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  چكيده

هاي اقتصادي، متضمن بروز آثار و  وفور درآمدهاي نفتي، عالوه بر تأمين منابع مالي الزم براي اجراي برنامه
ترين آثار وفور  از جمله مهم. ها و نهادهاي مختلف اقتصاد نيز هست ل توجه بر بخشپيامدهاي منفي قاب

ها منجر به انحراف  بروز اين اختالل. گيري عوامل اقتصادي است درآمدهاي نفتي، اختالل در نظام تصميم
ي فيزيكي و ها در سرمايه(گذاري  انداز و سرمايه تصميم خانوارها و دولت از شرايط بهينه در مورد نرخ پس

در نتيجه، سهم دولت . هاي تجاري خواهد شد ، اندازه و ساختار بهينه بودجه، كسر بودجه و سياست)انساني
در . تر خواهد شد ، به طور مداوم افزايش يافته و بخش خصوصي كوچك)گري دولت تصدي(از اقتصاد 

، 1363-1390هاي  سال هاي ز دادهزمان و با استفاده ا هم اين مطالعه، در قالب يك الگوي جامع معادالت
ها و نحوه بروز آثار ياد شده، ابزارهاي سياستي مناسب براي كنترل و حذف آنها معرفي  ضمن تبيين ريشه

مندي اقتصاد از  ترين ابزار سياستي، ابزاري است كه ضمن بهره بر اساس نتايج مطالعه، مناسب. خواهد شد
  .اين درآمدها به اقتصاد شود درآمدهاي نفتي، مانع از انتقال نوسانات
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  مقدمه -1

، سرمايه )جمعيت(در الگوهاي رشد نئوكالسيكي، عوامل مؤثر بر رشد، به طور معمول، نيروي كار 
زا بودن اين متغيرها، مقدار آنها در هر لحظه از  با فرض درون. وري توليد هستند فيزيكي و بهره

، براي دستيابي به بر اين اساس. شود هاي مهم اقتصاد تعيين مي زمان، بر اساس تصميم بخش
) هاي اصلي يك اقتصاد به عنوان بخش(و دولت  1باالترين نرخ رشد اقتصادي، الزم است خانوارها

در اين صورت، هر آن چه كه . تصميم بگيرند) سازگار با نرخ رشد مورد نظر(به صورت بهينه 
ابي به رشد هاي بهينه مزبور منحرف شوند مانع دستي باعث شود خانوارها و دولت از تصميم

در الگوهاي ياد شده، برخورداري اقتصاد از يك ذخيره سرمايه يا دارايي  .اقتصادي مطلوب است
ذخاير منابع ). 38: 1989، 3بالنچارد و فيشر(، شرط الزم براي شروع فرآيند رشد است 2اوليه

. ه اوليه دانستتوان يكي از بارزترين مصاديق ذخيره سرماي طبيعي، از جمله منابع نفت و گاز را مي
تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي بخش  برخورداري از موهبت منابع طبيعي، از يك سو مي

تواند به  محسوب شود و از سوي ديگر مي) تر در قالب مواد اوليه يا انرژي ارزان(توليد آن اقتصاد 
نقشي ارزنده ايفا عنوان يك محصول قابل فروش در تأمين سرمايه نقدي الزم براي رشد توليد، 

دهد  با اين وجود، شواهد تجربي فراواني به دست آمده كه نشان مي ).1985، 4برونو و ساكس(كند 
اقتصادهاي داراي منابع طبيعي فراوان، به طور ميانگين، از اقتصادهاي فاقد آن منابع، رشد كندتري 

) 1993( 6اولين بار توسط آوتيبراي  5منابع طبيعي) بالي(در همين ارتباط، اصطالح نفرين . دارند
ها و شواهد ياد  با توجه به يافته .براي بيان رابطه منفي وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي ابداع شد

اي را براي  گسترده هاي الملل، تالش هاي توسعه، منابع طبيعي و تجارت بين شده، محققين حوزه
دي و توضيح تفاوت تجربيات اقتصادهاي تبيين چگونگي اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصا

اهميتي اثرات مستقيم وفور  در اين راستا، بيشتر محققين ضمن تأكيد بر بي. مختلف آغاز كردند

                                                            
  .يدي مطرح هستندهاي تول بنگاه گيران در اينجا، خانوارها هم به عنوان مصرف كننده و هم به عنوان صاحبان و تصميم. 1

2. Initial Endowment 
3. Blanchard & Fisher (1989) 
4. Bruno and Sachs (1985) 
5. Resource Curse 
6. Auty (1993) 
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ها و مجاري اثرگذاري  اند با شناسايي و تفكيك كانال ، سعي كرده1منابع طبيعي بر رشد اقتصادي
بر اين اساس، . هاي موجود را توضيح دهند غيرمستقيم منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، ريشه تفاوت

ها و نهادهاي مختلف اثرگذار بر رشد اقتصادي تأثير گذاشته و  تواند بر بخش وفور منابع طبيعي مي
، ابراهيمي و ساالريان )1387(براي نمونه مهرآرا و كيخا . از آن طريق رشد اقتصادي را متأثر سازد

ايراد مهم و  .ترين مطالعات مبتني بر اين رهيافت هستند همبرخي از م) 2001( 2و گيلفاسون) 1388(
اساسي اين مطالعات آن است كه در هر يك، تنها بر يك يا دو مجرا از مجاري متعدد اثرگذاري 

رو، اثرات متقابل  از اين. وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي توجه و تأكيد شده است
قرار نگرفته و با توجه به تورش تصريح الگوهاي مورد استفاده  اين مجاري بر يكديگر مورد توجه

از اين رو، اين . قابل توجه خواهد بود ها اعتباري نتايج حاصل از آن در اين مطالعات، احتمال بي
زمان، بر آن است كه با تمركز بر اثرات  هم مطالعه، با در نظر گرفتن يك الگوي جامع معادالت

كننده رشد  ها و نهادهاي تعيين اي نفتي در ايران، تأثير آن بر بخشغير مستقيم وفور درآمده
اقتصادي را، به طور جامع و با اطمينان از عدم وجود تورش تصريح در الگو، ارزيابي كرده و نشان 

را ) دولت(و عمومي ) خانوارها(گيري فردي  دهد درآمدهاي نفتي چگونه كارآمدي نظام تصميم
  .سازد مختل مي
ساس، در بخش دوم به منظور معرفي و تعيين اجزاي الگوي مورد استفاده، مختصري از بر اين ا

نتايج مطالعات محققين مختلف در زمينه شناسايي و تعيين اثرات وابستگي به درآمدهاي نفتي، در 
قالب ادبيات موضوع نفرين منابع ارائه شده است و در بخش سوم مباني نظري مرتبط با اين مطالعه 

در بخش چهارم، الگوي مطالعه تصريح و اجزاي آن به تفصيل . ارائه خواهد شد) منابع نفرين(
بيان شده و در بخش ششم  ها در بخش پنجم، روش تخمين الگو و توصيف داده. شود معرفي مي

بندي  در پايان، در بخش هفتم، جمع. الگو ارائه و مورد بحث قرار خواهد گرفت برآورد نتايج
) گيري و درمان نفرين منابع در ايران به منظور پيش(هاي سياستي مرتبط با آن  توصيهنتايج مطالعه و 
   .ارائه خواهد شد

  
  

                                                            
بايد توجه داشت كه رشد درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي، از آن جهت كه در فرآيند حسابداري ملي جزئي از درآمد . 1

در مقابل تأثير درآمدهاي مزبور بر . دهد، ولي اين اثر مورد نظر نيست نرخ رشد اقتصادي را افزايش ميملي است، درآمد ملي و 
  .هاي غير نفتي مورد توجه محققين قرار دارد رشد اقتصادي بخش

2. Gylfason (2001) 



 
  1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                              192

  ادبيات موضوع -2

بر نرخ رشد اقتصادي يك اقتصاد در حال رشد، ) به ويژه نفت(در مورد اثرات وفور منابع طبيعي 
گروهي بر . اسي وجود داردهاي اس چه در چارچوب نظري و چه در نتايج كارهاي تجربي اختالف

بر رشد اقتصادي تأثير مثبت دارد و در مقابل، گروه  1اند كه برخورداري از ذخاير نفتي اين عقيده
در چارچوب نظري، گروه اول بيشتر بر . دانند ديگر آن را مانع دستيابي به رشد اقتصادي باال مي

توان  مثال، مي عنوان به. 2كنند يد مياثرات درآمدهاي نفتي در فرآيند تأمين و تشكيل سرمايه تأك
. اشاره كرد) 1960( 4و روستو) 1955( 3از جمله لوئيس سرمايه بنيادگرايي مكتب به پيروان

، در نظريه تكانه بزرگ، راه )1989(و همكاران  6و مورفي) 1944( 5رودن-اشتاينهمچنين، روزن
به طور مشخص درآمدهاي ( خروج كشورهاي فقير از چرخه فقر را يك تكانه بزرگ درآمدي

آورد  دانند كه منابع ارزي الزم براي تأمين سرمايه مورد نياز آن كشورها را فراهم مي مي) نفتي
  ).1387مهرآرا و كيخا، (

بيش از آن كه يك ) به ويژه نفت و گاز(در مقابل، گروه دوم معتقد بودند وفور منابع طبيعي 
اشد، به داليل مختلف، از جمله نوسانات سريع قيمت موهبت و فرصت براي رشد اقتصادي بيشتر ب

