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دادههای تابلويی و به روش گشتاورهای تعمیميافته ( )GMMبرآورد شده است و براساس

نتايج ،اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخصهای حکمرانی خوب بر بهرهوری کل
عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

طبقهبندی O40, P28, P26 :JEL

ف.ع متوابر اعفوفنی منابر ب مبی و یمعفنی ق بع ب عهور نع اقفمع اقتم ااا

3

مقدمه
بهرهوری به مفهومی کلیدی در اقتصاد و مديريت بدل شده که درجه استفاده مؤثر از عوامل

تولید را بازگو میکند .به بیان ديگر ،بهرهوری سنجهای برای اندازهگیری نسبت چهار عامل

اصلی زمین ،سرمايه ،کار و سازماندهی به تولید است که میتواند با افزايش متوسط تولید به ازای
هر واحد از عوامل تولید ،موجب کاهش هزينههای تولید ،افزايش صادرات و کاهش مخاطرات

زيستمحیطی شود و در نهايت فرايند دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند.

از سوی ديگر ،وجود منابع طبیعی فراوان مانند نیروی کار و سرمايه از عوامل اصلی

تولید قلمداد شده و از آنجا که بخشی از سرمايه کشورها بوده و میتواند به انواع سرمايه

تبديل شود ،انتظار میرود کشورهای غنی از منابع طبیعی از رشد اقتصادی بهتری نسبت به
کشورهای فاقد منابع برخوردار باشند .1اما شواهد تجربی خالف اين را نشان میدهد و اغلب

کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به داليل عديده از جمله بهرهوری پايین عوامل تولید از

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم ماندهاند.

حال با توجه به اينکه تناقض بین وفور منابع و بهرهوری عوامل تولید در همه کشورهای

دارای منابع طبیعی عمومیت ندارد ،پس وفور منابع نمیتواند عامل بازدارنده افزايش

بهرهوری و رشد اقتصادی کشورهای ناموفق تلقی شود .همچنین ،بهزعم اقتصاددانان موسوم

به نهادگرا ،فقدان بستر مناسب جهت استفاده بهینه از منابع در برخی کشورها است که نعمت

ارزان قیمت منابع طبیعی را به نقمت مبدل میکند؛ آنها تحقق اين بستر مناسب را در گرو

وجود نهادهای باکیفیت میدانند.2

البته در میان نهادهای فعال يک کشور نیز ،نهاد دولت بسیار برجسته و حائز اهمیت

است؛ زيرا براساس نتايج مطالعات هانسن و هنريکسون ،3کلمن ،4وريکیوس ،5هاالرد ـ

دريمر و همکاران ،6دالر و همکاران 7و لیل و لیو ،8اين دولت است که بستر مناسب برای
 .1شاهآبادی و صادقی (.)1392
 .2بهبودی و همکاران (.)1388

3. Hansson and Henrekson (1994).
4. Kollmann (1995).
5. Verikios (1998).
6. Hallard-Driemeier et al (2003).
7. Dollar et al (2005).
8. Lil and Liu (2008).
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روابط اقتصادی آحاد جامعه را به شیوهای کم هزينه ،ساده و به دور از اتالف وقت فراهم
ساخته و مسیر ارتقای بهرهوری کل عوامل را هموار میکند.1

بنابراين ،تحقیق حاضر میکوشد از منظر کیفیت نهادی و مشخصاً حکمرانی خوب

به بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی بر بهرهوری کل عوامل تولید در پانزده کشور 2منتخب

صادرکننده نفت در دوره 1996-2015بپردازد.

 .1مباني نظري و پیشینه پژوهش
بهرهوري را حاصل جمع کارآيی 3و اثربخشی 4عنوان کردهاند .به اين معنا که کارآيی نشانگر
تأثیر منابع مورد استفاده در فرايند تولید (انجام درست کار) و اثربخشی میزان دستیابی به اهداف

کمی و به معنای برداشت حداکثر
(انجام کار درست) است .بهعبارت ديگر ،کارايی مفهومی ّ

ستانده از حداقل نهاده است .اما اثربخشی ،مفهومی کیفی و به معنای کیفیت حداکثر ستانده
از حداقل نهاده (کارايی) است که به رضايتمندی جامعه میانجامد (اثربخشی) .از اينرو،

شاخصهای بهرهوري نیز نسبتهايی هستند که در صورت کسر ستانده ،در مخرج نهاده و
روند افزايش آنها ،بهبود وضعیت را نشان میدهد و ذيل دو دسته شاخصهای بهرهوري

جزئي 5و بهرهوري کل عوامل تولید 6تقسیمبندی ميشوند.7

شاخصهاي بهرهوري جزئي ،ارتباط ستانده با يک نهاده را بررسی کرده و به تعداد

نهادههای موجود در تابع تولید ،میتوان شاخصهاي بهرهوري جزئی تعريف کرد .مانند
بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری سرمايه.

شاخص بهرهوری کل عوامل ،نشانگر بخشی از رشد است که توسط تغییر نیروي کار و

سرمايه قابل توضیح نیست و به مانده سولو معروف است .اين مانده در نظريات رشد درونزا
به عواملي چون سرمايه انساني ،تحقیق و توسعه ،نهادها و يا سرمايه اجتماعي منتسب ميشود.8

 .1شاهآبادی و امیری (.)1390
 .2آذربايجان ،اکوادر ،الجزاير ،امارات ،ايران ،بحرين ،عربستان ،عمان ،قزاقستان ،قطر ،کويت ،لیبی ،نیجريه ،ونزوئال
و يمن.
3. Efficiency.
4. Effectiveness.
5. Partial Productivity.
6..Total Factor Productivity.

 .7پروکونپکو (.)1376
 .8امینی و انصاری (.)1391
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بنابراين ،شاخص بهرهوری کل عوامل ،نسبت بین ستانده با کل نهادهها را بررسی کرده

و از مسیر حذف يا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب انسان با ماشینآالت و مواد به
کمی نهادهها» دومین روش افزايش
افزايش تولید کمک میکند .همچنین ،همراه با «رشد ّ
تولید ناخالص داخلی کشورها را نیز شکل میدهد.

