
 

 

بررسی نفرین منابع با تأکید بر ناکارایی نهادی؛ 
 )مورد مطالعاتی ایران(

 اله شهنازی روح

 **علیرضا رعنائی

 چکیده
حاصل   درآمدهاي  تنها نهطبیعی كشورهاي داراي منابع در تئوري نفرين منابع بر اساس 

منفی بر اقتصلاد داشلته   رشد اقتصادي بیشتر نشده، بلكه اثرات سبب منابع اين روش ف از

هلا   يكی از اين تئوري ؛هاي مختلفی ارائه شده است در خصوص نفرين منابع تئوري .است

بر اين اساس علت وقوع نفلرين منلابع در كیفیلت نهلادي      ،مبتنی بر رويكرد نهادي بوده

هش حاضر در يک چارچوب مبتنی بر تحلی  نهلادي بله   شود. در پژو كشورها جستجو می

يی كله اكرلر   آنجادر ايران پرداخته شده است. از  نقش كیفیت نهادي در ظهور اين پديده

هاي كمّی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاري براي تشلخیص   پژوهش

پژوهش  اين اين نقیصه دراند، براي رفع  ظهور پديدة نفرين منابع و تداوم آن موفق نبوده

هاي رگرسیونی معملول وجلود    هايی كه در مدل و همچنین به جهت رهايی از محدوديت

كله   اسلت  نتلاي  نشلان داده  ( استفاده شده SFA) یتصادفدارد، از رهیافت تحلی  مرزي 

 ،گیلرد  در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازي قرار ملی  كه یهنگامناكارايی نهادي در ايران، 

 شود. میوجب تشديد نفرين منابع م

 نفرين منابع، ناكارايی نهادي، رهیافت تحلی  مرزي تصادفی :كلیدی های هواژ

 JEL: Q43,O13,P48, C10بندی  طبقه
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 مقدمه

 صدد  کیخلیج فارس با بیش از ة نفت در حوزة ترین کشور صادرکنند ایران قدیمی
کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدندد کدا ایدران    . استسال اکتشاف و استخراج نفت 

درصدد ذخدایر    60هنوز ذخایر عظیم گازی دارد کا بایدد کشدش شدود و بدیش از     
( معتقد است کدا  2014) 1«آموزگار»گاز طبیعی هنوز توسعا نیافتا است. ة شد اثبات
 یدرسدت  باباید  را این کشور ،ایران در ذخایر عظیم نفتی و گازی وجودبا  ،اکنون هم

)دومدین   ایدران ة شدد  ذخایر اثبدات البتا با توجا با  .ابرقدرت انرژی جهانی دانست
ة شدد  ، چهدارمین ذخدایر اثبدات   مترمکعد  میلیدارد   33721گداز   ة شدد  ذخایر اثبات

امدا بدا    ؛، پذیرش این ادعا نباید چندان سخت باشدد (1)میلیارد بشکا( 157200نفتی 
خدود   خودی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی، این ذخایر عظیم باة با سابق توجا
 تواند موج  خوشحالی و امیدواری برای رسیدن با توسعا باشد. نمی

برخددی از کشددورهایی کددا دارای درآمدددهای عظددیم نفتددی و گددازی هسددتند، 
ا این واقعیت متنداق  کد   اند از این درآمدها در راستای توسعا بهره ببرند. نتوانستا
با نام  انرژی نام دارد، در ادبیات اقتصاد 3«فراوانی تناق »( 1997) 2«کارل»با تعبیر 

کشورهای دارای مندابع طبیعدی ابلد  اقتصدادهای     شود.  شناختا می 4«نفرین منابع»
توان اقتصاد آنان را بدون درآمدهای ناشی از  نمی کا یطور باوابستا با منابع دارند، 
کشورهای ة بدون نفت هم کااین وابستگی با حدی است د، کرمنابع طبیعی تصور 
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 .(2012اوبلو،  خاورمیانا فقیر خواهند بود )عجم
اندد   شواهد فراوانی وجود دارد کا کشورهای با کیفیت نهادی مطلوب توانستا

بدالعک  ایدن    ؛از درآمدهای منابع طبیعی در راستای توسعا کشور خود بهره ببرند
اند کا در بسدیاری   موهبت نبوده تنها نانهادهای ضعیش درآمدها برای کشورهای با 

 (.Keenan, 2014انددد ) از مددوارد مددانع تحقدده توسددعا و پیشددرفت اقتصددادی شددده
ای از نهادهای اجتمداعی، رسدوم،    های اقتصادی در شبکا کا تمام فعالیت طور همان

نیز اهمیدت اقتصدادی خدود را از    طبیعی ، منابع است شدهها حک  باورها و نگرش
بنابراین  ؛آورند می دست باشان  برداری روابط اجتماعی و سیاسی برخوردار از بهره

بدا بسدتری    توجا باباید  و سایر منابع طبیعی نفت صادرکنندهسرنوشت کشورهای 
دهند و در مقابل از طریه نهادهدا شدکل    درک شود کا اقتصادها نهادها را شکل می

