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چكيده
در ايــن مقالــه بــه بررسـي اثــر درآمــدهاي نفتـي و نهادهــا بــر ظرفيــدهــاي اشــتغالزايــي کشــورهاي
صادرکننده نفد براساس رويكرد نهادگرايي پرداخته شده اسد .مساله اصلي تحقيـس ايـن اسـد کـه
تزريس بي برنامه درآمد نفد در اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفد (اوپك) با چارچوب نهادي ناکارا
و رانتي از چه کانال هايي و با چه سازوکارهايي منجر به ضـربه زدن بـه بنيـه توليـدي ايـن کشـورها و
محدود کردن ظرفيد هاي اشتغال زايي در اين اقتصادها مي شود .فرضيه تحقيس بر اين تاکيد دارد کـه
درآمــدهاي حاصــل از صــادرات نفــد در اقتصــادهاي نفت ـي بــا چــارچوب نهــادي ناکــارا بــر تــوان
اشتغال زايي اين اقتصـادها تـاثير منفـي دارد .الگـوي نظـري مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش براسـاس
آموزه هاي نهادگرايان اسد و جهد برآورد مدل و آزمون فرضيه تحقيس از دادههاي  62کشور نفتـي
عیو اوپك طي سالهاي  2222-2267استفاده شده اسد.
نتايج تحقيس نشان ميدهـد ،وفـور درآمـدهاي نفتـي در کشـورهاي عیـو اوپـك بـا زيرسـاخدهـا و
نهادهاي ناکارا به کاهش ظرفيدهاي اشتغالزايي آن ها منجـر شـده اسـد .همچنـين شـواهد آمـاري،
ظرفيد زدايي از اشتغال در اقتصادهاي کشورهاي عیو اوپك را از طريس کانالهايي همچون تحليـل
بردن کيفيد نهادي در اين کشورها تاييد ميکند .بر اين اسـاس ،مـيتـوان نتيجـه گرفـد کـه تزريـس
بي برنامه درآمدهاي ح اصل از صادرات نفد در اقتصادهاي نفتي عیـو اوپـك بـا چـارچوب نهـادي
ناکارا ،با ضربه زدن به بنيانهاي توليدي ،ظرفيدهـاي اشـتغال را در ايـن اقتصـادها انـدک و محـدود
ساخته و از اين گذر فرصد هـاي پـيش روي ايـن کشـورها جهـد دسـتيابي بـه رشـد اقتصـادي را بـه
تهديدي عليه توسعه و رشد پايدار براي آن ها تبديل کرده اسد.