به همین منظور ،در کشورهای توسعهيافته بهرهوري بهعنوان عزم ملی در تمام مراتب

جامعه از باالترين سطوح سیاستگذاري و برنامهريزي دولتی تا فعالیتهاي فردي نهادينه

شده و از آن با عنوان «حرکت بهرهوري» ياد میشود که با افزايش تولید ناخالص داخلی،
افزايش سطح رفاه اجتماعی ،ثبات و حتی کاهش سطح عمومی قیمتها ،افزايش اشتغال،
کاهش نرخ بیکاری و تقويت بنیه رقابتپذيری تولید ملی در بازارهای جهانی موجب

سعادت و بهروزي آحاد يک ملت میشود.1
1ـ .1فراوانی منابع طبیعی

برخی مطالعات ،از جمله مطالعه براوو-اورتگا و دی گريگوريو 2منابع طبیعی را بهعنوان

موتور رشد اقتصادی جوامع معرفی کرده و الگوهای رشد کارآ و بهینه را برای اقتصادهای

غنی از منابع گسترش دادهاند .3اما ،مطالعات آماری و در رأس آن ،مطالعه ساچز و وارنر

4

نشان میدهد منافع مورد انتظار از منابع طبیعی در تمام کشورهای برخوردار تأمین نشده
است .اقتصاددانان درباره داليل بروز اين پديده اتفاقنظر ندارند .با اينحال ،رابینسون و
همکاران 5نظريات مطرح در اينباره را به سه دسته کلی تقسیم کردهاند:
●

گروه اول ،نظريات مرتبط با بیماری هلندی 6است که مقاله ساچز و وارنر 7و تورويک

8

از آن جمله است .در اين نظريه ،اقتصاد متشکل از سه بخش قابل مبادله منابع طبیعی،

قابل مبادله بدون منابع طبیعی و بخش غیرقابل مبادله در نظر گرفته میشود و بر اين
 .1فاتحی (.)1390
 .3جعفری و همکاران (.)1393

2. Bravo-Ortega and De Gregorio (2006).
4. Sachs and Warner (2001).
5. Robinson et al (2006).
6. Dutch Disease.
7. Sachs and Warner (1995).
8. Torvik (2001).
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باورند که برخورداري از منابع طبیعی همراه با تقويت پول داخلی به افزايش تقاضا
براي بخش غیرقابل مبادله میانجامد و با افزايش قیمت نسبی کاالهاي غیرمبادلهاي

و بد شدن رابطه مبادله ،صادرات نسبت به قیمتهای جهانی گرانتر شده و در نتیجه
کاهش میيابد و از اين طريق ،رشد اقتصادی تخريب میشود.

●

گروه دوم ،بر بحث رانتجويی تأکید دارند که مطالعات تورنل و الن 1و بالند و

فرانکويس 2از آن جمله است .اين گروه معتقدند حجم عظیم رانت ناشی از منابع

طبیعی در ارتباط با حقوق مالکیت غیرکارآمد ،بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانونی
سست و القید در بسیاري از کشورهاي درحالتوسعه و اقتصادهاي غیربازاري به
رانتجويی لجامگسیخته تولیدکنندگان منجر شده و با ايجاد فساد در دولت و

کسبوکار مردم و انحراف در تخصیص منابع ،کارآيی فعالیتهای اقتصادي را

کاهش و نابرابريهاي اجتماعی را افزايش داده و رشد اقتصادی را تخريب کرده
است.

●

گروه سوم ،بر نقش نهادها 3در تببین بالی منابع تأکید دارند و پرسش «چرا برخی

کشورهای دارای فراوانی منابع موفق و برخی ديگر ناموفقاند؟» را جايگزين پرسش

«آيا نفرين منابع وجود دارد يا خیر؟» نمودهاند .از جمله اين مطالعات میتوان به
گیلفاسون ،4گیلفاسون و زوگا 5و مهلوم و همکاران 6اشاره کرد .به ديگر سخن ،دو

رويکرد نخست علیرغم اشاره صحیح بر مباحثی نظیر رانتجويی و ...نمیتوانستند
تفاوت عملکرد کشورهای توسعهيافته و درحال توسعه غنی از منابع را توضیح دهند.
البته رويکرد نهادی خود به دو دسته تقسیم میشود :دسته اول بر بحث رانتجويی
متمرکز است و تصمیمات و فعالیتهای اشخاص غیرنخبه سیاسی را در کانون

توجه دارد .دسته دوم بر نقش حاکمیت تأکید کرده و بر محوريت تصمیمات

سیاستمداران حاکم بر کشورهای غنی از منابع تمرکز دارد.7

1. Tornell and Lane (1999).
2. Baland and Francois (2000).
3. Institutionals.
4. Gylfason (2001).
5. Gylfason and Zoega (2006).
6. Mehlum et al (2006).

 .7عبادی و نیکونسبتی (.)1391
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با عنايت به مطالب پیشگفته ،اين مطالعه در چارچوب رويکرد سوم و با تأکید بر

بحث حاکمیت صورت پذيرفته ،زيرا معتقد است درآمدهای ناشی از منابع طبیعی از بستر

نهادی و ساختار حکومت وارد نظام اقتصادی میگردد و دولتها در تخصیص اين درآمدها
به فعالیتهای مولد و يا غیرمولد نقش بسزايی دارند .بنابراين ،فرض میشود درآمدهای
سهلالوصول حاصل از منابع طبیعی در ارتباط با حکمرانی ضعیف سبب میشود کشورهای

درحالتوسعه غنی از منابع از توجه به بهرهوری عوامل(روش دوم افزايش تولید) غافل شده
و از دستیابی به رشد اقتصادی محروم شوند .به منظور بررسی اين فرضیه ،از شاخص متقاطع