) 1995( 8براي نمونه، ساكس و وارنر. ، يك تهديد است7منابع طبيعي و درآمدهاي حاصل از آن
نشان دادند كه يك رابطه منفي قوي بين رشد توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ صادرات منابع 

، وجود 1989تا  1970ر حال توسعه طي دوره كشور د 97طبيعي به توليد ناخالص داخلي براي 

                                                            
اي به مشابهت اثر درآمدهاي حاصل  هپردازد، اشار با توجه به هدف مطالعه حاضر كه به تأثير درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مي. 1

به ويژه آن كه در كشور ما درآمدهاي نفتي سهم قابل توجهي از توليد ملي و صادرات را . شود از فروش ساير منابع طبيعي نمي
منبع بديهي است در موارد خاص كه تفاوت . تري برخوردار هستند تشكيل داده و ساير منابع طبيعي در مقايسه با آن از اهميت كم

   .طبيعي داراي اهميت باشد، به طور صريح و روشن به نوع منبع اشاره خواهد شد
بايد توجه داشت كه فروش بيشتر نفت و گاز از آن جهت كه در فرآيند حسابداري ملي جزئي از درآمد ملي است، درآمد ملي را . 2

تأثير درآمدهاي مزبور بر رشد اقتصادي غير نفتي مورد  در مقابل. دهد ولي اين اثر مورد نظر محققين اين حوزه نيست افزايش مي
  .توجه محققين قرار دارد

3. Lewis (1995) 
4. Rostow (1960) 
5. Rosenstein-Rodan (1944) 
6. Murphy (1989) 

ودجه جاري بر تأثير اين نوسانات قيمتي از طريق گسترش ب) 1390(و يا مهرآرا و همكاران ) 2005(براي مثال، دولين و لوين . 7
   .كنند و رشد اقتصادي تأكيد مي) راني بودجه دولت ناشي از اثر برون(گذاري  دولت و كاهش سرمايه

8. Sachs and Warner (1995) 
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براي اولين بار  1منابع طبيعي) بالي(بر اين اساس، اصطالح نفرين ). 1390مهرآرا و همكاران، (دارد 
فرضيه . براي بيان رابطه منفي وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي ابداع شد) 1993(توسط آوتي 

است كه اقتصادهاي داراي منابع طبيعي غني، به طور  نفرين منابع بر مبناي اين مشاهدات بنا شده
پس ). 1390مهرآرا و همكاران، (ميانگين از اقتصادهاي فقير از نظر آن منابع، رشد كندتري دارند 

از آن، محققين مختلف در تالش براي تكميل مباني نظري اين موضوع، با تأكيد بر مجاري متفاوت 
ها و نتايج متفاوتي دست  تي بر رشد اقتصادي، به نظريهاثرگذاري وفور و نوسان درآمدهاي نف

ترين  در ادامه به برخي از مهم. سازد ادبيات موضوع بالي منابع طبيعي را مي ها يافتند كه مجموع آن
   .شود تري دارند، اشاره مي مطالعات انجام شده، به ويژه مطالعاتي كه با مطالعه حاضر نزديكي بيش

 در اقتصادي رشد و نفت صادرات ثباتي بي"اي با عنوان  در مطالعه) 1383(گسكري و همكاران 
ايشان در مرحله اول با . پردازند ثباتي درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مي به تحليل اثر بي "ايران

ساله، روند بلندمدت صادرات نفت را به دست  5استفاده از روش ميانگين متحرك، طي يك دوره 
براي تعريف شاخصي . گيرند ثباتي در نظر مي ن روند را به عنوان شاخص بيآورده و انحراف از آ

به  2ثباتي، پنج آماره متفاوت در نظر گرفته شده است و به طور مجزا در تابع توليد سنتي فدر از بي
هاي توزيعي،  مدل با استفاده از روش خودرگرسيوني با وقفه. شود ثباتي وارد مي عنوان شاخص بي

ARDLقدر مطلق انحراف، (بر اساس نتايج مطالعه، سه شاخص از پنج شاخص . شود رد مي، برآو
تر فرضيه نفرين منابع را  به طور قوي و يكي به طور ضعيف) ريشه دوم انحراف و توان دوم انحراف

  .دهد بر رشد اقتصادي تأثير مثبتي را نشان مي) انحراف منفي(تأييد كرده و تنها يكي از آنها 
، در قالب يك الگوي "4قدرت، رشد و اثر آزمندي"اي با عنوان  ، در مقاله)1996( 3لينو تورنل
هاي طبيعي بر رشد اقتصادي را مورد مطالعه قرار  بخشي، اثر برخورداري از ثروت رشد يك

اين . شود مطرح مي "5اثر آزمندي يا جنون خوردن"در اين مطالعه، براي اولين بار مفهوم . دهند مي
. گيري عوامل اقتصادي است كننده بروز يك انحراف عميق در نظام تصميم ع، بياناثر، در واق

برخورداري يك اقتصاد از درآمدهاي نفتي فراوان، همچون برخورداري از يك ثروت هنگفت 
اي سوق داده و  سايه هاي غيرمترقبه است كه عوامل اقتصادي را به سمت رانت انحصاري بخش

                                                            
1. Resource Curse 
2. Feder 
3. Lane and Tornell 
4. Voracity Effect 
5. Feeding Frenzy 
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اي،  سايه هاي انتقال عوامل توليد به بخش. سازد ا با چالش مواجه ميتخصيص بهينه عوامل توليد ر
كه كارايي كمتري دارند، كارايي كل اقتصاد را كاهش داده و منجر به كاهش رشد اقتصادي 

  .گردد مي
انداز در  رونق نفتي و نرخ پس"اي با عنوان  در مقاله )1382(يرخواهان و برادران شركاء خ

در اين . اند پرداخته انداز العه تأثير وفور درآمدهاي نفتي بر نرخ پس، به مط"كشورهاي اوپك
هاي مختلفي  اي، كه در حالت دوره بين سازي مطالعه، ابتدا با استفاده از يك الگوي نظري بهينه

انداز استخراج  توسعه داده شده، شرايط تحقق اثر آزمندي و بروز آثار منفي رونق نفتي بر نرخ پس
كشورهاي عضو اوپك و (انداز دو گروه از كشورها  ز آن، رفتار نرخ پسپس ا. شده است

شود؛ نرخ  مي گيري با استفاده از يك الگوي تجربي، مقايسه شده و نتيجه) OECDكشورهاي 
، بر خالف )هاي نهادي مناسب كشورهاي فاقد زيرساخت(انداز در كشورهاي توسعه نيافته  پس

نفع قدرتمند ناسازگار و اثر آزمندي،  ذي هاي ور گروهكشورهاي توسعه يافته، به واسطه حض
حركت كرده و مصرف در برخي از موارد بيش از تغييرات درآمدهاي نفتي  1خالف ادواري

از اين رو، توصيه سياستي اين مطالعه در جهت كنترل و كاهش اثرات منفي رونق . يابد افزايش مي
  .انداز، اصالحات نهادي است نفتي بر نرخ پس

رشد اقتصادي در كشورهاي داراي منابع "در مطالعه خود با عنوان ) 1384(وري و سلماني يا
، به ارزيابي اثرات وفور درآمدهاي نفتي بر رشد "مورد كشورهاي صادركننده نفت: طبيعي

 مطالعه با استفاده از يك الگوي رگرسيوني. پردازند اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت مي
كه با روش حداقل  1999تا  1960يي نامتوازن با اثرات ثابت، براي دوره زماني هاي تابلو داده

طي دوره  يج اين مطالعه حاكي از آن است كهنتا. شود يافته برآورد شد، انجام مي تعميم مربعات
جويي شده و از اين طريق، باعث  زماني مورد بررسي، وفور درآمدهاي نفتي منجر به گسترش رانت

هاي مولد، كاهش كارايي اقتصادي، افزايش نابرابري  صيص منابع، كاهش فعاليتاختالل در تخ
گذاري فيزيكي،  بر اساس ديگر نتايج مطالعه، سرمايه. اقتصادي و كندي رشد اقتصادي شده است

گذاري انساني، درجه باز بودن تجاري و بهبود رابطه مبادله، تأثير مثبت؛ و تورم و وفور منابع  سرمايه
  .تأثير منفي بر رشد اقتصادي اين كشورها داشته استطبيعي، 

                                                            
1. Counter-Cyclical 
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 تفسيري از فرضيه نفرين منابع در كشورهاي"اي با عنوان  در مطالعه) 1390(مهرآرا و همكاران 
، به "براي رشد اقتصادي، مضراست اي هاي مثبت نفتي، از چه سطح آستانه تكانه: صادركننده نفت

بر اساس نتايج اين . پردازند فت بر رشد اقتصادي ميمدت تغييرات قيمت ن تحليل تأثير كوتاه
بر رشد اقتصادي در صورتي كه سرعت تغييرات قيمت ) درآمدهاي نفتي(مطالعه، تغييرات قيمت 

بيشتر نباشد، مثبت و باعث افزايش رشد اقتصادي است ولي در %) 17-21(اي  از يك حد آستانه
وز كند، اثرات منفي درآمدهاي نفتي بر رشد اي مزبور تجا صورتي كه اين سرعت از حد آستانه