طبقهبندی . O13،F48 ،J21 ،O57 :JEL
کليدواژهها :درآمدهاي نفتي ،نهادها ،ظرفيدهاي اشتغالزايي ،کشورهاي صادرکننده نفد.
* کارشـــــناس ارشـــــد دانشـــــكده اقتصـــــاد  -دانشـــــگاه عالمـــــه طباطبـــــايي (ره)  -نويســـــنده مســـــئول،
F.Samadian90@gmail.com
** عیو هيأت علمي دانشكده اقتصاد -دانشگاه عالمه طباطبايي (ره)Farshad.Momeni@gmail.com ،
*** استاديار و عیو هيأت علمي دانشكده اقتصاد -دانشگاه خوارزمي تهرانHossienamiri@gmail.com ،
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 -1مقدمه
از جمله سوالهاي مهمي که در سالهاي اخير بارها بين اقتصاددانان مطرح شده ،ايـن اسـد
که چرا کشورهاي صادرکننده نفد با وجود برخورداري از درآمدهاي سرشـار نفتـي -کـه
در نگاه اول عامل مهمي براي تجهيز منابع سـرمايهاي بـهشـمار مـيآيـد -از رشـد اقتصـادي
پايدار و مناسبي برخوردار نيستند؟ و چرا وابستگي اين کشورها به صدور منابع طبيعـي و بـه
ويژه نفد خام کاهش چنداني نيافته اسد؟
در حالي که بسياري از اقتصاددانان متقدم توسعه ،نظير روستو )2229( 6و نورک 2
( )6369بر اين باور بودند که منابع طبيعي يكي از الزامات اساسي جهد دسـتيابي بـه توسـعه
اســد ،امــا مشــاهدات تجربــي نشــان مــيدهــد کــه کشــورهاي داراي وفــور منــابع از جملــه
کشورهاي صادرکننده نفد ،حتي با وجود برخـورداري از درآمـدهاي کـالن صـادراتي در
سه دهه اخير ،اغلب عملكرد اقتصادي ضعيفي داشته و با رشد کند اقتصادي مواجه بـودهانـد
(مبارک و محمدلو.)672 :6932 ،
با توجه به اينكه منابع طبيعي بهطور مستقيم و ذاتي نمـيتواننـد مـانع رشـد اقتصـادي
شوند ،از اين رو ،در پاسخ به داليل شكسد توسعه اقتصـادي کشـورهاي مبتنـي بـر فراوانـي
منابع و بهمنظور پاسخ به اين سوال که چرا بيشتر کشورهاي صادرکننده نفد ،رشد پايـدار و
سريعي را حتي در دوران وفور درآمدهاي نفتي تجربه نكردهاند؟ بايد بهدنبال عواملي باشـيم
که به تداوم ساختار نهادي ناکارآمد در اين کشورها منجر شده و از اين رهگذر بـهصـورت
مانعي براي رشد و توسعه اقتصادي اين کشورها عمل کرده اسد.
مشاهده تجربه اغلب کشـورهاي صـادرکننده نفـد گويـاي ايـن واقعيـد اسـد کـه
وابستگي شديد ساختار اقتصادي اين کشورها به درآمدهاي نفتي و تعامـل ايـن درآمـدها بـا
چارچوب نهادي ناکارا و رانتي ،از يك سو ،موجب شده که در ايـن کشـورها بـه نهادهـاي
مشوق توليد توجه کافي نشـود و در نتيجـه بخـش بزرگـي از ظرفيـد هـاي توليـدي در ايـن
کشورها بالاستفاده باقي بماند و از سوي ديگر ،مشاهده ميشـود کـه نظـام تصـميم گيـري و
تخصيص منابع در اقتصادهاي نفتي بـه مـدد درآمـدهاي حاصـل از صـادرات نفـد بـا يـك
عارضه فرهنگي به نام کوته نگري در رابطـه بـا مسـاله اشـتغال مولـد نيـز دچـار شـده اسـد.
1- Rostow
2- Nurkse
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بدينگونـه کـه نظـام تصـميم گيـري و تخصـيص منـابع در اقتصـادهاي نفتـي بـهطـور معمـول
مالحظات کوتاهمدت در امر اشتغال را به مالحظات بلندمدت ترجيح داده و بـهجـاي حسـاس
شدن نسبد به مساله خطيري همچون اشتغال کوشش کرده تا هر تنگنا و هـر مشـكلي ،در ايـن
زمينــه را بــا تخصــيص ارز ناشــي از صــادرات نفــد در ظــاهر برطــرف کنــد در حــالي کــه
محدوديدها و تنگناها بسيار فراتر از محدوديدهاي ارزي اسد (صمديان.)69-67 :6932 ،
برآيند موارد مطرح شده گوياي اين حقيقد اسـد کـه يكـي از کانـالهـاي تبـديل
موهبد به نفرين منابع در اقتصادهاي نفتي به چارچوب نهادي ناکارا برمي گردد به میـمون
حساسيدزدايانه اي که تعامل درآمدهاي نفتي در چارچوب نهـادي رانتـي ،نسـبد بـه ابعـاد
اهميد مساله اشتغال و ظرفيـدهـاي اشـتغالزايـي در نظـام تصـميمگيـري و همچنـين افـراد
کشورهاي بهرهمند از منابع طبيعي (بهويژه نفد) ايجاد کرده اسد.
دغدغه اصلي مقاله حاضر پاسخ بـه ايـن سـوالهـا اسـد کـه تسـل فیـاي رانتـي و
انگيزههاي راند جـويي در کشـورهاي عیـو اوپـك (ناشـي از تعامـل درآمـدهاي نفتـي بـا
نهادهاي ناکارا) با چه مكانيزمها و سازوکارهايي موجب حساسـيدزدايـي و ظرفيـدزدايـي
(محدود کردن فرصدهاي شغلي جديد) از مساله اشتغال در اين کشورهاي شـده اسـد؟ و
چه راهكارهايي براي برون رفد از اين وضعيد وجود دارد؟ بنابراين ،فرضيه اصـلي تحقيـس
اين اسد که درآمدهاي حاصل از صادرات نفد در اقتصادهاي نفتـي بـا چـارچوب نهـادي
ناکارا بر توان اشتغالزايي اين اقتصادها تاثير منفي داشته اسد .الگوي نظـري مـورد اسـتفاده
در اين پژوهش به واسطه درهمتنيدگي شديد اقتصاد و سياسد در کشورهاي نفتي براسـاس
آموزههاي نهادگرايان جديد اسد.
اين مقاله در چهار بخش تنظيم شده اسد؛ بعد از بيان مقدمـه در بخـش دوم ،بـه ارائـه
الگوي نظري پژوهش و تحليل نقش چارچوب نهادي در نوه و نحـوه اثرگـذاري درآمـدهاي
نفتي بر ظرفيدهاي توليدي و اشتغال زايي اقتصـادهاي نفتـي خـواهيم پرداخـد و از ايـنگـذر
تحليلي از واقعيـد موجـود در کشـو رهاي عیـو اوپـك از منظـر سـهم نفـد در اقتصـاد ايـن
کشورها ،ساختار نهادي و ظرفيدهاي اشـتغالزايـي بيـان خواهـد شـد .در بخـش سـوم ،روش
تحقيس و نتايج برآورد مدل ارائه ميشود و در بخش چهارم از مقاله پيشرو ،به نتيجـهگيـري و
بيان راهكارهايي جهد بهبود ظرفيدهاي اشتغالزايي در اقتصادهاي نفتي پرداخته ميشود.
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 -2مباني نظری
 -1-2تحليل مكانيزم تعامل درآمدهای نفتي با چارچوب نهاادی كشاورهای
نفتخيز بر ظرفيتهای اشتغالزايي
در رابطه با نفد و تـاثير آن در کشـورهاي صـادرکننده نفـد مطالعـات گسـتردهاي توسـ
صاحبنظران حوزه اقتصاد و علـوم سياسـي صـورت گرفتـه اسـد .نتـايج اکثـر مطالعـات و
پژوهشهاي صورت گرفته توس محققان و انديشمندان ايـن حـوزه نظيـر :آتـي،)6339( 6
ساچز و وارنر ،)6336( 2کارل ( ،)6332رأس ،)6333( 9ساالي مارتين و سابرامانيا (،)2229
مهلوم و توريك ( ،)2225آنشاسي ،محدث و نيوجند ( ،)2266هـورواس و زينـالو ()2265
و ارقا و مسگان ( )2265بر نقش کيفيد مديريد درآمدهاي نفتي يا بهعبارتي نقش کيفيـد
چارچوب نهادي در جهد دهي آثار آن تاکيد دارد ،چراکه منـابع نفتـي و رانـد حاصـل از
آن بهطور ذاتي داراي اثرات منفي و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادي نيسـتند ،بلكـه ايـن
چارچوب نهادي کشورها اسد که مسير استفاده از نفد و تبعات اتخاذ ايـن مسـير را تعيـين
ميکند .در واقع ساختار نهادي ناکارآمد کـه دولـد ناکارآمـد و ضـعيف و سـاختار توزيـع
قدرت ناکارا ويژگي آن اسد ،اسـتفاده ناکـارا از درآمـدها را نتيجـه خواهـد داد و سـاختار
نهادي کارآمد که دولد کارآمد و قهار و سـاختار توزيـع قـدرت کـارا ويژگـي آن اسـد،
استفاده کارا از درآمدهاي نفتي را نتيجه خواهد داد (طاهرپور.)79 :6932،
در ادبيات نظري موجود در اين زمينه بيـان مـيشـود کـه درآمـدهاي نفتـي بـه طـور
مستقيم و به نحوه بيواسطه وارد زيرنظامهاي اقتصادي نميشود ،بلكه تحد يك چارچوب
نهادي به درون زير نظام اقتصادي راه مييابد .بنابراين عوامل نهادي نقش اساسـي در رابطـه
با تخصيص و توزيع راند حاصل از نفد و در نتيجه مكانيسم اثرگـذاري درآمـدهاي نفتـي
بر زيرنظامهاي اقتصادي خواهند داشد (همتـي .)26 :6936،بـر ايـن اسـاس هرچـه سـاختار
نهادي در يك فرآيند تاريخي به سطح پايداري ،بلوغ و استقرار يافتگي بـاالتر دسـد يافتـه
باشد ،ميزان تاثيرپذيري ساختار نهادي از راند عظـيم منـابع نفتـي کمتـر بـوده و چـارچوب
نهادي به نحو از پـيش تعيـين شـده رانـد نفـد را بـه سـمد زيـر نظـام اقتصـادي و سـطوح
1- Auty, 1993
2- Sachs and Warner, 1995
3- Ross, 1999
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سازماني هدايد کرده و نحوه تخصي ص و توزيـع رانـد را تعيـين خواهـد کـرد .تحـد چنـين
شرايطي ،تالش فعاالن اقتصادي در سطح سازماني جهد بهـرهبـرداري از فرصـدهـاي بـالقوه
کسب منفعد از منبع جديد راند ،بـه دليـل پايـداري ،بلـوغ و اسـتقراريافتگي سـاختار نهـادي
کارآمد ،نميتواند قواعد و ساختار بازي را دستخوش تغيير و تحول جدي کند .اما اگـر رانـد
نفد در حكومتي نوپا با نظام بوروکراتيك ضعيف و شـكننده وارد اقتصـاد شـود ،زمينـه بـراي
تبديل دولد در چارچوب سازمان حكومد به يـك دولـد رانتيـر فـراهم مـيشـود (مهلـوم و
توريك.)25 :2225 ،
تقويد و گسترش دولد رانتير طي يك فرآيند زماني در تعامل دولد رانتير و بسـتر
نهادي ،صورت ميگيرد و به تدريج کل چارچوب نهادي را دستخوش دگرگوني و تحـول
در راستايي ميکند که براي تقويد رشد و توسعه اقتصادي مناسب نبوده و يـا حتـي زيانبـار
خواهد بود (اسـتيونز .)962 :6932 ،چراکـه در چنـين شـرايطي تـالش فعـاالن اقتصـادي در
سطح سازماني جهد بهرهبرداري از فرصدهاي بالقوه کسب منفعد از منبع رانـد بـه دليـل
وجود ساختار نهادي نا کارآمـد ،قواعـد و سـاختار ،بـازي را در جهـد تـأمين منـافع عوامـل
سياسي و اقتصادي راندجو ،دستخوش تغيير و تحـول جـدي کـرده و در نتيجـه چـارچوب