فراوانی منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بهعنوان متغیر کلیدی پژوهش بهره برده تا
نقش عوامل نهادی در استفاده از منابع طبیعی و تأثیر آن بر بهرهوری کل عوامل تولید در

کشورهای منتخب بررسی شود.
1ـ .2حکمرانی خوب

از ابتدای پیدايش علم اقتصاد تاکنون ،پیرامون مديريت منابع دولتی و در رأس آن منابع

طبیعی ،نظريات مختلفی ارائه شده که حکمرانی خوب از جمله اين نظريات است .بر اين

اساس ،در کشورهای غنی از منابع طبیعی ،نهادهای سیاستگذار ،تنظیمگر و قانونگذار
میتوانند با مداخالت قانوني ،سیاستي و اجرايي ،سازوکار مديريت بهینه منابع طبیعی را

فراهم و با افزايش بهرهوری کل عوامل ،مسیر دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی را
هموار سازند.

برای حکمرانی خوب نیز ويژگیهای متعددی برشمردهاند که بانک جهانی با شش

شاخص :حق اظهارنظر و پاسخگويی ،1ثبات سیاسی و فقدان خشونت ،2کارائی و اثربخشی

دولت ،3کیفیت قانونگذاری ،4حاکمیت قانون 5و کنترل فساد ،6حکمرانی خوب را اندازه

میگیرد .به اين معنا که هر قدر ويژگیهای مثبت مانند حاکمیت قانون ،پاسخگويی و
اثربخشی دولت در جامعهای بیشتر بوده و ويژگیهای منفی مانند فساد ،مقررات اضافی و
1. Voice and Accountability.
2. Political Stability and Absence of Violence.
3. Government Effectiveness.
4. Regulatory Quality.
5. Rule of law.
6. Control of Corruption.
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بیثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد ،وضعیت حکمرانی در آن جامعه برای مديريت بهینه
منابع و نیل به رشد و توسعه اقتصادی مناسبتر خواهد بود.1

1ـ .3سازوکار تأثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهرهوری
کل عوامل
به اعتبار شش شاخص حکمرانی خوب ،سازوکار اثرگذاری شاخص متقاطع فراوانی منابع

طبیعی و حکمرانی خوب به شرح ذيل تشريح و تببین میشود:
●

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی :براساس
مطالعه راس ،2درآمد مستقیم و قابلتوجه بخش منابع طبیعی ،وابستگی دولت

به درآمدهای مالیاتی را کاهش داده و از تمايل دولت به پاسخگويی میکاهد.

همچنین ،دولت با توزيع درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانع از مطالبه جدی مردم
جهت پاسخگويی بیشتر میشود .3اما در کشورهای با حکمرانی خوب که دولتمردان

حاصل انتخاب مردم و احزاب در فرايندی آزاد و دموکراتیک بوده و زير نگاه
تیزبین رسانههای آزاد فعالیت میکنند ،التزام دولت به پاسخگويی به مردم ،احزاب

و رسانهها سبب میشود با حداکثر کارايی به تخصیص درآمد حاصل از منابع طبیعی

بپردازد و در نتیجه ،بهرهوری کل عوامل افزايش میيابد.4
●

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت :درآمد
حاصل از منابع طبیعی به دولت امکان میدهد تا با هزينههای بیشتر در امنیت داخلی

هر نوع تقاضا برای تغییر نظام سیاسی را سرکوب کند .حال آنکه به نظر نورث و

همکارانش ،5کشورهای با حکمرانی خوب ،مسأله نظم را با رويکرد دموکراتیک حل

کرده و ثبات سیاسی باالتری دارند .بنابراين ،دولت با قدرت بیشتری برنامههايش را

اجرا کرده و زمینه استفاده بهینه از منابع طبیعی و افزايش بهرهوری را فراهم میکند.6

●

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کارایی و اثربخشی دولت :کیفیت خدمات

 .1کمیجانی و سالطین (.)1389
 .3فالحی و همکاران (.)1393
 .4سامتی و درجانی (.)1392

2. Ross (1999).

5. North et al (2009).
6. Clark (1997).
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عمومی ،میزان استقالل خدمات عمومی از فشارهای سیاسی و همچنین کیفیت
تدوين سیاستهای عمومی و میزان تعهد دولت در اجرای اين سیاستها در ذيل

شاخص کارايی و اثربخشی دولت ارزيابی میشود .در نتیجه ،هرچه کیفیت خدمات
عمومی و شهروندی بهتر بوده ،خطمشیهای عمومی به دور از مرزبندیهای سیاسی

وضع شود و تعهد نظام سیاسی در قبال اجرای آنها بیشتر باشد ،بیانگر حکمرانی بهتر
است .بنابراين ،در کشورهای با ساختار حکمرانی خوب ،وجود منابع طبیعی فراوان

مانع توجه دولت به افزايش کارايي و کیفیت سیستم اداري نمیشود و بهعلت داشتن

نظام اداری کارا و باکیفیت ،سیاستهای دولت در سطح قابلقبول و با تعهد کامل
اجرا میشود و از طريق بهبود فضای کسبوکار و کاهش هزينهها ،بهرهوری کل
عوامل تولید افزايش میيابد.1

●

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کیفیت قانونگذاری :توانايی دولت در

تدوين و اجرای سیاستهای اقتصادی شفاف و دوستدار بازار ذيل شاخص کیفیت
قانونگذاری بحث و بررسی میشود .بنابراين ،در کشورهای غنی از منابع که بخش

عمده مقررات موضوعه متأثر از توزيع درآمد حاصل از منابع با نرخ ترجیحی است،

حکمرانی خوب میتواند با وضع قوانین شفاف و با پشتوانه علمی ،مانع حمايتهای

وارداتی (تعرفه) ،امتیازهای تبعیضآور ،تشکیل نظام ارز چند نرخی و ...شود .در

نتیجه ،با گسترش مالکیت خصوصی ،آزادی تجارت خارجی و افزايش رقابتپذيری
تولید داخلی در بازارهای جهانی ،بهرهوری عوامل تولید را افزايش میدهد.2