در یدک   کشدور  هدر کارایی درآمدهای نفتی برای بنابراین  ؛(1997کارل، ) گیرند می
در نتیجا کیفیت نهادهدای حداکم    و شود نسبت عمیه با کیفیت نهادها مشخص می

 کند. بر یک کشور، نفرین یا موهبت بودن درآمدهای منابع طبیعی را تعیین می
تفداوت  را  اصلی تفاوت در کشدورها علت ( 2010) 1«اوبلو و رابینسون عجم»

طور خاص و توسعا  با نفرین منابع مسئلابرای حل  دانند. میدر نهادهای اقتصادی 
 ةنتیجد  در نهادهای اقتصادی. از این حیث باید این نهادها اصالح شوند طور عام، با

اصدالح آندان کدار دشدواری      هستند کدا هایی چها و فرصت یک فرایند سیاسی امکان
ا ماهیدت نهادهدای سیاسدی و توزیدع قددرت در      نهادهای اقتصادی جامعا ب است.

و همچندین مددیریت ناکدارا از     نیدافتگی  در نتیجا، فهم توسعا جامعا بستگی دارند.
هدای   داللت بر درک چرایی تفاوت کشورها در گرفتار شدن تعادل درآمدهای نفتی
 .شود این امر، موج  ظهور و دوام نهادهای ناکارا میسیاسی دارد کا 

زم شناسدایی  تل، مسد در ارتباط با عددم کدارایی نهدادی    ین منابعنفرا سئلحل م
بدا   نهادی ناکدارا یک تعادل را از  توان با استفاده از آن جامعا ابزارهایی است کا می
دهد کا هر کشوری در یدک   این وضعیت نشان می. حرکت داد یک تعادل مطلوب

تدوان آن را   باشدد، نمدی   اگر این شبکا ناکارا و سروکار دارد ینهادی با مسائلة شبک
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 راحتی تغییر داد. با
اگر کشوری نهادهای  زا نهادهای درونة ( بر اساس نظری2014) 1«وینز» از نظر
کننده، مقید( را قبدل از ورود وابسدتگی بدا درآمددهای نفتدی       کنترل) 2محدودکننده

)نامقیدد( تدداوم داشدتا     تثبیت نکرده باشد و این نهادهای بدون ایجداد محددودیت  
اما اگر کشوری قبدل از ورود   ؛قطعاً این کشور دچار نفرین منابع خواهد شد ،اشندب

 ،باشدد داشدتا  محدودکننده( ) دیمقوابستگی با آن ساختار نهادی  و درآمدهای نفتی
در کشورهایی کا سازوکارهای نهادی برای محددود   دچار نفرین منابع نخواهد شد.

باید  اسدت،    -ی مندابع طبیعدی  قبدل از شدروو وابسدتگ    -کردن اختیارات دولدت 
گیری نهادهدای خدوب از بدین     درآمدهای منابع طبیعی هرگونا انگیزه را برای شکل

 شود. نهادهدایی کدا در ایدن شدرایط تثبیدت      برد و موج  تثبیت نهادهای بد می می
مدانعی بدرای    ،جدویی و عددم پاسدخگویی هسدتند     اند و حامدل فسداد، راندت    شده 

 واهند بود.اصالحات نهادی داوطلبانا خ

 تحقیقة مبانی نظری و پیشین .1

کا بر اساس رویکردهدای مختلدش بررسدی     است نفرین منابع از جملا موضوعاتی
 این موضوو مبتنی بدر  از مطالعات مربوط با ی(. گروه1شده است )جدول شماره 

 بدر تحلیل نفرین منابع در  (1997) 3«ساک  و وارنر» است. «بیماری هلندی»ة نظری
منابع طبیعی با خدودی خدود باعدث ظهدور      کا ندا هنشان دادبیماری هلندی  اساس

سایر عوامل مانند ساختار نهادی فاسد در یک کشور در ظهور  شود. نفرین منابع می
اما این اثر ثانویا است و علت نخستین را بایدد در وجدود    ؛نفرین منابع نقش دارند

 وفور منابع طبیعی جست.
یی در نفدرین مندابع، گدروه دیگدری از مطالعدات      جدو  تأکید بدر نقدش راندت   

ة مشخصد  4(Baland and Francois, 2000; Torvik, 2002) دهند شده را نشان می انجام
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ا تحلیدل نهدادی ایدن اسدت کدا ایدن گدروه        ازاین دستا تحقیقات  جداکنندة اصلی
 1«چمبدرس و مونمدو  »کنندد. البتدا    جویی فارغ از ساختار نهدادی تحلیدل مدی    رانت
جداگانا و هم از طریه نهادها بررسدی   صورت باجویی را هم  ( اثرات رانت2019)

ممکن است  ؛در نظر گرفتا شود ییتنها با جویی وقتی رانت کا اند دادهکرده و نشان 
اما وقتی در نسدبت بدا وضدعیت نهدادی حداکم بدر        ؛اثرات مثبتی در بر داشتا باشد