نهادي طي فرآيند زماني به سمد ناکارايي و تشويس بيشتر فعاليـدهـاي رانـدجـويي سـوق
مييابد.
توافس عمـومي وجـود دارد کـه رانـد جـويي نتـايج نـامطلوبي بـراي اقتصـاد بـه بـار
ميآورد .راندجويي توجه را از اهداف بلندمدت توسـعه دور سـاخته و متوجـه تصـاحب و
خلس راند بيشتر ميکنـد .بنـابراين ،رانـدجـويي جريـان درآمـدهاي ثابـد و يكنواخـد را
کاهش داده و رشد اقتصادي را تحد تاثير قرار ميدهد .اختالل در تخصيص منابع ،کـاهش
فعاليد هاي مولـد ،کـاهش کـارايي اقتصـادي ،افـزايش نـابرابري اجتمـاعي و کنـدي رشـد
اقتصادي از پيامدهاي اصلي رفتارهاي راندجويانه هستند (ياوري و سلماني.)6 :6939 ،
درگاهي ( )6932بيان ميکند که اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي بـا
منابع فقير به شدت به رفتار راندجويي گرفتار ميشوند بهطوري که سياسد ملي ،تمايل در
به چنگ آوردن راند حاصل از منابع طبيعي دارد .وفـور منـابع طبيعـي فرصـدهـايي بـراي
راندجويي ايجاد ميکند که عامل مهم در تعيين سطح فساد بشمار ميآيد .به ايـن صـورت
که ،چگونه مي توان در اين درآمد بادآورده شريك شد؟ اين پرسشي اسد که در ذهن هـر
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کسي که از وجود چنين درآمدي آگاه ميشود يا آثار آن را در زندگي آن دسته از کساني
ميبيند که زودتر از آن بهرهمند شدهاند ،مطرح ميشود .اين بهرهمندان مغتنم بهطور معمـول
از درون سيستم سياسي يا نزديك به آن هستند .ترتيبهاي جديدي در اطراف هزينه کـردن
و براي به چنگ آوردن اين ثروت يا به زير کنتـرل گـرفتن آن در سـازماندهـي قـدرت در
جامعه شكل ميگيرد بهگونهاي که بر اساس استدالل کارل ( )6332بعیي بازيگران صـحنه
قدرت منافع خود را از طريس افزايش هزينه کلي براي جامعه و ايجاد مانع در مراحل تحـول
و پيشرفد کشور به چنگ ميآورند (طاهرپور.)62 :6932،
بنابراين مي توان گفد که وفور منابع طبيعي در چارچوب نهادي ناکارا موجب بروز
انحرافات و گرايشات خاصي در اقتصاد شده و از اين گـذر موجـب عقـبمانـدگي اقتصـاد
ميشود .از جمله اين انحرافات ميتوان به سوءمديريد دولدها در اسـتفاده از ايـن منـابع و
ضعف در تصميم سازي اقتصادي اشاره کرد .همچنين فراوانـي منـابع طبيعـي باعـث تشـديد
رفتارهاي راند جويانه در اقتصاد شـده و از ايـن طريـس باعـث اخـتالل در تخصـيص منـابع،
کاهش فعاليدهاي مولد ،کاهش کارايي اقتصادي و کنـدي رشـد اقتصـادي در کشـورهاي
صاحب منابع طبيعي ميشود (بهبودي و همكاران.)622 :6933 ،
در پاسخ به داليل شكسد توسعه اقتصادي مبتني بر فراواني منابع و در پاسخ بـه ايـن
سوال که چرا بيشتر کشورهاي صادرکننده نفد ،رشـد پايـدار و سـريعي را حتـي در دوران
وفور درآمدهاي نفتي تجربه نكرده اند؟ بايد به دنبـال عـواملي باشـيم کـه بـه تـداوم سـاختار
نهادي ناکارآمد در اين کشورها منجر ميشود و از اين گذر بهصورت مـانعي بـراي رشـد و
توسعه اقتصادي اين کشورها عمل ميکند .با توجه به مباني نظري ذکر شده ميتـوان گفـد
يكــي از مهــمتــرين عوامــل ايجادکننــده ايــن وضــعيد تســل فیــاي رانتــي و انگيــزههــاي
راندجويي در اقتصادهاي نفتي 6اسد.
سوال دوم اين اسد که تسل فیاي رانتي و انگيزههاي راندجويي بـر اقتصـادهـاي
نفتي (ناشي از تعامل درآمدهاي نفتي با نهادهاي ناکارا) با چـه مكـانيزمهـا و سـازوکارهايي
 -6اقتصادهاي نفتي آن دسته از اقتصادهايي اسد که در ابعاد مختلف به نفد وابستهاند بـهگونـهاي کـه در اقتصـاد ايـن
کشورها سهم باالي توليد نفـد در توليـد ناخـالص داخلـي و صـادرات نفـد در کـل صـادرات ديـده مـيشـود .بـراي
طبقهبندي اقتصادهاي معدني از اين نوه ،بانك جهاني آستانه راهنمايي تقريبـاً  62درصـد توليـد ناخـالص داخلـي و 72
درصد کل صاردات را در نظر ميگيرد (کارل.)77 :6933 ،
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موجب کاهش ظرفيدهاي اشتغالزايي در کشورهاي غني از منـابع طبيعـي (بـهويـژه نفـد)
مي شود؟ در ادبيـات اقتصـادي موجـود در ايـن زمينـه بيـان مـيشـود ،چـارچوب نهـادي بـا
شكلدهي ساختارهاي انگيزشي در جهد حمايد از توليد و همچنين با فـراهم کـردن بسـتر
مناسب براي فعاليدهاي مولد ،ميتواند به عنوان يك عامل پـيشبرنـده ظـاهر شـده و يـا بـا
ايجاد انحراف از توليد و افزايش هزينههاي مبادالتي به عنوان يك عامل بازدارنده نقش ايفا
ميکند .ازاينرو ،چـارچوب نهـادي کـه تقويـدکننـده رانـدجـويي اسـد ،منـابع کميـاب
کارآفريني را بهآساني به خروج از فعاليدهاي مولد تشويس و بهسوي فعاليدهـاي غيرمولـد
هدايد ميکند .اين مساله بهويژه در کشورهاي نفدخيز بـهعلـد رانـد ناشـي از صـادرات
نفد با اهميدتر و به غايد پيچيدهتر اسد.
نمودار ( )6مكانيزمهاي موثر بر حساسيدزدايـي از ظرفيـدهـاي اشـتغالزايـي را در
اقتصادهاي متكي به نفد نشان ميدهد .اين نمودار بـهخـوبي الگـوي وابسـتگي بـه مسـير را
براي کشورهاي در حال توسعه نفتي به نمايش ميگـذارد .بـا توجـه بـه نمـودار ( ،)6تعامـل
درآمدهاي نفتي با چارچوب نهادهـاي ناکارآمـد و کژکـارکرد بـراي دولـد ايـن تـوهم را
ايجاد ميکند که درآمدهاي نفتي گنجي بي پايان اسد و به کمك اين نوه درآمد ميتواند
عقبماندگيها را جبران کند و پلههاي ترقي اقتصادش را سريعتر بريمايد (طـاهرپور:6932،
 .) 55بر اين اساس اثر توهم پولدار شدن و خود را فعـال مايشـاء ديـدن آن هـم بـا افـس ديـد
کوتهنگر موجب ميشود که دولدهاي نفتي ،توسـعه مبتنـي بـر نفـد را پايـهريـزي کننـد و
توزيع راند نفد را مبناي کار خود قـرار دهنـد و از ايـن گـذر رفتـارهـاي رانـدجويانـه را
پايهريزي کنند (طاهرپور.)6932 ،
طبــس اســتدالل مــومني ( ،)6932دولــدهــاي نفتــي شــروه بــه تزريــس نفــد بــه تمــام
بخشهاي اقتصادي ميکنند ،بدون آنكه علل اصلي توسعهنيافتگي شناسايي شود و براي آن
چارهاي انديشيده شود ،غافل از اينكه تزريس نفد به اقتصاد در چـارچوب نهـادي ناکـارا نـه
تنها منجر به توسعه نميشود ،بلكه ميتواند آينده رشد و توسعه را محدودتر کند.
مومني استدالل ميکند که نحوه توزيع راند از يكسو در درون خود دولد منجـر
به رونسگيري خارقالعاده انگيـزههـاي رانـدجـويي ميـان مسـئوالن و کـارگزاران دولتـي و
مسابقه بيامان آنها براي کسب راند هر چه بيشتر و کاناليزه کردن آنهـا در دسـتگاههـاي
معين و درنهايد گسترش فساد مالي ميشود (مومني .)22 :6932،و از سوي ديگر تخصيص
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همراه با اسراف و تبذير منابع در ساختار دولد به کاهش شديد انگيزههاي دانـايي در درون
خود دولد ميانجامد (مومني.)63 :6936 ،
تسل انگيزههاي راندجويي به ايجاد ابهـام در حقـوق مالكيـد ،اجـراي ضـعيف و
ناقص قوانين ،افزايش زمينههاي فسـاد و رشـوهخـواري ،جلـوگيري از جريـان اطالعـات در
بازار ،افزايش عدم اطمينان نسبد به رفتار کارگزاران ،افزايش عدم اطمينان نسبد به اجراي
قراردادها ،ممانعد از همكاري و تعاون بين طرفهاي مبادله ،افزايش هزينههاي مبادلـه و ...
مي شود .برآيند تمامي اين موارد منجر به اين مساله ميشـود کـه فعاليـدهـاي رانـدجويانـه
مقدم بر فعاليدهاي توليدي شود.
همانطور که در نمودار ( )6مشاهده مي شـود ،زمـاني کـه درآمـد نفـد بـا چـارچوب
نهــادي کژکــارکرد در تعامــل قــرار مــيگيــرد از آنجــا کــه چــارچوب نهــادي کژکــارکرد
تقويدکننده راندجويي اسد ،منابع کمياب کارآفريني را به آساني به خـارج از فعاليـدهـاي
مولد تشويس و به سوي فعاليـدهـاي غيرمولـد هـدايد مـيکنـد .در نتيجـه دالرهـاي ناشـي از
صادرات نفد براي کشور موجب تسل رفتار راندجويانه بر فعاالن اقتصـادي ،تكيـه بـيش از
حــد بــر واردات ،تحميــل نظــاموار سياســدهــاي ضــد توليــدي ،بالاســتفاده مانــدن بخشــي از
ظرفيد هـاي توليـدي کشـور ،از بـين رفـتن تناسـب ميـان صـالحيدهـا و برخـورداريهـا و...
ميشود.
بدين گونه که رفتار انساني ،حقوق مالكيد و هزينـههـاي مبادلـه را بـه سـمد رونـس
بخشي فعاليدهاي اقتصـادي هـدايد نمـيکنـد و بيشـتر دغدغـههـاي کوتـاهمـدت و منـافع
زودگذر کارگزاران مبناي تنظيم رواب اين ساخد اجرايي با فعاليدهاي اقتصادي ميشود.
بنابراين ،پيامد ناامني حقوق مالكيد آثار خود را در قالب قاعدههاي رفتاري مسل بنگاههـا
در کادري سه محوري منعك ميکند .به اين معني که بنگاههـا بـه سـمد فعاليـدهـاي بـا
سرمايه اندک ،نيازمند قراردادهاي کوتاهمدت و مقيـاس کوچـك توليـد حرکـد خواهنـد
کــرد (نــورث .)629 :6922 ،يعنــي طــول و عــرض بنگــاههــا بســيار کوچــك مــيشــود و
ظرفيدهاي سازماني که در اين چارچوب شكل ميگيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بود.
مجموعه موارد مطرح شده منجر به عدم بهرهمندي از مزاياي تقسيم کار و تخصصي
شدن امور ،دسد نيـافتن بـه صـرفه هـاي ناشـي از مقيـاس و درنهايـد افـزايش هزينـه توليـد
ميشود .نتيجه طبيعي اين مسائل و مشكالت –درصورتيکه حل و فصـل آن در چـارچوب
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نمودار ( -)1سازوکارهای تاثیرگذاری درآمدهای نفتی در چارچوب نهادی کژکارکرد در ظرفیتزدایی از تولید و اشتغال