●

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص حاکمیت قانون :بیطرفی سیستم قضايی،

ضمانتاجرايی قراردادها و پشتیبانی از حقوق مالکیت در ذيل شاخص حاکمیت قانون

بحث میشود .بنابراين ،حکمرانی خوب در ارتباط با حجم عظیم درآمدهای حاصل از

منابع طبیعی ،مانع از رانتجويی لجامگسیخته تولیدکنندگان شده و انگیزه سرمايهگذاری

در بخشهای مولد افزايش يافته و با حمايت از حقوق مالکیت موجب رشد فعالیتهای
خالقانه و نوآورانه میشود که ارتقای بهرهوری را به دنبال خواهد داشت.3

 .1محسنیزنوزی و همکاران (.)1393
 .2پورجوان و همکاران (.)1392

3..Kaufmann and Kraay (2011).
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●

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کنترل فساد :رابطه فراوانی منابع طبیعی

و فساد به دو صورت است .نخست ،درآمدهای سرشار منابع طبیعی با ايجاد رقابت
بین گروههای مختلف اجتماعی به سطوح بااليی از رفتار رانتجويانه میانجامد.

دوم ،فساد در خود سیستم مديريت منابع طبیعی رخ میدهد .اما حکمرانی خوب،
امکان رانتجويی رقابتی و پرداخت رشوه به دولت توسط فعاالن اقتصادی را از بین

میبرد و نبود فساد در دستگاه دولت و کسبوکار مردم ،سبب تخصیص منابع به
فعالیتهای مولد ،کاهش هزينههای عملیاتی و افزايش سرمايهگذاری در روشهای
نوين تولید میشود که در نهايت ،بهرهوری کل عوامل را افزايش میدهد.1

1ـ .4پیشینه پژوهش
در اين بخش ،پیشنه مطالعات تجربی مرتبط با پژوهش مرور شده و سپس ،جنبههای نوآوری

تحقیق بیان میشود.

ادکوئیست و هنريکسون 2چنین نتیجه گرفتهاند که فعالیتهای تحقیق و توسعه بر

بهرهوری کل صنايع مختلف سوئد اثر معناداری دارد.

امان و ويرمانی 3نشان دادند سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری کل عوامل در

 18کشور درحالتوسعه و  34کشور عضو  OECDدر دوره 1990-2010تأثیر مثبت دارد.

کاستالنی و پیری 4نیز نتیجه گرفتهاند که گسترش سرريزهای تحقیق و توسعه بر رشد

بهرهوری مناطق اروپايی اثر مثبت و چشمگیری دارد.

نتايج بررسیهای چن 5نیز نشان داد رشد اقتصادی چین در دوره  1998-2009به علت

بهرهوری پايین کل عوامل ،کمتر کارآمد است .همچنین ،براساس برآورد معادالت سرمايه

و کار ،سرمايهگذاری در بخش منابع طبیعی با اشتغالزايی و رشد اقتصادی همراه بوده و

نفرين منابع تأيید نمیشود.

کو و همکارانش 6نتیجه گرفتهاند احترام به حق ثبت اختراع ،بهبود محیط کسبوکار و

 .1فالحی و همکاران (.)1393

2. Edquist and Henrekson (2016).
3. Amann and Virmani (2014).
4. Castellani and Pieri (2013).
5. Chen (2012).
6. Coe et al (2009).
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کیفیت آموزش بر بهرهوری کل عوامل در  24کشور توسعهيافته در دوره  1970-2004اثر
تعیینکنندهای داشته است.

هال و جونز 1نیز معتقدند تفاوت کیفیت نهادها و سیاستهای دولتی تفاوت در بهرهوری

کل عوامل را توضیح میدهد .ايشان مجموع اين عوامل را بهعنوان «زيرساختهاي
اجتماعي» 2معرفی کرده و مقامات منحرف دولت ،قراردادهاي ضعیف ،موانع سخت تجاري

و دخالتهاي دولت را از جمله زيرساختهای اجتماعی بد شمردهاند که از سطح بهرهوری

کل عوامل میکاهد.

همچنین ،اگرچه تاکنون بررسی تأثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر

بهرهوری کل عوامل در مطالعات داخلی سابقه ندارد ،اما به پارهای از مطالعات اشاره میشود
که اثر متقاطع فراوانی منابع و عوامل نهادی را بر ساير متغیرهای اقتصادی و يا مطالعاتی که
اثر انفرادی فراوانی منابع و عوامل نهادی را بهرهوری کل عوامل بررسی کردهاند.

براساس مطالعات شاهآبادی و مرادی ( ،)1395تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی و

شاخص آزادی اقتصادی بر سرمايهگذاری بخش خصوصی در  15کشور صادرکننده نفت
و  15کشور توسعهيافته عضو  OECDدر دوره  2000-2012مثبت و معنادار بوده است.

شاهآبادی و صادقی ( )1394نیز چنین نتیجه گرفتهاند که در دوره  1995-2012وفور

منابع طبیعي در کشورهاي عضو اوپک عامل بازدارنده و در کشورهاي غیرعضو اوپک

عامل بسطدهنده درآمد سرانه بوده است.

نجفی و همکارانش ( )1392نیز نشان دادند نحوه هزينه درآمدهاي نفتی از طريق نظام

پاداشدهی و راستاي دانش ،اقتصاد ايران را به سمت تولید دانش غیرمولد و نرخ بهرهوري
پايین سوق داده است.

رضايی ( )1391نتیجه گرفته است که نهادهاي حاکمیتي ،میزان دخالت دولت و بيثباتي

اقتصاد کالن بر بهرهوری کل عوامل تولید در ايران طی دوره  1350-1386اثر معناداری

دارد.

مطالعه مبارک و محمدلو ( )1390نیز نشان داد در کشورهاي عضو اوپک صادرات نفتی

بر بهرهوري کل تولید عوامل تأثیر منفی دارد.