تنها تغييرات به حد كافي  توان اين گونه نتيجه گرفت كه بر اين اساس مي. شود اقتصادي هويدا مي
شود،  شديد قيمت نفت، از اين جهت كه منجر به تعديل انتظارات درآمدي عوامل اقتصادي مي

اقتصادي و در نتيجه كاهش نرخ رشد انداز عوامل  پس-باعث اختالل در نظام تصميم مصرف
   .اقتصادي خواهد شد

  

  مباني نظري -3

به طور ) به ويژه درآمدهاي نفتي(مباني نظري مربوط به آثار وفور و نوسان درآمدهاي منابع طبيعي 
ها براي  با اين وجود، هر يك از اين نظريه. عمده بر تأثير اين متغيرها بر رشد اقتصادي متمركز است

سازوكار اثرگذاري وفور ويا نوسان درآمدهاي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، يك يا چند تبيين 
متغيرهاي (اند كه در اين مطالعه، اين مجاري  مجرا يا متغير واسطه را مورد تأكيد قرار داده

. گيرند گيري عوامل اقتصادي مورد توجه قرار مي ها با نظام تصميم از منظر ارتباط آن) اي واسطه
هايي كه تأثير منفي وفور درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي را از  اي مثال، آن دسته از نظريهبر

زاي وفور درآمدهاي  كنند، در واقع تأثير اختالل مجراي كاهش موجودي سرمايه فيزيكي تبيين مي
عوامل اقتصادي در مورد موجودي بهينه سرمايه و يا مقدار بهينه  گيري نفتي بر نظام تصميم

توان مباني نظري موجود را در موارد زير  بر اين اساس، مي. اند گذاري را مد نظر قرار داده مايهسر
   :1خالصه كرد

  
  
  

                                                            
گيلفاسون در مقاله خود همين مجاري يا متغيرهاي واسطه را به عنوان مجراي اثرگذاري منفي وفور  الزم به يادآوري است كه .1

  .درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مطرح كرده است
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  گذاري هاي مرتبط با تصميم بهينه سرمايه نظريه -3-1

مباني نظري نحوه اثرگذاري وفور درآمدهاي منابع ) 2001(و گيلفاسون ) 1995(ساكس و وارنر 
بر اساس اين مباني نظري وفور و . اند انداز را توسعه داده پس-مصرف طبيعي بر تصميم بهينه

تواند باعث افزايش غيركاراي مصرف جاري و  وابستگي به درآمدهاي نفتي و رانت آن، مي
به طور مستقيم يا به (در برخي از موارد هم كه دولت . گذاري شود انداز و سرمايه كاهش پس

گذاري نموده است، كاهش  دهاي نفتي را صرف سرمايهافزايش در درآم) واسطه بخش خصوصي
هاي در  تمام ماندن پروژه هاي عمراني، باعث نيمه مجدد درآمدهاي نفتي و محقق نشدن بودجه

هاي طوالني و تحميل هزينه استهالك آنها  هاي مزبور براي دوره دست اجرا و بلوكه شدن سرمايه
  ).1997ساكس و وارنر، (شود  به اقتصاد مي

  ثباتي و تغيير درآمدهاي نفتي، يكي از  هاي موجود، افزايش نااطميناني حاصل از بي اساس نظريه بر
 1رامي و رامي. ترين اثرات وابستگي اقتصاد به نفت و تبديل اين موهبت به نفرين يا بال است مهم

ي اصلي ها ثباتي قيمت، از ويژگي دهند نوسان و بي نشان مي) 1999( 2و آيزمن و ماريون) 1995(
ها، با  بر اساس اين نظريه. تواند به علت كشش پايين عرضه آن باشد بازارهاي نفت است كه مي

به درآمدهاي نفتي، ) به ويژه بودجه دولت(توجه به وابستگي اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت 
نوسان درآمدهاي نفتي، موجب افزايش ريسك و نااطميناني در محيط اقتصادي شده و از اين 

گيري اقتصادي عوامل در مورد تشكيل و عرضه سرمايه، نيروي كار و رشد  طريق نظام تصميم
  ).1383سامتي و همكاران، (كند  آوري را مختل مي فن

، اثرات نوسان قيمت نفت و گاز )1994(و همكاران 4و مورك) 1993( 3ضمن آن كه از نظر موري
اي نفتي نامتقارناست؛ به طوري كه، اوالً بر هاي اقتصادي كشورهاي وابسته به درآمده بر فعاليت

خالف كشورهاي وارد كننده نفت، رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت با قيمت نفت رابطه 
. ها قابل جبران نيستند و ثانياً اثرات منفي دوره ركود با اثرات مثبت دوره رشد قيمت 5مستقيم داشته
و ديگر (ه به نوسانات دائمي و شديد قيمت جهاني نفت توان انتظار داشت، با توج از اين رو، مي
  .به طور مداوم بدتر شود) به ويژه نفت(، وضعيت اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي )منابع طبيعي

                                                            
1. Ramey and Ramey (1995) 
2. Aizenman and Marion (1999) 
3. Mory (1993) 
4. Mork 

  .مدت توجه شده است در كوتاه) شامل توليد منابع طبيعي(ها  خشدر اين دست از مطالعات به رشد اقتصادي كل ب. 5
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  هاي مرتبط با تصميم بهينه در مورد اندازه و تركيب بودجه دولت نظريه -3-2

 1و تركيب بودجه دولت، آنچنان كه راس زاي درآمدهاي فراوان نفتي بر اندازه تأثير اختالل
كنند، يكي ديگر از پيامدهاي نامطلوبي  بيان مي) 2005( 3و دولين و لوين) 2006( 2واينر ،)2001(

به طور خالصه، در . است كه در ادبيات موضوع نفرين منابع به آن توجه زيادي شده است
ر، بخش قابل توجهي از بودجه دولت كشورهاي وابسته به درآمدهاي منابع طبيعي، درآمدهاي مزبو

. دهد را تشكيل داده و بودجه دولت نيز سهم قابل توجهي از تقاضاي كل اقتصاد را تشكيل مي
گذاري را گسترش  انداز و سرمايه ضمن آن كه، افزايش در درآمدهاي نفتي بيش از آن كه پس

  .شود دهد، موجب افزايش بودجه جاري دولت در دوره بعد مي
گذاري بهينه دولت را نيز با  نااطميناني حاصل از نوسان درآمدهاي نفتي، سياست ديگر،از سوي 

بيان ) 2005(آنچنان كه دولين و لوين  به عبارت ديگر،). 2001راس، (كند  مشكل روبرومي
سهم بودجه  كنند، نوسان درآمدهاي نفتي، با ايجاد اختالل در تركيب بهينه بودجه دولت، مي

  .دهد بودجه افزايش ميجاري را از كل 
  

  هاي انساني گذاري در سرمايه هاي مرتبط با تصميم بهينه سرمايه نظريه -3-3

گذاري در سرمايه  ترين مشاركت در توسعه مباني نظري تأثير وفور درآمدهاي نفتي بر سرمايه مهم
ي در گذار بر اساس اين مباني نظري، كاهش سرمايه. است) 2001(انساني مربوط به گيلفاسون 

از يك . شود ترين پيامدهاي فراواني درآمدهاي نفتي قلمداد مي هاي انساني نيز از جمله مهم سرمايه
ها و ثروت  سو، به دليل باال بودن درآمد و ثروت غير انساني، عوامل هيچ نيازي به ارتقاي توانايي

ل از منابع ها از جهت آن كه درآمدهاي حاص از سوي ديگر، دولت. كنند انساني احساس نمي
هاي انساني كه زمان بازدهي  گذاري در سرمايه مدت است، از سرمايه تر و در كوتاه طبيعي ملموس

به اين ترتيب، كاهش . كنند است، دوري مي) داري آن دولت بعد از دوره زمام(آن در بلندمدت 
اقتصادي بوده و  گيري بهينه عوامل هاي انساني ناشي از اختالل در تصميم گذاري در سرمايه سرمايه

  .آوري، كاهش رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت از طريق كاهش نرخ رشد فن

                                                            
1. Ross (2001) 
2. Weiner (2006) 
3. Devlin and Lewin (2005) 
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بانك جهاني، شواهد آماري جالب توجهي از اين  هاي با تكيه بر گزارش) 2001(همچنين، آوتي 
بر اين اساس، سهم سرمايه انساني از كل ثروت كشورهاي آمريكاي شمالي و . كند پديده ارائه مي

درصدي كشورهاي  43درصد برآورد شده است كه نسبت به رقم  74و  76پايي به ترتيب ارو
اين در . دهد تفاوت فاحشي را نشان مي) ترين مقدار در بين مناطق مختلف جهان پايين(خاورميانه 

 39و  3، 5هاي طبيعي از كل ثروت براي مناطق ياد شده به ترتيب  حالي است كه سهم سرمايه
  .گذاري انساني است گر تأثير منابع طبيعي در كاهش سرمايه به خوبي بياندرصد است كه 

  

  هاي مرتبط با تصميم بهينه در مورد تخصيص منابع نظريه -3-4

در اين بخش دو نظريه مطرح وجود دارد، كه اولي به تأثير وفور درآمدهاي منابع طبيعي در بروز 
تأثير درآمدهاي مزبور بر تخصيص منابع  پرداخته و دومي) تخصيص منابع انساني( جويي رانت