 خواهد داشت. بر اثر منفی و مخربی درگردد، کشورها بررسی 
هدای حزبدی، نفدرین مندابع را      و باندبازی های حمایت مدل اساس بردستا سوم 

ها و توزیع آن مطابه با اهداف حزبدی   ها و فرصت کنند. سوءاستفاده از رانت تبیین می
از جملا مسائلی است کا کا این گروه بر آن تأکید دارند. رویکرد تحلیل نهدادی ایدن   

 ,2005) & et al،(Andersen & Aslaksen,2013)گیدرد   در بر میدستا از تحقیقات را نیز 
(Olsson,((Caselli & Cuninngham,2007( ،Ross ,1999,2001,2015.) 
 اهدای اقتصدادی، دسدت    با اهمیت مضاعش سرمایا انسانی در پژوهش زمان هم

ضعش نسبی سرمایا انسانی در مقایسا چهارم نظریات مربوط با نفرین منابع نیز بر 
 دید تأک در کشورهای دارای مندابع طبیعدی   و اثر آن بر نیروی کار با سرمایا فیزیکی

 کنندد  نفرین منابع بررسدی مدی   ه در ظهور پدیدرا سرمایا انسانی  و متعاقباً اثر کرده
(Gylfason, 2000, 2001; Boos, 2011; Stijns, 2006; Bravo-Ortega and De 

Gregorio, 2005; Shao and Yang, 2014)  

کیفیت و نقش نهادهدای یدک    اساس برنفرین منابع را  ها، پنجم پژوهش ادست
 & Mehlum & et al, 2006; Couttenier, 2008; Costa) کنندد  کشدور بررسدی مدی   

Santos, 2013). 
ی اثدر درآمددهای نفتدی همدراه بدا      ( بدا بررسد  2017همکداران ) و  2االنشاسی

های سداالنا و   با استفاده از داده هانوساناتش بر رشد اقتصادی و همچنین نقش نهاد
 1961- 2013ای هد  در این ارتباط بین سال نفتبزرگ صادرکننده  کشور 17 اماهان

ویدژه   بدا تر نهادی ) د کا  کیفیت مطلوبده . نتایج پژوهش آنان نشان میاند پرداختا

                                                                                                                                 

1. Chambers, D., & Munemo 
2. El-Anshasy 



 1396بهار  ♦ بیستمشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     114

 

برخی از اثرات منفی نوسانات نفتی بر رشد را خنثدی کندد.    تواند نهادهای مالی( می
در کشورهای ایدران،   نفرین منابع( با بررسی تحقه 2014) همکارانآذرهوشنگ و 

دهد کا کیفیت نهدادی، نقدش    نشان میآنان نتایج تحقیه ند. ا روسیا و نروژ پرداختا
یدک   عندوان  بدا  کندد. کشدور ندروژ    مهم و حیاتی در توسعا اقتصادی پایدار ایفا می

دهدد کدا    درآمدهای نفتی و نهادهای مطلوب نشدان مدی   یریکارگ باتجربة موفه از 
روشنی نفرین مندابع   طور باباشند و بالعک  روسیا و ایران ت توانند موهب منابع می

ها بدا بررسدی چندجانبدة مکانیسدم عل دی       البتا برخی از پژوهش اند. را تجربا کرده
( 2018) 1مثدال کدالرک و هیلماوئدان    عنوان بااند.  رداختاظهور پدیده نفرین منابع پ

سا مکانیسم عل ی بالقوه اثرات منابع طبیعی را بررسی کرده است؛ این سا مکانیسدم  
گدذاری در سدرمایا    آموزش عدالی، کیفیدت نهدادی و سدرمایا     تیفیک از  اند عبارت

اسدت مندابع طبیعدی    ها ممکدن   اند با اینکا از برخی کانال ها نشان داده اجتماعی. آن
اثرات مثبت یا منفی در بر داشتا باشدند، درنهایدت اثدر کلدی و نهدایی بدر سداختار        

 شود. اقتصاد یک کشور از طریه کیفیت نهادی مشخص می
د کرتوان این پرسش را مطرح  دستا بیان شده، با تحلیل نهادی می پنجاز میان 

داشتن درآمدهای منابع طبیعی دچدار نفدرین    ربم چرا کشوری مانند نروژ علی»کا 
پد    «؟!اندد  اما کشورهای خاورمیانا با ایدن پدیدده دچدار شدده     ،منابع نشده است

یابی علل ظهدور نفدرین    رویکرد تحلیل نهادی این مزیت را دارد کا عالوه بر ریشا
صورت تطبیقی با کشورهای دارای منابع طبیعی نیدز تعمدیم    منابع، این پرسش را با

کا تا پیش از رویکرد تحلیل نهادی چنین امکانی وجود نداشت. با  دهد، درحالی یم
رویکدرد تحلیدل نهدادی     از ایدن تحقیده   در ،توجا با مزایای رویکرد تحلیل نهادی

