resources Policy, Vol. 37(3), pp: 281-295.
Ferranti, D., G.E. Perry, D. Lederman & W.F. Maloney. (2002). From
Naturlal Resources to the knowledge Economy. Trade and Job Quality,
World Bank Latin American and Caribbean Studies.
Globerman, S., D. Shapiro & Y. Tang. (2006). Foreign Direct
Investment in Emerging and Transition European Countries.
In Emerging European Financial Markets: Independence and
Integration Post-Enlargement (pp. 431-459). Emerald Group
Publishing Limited.
Gylfason, Th. (2001). Naturale Resource and Economic Growth: What
is the CONNECTION?. Cesifo Working Paper. No. 530.
Gylfason, Th. & Z. Gylfi. (2002). Naturale Resource and Economic
Growth: The Role of Investment. Working Papers, Central Bank of
Chile.
Gylfason, T. (2011). Natural Resource Endowment: A Mixed
Blessing? (No. 3353). CESifo Working Paper: Resources and
Environment Economics.
Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development.
New Haven CT: Yale University Press.
Im, K.S., M.H. Pesaran & Y. Shin. (2003). Testing for Unit Roots in
Heterogeneous Panels. Journal of econometrics, Vol. 115(1), pp: 5374.
Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for
Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, Vol. 90(1), pp:
1-44.
Kaufmann, D., A. Kraay & M. Mastruzzi. (2008). Governance Matters
VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007 (No.
4654). The World Bank.

 06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

... تأثیر متقابل درآمد نفتی با

Khan, M.S. & C.M. Reinhart. (1990). Private Investment and
Economic Growth in Developing Countries. World Development, Vol.
18(1), p: 19-27.
Krueger, A.O. (1983). The Effects of Trade Strategies on
Growth. Finance and Development, Vol. 20(2), pp: 6-16.
Kumar Narayan, P. (2008). An Econometric Model of The Investment
and CGE Model of The Impact of Democracy on Investment and
Economic Growth in Fiji. International Journal of Social Economics,
Vol. 3(12), pp: 1031-1071.
Lee, J.W. (1995). Capital Goods Imports and Long-Run
Growth. Journal of Development Economics, Vol. 48(1), pp:91-110.
Michaelides, P.G., A. Belegri-Roboli, G. Economakis & J.G. Milios.
(2005). The Determinants of Investment Activity in Greece (1960’99) (No. 74548). University Library of Munich, Germany.
Odhiambo, N.M. (2009). Saving and Economic Growth in South
Africa: A Multivariate Causality Test. Journal of Policy Modeling,
Vol. 31(5), pp: 708-718.
Pesaran, M.H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section
Dependence in Panels. IZA Discussion papers 1240. Institute for the
Study of Labor (IZA).
Pesaran, M.H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence
of Cross‐Section Dependence. Journal of applied econometrics, Vol.
22(2), pp: 265-312.
Sachs, J.D. & A.M. Warner. (1995). Natural Resource Abundance and
Economic Growth (No. w5398). National Bureau of Economic
Research.
Su, T.D. & T.M.H. Bui. (2017). Government Size, Public Governance
and Private Investment: The Case of Vietnamese Provinces. Economic
Systems, Vol. 41(4), pp: 651-666.
Ucan, O. & O. Ozturk. (2011). Financial Determinants of Investment
for Turkey. Journal of Economic and Social Studies, 1(1); 83-110.
Unctad, (2016). World Investments Report 2016: Transnational
Corporations and The Internationalization of R&D. New York: United
Nations.
Vinh, D. (2009). Institutional Determinants of Investment in
Transition Economies. Electronic copy available At: http:
//ssrn.com/abstract=2025328.
Vita, G. & A. Abbott. (2002). Are Saving and Investment
Cointegrated? An ARDL Bounds Testing Approach. Economics
Letters, Vol. 77(2), pp: 293-299.
Watkins, G.C. (2006). Oil Scarcity: What have The Past Three
Decades Revealed?. Energy Policy, Vol. 34(5), pp: 508-514.
World Development Indicator. (2016). www.worldbank.org.

6901 پايیز.9  شماره. 61 دورهي.)فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسیهاي اقتصادي سابق

-

 02

World Bank. (2016). The CD of International Financial Statistics
(IFS).
Yang, J.H., W. Wang, K.L. & C.Y. Yeh. (2017). Capital Intensity,
Natural Resources, and Institutional Risk Preferences in Chinese
Outward Foreign Direct Investment. International Review of
Economics & Finance. Vol. 55(4), pp: 259-272.