پيامدهاي وفور درآمدهاي  ترين بر اساس نظريه اول، يكي از مهم. دهد توليد را مد نظر قرار مي
طبق تعريف، رانت يا افزونه، مازاد قيمت بر هزينه  .جويي است نفتي، اشاعه و گسترش فساد و رانت

دهد، كه اين رقم در مورد نفت به  ا تشكيل مينهايي است كه بخش مهمي از قيمت منابع طبيعي ر
مندي از  با توجه به پايين بودن هزينه فرصت تالش براي بهره). 2001راس، (است % 85طور متوسط 

هاي مولد،  اين رانت در مقايسه با بازدهي انتظاري آن، عوامل اقتصادي به جاي پرداختن به فعاليت
اين امر، عالوه بر بسترسازي براي . كنند نت متمركز ميتمام تالش خود را بر دستيابي به اين را

گيري عوامل در مورد تخصيص منابع توليدي آنها  گسترش و رونق فساد، باعث اختالل در تصميم
ساكس و وارنر،  ؛2002، 1تورويك ؛1999تورنل و لين، (شود  مي) سرمايه، وقت و نيروي كار(

 شود ري از چنين رانت قابل توجهي، باعث ميعالوه بر اين، برخوردا). 2001وآوتي،  1995
ها براي تامين مالي مخارج و همچنين به وجود آوردن نهادهاي قوي با زيرساخت قانوني  دولت

جويانه هموار خواهد كرد  رانت هاي دقيق حساسيتي نداشته باشند كه اين راه را براي تشديد فعاليت
  ).1387مهرآرا و كيخا، (

بر اساس اين نظريه، وفور . بروز پديده بيماري هلندي معروف است دومين نظريه به نظريه
درآمدهاي نفتي از دو طريق، قدرت رقابت بخش صنعت و كشاورزي كشورهاي صادركننده 

كاهش داده و در نهايت ) المللي و چه در بازارهاي داخلي چه در بازارهاي بين(منابع طبيعي را 

                                                            
1. Torvik (2002) 
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اول آن كه با كاهش نرخ ارز، به طور . شود مي باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي آن كشورها
دوم آن . شود ترمي مستقيم، محصوالت قابل مبادله در مقايسه با محصوالت مشابه خارجي گران

كه، با كاهش نسبي بازدهي در بخش كاالهاي قابل مبادله در مقايسه با بخش غير قابل مبادله و 
و هزينه تأمين منابع در  1ابل مبادله هدايت شدهمنابع طبيعي، منابع توليدي اقتصاد به بخش غيرق
ها، در نهايت منجر به  اين افزايش در هزينه نهاده. بخش قابل مبادله به شدت افزايش خواهد يافت

كشورهاي ) صنعت و كشاورزي(كاهش بيش از پيش قدرت رقابت بخش كاالهاي قابل مبادله 
  ).1995ساكسووارنر،  و 2001گيلفاسون، (صادركننده منابع طبيعي خواهد شد 

  

  هاي تجاري هاي مرتبط با تصميم بهينه سياست نظريه -3-5

يكي ديگر از ) 2001(و گيلفاسون ) 1997(بر اساس مباني نظري ارائه شده از سوي ساكس و وارنر 
هاي تجاري در كشورهاي صاحب درآمدهاي  پيامدهاي منفي وفور درآمدهاي نفتي، محدوديت

آوري توليد، بازارهاي  بودن اقتصاد، از طريق فراهم آوردن دسترسي بهتر به فن باز. مزبور است
تواند بر رشد اقتصادي  تر، مي تر و ارزان كيفيت با اي اي و سرمايه بيشتر، مواد اوليه، كاالهاي واسطه

هاي تجاري كشورهاي صاحب درآمدهاي نفتي در  هر چند، محدوديت. تأثير مثبت داشته باشد
ت، اثرات مثبت ناچيزي بر رشد اقتصادي آنها داشته، ولي در بلندمدت، اثر آزادسازي مد كوتاه

گذاران اقتصادي به  سياست شود وفور درآمدهاي نفتي باعث مي. تجاري، مثبت و قابل توجه است
سمت محدودسازي بيشتر تجارت خارجي حركت كرده و در نتيجه، در بلندمدت، رشد اقتصادي 

  .خود را كاهش دهند
نقش و جايگاه كيفيت نهادي در  توضيح مختصري از مباني نظري اين بخش به جاست در پايان

شايد به جرأت بتوان ادعا كرد، بيشتر . بروز آثار وفور ويا نوسان درآمدهاي نفتي نيز ارائه شود
ر كننده جهت اثرات وفور درآمدهاي نفتي ب ترين عامل تعيين هاي ارائه شده، مهم محققين و فرضيه

بر اين اساس، در ). 1387مهرآرا و كيخا، (دانند  رشد اقتصادي را نهادهاي موجود در اقتصاد مي
كشورهاي با نهادهاي خوب، پيامدهاي منفي درآمدهاي نفتي پديدار نشده و از اين رو اين 

در مقابل، در كشورهاي با نهادهاي ضعيف، پيامدهاي منفي . درآمدها يك موهبت خواهد بود
مدت محدود  آمدهاي نفتي هويدا شده و رشد اقتصادي اين كشورها در بلندمدت و كوتاهوفور در

                                                            
  .كارگيري مفهوم اثر آزمندي در يك الگوي رشد دوبخشي نشان دادند ، اين پديده را با به)1999( و لين تورنل .1
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از جمله نظري و مبارك  در اين بين، برخي از محققين). 2007، 1كولير و گودريس(شود  مي
) شرط الزم(زا و صرفاً بستري  ، عدم برخورداري از نهادهاي خوب را ناشي از عوامل برون)1389(

و ) 2001(دانند، ولي برخي ديگر، از جمله راس  دن درآمدهاي فراوان نفتي به بال ميبراي تبديل ش
تخريب نهادها را زاده و نتيجه وابستگي به آن درآمدها معرفي ) 1391(بهبودي و همكاران 

  .2كنند مي
  

  تصريح الگو -4

رائه شده در بخش قبل الگوي مورد استفاده در اين مقاله داراي شش معادله و مبتني بر مباني نظري ا
با اين وجود، از آنجا كه روابط تصريح . شود است كه با الهام از الگوي مطالعات مختلف تبيين مي

اند، نقش اثرات متقابل بين  شده شده در اين مطالعه، در مقاالت مختلف به صورت مجزا برآورد
اي ياد شده با خطاي از اين رو، ممكن است الگوه. متغيرهاي اساسي ناديده گرفته شده است

هاي معمول ضرايب، نادرستي تخمين  زننده تخمين تصريح روبرو باشند كه نتايجي از قبيل تورش
ها را در پي  اعتباري آزمون فرضيه ضرايب و بي واريانس جزء اخالل، تورش در تخمين واريانس

). 580: 1378، 3راتيگج(كند  داشته و در نهايت اعتبار نتايج آن مطالعات را با ابهام روبرو مي
زمان برآورد شده و از  هم بنابراين در اين مطالعه، الگوي تصريح شده با استفاده از روش معادالت

و خانوارها ) دولت(گيري بخش عمومي  آن طريق آثار منفي وفور درآمدهاي نفتي بر نظام تصميم
دا سه شاخص اصلي بر اين اساس، در ادامه ابت. گيرد مورد مطالعه قرار مي) بخش خصوصي(
   .شود الگوتشريح شده و در پي آن روابط الگو تبيين مي) مشترك در بين تمام روابط(
  

  اصلي  معرفي سه شاخص) الف

در انجام مطالعه حاضر از شاخص قدرت خريد درآمد سرانه صادرات نفتي دولت به عنوان 
ب اين شاخص، جدا از ايرادات دليل اصلي انتخا. شود شاخصي از فراواني منابع طبيعي استفاده مي

در . هاي خاص اقتصاد ايران است هاي متداول مطالعات گذشته، شرايط و ويژگي وارده بر شاخص

                                                            
1. Collier and Goderis (2007) 

اين رويكرد در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مصداق داشته و براي كشورهاي توسعه يافته برخوردار از منابع طبيعي چندان . 2
  .موضوعيت ندارد، در حالي كه رويكرد اول بيشتر براي كشورهاي توسعه يافته سازگاري دارد

3. Gujarati 
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اقتصاد ايران، دولت خود را مكلف به اصالح امور اقتصادي مردم دانسته و سعي در ايجاد اشتغال، 
هاي انرژي، كنترل تورم و  ان حاملتأمين مواد غذايي، اقالم بهداشتي و دارويي، آموزش، توليد ارز

گذاري كاالهاي توليد شده توسط بخش  بازار ارز، دخالت در بازار پول و سرمايه، قيمت
در مقابل، خانوارها نيز با پذيرش و . ها و موارد ديگري از اين دست دارد خصوصي، پرداخت يارانه

ت خود از دولت را مطرح كرده عادت به چنين نقش و جايگاهي براي دولت، به طور مداوم مطالبا
از اين رو، با توجه به آن كه . نمايند و از طرق مختلف، از جمله رأي دادن، آن را پيگيري مي

است، انتخاب ) صادراتي(گري دولت، درآمدهاي نفتي سرانه  ترين منبع تأمين نقش تصدي عمده
وه بر آن، از آنجا كه در عال .باشد شاخص ياد شده بهترين گزينه براي انجام مطالعه حاضر مي