ایم. همچنین مقاالتی کا با ارتباط نفرین  استفاده کرده نفرین منابعة برای تبیین پدید
ظهور نفدرین مندابع کمتدر     دهنده نشانن با شاخص اند تاکنو و نهادها پرداختا منابع
این است کا چارچوب تحلیل نهادی و مددل   اند. در این مقالا سعی بر اداشتتوجا 

 پژوهش را مبتنی بر چنین شاخصی با کار ببریم.
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 نفرین منابعهای مختلف  مقایسه تبیین .1 جدول

 پژوهشگران رویکرد

 (1392( شاکری و همکاران )2006) 1الرسن؛ (1995) وارنرساکس  بیماری هلندی

 جویی رانت
(، 1392(؛ مؤمنی و صمدیان )1393(؛ فالحی و همکاران )2006) 2«و بولت کیو» (؛2000) سیفرانکوئباالند و 

 (1388رحمانی و گلستانی )

 های حمایت مدل
( معیدفر و همکاران 1999، راس )(2007) ینگهامیکانو  یکاسل .(2003) اولسون (.2010) اسالکسناندرسن و 

(1390) 

 سرمایه انسانی
 (2011) 3(؛ کورتز و بروکس2001(؛ استیجنس )2011ادریان بوز ) (؛2001و  2000) لفاسونیگ

 (1396(؛ طاهرپور و صمدیان )1396نادمی و زبیری )

 (2018و همکاران ) 4«مسی»؛ (2013کاستا و سانتوس )(. 2009) ؛ کوتینر(2006) همکارانمهلوم و  تحلیل نهادی

 . مدل و روش تحقیق2

یکدی از  ( معتقد است کا ارتباط نهادها با وفدور مندابع طبیعدی    2005) «استیجن »
توضدی    یخدوب  بدا را  آن تواندد  ینمد معمول  های هایی است کا رگرسیون پیچیدگی

 اهدر چدا بیشدتر از متغیرهدای نهدادی، درجد       ه، از طرف دیگر در ازای استفاددهد
یابد. همچندین شداخص و معیدار دقیقدی کدا بتدوان بدا         آزادی رگرسیون کاهش می

 با کار بدرد وجدود نددارد.    های معمول برای ظهور نفرین منابع استفاده از رگرسیون
هدای   هدا و پدژوهش   هدای رگرسدیون   نیز نابسندگی (2017) 5«بدی ، لین و کالرک»

در پژوهش حاضر بدرای رهدایی   اند.  نفرین منابع نشان داده اتجربی موجود در زمین
 شود. از چنین مشکلی از رویکرد تحلیل مرزی تصادفی استفاده می

اسدتفاده از رهیافدت   حاضر با لحدا  روش تحلیدل تجربدی    وآوری پژوهش ن
هدای کمیدی در تحلیدل     برای اسدتفاده از روش ( است. SFA) یتصادفتحلیل مرزی 

بایدد   ،ی مجدازی بدرای نهادهدا   ، عدالوه بدر اسدتفاده از متغیرهدا    نفرین منابعنهادی 
گیری نفدرین مندابع تعریدش کدرد. در تبیدین معادلدا        شاخص و معیاری برای اندازه

توان نشدان داد؟ آیدا    چا شاخصی می اساس بررا چگونا و  نفرین منابعرگرسیون، 

                                                                                                                                 

1. Larsen 

2. Wick & Bulte 

3. Kurtz & Brooks 

4. Masi 

5. Badeeb, Lean and Clark 
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صرف تخمین ضری  نهادی و اندازه گرفتن تأثیر آن بر متغیر وابسدتا کدا معمدوالً    
 ؟شود سنجیده مینفرین منابع ه پدید ،استی تولید ناخالص داخل

 ؛شود در تحلیل مرزی تصادفی میان داده و ستانده ارتباط تبعی در نظر گرفتا می
با این قید کا در قسمت جمالت اخالل عالوه بر تعریش معمول از جمالت اخدالل،  

در  هستند؛شود کا همان متغیرهای مسب  ناکارایی  جزء دیگری نیز در نظر گرفتا می
قسدمتی   ناخالص داخلی داشتا باشد،کمتر از حد کارا تولید کشوری این صورت اگر 

و بخدش دیگدر ایدن تفداوت در      ناکاراییاز آن با دلیل وجود جمالت اخالل مسب  
بدا تعریدش   . میزان تولید کارا و تولید واقعی مربوط با جمالت اخالل معمولی اسدت 

 لیجمالت اخدالل معمدو   و   ناکارایینسبتی میان واریان  این جمالت اخالل مسب
دال بر اینکا این متغیرهای مسدب  ناکدارایی بدا لحدا       ،توان آزمونی را انجام داد می
 (.Amsler & Schmidt, 2015) دار در چا وضعیتی قرار دارند معنی

شود کا بتواند حداکثر تولید ممکدن را بدر    با لحا  فنی با کشوری کارا گفتا می
ها و تکنولوژی فارغ از قیمت و تقاضای بازار انجام دهد. در بیدر   اساس ترکی  نهاده