چارچوب نهادی
ناکارا و رانتی
تزریق درآمدهای
نفتی به اقتصاد
دولت
نفتی

فشار برای
کسب

کسب رانت
نفتی
قاعدهبازی

توسعه مبتنی
بر نفت

تزریق نفت
به تمام
بخشهای

ایجاد ساختار
انگیزشی
مبتنی بر

جلوگیری از جریان اطالعات در بازار
ایجاد ابهام در حقوق مالکیت
اجرای ضعیف و ناقص قوانین

افزایش زمینههای فساد و رشوهخواری
افزایش عدم اطمینان نسبت به اجرای قراردادها
تسلط رفتار رانتجویانه بر فعاالن اقتصادی
جایگزینی مشارکت ملی در اقتصاد با واردات افسارگسیخته
بالاستفاده ماندن بخش بزرگی از ظرفیتهای تولیدی
از بین رفتن رابطه متوازن میان صالحیتها و برخورداریها
محرومیت از دانش ضمنی به مثابه کلید اصلی مزیت رقابتی
تحمیل نظاموار سیاستهای ضد تولیدی

قاعده رفتاری مسلط بر بنگاههای اقتصادی
1

2

3
گرایش بنگاهها به سمت

گرایش بنگاهها به سمت

گرایش بنگاهها به سمت

مقیاس کوچک تولید

قراردادهای کوتاهمدت

فعالیتهای با سرمایه اندک

کاهش ظرفیتهای سازمانی

کاهش ظرفیتهای اشتغالزایی

تحلیل رفتن
ظرفیتهای
اشتغالزایی

افزایش بیکاری آشکار و پنهان
نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه
تشدید عقبماندگی بافت فنی
تولید

ماخذ :یافتههای تحقیق

کوچک شدن مقیاس بنگاههای تولیدی

ضربه به
اشتغال

ضربه به

دست نیافتن به صرفهجوییهای ناشی از

ساختار

مقیاس

تولیدی

عدم تقسیم کار و تخصصی شدن امور

تقاضا برای نیروی
کار یک تقاضای
مشتق شده است.

افزایش هزینههای تولید
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يك برنامه سنجيده مورد توجه قرار نگيرد -از يك طرف ،ضربه سنگيني را به بنيـه توليـدي
کشورهاي نفتي ميزند و از طرف ديگر ،ضربهاي بـه غايـد سـنگينتـر را بـه ظرفيـد هـاي
اشتغالزايي 6اين اقتصادها وارد ميسازد .زيرا تقاضا براي نيروي کار ،تقاضـاي مشـتس شـده
اسد و اشتغال حلقه آخر توليد اسد و تا سرمايهگذاري و توليد انجام نگيرد ،اشتغال ايجـاد
نميشود .به اين ترتيب در غياب چارچوب نهـادي کارآمـد و باکيفيـد ،يـك مـدار شـوم و
بسته با خصلتي ديناميك و با روابطي پيچيده ايجاد ميشود.
بهعنوان مثال ،مشـكالت تبعـي بيكـاري و مشـكالت اجتمـاعي و فرهنگـي آن ،فقـر
گسترده و عدم مشارکد فعال و سازنده قشرهاي وسيع مردم در فعاليدهاي اقتصادي ،نزول
سهم نسبي تشكيل سرمايه و تشديد عقبماندگي بافد فني توليد در ارتبـاط متقابـل و چنـد
جانبه با يكديگر درنهايد به تداوم رکود توليد ميانجامد و دوباره تمامي فرآيند ايـن حلقـه
و مدار شوم از نو شروه مي شود .در اين جا روشن ميشود افزايش درآمـدهاي ارزي ناشـي
از صادرات نفد به جاي آنكه فرصتي براي بالندگي توليد و اشتغال کشـورهاي نفتـي باشـد
در چارچوب نهادي ناکارا و کژکارکرد از طريس ضربه زدن به بنيه توليدي کشور و محدود
کردن ظرفيدهاي اشتغالزايي اقتصاد ملي درنهايد منجر به تبديل موهبد منـابع طبيعـي بـه
نفرين منابع ميشود.

 -2-2بررسي كشورهای صادركننده نفت از منظر سه شاخص «سهم نفت در اقتصاد»،
«شاخص نهادی»« ،اثرگذاری نفت و ساختار نهادی بر ظرفيتهای اشتغالزايي»
براي دستيابي به تصويري جامع از واقعيـد موجـود در کشـورهاي عیـو اوپـك  2سـعي بـر آن
اسد که وضعيد اين کشورها از منظر سه شاخص« ،سهم نفـد در اقتصـاد»« ،شـاخص نهـادي»،
«اثرگذاري نفد و ساختار نهادي بر ظرفيدهاي اشتغالزايي» مورد بررسي و واکاي قرار گيرد.

 -6در پژوهش حاضر منظور از ظرفيدهاي اشتغالزايي ،ميزان نيروي کاري اسد که در هر سال نسبد به سـال قبـل بـه
جمع نيروهاي مشغول به فعاليد (شاغل) اضافه ميکند.
 -2کشورهاي عیو اوپك شامل الجزايـر ،آنگـوال ،ليبـي ،نيجريـه ،اکـوادور ،ونـزوئال ،ايـران ،عـراق ،کويـد ،قطـر،
عربستان سعودي و امارات متحده عربي اسد.
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الف -سهم نفد در اقتصاد
بررسي عملكرد کشورهاي صادرکننده نفد ( )OPECطي سالهاي  2222تا  2267حـاکي
از ايـن حقيقـد اسـد کـه ايـن اقتصــادها در زمـره اقتصـادهاي نفتـي قـرار دارنـد .براســاس
طبقهبندي بانك جهاني ،اقتصـادهاي نفتـي ،اقتصـادهايي هسـتند کـه درآمـدهاي حاصـل از
صادرات نفد  62درصد توليد ناخالص داخلي و  72درصد کل صادرات را پوشش دهد.
نمودار ( )2نشان مـيدهـد کـه طـي دوره  69سـال موردبررسـي بـهطـور متوسـ در
کشورهاي عیو اوپك سهم درآمدهاي حاصل از نفد در توليد ناخـالص داخلـي بـاالتر از
 62درصد بوده اسد؛ کشور اکوادور با سهم حدود  67/6درصد و کشـور آنگـوال بـا سـهم
 59درصد از نفد در توليد ناخالص داخلي بـه ترتيـب کمتـرين و بيشـترين سـهم را در ايـن
شاخص به خود اختصاص دادهاند.
نمودار ( -)9متوسط درصد سهم نفت از تولید ناخالص داخلی و کل صادرات در کشورهای عضو اوپك 9119 -9113
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سهم درآمد حاصل از صادرات نفت به كل درآمدهای صادراتي

سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت از توليد ناخالص داخلي

مأخذ :محاسبات تحقیق براساس دادههای اوپك و بانك جهانی

همچنـين بررســي ســهم درآمــدهاي حاصــل از صــادرات نفــد بــه کــل درآمــدهاي
صادراتي کشورهاي عیو اوپك گوياي اين حقيقد اسد کـه سـهم عمـدهاي از صـادرات
اين کشورها مربوط به صادرات نفد اسد .بـا توجـه بـه نمـودار ( )2مشـاهده مـيشـود کـه
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کمترين سهم مربوط به کشور امارات (نزديك بـه  72درصـد) و بيشـترين سـهم مربـوط بـه
عراق (حدود  33درصد) در سالهاي  2267تا  2222بوده اسد.
ب -شاخص نهادي
بررسي شاخص کل حكمراني بهعنوان يك شاخص اصلي در نشان دادن کيفيد نهادهـا بـراي
کشورهاي عیو اوپك گوياي اين واقعيد اسد که بهطـور متوسـ در بـازه زمـاني  2222تـا
 2267کشــورهاي مــوردنظر در شــاخص حكمرانــي عملكــرد مناســبي نداشــتهانــد و اغلــب
کشورهاي عیو اوپك از منظر اين شاخص نهادي در جايگاه ضعيفي قرار گرفتهاند.
براساس نمودار ( )9در بين کشورهاي عیو اوپك ،قطر بهترين عملكـرد و عـراق ،بـدترين
عملكرد را داشته اسد .ايران نيز با کسب نمره  -6از جايگاه چندان مناسبي برخوردار نيسد.
با توجه به نمودارهاي ( )2و ( )9اين نتيجه حاصل ميشود که نمونه موردبررسـي در
اين پژوهش مربوط به کشورهايي مـيشـود کـه نفـد در اقتصـاد آنهـا نقـش مـؤثري ايفـا
ميکند (اقتصادهاي نفتي) و داراي چارچوب نهادي ضعيف و ناکارا هستند.
نمودار ( -)8متوسط شاخص حکمرانی کل برای کشورهای عضو اوپك ( 9119 -9113درصد)
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مأخذ :بانك جهانی
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ج -اثرگذاري نفد و ساختار نهادي بر ظرفيدهاي اشتغالزايي

6

اثرگذاري نفد و ساختار نهادي بر ظرفيدهـاي اشـتغالزايـي در نمودارهـاي ( )7تـا ( )5بـه
تصوير کشـيده شـده اسـد .براسـاس نمـودار ( )7سـهم عمـدهاي از درآمـدهاي حاصـل از
صادرات در کشورهاي عیـو اوپـك مربـوط بـه صـادرات نفـد اسـد ،امـا ايـن درآمـدها
هيچگونه رابطه معناداري با ظرفيدهاي اشتغالزايي در اين کشورها برقرار نكرده و ظرفيـد
اشتغالزايي به مدد افزايش اين درآمدها رشد چنداني نداشته اسد.
نمودار ( -)3متوسط سهم درآمدهای صادراتی و رشد اشتغال در کشورهای عضو اوپك ( 9119 -9113درصد)

مأخذ :محاسبات تحقیق براساس دادههای اوپك و بانك جهانی

در نمودار ( )6ساختار نهادي کشورهاي عیو اوپـك بـا ظرفيـدهـاي اشـتغالزايـي
آنها مورد مقايس ه قرار گرفته اسد .با توجـه بـه ايـن نمـودار ،چـارچوب نهـادي ضـعيف و
شكننده در کشورهاي عیو اوپك با ايجاد انحراف از توليد و افزايش هزينههـاي مبـادالتي
به عنوان يك عامل بازدارنده در ايجاد ظرفيدهاي اشتغالزايي نقش ايفا کرده اسد .بـهايـن
صورت که در بين کشورهاي عیو اوپك آن کشـورهايي کـه در شـاخص نهـادي جايگـاه
ضعيفتري داشتند از ظرفيدهاي اشتغالزايي محدودتري نيز برخوردار بودهاند و برعك .
 -6متوس بيكاري در کشورهاي صادرکننده نفد (اوپك) ،دو رقمـي اسـد ،ازايـنرو ،ايـن اقتصـادها نيازمنـد ايجـاد
اشتغال براي استفاده از ظرفيدهاي انساني خود و درنتيجه براي دستيباي به رشد و توسعه هستند.
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نمودار ( -).متوسط شاخص نهادی و رشد اشتغال در کشورهای عضو اوپك 9119 -9113

مأخذ :محاسبات تحقیق براساس دادههای اوپك و بانك جهانی

بهعنوان شاخص ديگري در اين زمينه ،ميتوان تغييرات رشد اقتصادي و درآمدهاي
نفتــي را در کشــورهاي عیــو اوپــك مــورد واکــاوي قــرار داد .تغييــرات رشــد اقتصــادي و
درآمدهاي نفتي در کشورهاي عیو اوپـك در مجموعـه نمـودارهـاي ( )5نشـان داده شـده
اسد .با توجه به اين نمودارها ،مشاهده ميشود که نوسانات درآمدهاي نفتي در کشـورهاي
عیو اوپك منجر به نوسانات رشد اقتصادي شده اسد .بهاين صورت که کشـورهاي عیـو
اوپك در سالهايي که با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه شدهاند ،رشد اقتصادي نيز افزايش
يافته و در سالهايي که اين کشـورها بـا کـاهش درآمـدهاي نفتـي روبـهرو بـودهانـد ،رشـد
اقتصادي با تبعيد از درآمدهاي نفتي کاهش يافته اسد.
همچنين طبس مجموعه نمودارهاي ( )5بهعلد اينکه درآمدهاي نفتي فزاينده ارتباط
متناسبي با ساير بخشهاي اقتصادي کشورهاي عیو اوپك نداشتهاند ،در نتيجه ايـن نـوه از
درآمدها نتوانسته منجر به رشد باثبات و متناسبي در روند توليد ناخالص داخلي شود .بر ايـن
اســاس ،مشــاهده مــيشــود کــه طــي دوره مــورد بررســي رشــد توليــد ناخــالص داخلــي در
کشورهاي عیو اوپك همواره بيثبات بوده اسد .اين شـواهد گويـاي ايـن حقيقـد اسـد
که اقتصاد کشورهاي عیو اوپك با درآمدهاي نفتي حرکد کرده و وابسته بـه درآمـدهاي
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نفد اسد .وابستگي اقتصاد اين کشورها به درآمدهاي نفتي در چارچوب نهادي ناکارآمد،
باعث شده اسد که نوسانات قيمد نفد ،سبب نوسـانات مهمـي در اقتصادشـان شـود .ايـن
نوسانات موجب نااطمينان ي فعاالن اقتصـاد نسـبد بـه آينـده بـازار ،کوچـك کـردن مقيـاس
توليد ،کاهش فعاليدهاي مولد ،تغيير ترکيب توليد محصول و ...شده اسد.
بنابراين ميتوان گفد تزريس درآمـدهاي نفتـي در چـارچوب نهـادي ناکـارا از طريـس
ضربه زدن به بنيه توليدي ،موجب کاهش ظرفيدهاي سازماني و بهتبع آن کاهش ظرفيدهـاي
اشتغالزايي اقتصاد شده و ازاينرو ،نفرين منابع را براي آنها به ارمغان آورده اسد.
نمودار ( -)1روند رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی
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ادامه نمودار ( -)1روند رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی
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 -3تجزيه و تحليل يافتهها
 -1-3ارائه مدل
پژوهش حاضر از نوه تحليل آماري و علي مقايسهاي اسد .در اين مطالعه رشـد اشـتغال بـه
عنوان متغير وابسته و نشاندهنده ظرفيدهاي اشتغال ايجـاد شـده در هـر يـك از کشـورهاي
عیــو اوپــك در نظــر گرفتــه شــده اســد .بــه پيــروي از مباحــث نظــري و تجربــي تصــريح
اقتصادسنجي معادله برآورد مدل پژوهش به صورت رابطه ( )6خواهد بود:
( )6

empit  i  1Oil it  2GGI it  3Oil it GGI it  X it    it

کــه در آن متغيــر  empitنشــاندهنــده ظرفيــدهــاي اشــتغالزايــي GGIit ،دربردارنــده
شاخصهاي حكمراني (شامل شاخص کل حكمراني ،کنترل فساد ،تامين قیـايي و کيفيـد
مقررات) Oil it ،نسبد درآمد حاصل از صادرات نفد بـه  Oil it GGI it ،GDPاثـرات
متقابل بـين درآمـد حاصـل از صـادرات نفـد بـه  GDPو شـاخصهـاي حكمرانـي اسـد.