ادبيات موضوع نفرين منابع، هم سطح و هم نرخ تغييرات شاخص وفور منابع طبيعي به عنوان عامل 
و ) سطح(زمان اثرات اندازه  هم اند، در اين مطالعه نيز به طور اثرگذار بر رشد اقتصادي معرفي شده

براي محاسبه  .گيرد جه قرار مينرخ تغييرات قدرت خريد سرانه درآمدهاي نفتي دولت مورد تو
  .شود استفاده مي) 1(قدرت خريد سرانه درآمدهاي نفتي دولت، از رابطه شماره 

  = ∗∗                                                                                                             )1(  
  

 ، 1)دالر(نرخ ارز  كل صادرات ساليانه نفت ايران بر حسب دالر،  آن، كه در 
  .كننده است شاخص بهاي مصرف اندازه جمعيت و 

مدت  تغييرات قدرت خريد جاري از روند بلند 2شاخص نوسانات قدرت خريد به صورت قدرمطلق
اندازه، نوسانات يكساني را پديد آورده و از  بنابراين، يك افزايش يا كاهش هم. تعريف شده است

  . نظر عالمت تغييرات قدرت خريد، تفاوتي وجود نخواهد داشت
  = | − |                                                                                    )2(  

                                                            
ره مورد مطالعه ارز تك نرخي بوده و تنها طي يكي دو سال آخر دوره نرخ ارز رسمي و دو هاي سالتر با توجه به آن كه در بيش. 1

بازار آزاد متفاوت بوده و آماري هم از مقدار فروش ارز به تفكيك قيمت رسمي و آزاد وجود ندارد، اين بخش از درآمدهاي 
  .ارزي ناچيز فرض شده و از نرخ ارز رسمي براي نرخ ارز استفاده شده است

به عبارت ديگر، اگر . گيرد در اين مطالعه قدر مطلق تغييرات قدرت خريد به عنوان شاخصي از ايجاد نااطميناني مد نظر قرار مي .2
گيري بهينه عوامل اقتصادي مورد نظر باشد، تغييرات و يا نوسانات منفي اين متغير داراي همان اثر تغييرات و  اختالل در نظام تصميم
مقدار نوسانات  از بديهي است، در صورتي كه. د بود و لذا قدر مطلق اين نوسانات در نظر گرفته شده استنوسانات مثبت خواه

  .تر در نظر گرفته شده است استفاده شود گويي براي تغييرات منفي نقشي كم) با لحاظ كردن عالمت(قدرت خريد درآمدهاي نفتي 
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دار انتظاري متغير بر حسب روند بلند مدت خطي متغير مورد دهنده مق نشان  كه در آن، عملگر
  .1بحث است

 2ساالرانه مردم گويي چنين، براي لحاظ كردن اثر كيفيت نهادي در روابط الگو از شاخص پاسخ هم
ناظر بر نهادهاي ) قضايي-اداري(گر كيفيت و قدرت نهادهاي نظارتي  شود كه بيان استفاده مي
هر چقدر كيفيت و قدرت نهادهاي اداري و قضايي ناظر باالتر باشد، بديهي است . دولتي است

. گويي و الزام به پذيرش نتايج و مسئوليت تصميمات دولتمردان در برابر جامعه بيشتر است پاسخ
ساالرانه توسط گروه خدمات ريسك سياسي محاسبه و در اختيار عموم  مردم گويي شاخص پاسخ

، به صورت ماهانه و 3تا كنون، با همكاري دانشگاه مريلند 1984ال اين گروه، از س. گيرد قرار مي
از جمله (كشور دنيا  100براي  4المللي كشور هايي را با عنوان راهنماي ريسك بين ساالنه داده

هاي ساالنه انتشار يافته توسط اين موسسه استفاده  كند كه در اين مطالعه از داده منتشر مي) ايران
ساالرانه، از سه شاخص  مردم گويي يادآوري است كه در محاسبه شاخص پاسخ الزم به. شده است

  .استفاده شده است) 0-6( 7و برقراري نظم و قانون) 0-6( 6، فساد)0-4( 5ساالري كيفيت ديوان
  
  تصريح روابط الگو) ب

همان گونه كه در بخش مباني نظري بيان شد، يكي از مهمترين پيامدهاي منفي وفور و نوسان 
) ها كنندگان و صاحبان بنگاه به عنوان مصرف(خانوارها  گيري رآمدهاي نفتي، اختالل در تصميمد

رود رفتار دولت در  عالوه بر آن، انتظار مي. گذاري است و دولت در مورد ميزان مصرف و سرمايه
از طريق تخصيص (، هم به طور مستقيم )نسبت بودجه جاري به عمراني(زمينه تركيب بودجه 

گذاري بخش  اي از تقويت و حمايت سرمايه به عنوان نشانه(و هم غير مستقيم ) هاي عمراني هبودج
گذاري باشد  هم از عوامل مؤثر در تصميم عوامل اقتصادي در تعيين نرخ سرمايه) خصوصي

ضمن آن كه، ). 1382و گسكري و همكاران،  1997ساكس و وارنر،  ؛1386سامتي و همكاران، (
كننده و اثرگذار در بروز پيامدهاي منفي وفور  ي نيز، به عنوان يك عامل تعيينبستر كيفيت نهاد

                                                            
  .بر زمان است رگرسيون خطي  هاي باقيمانده ، قدر مطلق)نه نفتينوسان درآمدهاي سرا(در واقع؛ مقادير اين متغير . 1

2. Democratic Accountability 
3. Maryland 
4. International Country Risk Guide (ICRG) 
5. Bureaucracy 
6. Corruption 
7. Law and Order 
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؛ بهبودي و همكاران، 1387مهرآرا و كيخا، (شود  درآمدهاي نفتي، در تمام معادالت وارد مي
بنابراين اولين رابطه از الگوي ). 1390و محمدزاده و همكاران،  1391؛ عبادي و نيكونسبتي، 1391

  : شود تصريح مي) 3(براي نشان دادن اين آثار، به صورت رابطه  اين مطالعه،
  = + + + + +                    )3(  
  

گذاري از شاخص نسبت  كه در آن، براي نشان دادن تصميم خانوارها در مورد مقدار بهينه سرمايه
  شود؛ گذاري كل به توليد ناخالص ملي استفاده مي رمايهس
  =                                                                                                     )4(  
  
نسبت (شاخص اندازه دولت  ،1شاخص توسعه انساني ضرايب الگو،  cچنين،  هم

   .شاخص كيفيت نهادي است و ) مخارج دولت به توليد ناخالص ملي
گانه الگو، به منظور تصريح اثرات وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر  رابطه دوم از روابط شش

  :هاي انساني است گذاري در سرمايه تصميم بهينه عوامل اقتصادي در مورد سرمايه
  = + + + + +                   )5(  
  

  .نسبت بودجه جاري به عمراني دولت است  كه در آن،
 گر شاخص مورد استفاده در اين ارتباط، نرخ تغييرات در شاخص توسعه انساني است كه بيان

و مقادير آن از منبع برنامه توسعه سازمان ملل باشد  هاي انساني مي گذاري در سرمايه سرمايه
در اين ) خانوارها و دولت(رود تصميم عوامل  ، انتظار مي)5(بر اساس رابطه . استخراج شده است

مستقيم و (از تركيب بودجه دولت  چنين ارتباط متأثر از وفور و نوسان درآمدهاي نفتي و هم
نسبت درآمدهاي (، تركيب منابع دولت )لتگري دو ميزان تصدي(، اندازه دولت )غيرمستقيم

  ).2001آوتي، (و كيفيت نهادي باشد ) مالياتي به كل درآمدهاي دولت
تصريح ) بخش عمومي(در رابطه سوم، تأثير وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر اندازه بهينه دولت 

  :شود مي
                                                            
1. Human Development Index (HDI) 
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= + + + + +                  )6(  
  

نشان دهنده نسبت  ، نسبت )6(در رابطه . درجه باز بودن اقتصاد است كه در آن، 
مخارج دولت به توليد ناخالص ملي است و لذا به عنوان شاخصي از اندازه دولت در نظر گرفته 

  .شده است
ر نوسانات درآمدهاي نفتي بر اندازه بهينه دولت، در ادبيات الزم به يادآوري است كه در مورد اث

از اين رو، نتايج مطالعه . موضوع نفرين منابع، شواهد كاربردي يا مباني نظري ارائه نشده است
حاضر، به نوعي يك مشاركت علمي در تعيين اثر نوسانات قيمت جهاني نفت بر اندازه دولت نيز 

نوسانات قدرت خريد سرانه درآمدهاي نفتي، تركيب بودجه عالوه بر سطح و . شود محسوب مي
دولت، شاخص توسعه انساني، درجه باز بودن اقتصاد و كيفيت نهادي نيز در اين معادله وارد 

  .شود مي
برداري از آن، عالوه بر تأثير بر  وفور و نوسان درآمدهاي نفتي و جايگاه انحصاري دولت در بهره

تواند منجر به انحراف دولت در تعيين تركيب بهينه  گري آن، مي اندازه دولت و ميزان تصدي
بر اين اساس و براي آزمون اين اثر، از شاخص نسبت بودجه جاري به عمراني . بودجه نيز شود