توان بدر اسداس    این صورت این کشور با لحا  فنی ناکارا خواهد بود. ناکارایی را می
ای  گیری کرد. این ناکارایی تابعی از عوامدل ناشدناختا   هر مشاهده از مرز اندازه فاصلا

 در نظدر آمداری آن را تدابعی از متغیرهدای دلخدواه      های توان بنا بر فرض است کا می
گرفت و در آخر با تخمین نسبتی از واریان  این متغیرها بدا واریدان  کدل صدحت     
فرض را آزمون کرد. بدین ترتی  اگر ناکارایی را تدابعی از عوامدل نهدادی بددانیم و     

یداس و  تدوان گفدت ناکدارایی مق    تر باشد، می تخمین واریان  نیز با عدد یک نزدیک
 نفرین منابع خواهد بود. گیری پدیده ای مناس  برای اندازه سنجا

هدای سدری    و داده« داگدالس  کاب»مطابه با این روش و با استفاده از تابع تولید 
 شود. سهم ضعش نهادی در ناکارایی برآورد می برای ایران، 2011تا  1980زمانی از 

 شود  لحا  می 1تابع  صورت باتابع تولید 
𝑌𝑡 = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑂𝑖𝑙)𝑒𝑣𝑡𝑒−𝑢𝑡                    𝑡 = 1,2, … , 32              (1) 

   𝑢𝑡~𝑁+(𝜇𝑡 , 𝜎𝑢
2)  ,    𝜈𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎𝜈

2) 

 کا در آن 
 𝑌𝑡 ،تولید ناخالص داخلی  𝐾𝑡 فیزیکدی،  ا   سدرمای𝐿𝑡   ،نیدروی کدار  𝜈𝑡  جملدا  
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 .گیرد عدم کارایی را اندازه می ملا اخالل تصادفی نامنفی کا𝑢𝑡:اخالل تصادفی، 
𝑦𝑡 =  𝛼0 + ln 𝐾 + ln 𝐿 + ln 𝑜𝑖𝑙 + 𝑡 + 𝜈𝑡 − 𝑢𝑡     (2) 

 دهد  نشان می Ζ𝑡این میانگین را بردار  است، صفر ریبدارای میانگینی  𝑢𝑡جملا اخالل 
𝜇𝑡= Ζ𝑡𝛽         (3) 

𝑢𝑡 = β0 + 𝛽𝐼𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡+𝛽𝜆𝜆+ 𝜔𝑡       (4) 

؛ بدا  موج  عدم کارایی شدده اسدت   کیفیت نهادهافرضیا مسئلا این است کا 
 اسدت  گفتنیکنیم،  این عامل را در جمالت اخالل نیما نرمال وارد می همین جهت

 𝜆هدای نهدادی و    دهندده شداخص   نشان Institutionst متغیر  4ا شماره در معادل کا
   ها است. معرف ضرای  تعامل این شاخص

𝜎𝑢
2 

𝜎2 = 𝛾                𝜎2 = 𝜎𝜈
2 + 𝜎𝑢

2                 (5) 

نسدبت واریدان  جمدالت    گام بعدی ارزیابی واریان  جمالت اخالل است، 
بر مجموو واریان  جمالت اخالل معیداری بدرای سدنجش     ییکارانااخالل مسب  

 هدهند نشان ،تر باشد این نسبت اگر با یک نزدیک .ستا متغیرهای ناکارا داری معنی
سدت و سدهم جمدالت اخدالل     ا میزان اثرگذاری بیشتر عوامل اخالل جدزء ناکدارا  

ایدن اسدت کدا     هدهندد  نشدان  ،معمولی ناچیز است و اگر نزدیدک بدا صدفر باشدد    
پدژوهش  ا اندد و فرضدی   متغیرهای جزء ناکارا سهم اندکی در ناکدارایی مددل داشدتا   

 .صحی  شناسایی کند با طور نتوانستا است متغیرها را
ایدن واقعیدت اسدت کدا شدکاف میدان تولیدد         هدهندد  نشدان  𝛾برآورد  درواقع

 ا چا اندازه ناشی از ناکارایی نهادی است. ت تولیده با مرز بالقو افتای تحقه
گیری ایدن   اندازهشاخصی برای  6تابع شماره  در نهایت برآورد کارایی فنی در

فرین منابع اسدت.  شکاف است، مقدار برآورد کارایی فنی معیاری برای نشان دادن ن
پژوهش کا تأثیر ناکدارایی نهدادی را در ظهدور نفدرین      ابا توجا با فرضی همچنین

بداهم   𝛾منابع مورد آزمون قدرار داده اسدت، بدرآورد کدارایی فندی در کندار مقددار        
تواند معیاری برای ارزیابی و قضاوت در مورد نفدرین مندابع و نقدش ناکدارایی      می

 نهادی در آن، باشد.
𝑇𝐸𝑖𝑡 = exp (−𝑢𝑖𝑡)      (6) 