همچنين  X itمتغيرهاي کنترلـي شـامل  Inv itنسـبد سـرمايهگـذاري بـه GDPPit ،GDP
درآمد سرانه و  Inf itنرخ تورم بـراي کشـور  iدر دوره زمـاني  tنشـان مـيدهـد  i .نيـز
اثرات ثابد کشوري يا همان عرض از مبدأهاي ويژه هر مقطـع اسـد .عبـارت حاصلیـرب
بين  Oil itو  GGI itبه منظور بررسي فرضـيه نفـرين منـابع طبيعـي در کشـورهاي بـا کيفيـد
نهادي پايين وارد ميشود.
تاثير منفي درآمدهاي حاصل از صـادرات نفـد روي ظرفيـدهـاي اشـتغالزايـي بـا
استفاده از دو پديده توضيح داده ميشود؛ مورد اول بيمـاري هلنـدي اسـد .بـه بيـان ديگـر،
افزايش درآمدهاي نفتي باعث کوچك شدن بخش قابل مبادله و حرکد سـرمايه و نيـروي

کار از ساير بخشها به بخش غيرقابل مبادله ميشـود (کـوردن و نيـاري 66332 ،و ايگـرت،
 .)22223مورد دوم پديده نفرين منابع طبيعـي اسـد کـه بـا اسـتفاده از نهادهـا توضـيح داده
ميشود .درواقع کشف منابع طبيعي جديد باعث افزايش راند و فساد در اقتصـاد مـيشـود.

Neary, 1982

1- Corden and
2- Egert, 2009
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در اين حالد منابع طبيعي داراي اثر غيرمستقيم روي رشد اقتصادي از طريـس نهادهـا هسـتند

(ساچز و وارنر (.)6)2226

عبارت حاصلیرب براي شاخص حكمراني کل ،کنتـرل فسـاد ،کيفيـد مقـررات و
تامين قیايي وارد ميشود .بنايراين معادله کامل برآوردي به صورت رابطه ( )2اسد.
( )9

empit  i  1Oil it  2GGI it   3Oil it GGI it  4 Inv it 

5GDPPit  6 Inf it   it

در حقيقد فرم تبعي معادله بهصورت رابطه ( )9اسد.
( )9

) empit  f (Oil it ,GGI it ,Oil it GGI it , Inv it ,GDPPit , Inf it

اکنون به معرفي تعيينکنندههاي ظرفيدهاي اشتغالزايي در  62کشور عیـو اوپـك
طي دوره زماني  2222تا  2267پرداخته ميشود .دادههاي مربوط بـه متغيرهـاي حكمرانـي،
درآمد سرانه و نرخ تورم از بانك جهاني ،متغيرهاي نسبد درآمد حاصل از صـادرات نفـد
به توليد ناخالص داخلي و نسبد سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي از بيـزين

مـانيتور

استخراج شده اسد.
شــاخصهــاي حكمرانــي :بــا توجــه بــه همروشــاني بســيار زيــاد و همبســتگي بــاالي
شاخصهاي حكمراني 2با يكديگر ،کافمن و کراي ( )2223عالوه به بررسـي همـه زوايـاي
حكمراني و ايجاز در سخن ،تنها از  7شاخص زير استفاده کردهاند.
شاخص کل حكمراني (  :) GGميانگين سـاده شـش شـاخص حكمرانـي منطبـس بـا
تعريف بانك جهاني اسد که وضعيد کلـي حكمرانـي را در هـر جامعـه ترسـيم مـيکنـد.
براساس مفاهيم نظري اقتصاد سياسي به احتمال فراوان دولدهايي که وابستگي شـديدي بـه
درآمدهاي ناشي از فروش منابع طبيعي بهويژه نفد و گاز دارند (دولدهاي رانتير) در برابـر
اقدامات و فعاليدهاي خود پاسخگويي کمتري به شهروندانشان خواهند داشد.
کيفيد مقررات ( :)RQتوانايي دولد را در تـدوين و اجـراي سياسـدهـاي اقتصـادي
شفاف و دوسددار بازار ميسنجد .شاخص  RQاستحكام و کيفيد بوروکراسي را ميسـنجد
که ميتواند همانند کمينهکننده و تكانهگير شـوکهـا و چـرخشهـاي سياسـتي دولـدهـا در
اقتصاد عمل کند و موجب افزايش اعتماد مردم و سرمايهگذاران به نظام حاکم شـود (موسسـه
1- Sachs and Warner, 2001
 -2شاخصهاي حكمراني بين  -9و  9برآورد ميشود که اعداد بزرگتر نشاندهنده پيامدهاي بهتر حكمراني اسد.
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توسعه خارجي .)2225 ،6به نظر ميرسد اين موضوه در کشورهاي نفدخيـز کـه درآمـدهاي
مالياتي دولد نسبد به درآمدهاي نفتي اندک اسد ،بيشتر قابل مالحظه باشد.
تأمين قیايي ( :)RLاين شاخص بر بيطرفي سيسـتم قیـايي و دادگـاههـا ،ضـماند
اجراي قراردادها و پشتيباني از حقوق داراييهاي فيزيكي و معنـوي داللـد دارد (کـافمن و
کراي .) 2266 ،2به احتمال فـراوان ،کاسـتي در نظـام قیـايي خـواه ناشـي از عـدم پـذيرش
حاکميد از سوي مـردم و خـواه وفـور منـابع يـا هـر علـد ديگـري باشـد ازطريـس کـاهش
انگيزههاي مولـد سـرمايه گـذاري و فعاليـد نوآورانـه و خالقانـه ،رشـد و توسـعه بلندمـدت
اقتصادي را به شدت آسيبپذير ميکند.
کنترل فساد ( :)CCاين شاخص بر مبارزه با کاربرد قدرت عمومي و سياسدگذاري
براي دستيابي به منافع شخص برخي گـروههـاي داراي نفـوذ و نخبگـان سياسـي اشـاره دارد
(کافمن و کراي .)2223 ،سطح فساد بهوسيله کاستيهاي سيستم سياسي مشخص ميشـود و
فساد مالي (بـراي مثـال ،درخواسـدهـا بـراي پرداختـيهـاي ويـژه و رشـوههـاي مـرتب بـا
پروانههاي صـادرات و واردات ،محـدوديدهـاي ارزي بـراي شـهروندان داخلـي يـا ارزيـابي
مالياتي) ،پشتيباني بيش از حد از منافع گروههاي صـاحب نفـوذ ،انتصـابهـاي خويشـاوندي و
عدم شايستهساالري يا گروههاي تامين مالي پنهاني و  ...را دربرميگيرد (گوئـل و کـارهونن،9
 )2223که همگي پيامدهاي زيانبار براي رونس اقتصاد در بلندمدت به همراه دارد.
شاخص هاي مطرح شده هر يك به نحوي جايگزيني براي نشان دادن کيفيد نهادي
در کشورهاي عیو اوپك اسد .در مطالعات متعدد همچون پورجوان و همكـاران ()6932
از شاخص هاي حكمراني بـراي نشـان دادن کيفيـد نهـادي اسـتفاده بـه عمـل آمـده اسـد.
ازاينرو ،در اين مطالعه نيز از شاخصهاي حكمراني براي نشان دادن کيفيد نهادي اسـتفاده
شده اسد.
نسبد درآمد حاصل از صادرات نفد به توليد ناخالص داخلي (  :) Oil itايـن متغيـر،
جايگزيني براي نشان دادن ميزان اثرگذاري نفد بر اقتصاد کشورهاي مورد بررسـي اسـد،
چراکــه بــر اســاس طبقــهبنــدي بانــك جهــاني ،اقتصــادهاي نفتــي ،اقتصــادهايي هســتند کــه
1- Overseas Development Institute
2- Kaufmann and Kraay
3- Goel and Korhonen