  :شود استفاده مي) 7(دولت و رابطه شماره 
  = + + + + +                 )7(  
  

نسبت  نسبت درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي دولت در هر سال و  كه در آن، 
  .كسر بودجه به كل بودجه دولت است

بنابراين، . شود ، به صورت نسبت بودجه جاري به بودجه عمراني دولت تعريف مي نسبت
هاي عمراني به جاري يا  تغييرات اين نسبت نشان دهنده تغيير در تركيب بودجه دولت از بودجه

چنين، الزم  هم .شود برعكس است و لذا به عنوان شاخصي از تركيب بهينه بودجه دولت استفاده مي
از . ت كه تأثير نوسانات قيمت در ادبيات موضوع موجود به روشني بيان نشده استبه يادآوري اس

اين رو، نتايج مطالعه حاضر در اين مورد هم به عنوان يك مشاركت و توسعه علمي در ادبيات 
  .شود موضوع نفرين منابع محسوب مي

هاي تجاري  نه سياستدر رابطه پنجم، تأثير وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر تصميم دولت در زمي
  :گيرد مورد مطالعه قرار مي
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= + + + + +                )8(  
  

 .نرخ مبادله حقيقي است كه در آن، 

هاي تجاري در نظر  ستبه عنوان شاخصي از سيا) (، درجه باز بودن اقتصاد )8(در رابطه 
اين نسبت، از تقسيم مجموع صادرات و واردات بر توليد ناخالص ملي به دست . گرفته شده است

آيد و لذا نسبت حجم مبادالت اقتصاد با بخش خارجي را در مقايسه با اندازه كل اقتصاد نشان  مي
بر اين متغير، در ادبيات الزم به يادآوري است كه در مورد اثر نوسانات درآمدهاي نفتي . دهد مي

داري بين  رود رابطه معني موضوع، پيشينه مطالعات نظري يا كاربردي يافت نشده ولي انتظار نمي
آنها برقرار باشد؛ با اين وجود، اين متغير نيز به همراه شاخص وفور درآمدهاي نفتي در رابطه 

  .وارد شده تا تأثير آن مورد آزمون قرار گيرد) 8(شماره 
رابطه، تأثير وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر نظم مالي دولت مورد ارزيابي ) ششمين(رين در آخ
شاخص مورد استفاده براي بيان نظم مالي، نسبت كسر بودجه به توليد ناخالص ملي . گيرد قرار مي

عث رود تنها نوسانات زياد درآمدهاي نفتي بر كسر بودجه مؤثر بوده و با انتظار مي. است) (
و  1390مهرآرا و همكاران، (هاي منتهي به كاهش قيمت نفت شود  افزايش شديد آن در دوره

هاي تركيب بودجه دولت، نسبت درآمدهاي  عالوه بر آن، شاخص). 1388بهبودي و همكاران، 
توان  بنابراين مي. شود مالياتي و كيفيت نهادي نيز به عنوان متغيرهاي توضيحي وارد اين معادله مي

  :شتنو
  = + + + + +                )9(  
  

  ها روش تخمين الگو و توصيف داده - 5

الگو، شامل شش معادله  زمان هم معادالتبا توجه به روابط تصريح شده در بخش قبل، دستگاه 
در . شود استفاده مي 1اي مرحله  سه يب آن از روش حداقل مربعاتخواهد بود كه براي برآورد ضرا

زمان و با توجه به قيدهاي وضع شده بر تمامي معادالت،  الگو به طور هم اين روش، همه معادالت
همبستگي احتمالي ( 2زماني اولين دليل استفاده از اين روش، وجود مشكل هم. شوند تخمين زده مي

است كه با وجود آن، استفاده از ) مت راست معادالت با جمالت خطازاي س بين متغيرهاي درون
                                                            
1. Three-Stage Least Squares 
2. Simultaneity 



 
  1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                              206

،منجر به عدم كارايي و عدم سازگاري )تخمين جداگانه معادالت( 1اطالعات محدود هاي روش
بنابراين الزم است براي برآورد روابط الگو از ). 1387گجراتي، (ها خواهد شد  زننده تخمين
  .هاي سيستمي استفاده شود ا روشي 2هاي تخمين با اطالعات كامل روش

واريانس و همچنين همبستگي بين جمالت خطا در معادالت مختلف  دومين مشكل، ناهمساني
حاصل از تخمين الگو با روش حداقل  هاي وجود اين مشكل از بررسي نمودار باقيمانده. است

هاي مزبور قابل  چنين دقت در ماتريس همبستگي باقيمانده و هم 3اي موزون مرحله دو مربعات
هاي حاصل از برآورد معادالت به روش حداقل  ، نمودار باقيمانده)1(شكل شماره .4تشخيص است

  .دهد اي را نشان مي مرحله دو مربعات

                                                            
1. Limited Information Methods 
2. Full Information Methods 
3. Weighted Three-Stage Least Squares 

  .شود جمالت خطاي معادالت مختلف مستقل بوده و واريانس همسان دارند اي فرض مي در روش حداقل مربعات دو مرحله. 4
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  اي هاي برآورد معادالت الگو با روش حداقل مربعات دومرحله نمودار باقيمانده: )1(شكل 

  هاي پژوهش يافته:منبع
  

. كند ضرايب همبستگي جمالت خطاي معادالت مختلف را ارائه مي )1(ره چنين، جدول شما هم
جمالت خطا به طوري معناداري با  تر گونه كه از مقادير ضرايب همبستگي آشكار است، بيش همان

براي برآورد  اي مرحله سه بنابراين الزم است از روش حداقل مربعات. يكديگر همبستگي دارند
  .روابط الگو استفاده شود
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 اي هاي برآورد معادالت الگو با روش حداقل مربعات دومرحله ضرايب همبستگي باقيمانده: )1(جدول 

  IGR HCR BGR GBS OPD DBR 

IGR 000000/1 093107/0 534419/0- 365607/0- 294255/0 166101/0- 

HCR 093107/0 000000/1 055850/0- 181304/0- 263150/0 222020/0- 

BGR 534419/0- 055850/0- 000000/1 224881/0 489313/0- 093789/0 

GBS 365607/0- 181304/0- 224881/0 000000/1 572872/0- 457791/0 

OPD 294255/0 263150/0 489313/0- 572872/0- 000000/1 687547/0- 

DBR 166101/0- 222020/0- 093789/0 457791/0 687547/0- 000000/1 

  هاي پژوهش يافته:منبع
  

پذير بودن برآورد سيستمي الگو، الزم است تمام معادالت  الزم به يادآوري است كه، براي امكان
اي  اي و رتبه براي اطمينان از اين امر الزم است شروط درجه. مشخص باشند) ازحد دقيقاً يا بيش(

)) 2(جدول شماره (بر اساس نتايج حاصل از بررسي شرايط مزبور . ها ارزيابي شود در مورد آن
 توان آن را با استفاده از روش حداقل مربعات تمام معادالت اين الگو دقيقاً مشخص بوده و لذا مي

  .اي تخمين زد مرحله سه
  

  اي وضعيت تشخيص معادالت الگو اي و رتبه ارزيابي شرايط درجه :)2(جدول 

  
هاي مورد استفاده  انجام شده و داده EViews افزاري بسته نرم 6.00برآورد الگو با استفاده از نسخه 

هاي داده متفاوت، به شرح ادامه،  ، از منابع و پايگاه1363-1390در اين پژوهش، براي دوره زماني 
بر حسب درصد از (گذاري  هاي مربوط به سرمايه داده. ار گرفته استاستخراج و مورد استفاده قر

وضعيت مشخص بودن 
 )اي شرط درجه(

تعداد متغيرهاي از 
شده  پيشتعيين

 دلهخارج از معا

تعداد متغيرهاي 
زاي  درون

معادله منهاي 
 يك

وضعيت مشخص بودن 
 )اي شرط رتبه(

رتبه 
ماتريسضرايب 

 الگو

شماره 
 معادله

 1 5 مشخص 2 2 دقيقاً مشخص

 2 5 مشخص 2 2 دقيقاً مشخص

 3 5 مشخص 2 2 دقيقاً مشخص

 4 5 مشخص 1 1 دقيقاً مشخص

 5 5 مشخص 1 1 دقيقاً مشخص

 6 5 مشخص 1 1 يقاً مشخصدق

  هاي پژوهشيافته :منبع
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و بودجه كل ) بر حسب درصد از توليد ناخالص ملي(، كسر بودجه دولت )توليد ناخالص ملي
استخراج شده  1المللي پول هاي صندوق بين از داده) بر حسب درصد از توليد ناخالص ملي(دولت 
استخراج شده  2ه انساني از منبع برنامه توسعه سازمان مللهاي مربوط به شاخص توسع داده.است
استفاده شده  3هاي بانك جهاني هاي مربوط به رابطه مبادله، از پايگاه داده براي استخراج داده. است
هاي گروه  از پايگاه داده) ساالرانه گويي مردم پاسخ(هاي مربوط به كيفيت نهادي  داده. است

هاي مورد استفاده، شامل قدرت  براي ساير داده. آمده است به دست 4خدمات ريسك سياسي
خريد سرانه درآمدهاي نفتي دولت، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهاي مالياتي دولت از پايگاه 

  .استفاده شده است. ا. ا. هاي بانك مركزي ج داده
رهاي موجود در الگو فولر تعميم يافته تمام متغي-نكته قابل ذكر ديگر آن كه بر اساس آزمون ديكي