 . نتایج تخمین و تفسیر3

اسدت کدا    SFAدو حالت مربوط بدا روش   ؛شود با سا صورت انجام می ها تخمین
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های نهادی برای تخمین استفاده شدده اسدت. سدازوکار     از دو گروه شاخص آن در
اصلی کدا شدامل تدابع تولیدد اسدت،      ا این برآوردها بدین شکل است کا در معادل

ناکدارایی   اپ  از آن معادلد  .گیرد های تولید صورت می وردهای مربوط با نهادهبرآ
این معادلا درواقع نقدش ناکدارایی    است. د کا شامل متغیرهای نهادیشو برآورد می

دهد کدا موجد  شدکاف میدان تولیدد بدالقوه و        نهادی را در پسماندهایی نشان می
های نهادی مطدابه بدا روش    شاخصاند. پ  از برآورد با دو گروه  تحقه یافتا شده

SFA کندیم کدا    استحکام نتایج برآورد، یک رگرسیون ساده را نیز برازش می و برای
جداگاندا و همدراه بدا     صدورت  بدا در آن اثرات ناکارایی نهادی و درآمدهای نفتدی  

ضری  تعامل این دو متغیر بر رشد اقتصادی بررسی شده اسدت. گفتندی اسدت در    
ساده با پیروی از ادبیدات تحقیده گسدترده در نفدرین مندابع       حالت سوم رگرسیون

گیدری نفدرین    معیاری برای انددازه  عنوان با)فارغ از نقش نهادها( کا رشد اقتصادی 
شده است متغیر وابستا در نظر گرفتا  عنوان باشود، رشد اقتصادی  منابع استفاده می

(Venables,2016); (Ross, 2015). 

   های نهادی اول شاخص حالت نخست؛ گروه. 3-1

باز  ادرج» (2)،«نهادهای سیاسی» از  اند عبارتهای مورد استفاده در تخمین  شاخص
شداخص حقدوش شدهروندی کدا متشدکل از       (4)،«انسدانی  اسرمای» (3)،«بودن تجاری

در نهایدت   (5)،آزادی بیان، حقوش کارگران، مشارکت احزاب سیاسی و آزادی عقاید
نهادهدای سیاسدی و اثدر بدر ناکدارایی       تیفیباکضری  تعامل میان درآمدهای نفتی 

 برآورد شده است.

بداز بدودن موجد  کداهش      اانسانی و درج ادهد کا سرمای نتایج تخمین نشان می
اهمیت درجا باز بودن بدرای کشدور قابدل توجیدا اسدت؛ چراکدا        .ناکارایی شده است

تواند بدا افدزایش    المللی با خودی خود می امالت تجاری بینهای ارتباطات و تع دریچا
اثدر مثبتدی بدر     قابل توجا این اسدت کدا نهادهدای سیاسدی     اکارایی کشور بینجامد. نکت

اند؛ اما زمانی کا در تعامل با درآمدهای نفتی قرار گرفتدا اسدت، موجد      ناکارایی داشتا
. این امر گویای این واقعیدت اسدت کدا    شوند اثرگذاری بیشتری در افزایش ناکارایی می

شدود.   درآمدهای منابع طبیعی موج  تشدید ناکارایی نهاد سیاسی در نفرین مندابع مدی  
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توجا با این امر کا درآمد منابع طبیعی موج  تعمیه تأثیر ناکارایی نهادی شدده اسدت،   
یدت  تواند دریچا جدیدی بر تحلیل نفرین منابع بگشاید، بددین شدکل کدا ایدن کیف     می

شدوند؛ امدا خدود ایدن      نهادها است کا موج  نفرین یا موهبت بودن منابع طبیعدی مدی  
 ناکارایی نهادی شوند.توانند موج  تقویت و تعمیه  منابع طبیعی نیز می

اسدت. ایدن مقددار کدا بدر       0.8بدا   γ میل پارامتر قسمت بعدی تخمین مربوط با
 80) بخش قابل تدوجهی  دهد کا ی شده است نشان میریگ اندازه 5اساس معادلا شماره 

توسط متغیرهای نهادی معادلا ناکارایی توضی  داده شدده اسدت.    فرین منابعاز ن درصد(
 هاندد پدیدد   درصد توانستا 80درواقع این رقم حکایت از آن دارد کا متغیرهای نهادی تا 

ای تواند دلیلدی بدر صدحت مددع     نفرین منابع را تبیین کنند. باال بودن این عدد خود می
در نهایدت   پژوهش مبنی بر اهمیت نقش نهادها در ظهدور پدیدده نفدرین مندابع باشدد.     