 12فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،16تابستان 6931

درآمدهاي حاصل از صادرات نفـد  62درصـد توليـد ناخـالص داخلـي و  72درصـد کـل
صادرات آنها را پوشش دهد .از ايـنرو در ايـن مطالعـه از سـهم صـادرات نفـد در توليـد
ناخالص داخلي کشورهاي عیو اوپك براي نشان دادن تاثيرگـذاري نفـد بـر اقتصـاد ايـن
کشورها استفاده شده اسد.
نسبد سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي (  :) Inv itاين متغيـر جـايگزيني جهـد
نشان دادن تشكيل ظرفيدهاي سازماني براي توليد اسد و از آنجا کـه تقاضـا بـراي نيـروي
کار ،تقاضاي مشتس شده و اشتغال حلقه آخر توليد اسد و تا سرمايهگـذاري و توليـد انجـام
نگيرد ،اشتغال ايجاد نميشود ،در اين مطالعه انتظار بر ايـن اسـد کـه افـزايش ظرفيـدهـاي
سرمايهگذاري ،افزايش ظرفيدهاي اشتغالزايي را به همراه داشته باشد.
درآمد سرانه (  :) GDPPitمطالعات بسياري تأييد ميکنند که اين متغير نقش بسزايي
در بهبود حكمراني دارد بـه طـوري کـه کشـورهايي بـا درآمـد و اسـتاندارد زنـدگي بـاالتر،
ترجيحات قويتري براي توسعه نهادي و شاخصهاي حكمراني بهتر دارند .بـه بيـان ديگـر،
کشورهاي پيشرفته صنعتي منابع مالي بيشتري براي بهبود مقررات دولتي ،مردمسـاالري و يـا
مبازه با فساد دارند .بنابراين انتظار ميرود درآمد سرانه ،اثر مثبتي بر نهادها و از اينگذر اثـر
مثبتي بر توليد و ظرفيدهاي اشتغالزايي در اقتصاد داشته باشد.
نرخ تورم (  :) Inf itبراساس نظريه فيلير

بين نرخ بيكاري و تورم ،رابطـه معكـوس

وجود دارد .در اين راسـتا در مقالـه حاضـر نيـز انتظـار بـر ايـن اسـد کـه بـين ظرفيـدهـاي
اشتغالزايي و تورم رابطه مثبد وجود داشته باشد .بنابراين وجـود تـورم بـه منزلـه دورههـاي
رونس اقتصادي محسوب ميشود که بهعنوان محرکي براي ايجاد ظرفيدهـاي اشـتغالزايـي
اقتصاد بهشمار ميآيد.
در ادامه به برآورد مدل ،ارائـه نتـايج و تجزيـه و تحليـل يافتـههـاي حاصـل شـده از
برآورد مدل پرداخته ميشود.
 -2-9برآورد و ارائه نتايج مدل و تجزيه و تحليل يافتهها
در ابتداي اين بخش ،ابتدا آزمونهاي انتخـاب رهيافـد مناسـب بـا اسـتفاده از آزمـونهـاي
متعارف  Fليمر و بروش پاگـان جهـد معنـاداري اثـرات ثابـد و آزمـون معنـاداري اثـرات
تصادفي هاسمن براي هر چهار مدل تحقيس انجام خواهد شد.

درآمدهای نفت ،نهادها و ظرفيتهای اشتغالزايي 16 ...
جدول ( -)1نتایج آزمونهای انتخاب رهیافت مناسب
مدل اول
عنوان آزمون

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

(کیفیت مقررات)

(تامین قضایی)

(کنترل فساد)

3/11

8/18

3/.9

8/11

()1/11

()1/11

()1/11

()1/11

38/83

31/11

38/1.

31/111

()1/11

()1/11

()1/11

()1/11

(شاخص کل
حکمرانی)

آماره  Fلیمر
آماره بروش پاگان
منبع :محاسبات تحقیق

بر پايه نتايج بهدسد آمده ،در چهار مدل تحقيس آماره  Fآزمون ليمر با تعداد درجـات
آزادي برابر با  66و  695معنادار اسد .از ايـنرو اثـرات انفـرادي مقـاطع معنادارنـد .همچنـين،
آماره آزمون بروش پاگان که داراي توزيع کاي دو با درجه آزادي برابر با  ،66معنادار اسـد.
با استناد به اين دو آزمون ،در هر چهار مدل تحقيس اثرات انفرادي مقـاطع ،معنـادار هسـتند .در
ادامه جهد انتخاب بين مدل هاي اثرات ثابد و تصـادفي از آزمـون هاسـمن اسـتفاده
مي شود .نتايج اين آزمون در جدول (  ) 2گزارش شده اسد.
جدول ( -)9نتایج آزمون هاسمن جهت انتخاب بین مدل اثرات ثابت و تصادفی
مدل اول
عنوان آزمون

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

(کیفیت مقررات)

(تامین قضایی)

(کنترل فساد)

11/11

1/8.

11/11

11/93

()1/11

()1/81

()1/11

()1/18

(شاخص کل
حکمرانی)

آماره هاسمن
منبع :محاسبات تحقیق

در مدل اول تا سوم ،آماره آزمون هاسمن که دا راي توزيع کاي دو با  3درجه
آزادي اسد ،در هيچ کدام از سطوح  6 ،6و  62درصد معنادار نيسد ،از اين رو فرض
صفر اين آزمون مبني بر تصادفي بودن اثرات تصادفي قابل رد نيسد .به ايـن ترتيـب
مدل اول ،دوم و سوم براساس روش اثرات تصادفي برآورد خواهد شـد .بـراي مـدل
چهارم نيز ا ز آنجا که آماره آزمون هاسمن معنادار اسد ،روش مناسب براي بـرآورد
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اين مدل ،رويكرد اثرات ثابد خواهد بود .در ادامه نتايج برآورد مدل در جدول ( )9
ارائه شده اسد.
جدول ( -)8نتایج حاصل از برآورد چهار مدل تحقیق
ضرایب متغیرها
مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

-1/11
()1/18

-1/18
()1/19

-1/18
()1/11

-1/11
()1/11

GGit

3/88
()1/13

-

-

-

RQit

-

9/33
()1/11

-

-

RLit

-

-

8/31
()1/1.

-

CCit

-

-

-

9/1
()1/11

Oilit  GGit

-1/98
()1/18

-

-

-

Oilit  RQit

-

-1/31
()1/11

-

-

Oilit  RLit

-

-

-1/13
()1/18

-

Oilit  CCit

-

-

-

-1/.8
()1/11

Invit

1/3.
()1/111

1/98
()1/1111

1/13
()1/119

1/11
()1/113

GDPPit

1/19
()1/19

1/.
()1/11

1/8
()1/118

1/39
()1/11.