بنابراين بعد از برآورد الگو، براي اطمينان از وجود رابطه . مانا و يا انباشته از درجه يك هستند
جمعي بين متغيرهاي الگو، دو فرضيه وجود ريشه واحد انفرادي و وجود ريشه واحد مشترك  هم

ايج به دست آمده از معادالت الگو مورد آزمون قرار گرفت كه بر اساس نت هاي درباقيمانده
جدول شماره . ها مورد تأييد قرار گرفت هاي مختلف، فرضيه مزبور رد و مانايي باقيمانده آزمون

  .دهد نتايج آزمون مزبور را نشان مي) 3(
  

  هاي برآورد معادالت نتايج آزمون مانايي باقيمانده: )3(جدول 
  وجود ريشه واحد انفرادي  وجود ريشه واحد مشترك  نوع آزمون

ايوان، لين و tآزمون   نام آزمون
  *چو

 tآزمون 
  *بريتونگ

ايم،  Wآزمون 
  *پسران و شين

آماره ديكي (آزمون فيشر 
  )**فولر تعميم يافته

آماره (آزمون فيشر 
  )**فيليپس پرون

مقدار آماره 
  آزمون

10/5-  51/1-  89/5-  98/54  97/86  

  00/0  00/0  00/0  07/0  00/0  احتمال
  .دو به دست آمده است شان دهنده آن است كه مقادير بحراني آماره اين آزمون بر اساس يك توزيع نرمال و توزيع چيبه ترتيب ن** و * 
  

  نتايج برآورد الگو -6

  :دهد الگو را در شش ستون نشان مي نتايج برآورد معادالت) 4(جدول شماره 

                                                            
1. IMF; http://www.imf.org/external/data.htm 
2. United Nations Development Program (UNDP); http://hdr.undp.org 
3. World Bank; http://data.worldbank.org 
4. Political Risk Services (PRS); http://www.prsgroup.com 
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  نتايج حاصل از برآورد الگو :)4(جدول 
  1 2 3 4 5 6 

 -1/0 42401 76/3 31/18 70/3 44/46 عرض

 )**-39/0( )16/3( )69/4( )38/4( )*84/1( )81/13( از مبدأ

RPI 
15/9 87/4 65/69- 62/4- 61/2 93/0- 

)02/1**( )82/1*( )58/4-( )82/1-*( )11/4( )78/1-*( 

PIV 
24/334- 55/13- 28/143 80/50 32/3- 42618 

)92/2-( )69/0-**( )60/2( )41/4( )46/1-**( )20/2( 

HCR 
75/0 

--- --- --- --- --- 
)95/0**( 

IGR --- 
01/0- 

--- --- --- --- 
)23/0-**( 

BGR 
78/0- 

--- --- --- --- 
36526 

)34/6-( )65/1*( 

GBS --- --- 
50/3- 

--- 
01/0-- 

--- 
)47/3-( )09/0-**( 

OPD --- --- 
41/44 

--- --- --- 
)88/5( 

DBR --- 
21/2- 

--- 
38/4- 

--- --- 
)65/1-*( )17/3-( 

TOT --- --- --- --- 
06/1- 

--- 
)78/1-*( 

TTR --- --- --- 
96/2- 88/0- 27/0- 

)78/1-*( )70/5-( )72/0-**( 

IQI 
44/2 76/0- 69/2 23/0- 04/0- 06/0- 

)66/2( )14/3-( )92/3( )35/1-**( )66/1-( )60/1-**( 

R2 91/0 63/0 90/0 67/0 83/0 63/0 

 .است) ها واريانس تصحيح ناهمساني(وايت  t گرآماره اعداد داخل پرانتز بيان

  .ضرايب است داري و عدم معني% 90دار بودن در سطح  گرمعني به ترتيب نمايان** و * 
    
و برخي نيز % 5طح تشخيص ترضرايب در س مشخص است بيش) 4(طور كه از جدول شماره  همان

معنادار نيستند، ضريب % 10از ميان ضرايبي كه در سطح . معنادار هستند% 10در سطح تشخيص 
، ضريب شاخص نوسان درآمدهاي نفتي در %12شاخص كيفيت نهادي در معادله ششم در سطح 

و ضريب شاخص كيفيت نهادي در معادله سوم در سطح %15معادله پنجم در سطح تشخيص 
  .معنادار نخواهند بود t با توجه به مقدار آماره معنادار بوده ولي ساير ضرايب% 18خيص تش
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شاخص نوسان  ضريب. معنادار با انتظارات نظري سازگار است در معادله اول، عالمت تمام ضرايب
ها، با توجه به پرنوسان بودن  درآمدهاي نفتي معنادار و عالمت آن منفي است؛ كه اين ويژگي

از سوي  .كند گذاري را تأييد مي تأثير منفي وابستگي به درآمدهاي نفتي بر سرمايه نفت،قيمت 
ديگر، در اين معادله ضريب شاخص اندازه دولت نيز معنادار و منفي است كه حاكي از تأثير منفي 

چنين، با توجه به معنادار و مثبت بودن ضريب شاخص  هم .گذاري است اندازه دولت بر سرمايه
از سوي ديگر، با . شود گذاري تأييد مي نهادي، تأثير مثبت كيفيت نهادي بر سطح سرمايه كيفيت

توان گفت كه افزايش درآمدهاي  توجه به معنادار نبودن ضريب شاخص وفور درآمدهاي نفتي مي
ضمن آن . گذاري نداشته است گونه تأثير معناداري بر مقدار سرمايه نفتي در دوره مورد مطالعه هيچ

  .دهد گذاري نشان نمي شاخص توسعه انساني هم تأثير معناداري بر سرمايهكه 
نكته شايان ذكر آن است كه، معنادار نبودن ضريب شاخص وفور درآمدهاي نفتي، به همراه وجود 

گذاري فرضيه نفرين منابع از مجراي  رابطه منفي بين شاخص نوسان درآمدهاي نفتي و سرمايه
گونه تأثير مستقيم  كند؛ چرا كه تغييرات درآمدهاي نفتي، نه تنها هيچ گذاري را تأييد مي سرمايه

مثبت بر تشكيل سرمايه ندارد، بلكه به عنوان منشأ بروز نااطميناني بر تشكيل سرمايه اثر منفي 
  .تواندرشد اقتصادي را مختل كند گذاشته و از اين طريق مي

چنين،  هم. تظارات نظري سازگار نيستدر معادله دوم، تنها عالمت شاخص كيفيت نهادي با ان
عليرغم عدم تأثير نوسانات درآمدهاي نفتي، افزايش درآمدهاي نفتي بر شاخص سرمايه انساني اثر 

ضمن . گري دولت در بخش آموزش دور از انتظار نيست مثبت داشته است كه با توجه به تصدي
نساني حاكي از آن است كه هر آن كه، وجود رابطه منفي بين نظم مالي دولت و شاخص توسعه ا

هاي مؤثر بر شاخص  وقت دولت با كسر بودجه روبرو باشد، بودجه بخش آموزش و ديگر مؤلفه
نيز حاكي از عدم وجود  معنادار نبودن ضريب  .يابد انقباضي شده و كاهش مي توسعه انساني،

  .گذاري فيزيكي و انساني است رابطه معنادار بين شاخص سرمايه
متغيرهاي وفور و نوسان درآمدهاي نفتي، بر خالف  مجموع، با توجه به وضعيت ضرايبدر 

بسياري از مطالعات گذشته، فرضيه نفرين منابع از طريق تأثير بر سرمايه انساني در ايران و طي دوره 
وفور زمان  دليل اين امر، آن است كه در مطالعات ياد شده به تأثير هم. 1شود مورد مطالعه تأييد نمي

                                                            
مگر آن كه رابطه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي منفي فرض شود؛ كه اين فرض نيز با توجه مباني نظري موجود غير قابل . 1

  .قبول است



 
  1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                              212

به عبارت ديگر، الگوهايي . شود هاي مختلف اقتصاد توجه نمي و يا نوسان درآمدهاي نفتي بر بخش
با  پردازند مي بروز نفرين منابع كه به مطالعه بروز نفرين منابع از طريق يكي از مجاري چندگانه

ها  آن نتايج وتوجه به لحاظ نكردن اثرات متقابل بين مجاري مختلف، با تورش تصريح روبرو بوده 
  .از اعتبار كافي برخوردار نيست

بر . ها با انتظارات نظري سازگار است ترآن در معادله سوم، تمام ضرايب معنادار و عالمت بيش
اساس ضرايب برآوردي، افزايش درآمدهاي نفتي باعث كاهش نسبت مخارج دولت به توليد 

رآمدهاي نفتي، و به دنبال آن افزايش دليل اين امر آن است كه با افزايش د. ناخالص ملي است
تري افزايش يافته و لذا  مخارج دولت، از طريق سازوكار ضريب تكاثري، توليد ملي به نسبت بيش

در مقابل، افزايش قيمت ياد شده از سوي عوامل اقتصادي به . كاهش خواهد يافت نسبت 
گذاري، و به دنبال آن توليد  اهش سرمايهقلمداد شده و باعث ك عنوان يك نوسان و منشأ نااطميناني