1. Hall and Jones (1999).
2. Social Infrastructure.
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براساس تحقیقات کمیجانی و همکارانش ( ،)1390کیفیت نهادی در کنار متغیرهای

انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی ،سرمايهانسانی ،باز بودن اقتصاد ،انباشت سرمايه

فیزيکی ،سرمايهگذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات ،نرخ ارز و نرخ تورم میتواند رشد
بهرهوری کل عوامل در ايران را طی دوره  1360-1386توضیح دهد.

از مرور مطالعات و تحقیقات پیشین چنین برمیآيد که بررسی اثر متقاطع فراوانی منابع

طبیعی و حکمرانی خوب بر بهرهوری کل عوامل مسبوق به سابقه نبوده و در مطالعات مشابه

صرفاً اثرات انفرادی و مستقیم فراوانی منابع و يا حکمرانی خوب بر بهرهوری کل عوامل
بررسی شده است؛ يا در صورت استفاده از شاخص متقاطع فراوانی منابع و عوامل نهادی
بهعنوان متغیر مستقل ،متغیرهايی غیر از بهرهوری کل عوامل تولید بهعنوان متغیر وابسته

بررسی شدهاند.

 .2ارائه مدل
مدل مطالعه حاضر با الهام از مبانی نظری و مطالعات تجربی ادکوئیست و هنريکسون

( ،)2016امان و ويرمانی ( ،)2014چن ( ،)2012کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران
( ،)2005بیوس ( ،1)2004هاالرد-دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و

کمیجانی و همکاران ( )1390نهادها را بهعنوان عامل تعیینکننده بهرهوری کل عوامل لحاظ
کرده است .با اين تفاوت که در اين تحقیق صرفاً اثر انفرادی عوامل نهادی مد نظر نیست،
بلکه بررسی اثر متقاطع عوامل نهادی و فراوانی منابع طبیعی بر بهرهوری کل عوامل تولید در

کشورهای غنی از منابع مطمح نظر است .مدل تحقیق به شکل لگاريتمی است و برای کشور

 iدر زمان  tبهصورت زير برآورد میشود:

LnTFPit=αi+β1 LnTFPit-1+β2 LnNRMit+β3LnRDit+β4LnKLit+β5LnHCit+Uit )1
 TFPبهرهوری کل عوامل و متغیر وابسته تحقیق است TFPit-1 .متغیر وابسته باوقفه و αi

اثرات ثابت کشوری يا عرض از مبدأهای ويژه هر مقطع است .متغیرهای مستقل مدل نیز

عبارتند از:

1. Buse (2004).
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اثر متقاطع فراوانی منابع و شاخصهای حکمرانی خوب( :)1NRMبراساس شواهد

تجربی ،فراوانی منابع طبیعی بالذات بر شاخصهای اقتصادی اثر منفی ندارد ،بلکه
کیفیت نهادی کشورهای غنی از منابع طبیعی در نعمت يا نقمت بودن منابع طبیعی نقش

تعیینکنندهای دارند .تحقیق حاضر میکوشد اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخصهای

حکمرانی خوب (جايگزين عوامل نهادی) را بر بهرهوری کل عوامل تولید درکشورهای

منتخب بررسی کند .اين شاخص به پیروی از مطالعات کو و همکاران ( ،)2009دالر و

همکاران ( ،)2005بیوس ( ،)2004هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری

( )1390و کمیجانی و همکاران ( )1390انتخاب شده و دادههای مورد نیاز جهت محاسبه

آن از پايگاه بانک جهانی استخراج شده است.

انباشت سرمايه تحقیق و توسعه داخلی ( )RD2به پیروی از مطالعات ادکوئیست و

هنريکسون ( ،)2016کاستالنی و پیری ( ،)2013کو و همکاران ( ،)2009برانستتر و رانگ،3

اسچیف و يانلینگ 4و کو و هلپمن 5انتخاب شده و آمار آن از پايگاه بانک جهانی استخراج
شده است.

شدت سرمايه فیزيکی( )KL6به پیروی از مطالعات شاهآبادی و فعلی( )1390و کمیجانی

و همکاران ( )1390انتخاب شده و آمار آن از پايگاه بانک جهانی استخراج شده است.

سرمايه انسانی ( )HC7به پیروی از مطالعات تکسیرا و فورتانا ،8اسچیف و يانلینگ(،)2008

هوساس و يعقوبی ،9میلر و آپاديا 10و انگلبرچت 11انتخاب شده و متوسط سالهای تحصیل

در افراد باالی  25سال بهعنوان جايگزين اين شاخص استفاده شده که آمار آن نیز از
مجموعه دادههای بارو و لی 12استخراج شده است.

1. Natural resource management
2. Research and Development
3. Branstetter and Rong (2006).
4. Schiff and Yanling (2006).
5..Coe and Helpman (1995).
6. Capital-labor
7. Human Capital
8. Teixeira and Fortuna (2010).
9. Haousas and Yagoub (2005).
10. Miller and Upadhyay (2000).
11. Engelbrecht (1997).
12. www.barrolee.com/update 2015 June.
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الزم به ذکر است  TFPغیرمستقیم و با استفاده از روش سولو محاسبه میشود .در روش

سولو ،تابع تولید به صورت رابطه ( )2و بر فرض پیشرفت فناوري خنثي از نوع هیکس

1

تعريف شده و ) A(tبرآوردي از بهرهوري کل عوامل تولید است.
)2

)Vt=At F(Kt, Lt

در اين روش فرم تبعي معینی براي تابع تولید منظور میشود و سپس پارامترهاي آن با
استفاده از تکنیکهاي اقتصاد سنجي برآورد ميگردد.