 50دهد، ناکارایی نهادی موج  شکافی با انددازه   می  درصد نشان 50مقدار کارایی فنی 
 تواندد بدا اصدالحات نهدادی     کا ایدن شدکاف مدی    تولید شده است هدرصد از مرز بالقو

کارایی در نظام تولیدی ایران را بدا دنبدال داشدتا     برطرف شده و با همین میزان افزایش
هدای تولیددی    با عبارت دیگر، ناکارایی نهادی باعث هدر رفت نیمدی از ظرفیدت   ؛باشد

تدا زمدانی کدا اصدالحات      شده است؛ حتی اگر عوامل و منابع تولیدی را افزایش دهیم
واقدع مشدکل از    توان انتظار بهبود کارایی فندی را داشدت. در   نهادی صورت نگیرد، نمی

 ی منابع )کیفیت نهادی( است و نا میزان و مقدار منابع تولید.ریکارگ با هنحو

 های نهادی نتایج برآورد با گروه نخست شاخص .2جدول 

 z p>zمقدار  انحراف معیار ضرایب تابع تولید
 0.003 3.02 2.27 6.86 عرض از مبدأ

 0.54 0.61 0.27 0.16 کشش تولیدی نیروی کار
 0.00 8.88 0.083 0.73 کشش تولیدی سرمایه فیزیکی

 0.82 -0.22 0.047 -0.01 کشش تولیدی نفت
 t 0.025 0.015 1.59 0.00 نرخ پیشرفت فنی

 معادله ناکارایی
 0.002 -3.04 0.144 -0.43 باز بودن تجاریه درج

 0.001 -3.34 0.08 -0.26 سرمایه انسانی
 0.32 0.99 0.047 0.046 شاخص حقوق شهروندی

 0.048 1.98 0.0041 0.008 شاخص سیاسی
 0.009 2.6 0.02 0.054 درآمدهای منابع طبیعی*شاخص سیاسی

γ 0.81    
    0.5 کارایی فنی
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  های نهادی شاخص دوم؛ گروه دومحالت . 3-2

از  سا متغیر از شاخص حکمرانی خدوب؛   اند عبارتهای نهادی  گروه دوم شاخص
 .«انسانیا کنترل فساد با همراه سرمای» و« حاکمیت قانون»، «اثربخشی دولت»

های معادلا ناکارایی مشخص است، متغیرهای نهدادی اثربخشدی    از تخمین چنانکا 
. اندد  دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد هر سا موج  افزایش ناکارایی در ایران شده

در این میان اثربخشی دولت وزن بیشتری دارد و بدا اسدتفاده از ایدن بدرآورد بایدد ایدن       
هدایی اتفداش    این اثربخشی منفی دولت در اقتصاد از چا کانال»پرسش را مطرح کرد کا 
کنترل فساد نیدز بدا میدزان    « توان اثرات منفی آن را کاهش داد؟ افتاده است و چگونا می

ناکارایی شده است. برآورد این متغیدر بدار دیگدر اهمیدت      قابل توجهی موج  افزایش
دهد. سرمایا انسانی نیدز موجد     مبارزه با فساد در افزایش کارایی اقتصادی را نشان می

افزایش ناکارایی شده است و در کشور ما با لحدا  کمیدی در وضدعیت نسدبتاً مطلدوبی      
اختار نهدادی کشدور و   قرار دارد؛ اما وقتی ایدن سدرمایا انسدانی در نسدبت بدا کدل سد       

شود، اثرات منفی بر کارایی خواهد داشت. بددین   با لحا  کیفی بررسی می خصوص با
های نهادی گروه دوم نیز مانند حالت قبلی اثر منفدی نهادهدا در ظهدور     ترتی ، شاخص

کنند. در مقایسا با حالت قبلی متغیرهای معادلا ناکدارایی مقددار    نفرین منابع را تأیید می
اند. مقددار کدارایی فندی در     درصد( از پسماندهای تابع تولید را پوشش داده 74) کمتری

با این حال هر دو متغیر تغییر چندانی نسدبت   ؛این حالت نیز بیشتر از حالت قبلی است
 آمده است. 3اند. نتایج کامل برآورد در جدول  با حالت قبل نکرده

 ادیهای نه شاخصنتایج برآورد با گروه دوم  .3جدول 
 z p>zمقدار  انحراف معیار تخمین تابع تولید

 0.00 4.06 1.69 6.8 عرض از مبدأ
 0.00 4.02- 0.145 0.58- کشش تولیدی نیروی کار

 0.00 7.7 0.078 0.6 کشش تولیدی سرمایه فیزیکی
 0.1 1.42 0.03 0.054 کشش تولیدی نفت

 t 0.052 0.008 6.05 0.00 نرخ پیشرفت فنی

 ناکاراییمعادله 

 0.5 0.53 0.02 0.014 سرمایه انسانی

 0.05 1.89 0.3 0.57 اثربخشی دولت

 0.1 1.31 0.134 0.17 حاکمیت قانون

 0.00 4.27 0.068 0.33 کنترل فساد

γ 0.74    
    0.69 کارایی فنی
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 رگرسیون ساده ؛ سومحالت . 3-3

 آن رشدد اقتصدادی   اسداس  بررگرسیونی را تخمین زدیم کا  اآخر معادل ادر مرحل
انسدانی و  ا تابعی از درآمدهای نفتی، شاخص کیفیدت نهادهدای سیاسدی و سدرمای    
 ضری  تعامل میان نهادها با درآمدهای منابع طبیعی لحا  شده است.