Infit

1/1.
()1/18

1/11
()1/11

1/13
()1/18

1/188
()1/13

1/89
()1/11

1/18
()1/11

1/88
()1/11

1/.9
()1/11

نام متغیر

Oilit

شاخصهای
حکمرانی

اثرات متقابل بین
شاخصهای
حکمرانی و نسبت
درآمد حاصل از
صادرات نفت به
GDP

آزمون معناداری کل مدل (آماره )F

اعداد داخل پرانتز درجه معناداری ضرایب را نشان میدهد.
منبع :محاسبات تحقیق
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همانگونه که نتايج تحقيس نشان ميدهد در هر چهار مدل تحقيس نسبد درآمد حاصـل از
صادرات نفد به  GDPبا ظرفيدهـاي اشـتغالزايـي ارتبـاط منفـي و معنـيدار دارنـد .مطـابس بـا
انتظارات تئوريك و مباني نظري بين نسبد سرمايهگـذاري بـه  ،GDPدرآمـد سـرانه و تـورم بـا
ظرفيدهاي اشتغالزايي ارتباط مثبد و معناداري وجود دارد .همچنين در هر چهار مـدل تحقيـس،
شاخصهاي نهادي (شاخص حكمراني کل ،کيفيد مقررات ،تـامين غـذايي و کنتـرل فسـاد) بـا
ظرفيدهاي اشتغالزايي ارتباط مثبد و معنيدار دارند .به ايـن معنـا کـه بـا بهبـود کيفيـد نهـادي،
شاهد افزايش ظرفيـدهـاي اشـتغال زايـي در ايـن کشـورها خـواهيم بـود .در مـدل دوم (کيفيـد
مقررات) ارتباط بين تورم و ظرفيدهاي اشتغالزايي در سطح  62درصد معنادار اسد.
اثــرات متقابــل بــين درآمــد حاصــل از صــادرات نفــد بــه  GDPو شــاخصهــاي
حكمراني بهمنظور بررسي نقش نهادها در شكلدهي رابطه ظرفيدهاي اشتغالزايـي و منـابع
طبيعي وارد شده اسد .اثرات متقابل مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفـد بـه  GDPو
شاخصهاي نهادي نشاندهنده تاثير منفي و معنادار آن روي ظرفيدهاي اشتغالزايي اسـد.
براساس نتايج جدول ( ،)9کشورهايي با ساختار نهادي کارآمد از پديده نفرين منابع طبيعـي
رنج نميبرند در حالي که وفور درآمدهاي نفتي در کشـورها بـا سـاختار نهـادي ناکارآمـد،
نفرين منابع را به همراه دارد .در سطر آخر جدول ( )9آماره  Fمربوط به چهار مـدل فـوق
ارائه شده اسد که نشاندهنده معناداري هر چهار مدل هستند.
جدول ( ) 7معيارهاي خوبي بـرازش مـدل شـامل آزمـون نرمـال بـودن باقيمانـدههـا،
آزمون وابستگي بين مقاطع ،آزمون نسبد واريان و آزمون خودهبستگي و خودهمبستگي
جزئي نشان داده شده اسد.
آماره جارک برا مربوط به نرمال بودن باقيماندهها نشان ميدهد که باقيمانـده نرمـال
اسد .آزمون وابستگي بين مقاطع نيز با استفاده از چهار آزمـون  LMبـروش و پاگـانLM ،

پسران ،آزمون مقياسبندي تورش تصحيح و  CDپسران انجام شده اسد .نتايج اين آزمـون
نشان مي دهد که براساس هر چهار آزمون و براي چهار مدل تحقيس هيچگونه وابستگي بـين
مقاطع وجود ندارد .همچنين نتايج حاصل از واريان همساني و خودهمبستگي نشاندهنـده
آن اسد که بين باقيماندهها در چهار مدل مطرحشده بـين باقيمانـدههـا هـيچگونـه واريـان
ناهمساني و خودهمبستگي وجود ندارد.
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براســاس نتــايج تحقيــس ،وفــور درآمــدهاي نفتــي در کشــورهاي عیــو اوپــك بــا
زيرساخدها و نهادهاي ناکارا با تاثيرگذاري منفي بر ساختار نهادي به کاهش ظرفيـدهـاي
اشتغالزايي آنها منجر شده اسد .همچنين شواهد آماري ،ظرفيدزدايي از اشـتغال در ايـن
اقتصادها را از طريس کانالهايي همچون تحليل بردن کيفيد نهادي تأييد ميکند.
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 -4نتيجهگيری و پيشنهادات
دغدغه اصلي اين مطالعه بررسي تـاثير درآمـدهاي نفتـي در چـارچوب نهـادي ناکارآمـد و
کژکارکرد روي ظرفيدهاي اشتغالزايي در کشورهاي عیـو اوپـك بـود .در نمـودار (،)6
تمامي مكانيسمها و کانال هايي که بـا تزريـس درآمـدهاي نفتـي در يـك چـارچوب نهـادي
ناکارا ،موجب ضربه زدن به بنيه توليدي کشورهاي نفتي ميشود و از ايـنگـذر بـه محـدود
کردن ظرفيدهاي اشتغالزايي در اين کشورها ميانجامد ،نشان داده شد.
به منظور آزمون فرضيه تحقيس مبني بر اينكه درآمـدهاي نفتـي در چـارچوب نهـادي
ناکارا و رانتي با تیعيف ساختار نهادي به کاهش توان اشتغالزايي اقتصـادهاي صـادرکننده
نفد منجر شده و از اين گذر تـاثير منفـي بـر رشـد اقتصـادي ايـن کشـورها داشـته اسـد از
الگوي اقتصاد سنجي پانل استفاده به عمل آمد.
براساس يافتههاي پژوهش اين نتيجه حاصل ميشود کـه درآمـدهاي ارزي ناشـي از
صادرات منابع طبيعي در کشورهاي صادرکننده نفد (اوپـك) بـا چـارچوب نهـادي ناکـارا
نهتنها به کاهش هرچه بيشتر پاسخگويي و شفافيد ،گسترش رانـدجـويي ،افـزايش فسـاد و
اقتدارگرايي و درنهايد تحليل رفتن هرچه بيشتر کيفيد نهادي در اين اقتصادها منجر شـده،
بلكه از اينگذر ،ضربات جبرانناپذيري را به بنيانهاي توليدي اين کشـورها وارد سـاخته و
فعاالن اقتصادي در اين چارچوب نهادي و با توجـه بـه شـراي کـالن اقتصـادي و رويكـرد
کوتهنگرانهاي که نظام تصميمگيري و تخصيص منابع در اين کشورها نسبد به پاسـخگويي
به تقاضا فزاينده جامعه پيشگرفته اسد ،دريافتهاند که بـهجـاي کـار سـخد و طاقـدفرسـا
خود را به منبع راند نزديك کرده و از برخورداريهاي غيرمتعارف بهرهمند شوند .در ايـن
شراي ،بيشتر دغدغههاي کوتاه مدت و منافع زودگذر کارگزاران مبنـاي تنظـيم روابـ ايـن
ساخد اجرايي با فعاليدهاي اقتصادي شده و از آنجا که تقاضا براي نيـروي کـار ،تقاضـاي
مشتس شده اسد و اشتغال حلقه آخر توليد اسد ،بنابراين تا توليد انجام نگيرد ،اشتغال ايجاد
نمــيشــود .تعامــل درآمــدهاي نفتــي در غيــاب چــارچوب نهــادي کارآمــد و باکيفيــد در
کشورهاي عیو اوپك با ضربه زدن به بنيانهـاي توليـدي ،ظرفيـدهـاي اشـتغال را در ايـن
کشورها محدود و اندک ساخته اسد.
براســاس نتــايج تحقيــس ،وفــور درآمــدهاي نفتــي در کشــورهاي عیــو اوپــك بــا
زيرساخد ها و نهادهاي ناکارا با تاثيرگذاري منفي بر ساختار نهادي به کاهش ظرفيـدهـاي
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اشتغالزايي آنها منجر شده اسد .همچنين شواهد آماري ،ظرفيدزدايي از اشـتغال در ايـن
اقتصادها را از طريس کانالهايي همچون تحليل بردن کيفيد نهادي تأييد ميکند.
براساس يافتههاي نظري و تجربي ايـن تحقيـس ،پيشـنهاد مـيشـود کشـورهاي عیـو
اوپك به جاي آنكه هر تنگنا و هر مشكلي در زمينه گسترش ظرفيدهاي اشـتغالزايـي را بـا
تخصيص ارز و ريالهاي ناشي از صادرات نفد برطرف کنند با اصالح ساختاري و ارتقـاي
کيفيد و کارايي نهادهاي سياسـي و حقـوقي بـه فـراهم کـردن بسـتر نهـادي مناسـب بـراي
سرمايهگذاري و فعاليدهاي مولد و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي اهتمـام داشـته باشـند
تا از اين طريس سرمايهگذاران ،نسبد به بازدهي سرمايهگذاري در امر توليد اميـدوار شـده و
با ايجاد زيرساخدهاي موردنياز ،باعث گسترش فعاليدهـاي توليـدي و ورود هرچـه بيشـتر
فعاالن اقتصادي به فعاليد هاي توليدي مولد شوند ،تنها در اين شـراي اسـد کـه دالرهـاي
ناشي از صـادرات نفـد بـراي کشـورهاي عیـو اوپـك ،دسـتيابي بـه رشـد بـاالتر و ايجـاد
ظرفيدهاي اشتغالزايي گستردهتر را بههمراه خواهد داشد و در غياب شراي مورد اشاره،
اين دالرها نهتنها نمي تواند دستاوردي در جهـد دسـتيابي بـه رشـد بـاال و پايـدار را در ايـن
کشورها به همراه داشته باشد ،بلكه از طريس کانالهاي مورد اشاره با ضربهزدن به بنيـانهـاي
توليدي و محدود کردن ظرفيدهاي اشتغالزايي ،آينده دستيابي بـه رشـد اقتصـادي در ايـن
کشورها رفته رفته بيشتر محدود خواهد شد.
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