ضمناً با دسترسی به اطالعات سهم عامل کار از تولید و بدون برآورد تابع تولید ،شاخص

بهرهوري کل عوامل قابل محاسبه است .زيرا با فرض تابع تولید از نوع کاب-داگالس و

بازده ثابت نسبت به مقیاس ،بهرهوري کل عوامل به صورت زير برآورد میشود:
)3

در اين تحقیق از رابطه  3برای محاسبه بهرهوری کل عوامل استفاده شده است .اما چون
تخمین رشد بهرهوري کل عوامل تولید نیازمند دادههاي آماري نیروي کار ،سرمايه فیزيکي
و ارزش افزوده است و بايد سهم هر يک از آنها در ارزش افزوده تولید محاسبه گردد .به

دلیل عدم دسترسي به سهم اين عوامل ،با استفاده از تابع تولید کاب-داگالس سهم آنها را

محاسبه و سپس از طريق رابطه ( )4بهرهوري کل عوامل تولید محاسبه شده است.
)4

Ln TFP=Ln Y-αLn K-(1-α)Ln L

همچنین ،به دلیل عدم دسترسی به مقادير سرمايه فیزيکی ،با استفاده از روش 2PIMمقدار
سرمايه فیزيکی محاسبه گرديده است.

)5

Kt=K(t-1)+It-δ*Kt-1

در اين رابطه  Ktموجودی سرمايه سال  I ،tموجودی سرمايه سال  ،t-1سرمايهگذاری در

سال  tو  δنرخ استهالک را نشان میدهد و به پیروی از مطالعه کو و همکاران( )2009نرخ

1. Hicks
2. Perpetual Inventory Method.
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استهالک پنج درصد لحاظ شده است .موجودی سرمايه اولین سال دوره نیز با استفاده از
رابطه ( )6دست آمده که در اين رابطه  gمتوسط نرخ رشد سرمايهگذاری طی دوره مورد
نظر است.

)6

 .3برآورد مدل
پیش از برآورد مدل و به منظور پرهیز از تشکیل رگرسبون کاذب ،ايستايی متغیرها به روش
لوين ،لین و چو 1بررسی شد که نتايج اين آزمون در جدول 1نشان میدهد کلیه متغیرها در

سطح ناايستا و با يک مرتبه تفاضلگیری ايستا شدهاند .بنابراين ،میتوانند در تحلیلهای

همانباشتگی وارد شوند.

جدول 1ـ آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین -لین -چو
متغیر

سطح
احتمال آماره

تفاضل مرتبه اول
LLC

احتمال آماره

LLC

نتیجه

لگاريتم بهرهوری کل عوامل

0/15

-8/145

0/00

-4/265

)I(1

لگاريتم انباشت تحقیق و توسعه داخلی

0/17

-11/746

0/00

-7/657

)I(1

لگاريتم سرمايه انسانی

0/18

-11/738

0/00

-7/956

)I(1

لگاريتم شدت سرمايه

0/14

-8/335

0/00

-4/417

)I(1

لگاريتم فراوانی منابع و شاخص حق اظهارنظر

0/20

-13/485

0/00

-9/758

)I(1

لگاريتم فراوانی منابع و شاخص ثبات سیاسی

0/19

-11/921

0/00

-7/803

)I(1

لگاريتم فراوانی منابع و شاخص اثربخشی دولت

0/21

-15/756

0/00

-11/390

)I(1

لگاريتم فراوانی منابع و شاخص کیفیت مقررات

0/13

-7/442

0/00

-3/088

)I(1

لگاريتم فراوانی منابع و شاخص حاکمیت قانون

0/14

-8/533

0/00

-4/317

)I(1

لگاريتم فراوانی منابع و شاخص کنترل فساد

0/15

-9/214

0/00

-5/088

)I(1

منبع :يافتههای پژوهش.

1. Levin-Lin-Cho (LLC).
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اما روش تفاضلگیری بهعلت ازدسترفتن اطالعات ارزشمندی از سطح متغیرها ،برای

پرهیز از رگرسیون کاذب مناسب نیست .بههمین منظور ،رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و

متغیرهای مستقل با استفاده از آزمون همانباشتگی کائو 1بررسی شد .در اين آزمون فرضیه

صفر مساوی با عدم وجود همانباشتگی و فرضیه مخالف دال بر وجود همانباشتگی بین
متغیرهای مدل است .نتايج در جدول ( )2نشانگر رد فرضیه صفر برای کلیه حاالت تخمین

بوده و بنابراين ،رابطه بلندمدت بین بهرهوری کل عوامل و متغیرهای توضیحی تأيید و
احتمال تشکیل رگرسیون کاذب از بین میرود.

جدول2ـ نتایج آزمون همجمعی کائو
حالت6

حالت5

حالت4

حالت3

حالت2

حالت1

Cointegration Kao

-3/32
[]0/00

-2/87
[]0/00

-3/16
[]0/00

-2/97
[]0/00

-3/56
[]0/00

-3/23
[]0/00

t_statistic
value_p

منبع :يافتههای پژوهش.

مدل مورد استفاده در اين تحقیق پانل پويا است که حاصل ترکیب دادههای کشورهای

مختلف در طول زمان است که قابلیت ترکیب اين دادهها از طريق آزمون Fلیمر بررسی شده
و احتمال برآوردی آماره  Fکمتر از  0/05درصد است .بنابراين ،قابلیت تخمین بهصورت

دادههای پانل در کلیه حاالت وجود دارد.