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 𝛼 + 𝑜𝑖𝑙 + 𝐻 + 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑦 + 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝑜𝑖𝑙 + 𝜀    (7) 

دار نشده است. ضری  نهادهدای   معنیسرمایا انسانی در این حالت  برآورد ضری 
اقتصدادی   رشدد  بدر اثر منفدی نهادهدای سیاسدی     هدهند سیاسی منفی است کا نشان

نفسا بر رشدد اقتصدادی اثدر     انتظار ضری  درآمدهای منابع طبیعی فی است. مطابه
درآمددهای مندابع طبیعدی در     وقتدی حائز اهمیت این است کا ا اما نکت ؛مثبت دارد

کدا ایدن    شدود  منجر با اثر منفی بر رشد اقتصادی می ،گیرد قرار می تعامل با نهادها
پژوهش بار دیگدر بدر اهمیدت و تعامدل مندابع طبیعدی بدا کیفیدت نهدادی و           ایافت

. این نتایج نیز تأکیدی مکدرر بدر   داللت دارداثرگذاری این تعامل بر رشد اقتصادی 
 آمدده  4 رآورد در جدولاهمیت نقش ناکارایی نهادی در نفرین منابع است. نتایج ب

 است.

 تخمین معادله ساده رگرسیون .4جدول 

 t p>z مقدار انحراف معیار تخمین متغیر

 0.01 2.68 0.14 0.38 درآمدهای نفتی
 0.4 0.7 0.25 0.17 سرمایه انسانی

 0.03 2.24- 0.016 0.037- نهادهای سیاسی

 0.02 2.37- 0.081 0.19- تعامل نهاد با درآمدهای منابع طبیعی

 گیری نتیجه

در این مقالا با استفاده از رویکرد تحلیل نهادی و با تأکید بدر ناکدارایی نهدادی بدا     
دنبال بررسی ظهور نفرین منابع در ایران بودیم. بدرای اسدتفاده از رویکدرد تحلیدل     

با مددلی نیداز اسدت کدا      یاقتصادسنجنهادی در تحلیل نفرین منابع، در چارچوب 
متعدد و در نسبتی کا با مفهوم ناکارایی برقدرار   صورت بابتواند متغیرهای نهادی را 

دهدد   با دستبگیرد. عالوه بر مدل مذکور باید میزان و معیاری را  در نظر کنند، می
ی و مقدداری نشدان داد کدا ایدن خصوصدیات      را با لحا  کمی نفرین منابعتا بتوان 

تحلیل مدرزی تصدادفی وجدود دارد. بدا ایدن مالحظدات در ایدن         همگی در روش
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بررسدی شدود   پژوهش سعی شد میزان ناکارایی نهادی ایران در ظهور نفرین مندابع  
 در آن را نفرین منابع و نقش ویژه و پررنگ ناکارایی نهادی هنتایج تخمین پدیدکا 

 . کردتصدیه 
 نیتدر  مهدم منابع، یکی از  عالوه بر نقش منفی ناکارایی نهادی در ظهور نفرین

دستاوردهای این پژوهش در نتایج برآوردها این است کا درآمدهای مندابع طبیعدی   
 دراما زمانی کدا   ؛فاکنندیاتوانند در رشد و توسعا نقش مثبتی را  می با خودی خود

نفدرین مندابع را    ،گیرند، اثر منفی بدا دنبدال داشدتا    تعامل با ناکارایی نهادی قرار می
ناکدارایی نهدادی کدا در حالدت نخسدت       ،کنند. همچنین نشان داده شدد  میتشدید 

بداز بدودن تجداری، سدرمایا انسدانی،       اهای نهدادی از قبیدل درجد    توسط  شاخص
شاخص حقوش شهروندی، شاخص سیاسی و ضری  تعامدل درآمددهای نفتدی بدا     

دوم  حالدت  دردرصدی و  50کارایی فنی  ،گیری شده بودند شاخص سیاسی اندازه
های نهادی همچون سرمایا انسانی، اثربخشی دولت، حاکمیت قدانون و   شاخص کا

درصددی را   69کنترل فساد معیاری برای سنجش کیفیت نهادی بودند، کارایی فنی 
د. گفتنی است تفاوت اصدلی ایدن دو حالدت در اسدتفاده از ضدری       نده نتیجا می

بیشدتر و تبیدین هرچدا     تعامل در حالت نخست است کا این امر موج  ناکدارایی 
γبیشتر نفرین منابع بر اساس ناکارایی نهادی ) = ( نسبت با حالت دوم شدده  0.81

ی معیداری  نوع باهر دو  (γمقادیر )کارایی فنی و  کا الزم است نکتا است. ذکر این
 31و در حالدت دوم   درصدد  50کا در حالت نخست  برای نفرین منابع نیز هستند

 با اصالحات نهادی افزایش داد. توان کارایی را می درصد
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