افزايش يافته و اندازه و سهم دولت از  شود؛ به طوري كه در مجموع، نسبت  ناخالص ملي مي
 به طور كلي، برآيند اين دو اثر بستگي به تفاوت. يابد هاي كل اقتصاد افزايش مي فعاليت

در صورتي كه نوسان درآمدهاي . دارد آن درآمدهاي نفتي تحقق يافته نسبت به روند بلندمدت
تر شده و در صورت بروز نوسانات كوچك، سهم بخش  نفتي قابل توجه باشد، اندازه دولت بزرگ

به هر حال، با توجه به پرنوسان بودن . هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت خصوصي از كل فعاليت
رآمدهاي نفتي طي دوره مورد توان ادعا كرد وابستگي دولت ايران به د درآمدهاي نفتي، مي

هاي اقتصادي شده  مطالعه، باعث افزايش اندازه دولت و كم شدن سهم بخش خصوصي از فعاليت
بر اين اساس، نتايج اين مطالعه فرضيه نفرين منابع از مجراي افزايش غير بهينه اندازه دولت را . است

  .كند نيز تأييد مي
ه جاري به بودجه عمراني بر اندازه دولت منفي است كه در اين معادله، تأثير نسبت بودجچنين هم

هاي عمراني دولت از كل بودجه افزايش يابد، با توجه به گرايش  دهدهر چقدر سهم بودجه نشانمي
بر  چنين هم .ترخواهد شد گري و اداره اموال عمومي، اندازه دولت نيز بزرگ دولت به تصدي

جه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت نيز افزايش يافته برآوردي، با افزايش در اساس عالمت ضرايب
اي كه از آن  ويژه هاي هاي بزرگ دولتي، با توجه به امتيازات و حمايت بنگاه دهد است كه نشان مي

واردات و صادرات سرمايه، كاال و (تري از مبادالت صورت گرفته  برخوردارند، سهم بيش
در مقابل، دراين معادله نيز عالمت شاخص . اند دهبا بخش خارجي را به خود اختصاص دا) خدمات

  .كيفيت نهادي با انتظارات نظري سازگار نيست؛ چرا كه رابطه آن با اندازه دولت مستقيم است
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در معادله چهارم، عالمت ضرايب دو شاخص وفور و نوسان درآمدهاي نفتي حاكي از آن است 
ري از كل بودجه افزايش يافته و در صورت كه، در شرايط نوسان درآمدهاي نفتي، سهم بودجه جا

توان ادعا  بنابراين مي. هاي عمراني تغيير خواهد كرد ثبات آن، تركيب بودجه دولت به نفع بودجه
كرد كه با توجه به پرنوسان بودن درآمدهاي نفتي، نتايج اين مطالعه فرضيه نفرين منابع از طريق 

كند؛ چرا كه با كاهش سهم بودجه عمراني موجودي  يتغيير در تركيب بودجه دولت را نيز تأييد م
عالوه بر اين، بر اساس ضرايب . سرمايه كالن كاسته شده و رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت

برآوردي تأثير شاخص نظم مالي دولت و نسبت درآمدهاي مالياتي دولت بر تركيب بودجه دولت 
تراز  هاي عمراني بيش تأمين مالي پروژهبه عبارت ديگر، طي اين دوره دولت براي . منفي است

چنين، با توجه به معنادار  هم .هاي كسر بودجه استفاده كرده است درآمدهاي مالياتي و سياست
توان ادعا كرد كه كيفيت نهادي بر تصميم دولت در تعيين  نبودن ضريب شاخص كيفيت نهادي مي

  .تأثير بوده است تركيب بودجه بي
پنجم حاكي از آن است كه افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش درجه باز نتايج برآورد معادله 

اين امر ناشي از آن است كه طي .تأثير است بودن اقتصاد شده و نوسانات اين درآمدها بر آن بي
دوره مورد مطالعه با افزايش درآمدهاي نفتي، حجم واردات كاالها و خدمات به سرعت افزايش 

، در نگاه اول و با فرض وجود رابطه مثبت بين درجه باز بودن اقتصاد و بر اين اساس. يافته است
غيربهينه تجاري  هاي رشد اقتصادي در بلندمدت، فرضيه وجود نفرين منابع از مجراي سياست

تر ناشي  شود؛ ولي با توجه به آن كه افزايش درجه باز بودن اقتصاد در ايران بيش دولت تأييد نمي
است، اين ) مدت و در پي آن كاهش توليدات ملي دستكم در كوتاه(ت از افزايش حجم واردا
ضمن آن كه، نرخ مبادله حقيقي، سهم درآمدهاي مالياتي و شاخص .شود فرضيه نيز تأييد مي

در اين بين، تأثير شاخص كيفيت . اند كيفيت نهادي نيز بر درجه باز بودن اقتصاد تأثير منفي داشته
  .ستاي تقويت رشد اقتصادي است، با انتظارات نظري سازگار استنهادي، از آن جهت كه در را

دهد كه طي دوره مورد مطالعه،  در معادله ششم، عالمت ضريب نوسان درآمدهاي نفتي نشان مي
دليل اين  .دولت شده است) كسر بودجه(نظمي مالي  نوسانات درآمدهاي نفتي منجر به افزايش بي

و به دنبال آن نوسان درآمدهاي نفتي، درآمدهاي تحقق يافته  امر آن است كه با نوسان قيمت نفت،
بيني شده در بودجه متفاوت بوده و به ناچار  دولت از محل صادرات نفت همواره با مقادير پيش

بر اين اساس، نتايج اين مطالعه فرضيه . دولت مجبور به استفاده از سياست كسر بودجه شده است
نكته مهم ديگري كه از تلفيق نتايج . كند مالي دولت را نيز تأييد مينظمي  نفرين منابع از مجراي بي



 
  1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                              214

هاي  آيد آن است كه دولت همواره سياست معادالت چهارم و ششم به دست مي برآورد ضرايب
هاي  را براي تأمين مالي پروژه) چنين درآمدهاي مالياتي بر اساس معادله چهارم و هم(كسر بودجه 

براي تأمين مالي بودجه ) تر با توجه به نقدينگي بيش(درآمدهاي نفتي عمراني به كار بسته و از 
چنين، با توجه به مثبت بودن ضريب برآوردي شاخص اندازه دولت  هم. جاري استفاده كرده است

رود، با افزايش اندازه دولت كسر بودجه آن نيز افزوده  همان طور كه انتظار مي در اين معادله،
، ضريب شاخص كيفيت نهادي، همان طور كه در ابتداي اين بخش بيان شد در اين معادله. شود مي

  .معنادار بوده و عالمت آن نيز با انتظارات نظري سازگار است% 12در سطح تشخيص 
  

  هاي سياستي بندي نتايج و توصيه جمع -7

ناي سرمايه بر اساس نتايج اين مطالعه، فرضيه وجود نفرين منابع در ايران از مجاري مختلف، به استث
به عبارت ديگر، وفور درآمدهاي نفتي و وابستگي دولت به آن، . گيرد انساني، مورد تأييد قرار مي

باعث شده است رشد  گري، با توجه به پرنوسان بودن قيمت نفت و تمايل شديد دولت به تصدي
سرمايه  در قالب كاهش حجم(اقتصادي ايران از طريق اختالل در تصميم بهينه عوامل اقتصادي 

كاهش ) هاي تجاري آن فيزيكي، اندازه دولت، تركيب بودجه دولت، نظم مالي دولت و سياست
تر نتايج نامطلوب درآمدهاي نفتي متأثر از نوسان اين  بر اين اساس و با توجه به آن كه بيش. يابد

براي است، توصيه سياستي مهم اين مطالعه آن است كه ) و نه وفور درآمدهاي نفتي(درآمدها 
كنترل و از بين بردن اثرات نامطلوب نوسانات درآمدهاي نفتي، تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد از 

كنترل ) از جمله صندوق ذخيره درآمدهاي مازاد بر روند بلند مدت(طريق ساز و كارهاي مناسب 
 هاي برنامه و انتظاري آن تنظيم شود، تا هم و هموار شده و در هر دوره به اندازه روند بلندمدت

اي ملي تأمين مالي شده و هم از انتقال نوسانات قيمت نفت به بخش خصوصي، و بروز نتايج  توسعه
  .جلوگيري شود بار ناشي از آن زيان

عالوه بر اين، هر چند يك افزايش معين در درآمدهاي نفتي، از طريق ضريب تكاثري مخارج 
خصوصي و در نتيجه كاهش سهم دولت از گذاري و فعاليت بخش  دولت، باعث افزايش سرمايه

ولي به طور همزمان، اين افزايش قيمت يك نوسان درآمدهاي نفتي نيز  شود توليد ملي مي
شود كه نااطميناني را افزايش داده و باعث كاهش فعاليت بخش خصوصي و افزايش  محسوب مي

رآيند اين دو اثر به در مجموع، بر اساس ضرايب به دست آمده از الگو، ب. شود سهم دولت مي
اي است كه با تغيير درآمدهاي نفتي به طور مداوم سهم دولت از كل اقتصاد افزوده شده و  گونه
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توان گفت براي  بنابراين به عنوان يك نتيجه سياستي مهم، مي .يابد گري دولت افزايش مي تصدي
هاي دولت،  يي، به جاي واگذاري دارا)سازي خصوصي(افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد 

  .بهتر است وابستگي دولت به نفت كاهش يابد
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