جدول 3ـ نتایج آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت دادههای پانل
شرح

آماره F

احتمال

نتیجه

حالت1

24/325

0/00

مدل به صورت پانل

حالت2

23/326

0/00

مدل به صورت پانل

حالت3

حالت4

حالت5

حالت6

26/256

24/219

21/656

22/875

0/00

0/00

0/00

0/00

مدل به صورت پانل

مدل به صورت پانل

مدل به صورت پانل

مدل به صورت پانل

منبع :يافتههای پژوهش.
1. Kao (1999).
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همچنین ،در مدل پانل پويا بهواسطه اضافهشدن متغیر وابسته باوقفه ،امکان استفاده از

روشهای معمولی تخمین وجود ندارد ،زيرا جزء اخالل با متغیر وابسته باوقفه همبستگی
میيابد و نتايج تخمین دچار تورش میشود .اما آرالنو و باند 1تخمین زنندهای با نام

گشتاورهای تعمیميافته 2ابداع کردهاند که عالوه بر رفع مشکل همبستگی بین متغیر مستقل با
جزء اخالل ،درونزايی متغیرها و ناهمسانی واريانس مدل را نیز رفع میکند .اين تخمینزن

در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفی کارايی دارد و به آزمون هاسمن نیاز ندارد .اين
برآوردگر مدل تحقیق را يک دوره به عقب برده ،سپس اقدام به تفاضلگیری میکند و پس
از آن متغیر باوقفه را بهعنوان متغیر ابزاری انتخاب میکند .نتايج تخمین حاالت ششگانه
مدل اين تحقیق به روش گشتاورهای تعمیميافته در جدول ( )4مندرج است.

جدول 4ـ نتایج تخمین حاالت ششگانه مدل تحقیق در کشورهای منتخب
به روش گشتاورهای تعمیمیافته
حالت6

حالت5

حالت4

حالت3

حالت2

حالت1

متغیر وابسته:
بهرهوری کل عوامل

ضريب
(آماره )z

ضريب
(آماره )z

ضريب
(آماره )z

ضريب
(آماره )z

ضريب
(آماره )z

ضريب
(آماره )z

متغیرهای توضیحی ▼

**0/004
() 2/553
*0/003
() 3/677
***0/0004
()0/564
**0/003
() 0/827
*0/003
()3/202
*0/0004
() 0/155

L NRM1

L NRM2

L NRM 3

L NRM4

L NRM5

L NRM6

1. Arellano and Bond (1991).
2. Generalized Method of Moments.
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حالت6

حالت5

حالت4

حالت3

حالت2

حالت1

متغیر وابسته:
بهرهوری کل عوامل

*0/080
()2/543

*0/090
()2/723

*0/107
()3/120

*0/082
()2/750

*0/101
()3/361

*0/148
()5/817

L TEPit-1

*0/095
() 3/850

*0/096
() 3/323

*0/067
() 2/721

*0/084
() 4/425

*0/076
() 5/133

*0/074
() 3/176

L RD

*0/529
()3/937

*0/576
()4/250

*0/437
()3/703

*0/511
()4/004

*0/458
()4/041

*0/359
()3/055

L HC

*0/0003
()2/598

*0/0003
()2/647

*0/0003
()2/953

**0/0002** 0/0002** 0/0002
()2/236
()1/576
()2/145

L KL

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

)chi2 (Prob

5/676

5/914

8/304

5/890

6/821

11/032

Sargan test statistic

منبع :يافتههای پژوهش ـ نشانههای * ** ،و *** بهترتیب سطوح معناداری  1درصد 5 ،درصد و 10درصد را نشان میدهند.

در جدول ( ،)4عدد باال ضريب تخمین و عدد داخل پرانتز آماره  zاست .آماره سارگان

نیز حاصل بررسی اعتبار ماتريس ابزارها توسط آزمون سارگان است .با توجه به مقدار

احتمال آماره سارگان که بزرگتر از  0/05درصد است .فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی
ابزارها با اجزای اخالل رد نمیشود .درنتیجه ،ابزارهای مورد استفاده در تخمین مدل اين
پژوهش از اعتبار الزم برخوردارند.

 .4تفسیر نتایج
پیش از تفسیر نتايج الزم به ذکر است در اين تحقیق اثر متقاطع متغیر فراوانی منابع طبیعی

و شاخصهای حکمرانی خوب بر بهرهوری کل عوامل بررسی شده است .به اين صورت
که در مدل اول متغیر فراوانی منابع در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی ضرب شده

و در مدلهای دوم تا ششم نیز شاخصهای ثبات سیاسی و مقابله با خشونت ،کارايی و
اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین ،حاکمیت قانون و کنترل فساد به تناوب جايگزين شاخص

حق اظهارنظر و پاسخگويی شدهاند .همچنین ،نتايج حاصل از تخمین حاالت ششگانه مدل

تحقیق به شرح ذيل بیان و تفسیر میشود:

ف.ع متوابر اعفوفنی منابر ب مبی و یمعفنی ق بع ب عهور نع اقفمع اقتم ااا

19

ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی مثبت

و معنادار است که با نتايج مطالعات کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران (،)2005
بیوس( ،)2004هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و کمیجانی

و همکاران ( )1390نیز سازگار است ،زيرا بهبود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی بهمنزله

انتخاب آزادانه دولتمردان توسط مردم و احزاب در يک فرايند دموکراتیکتر است که

زمینه نقد عملکرد دولتمردان توسط رسانههای آزاد را فراهم میکند و با ارتقای کارايی

دولت و تخصیص بهینه درآمد حاصل از منابع طبیعی موجب افزايش بهرهوری کل عوامل

میشود.

ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص ثبات سیاسی و مقابله با خشونت

مثبت و معنادار بوده و با نتیجه مطالعات کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران (،)2005

بیوس ( ،)2004هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و کمیجانی
و همکاران ( )1390نیز مطابقت دارد؛ به اين معنا که بهبود شاخص ثبات سیاسی و فقدان

خشونت ،قدرت دولت در استفاده مطلوبتر از فراوانی منابع طبیعی را باال برده و موجب

افزايش بهرهوری کل عوامل میشود.

ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کارایی و اثربخشی دولت مثبت و

معنادار است که با نتیجه مطالعه کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران ( ،)2005بیوس

( ،)2004هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و کمیجانی

و همکاران ( )1390مطابقت دارد؛ زيرا بهود شاخص کارايی و اثربخشی دولت ،امکان

پیادهسازی و اجرای قابل قبول سیاستهای دولت را بیشتر و با بهبود فضای کسبوکار و
کاهش هزينهها ،زمینه بهرهبرداری بهتر از فراوانی منابع را فراهم و در پرتو آن بهرهوری کل
عوامل افزايش میيابد.

ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کیفیت قوانین مثبت و معنادار

است که با نتیجه مطالعه کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران ( ،)2005بیوس (،)2004

هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و کمیجانی و همکاران
( )1390نیز همخوانی دارد ،زيرا وضع مقررات شفاف و علمی ،مانع از اتالف درآمد حاصل
از منابع طبیعی در جهت حمايتهای وارداتی(تعرفه) ،امتیازهای تبعیضآور ،تشکیل نظام
ارز چند نرخی و غیره میشود و با گسترش مالکیت خصوصی و آزادی تجارت خارجی
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زمینه رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی فراهم و موجب افزايش بهرهوری کل

عوامل میشود.

ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص حاکمیت قانون مثبت و معنادار

است که با نتیجه مطالعات کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران ( ،)2005بیوس

( ،)2004هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و کمیجانی و

همکاران ( )1390مطابقت دارد ،زيرا بهبود شاخص حاکمیت قانون از رانتجويی گسترده
تولیدکنندگان به منظور دسترسی بیشتر به عايدات حاصل از منابع طبیعی ممانعت نموده و با

رونق فعالیتهای مولد موجب افزايش بهرهوری کل عوامل میشود.

ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کنترل فساد مثبت و معنادار است

که با مبانی نظری و نتیجه مطالعات کو و همکاران ( ،)2009دالر و همکاران ( ،)2005بیوس

( ،)2004هاالرد ـ دريمر و همکاران ( ،)2003شاهآبادی و امیری ( )1390و کمیجانی و

همکاران ( )1390نیز مطابقت دارد ،زيرا بهبود شاخص کنترل فساد ،امکان پرداخت رشوه به

دولت را از فعاالن اقتصادی سلب و با تخصیص درآمد حاصل از منابع طبیعی به فعالیتهای
مولد موجب افزايش بهرهوری کل عوامل میشود.

ضریب متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی در کلیه مدلهای تحقیق مثبت

و معنادار است که با مبانی نظری و نتیجه مطالعات ادکوئیست و هنريکسون (،)2016
کاستالنی و پیری ( ،)2013کو و همکاران ( ،)2009برانستتر و رانگ ( ،)2006اسچیف و

يانلینگ ( )2006و کو و هلپمن ( )1995همخوان است ،زيرا افزايش فعالیتهای تحقیق و

توسعه داخلی با تولید کاالها و خدمات قابل تجارت ،استفاده کارآ از منابع داخلي ،جذب
فناوري پیشرفته خارجي ،خلق فناوري جهت ساخت کاالهاي جديد ،ابداع روشهای نوين
تولید و ايجاد مواد اولیه نوظهور موجب افزايش بهرهوری کل عوامل ميشود.

ضریب متغیر شدت سرمایه در مدلهای ششگانه تحقیق مثبت و معنادار بوده و با مبانی

نظری و نتیجه مطالعات مطالعات شاهآبادی و فعلی ( )1390و کمیجانی و همکاران ()1390

نیز همخوان است ،زيرا شدت سرمايه امکان استفاده از فناوری سرمايهبر و جديد را فراهم

میکند و با افزايش قدرت رقابتپذيری و بهرهوری نیروی کار موجب ارتقای بهرهوری

کل عوامل تولید میشود.

ضریب متغیر سرمایه انسانی در مدلهای ششگانه تحقیق مثبت و معنادار است که
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با مبانی نظری و نتیجه مطالعات تکسیرا و فورتانا ( ،)2010اسچیف و يانلینگ (،)2008

هوساس و يعقوبی ( ،)2005میلر و آپاديا ( )2000و انگلبرچت ( )1997نیز در تطابق کامل

است ،زيرا نیروی کار آموزشديده با انجام حجم بیشتری از کار در واحد زمان ،همچنین

اختراع ،اکتشاف و نوآوری بیشتر بهرهوري کل عوامل تولید را افزايش ميدهد .مضاف بر
آن ،برخورداری از سرمايه انسانی باال با تعويق قانون بازده نزولی تولید و تخصیص بهینه

منابع کمیاب ،موجب بازده صعودي نسبت به مقیاس شده و بهرهوري کل عوامل را افزايش
میدهد.

ضریب متغیر بهرهوریکل عوامل باوقفه در حاالت ششگانه تخمین مثبت و معنادار

است که با مبانی نظری نیز سازگار است .زيرا بهرهوري در هر دوره از میزان بهرهوري دوره
قبل تأثیر مثبت میپذيرد.

جمعبندی و مالحظات
در اين تحقیق اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخصهای حکمرانی خوب (حق اظهارنظر
و پاسخگويی ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت ،اثربخشی و کارايی دولت ،کیفیت قوانین،

حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهرهوری کل عوامل تولید در پانزده کشورهای منتخب
صادرکننده نفت در سالهای  1996-2015بررسی شده است .نتايج حاکی از تأثیر مثبت

و معنادار کلیه متغیرهای مذکور بر بهرهوری کل عوامل در کشورهای منتخب است.
بنابراين ،پیشنهاد میشود کشورهای برخوردار از منابع طبیعی با پاسداشت حق مردم در
انتخاب حکومت ،حمايت از آزادیبیان ،عدم اعمال خشونت با انگیزههای سیاسی ،افزايش
کارايی و کیفیت سیستم اداری ،اصالح قوانین درجهت توسعه بخش خصوصی ،پایبندی
کارگزاران حکومت به قوانین و مقررات موضوعه و عدم استفاده از قدرت عمومی در

جهت کسب منافع خصوصی ،زمینه تخصیص بهینه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به

فعالیتهای مولد فراهم تا بهرهوری کل عوامل افزايش يابد و مسیر دستیابی به رشد و توسعه
پايدار هموار شود.
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