فصلنامةعلميـ پژوهشيرفاهاجتماعي،سالهفدهم،بهار،96شماره64
Social Welfare Quarterly, Vol 17, spring 2017, No 64

اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران

The Nonlinear Effects of Oil Revenues on Social
Welfare in Iran
عزتاله عباسیان *،علی مفتخری،
***
یونس نادمی

**

مقدمــه :مطالعــه تأثیــر درآمدهــای نفتــی بــر رفــاه
اجتماعــی یکــی از موضوعــات مهــم و اساســی
در حــوزه سیاســتگذاری اقتصــادی کشــورهای
نفتخیــز محســوب میشــود .بــا وجــود ذخایــر
زیــاد گاز طبیعــی و نفــت در ایــران ،فقــر و بیــکاری
از مســائل مهــم در ســالهای اخیــر در میــان بخــش
بزرگــی از جمعیــت میباشــد .در ایــران تقریبـ ًا نفــت
بهصــورت مســتقل از ســایر بخشــهای اقتصــاد،
درصــد قابــل مالحظــهای از درآمدهــای دولــت را
تأمیــن میکنــد .در مطالعــات اقتصــادی ،روشــهای
غیرخطــی متفاوتــی بــرای بررســی رابطــة میــان
تکانههــای نفتــی و رفــاه اجتماعــی در کشــورهای
واردکننــده یــا صادرکننــدة نفــت انجــام شــده اســت،
لــذا هــدف از ایــن مقالــه بررســی اثــرات غیرخطــی
درآمدهــای نفتــی بــر رفــاه اجتماعــی در ایــران در
دوره  1354-1393میباشــد.
روش :در ایــن تحقیــق ،بــا مدلســازی عوامــل
مؤثــر بــر رفــاه اجتماعــی بــا تأکیــد بــر تأثیــر
درآمدهــای نفتــی ،مــدل رگرســیون آســتانهای بــرای
اقتصــاد ایــران بــرآورد شــده اســت .دســتهای از
مدلهــای خودرگرســیونی غیرخطــی بــرای کاربــرد
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introduction:Study of the effect of oil
revenues on social welfare is one of the
most important subjects for economic
policy makers in oil-rich countries. Despite Iran’s massive supply of natural
gas and oil, poverty and unemployment have been critical issues in recent
years for the majority of people. . In
Iran, oil almost provides a significant
percentage of government revenues independently from the other economic
sectors. In economic studies, different
nonlinear methods have been applied
to examine the relationship between oil
shocks and social welfare in both importing and exporting countries . This
study focuses on the nonlinear effect of
oil revenues on social welfare in Iran
during the 1975-2014 periodsMethod:
In this research, by modeling the effective factors on social welfare with
emphasis on the role of oil revenues, a
threshold regression model is estimated for Iran’s economy. Several classes
of nonlinear autoregressive models
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در ســریهای زمانــی براســاس مدلهــای آســتانهای
فرمولــه شــدهاند .در مدلســازی ریاضــی و
آمــاری ،یــک مــدل آســتانهای مدلــی اســت کــه در
آن از یــک مقــدار آســتانه یــا مجموعـهای از مقادیــر
آســتانه بــرای تشــخیص محــدودهای از مقادیــر کــه
در آن رفتــار پیشبینــی شــده توســط مــدل بــه
نوعــی تغییــر جهــت میدهــد مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
یافتههــا :نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی تأثیــری غیرخطــی و آســتانهای
بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــته اســت؛
بدینصــورت کــه در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن
(هنگامیکــه نســبت درآمــد نفتــی بــه تولیــدناخالــص داخلــی کمتــر از  %9/35باشــد) -افزایــش
نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی موجــب افزایــش معنــادار شــاخص رفــاه
اجتماعــی شــده اســت ،امــا پــس از عبــور از حــد
آســتانه  %9/35و قرارگرفتــن در رژیــم درآمدهــای
نفتــی بــاال ،افزایــش نســبت درآمدهــای نفتــی بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــر منفــی بــر شــاخص
رفــاه اجتماعــی داشــته اســت.
بحــث :اثــر مثبــت درآمدهــای نفتــی بــر رفــاه
اجتماعــی در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن ،بــه دالیلــی
چــون گســترش صنعــت نفــت کشــور و انتقــال
نیــروی کار از بخــش ســنتی بــه بخــش نفــت و در
نتیجــه بهبــود درآمــد و کاهــش نابرابــری درآمــدی
میتوانــد مربــوط باشــد .همچنیــن درآمدهــای
نفتــی در مراحــل اولیــه ورود بــه بودجــه دولــت
عمدتــ ًا صــرف برنامههــای توســعه دولــت و
مخــارج عمرانــی و زیربنایــی میشــود کــه در بهبــود
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were formulated for time series applications based on threshold models. In
mathematical or statistical modelling,
a threshold model is any model where
a threshold value, or set of threshold
values, is used to distinguish ranges of
values where the predicted behaviour
by the model varies in some important
way.
Findings:The share of oil revenues in
GDP has a nonlinear and threshold impact on social welfare. In other words,
in low oil revenues regime- (when the
share of oil revenues in GDP is lower
than 9.35%) - increase in the share of
oil revenues in GDP has led to a sig  nificant increase in   social welfare,
however, after exceeding the threshold
of 9.35% and being in the high oil revenues regime, an increase in the ratio
of oil revenues to gross domestic product had a negative impact on the social
welfare index.
Discussion: In low oil revenues regime, the positive effect of oil revenues
on social welfare is due to the expansion of the oil industry and workforce
transition from the traditional to the oil
sector which lead to improvement in
income level and income inequality reduction. Also, oil revenues in the early
stages of entering the state budget are
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رشــد و رفــاه اجتماعــی مؤثر اســت .همچنیــن ورود
درآمدهــای نفتــی و واردات کاالهــا و خدمات متنوع
و گســترش شهرنشــینی ،همگــی اثراتــی در جهــت
بهبــود رفــاه اجتماعــی دارنــد .امــا بــا افزایــش ســهم
ایــن درآمدهــا در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور،
دولتهــا تبدیــل بــه دولتهــای رانتــی میشــوند کــه
از طرقــی همچــون مخــارج جــاری عامهپســند و
ضدتوســعهای ،اثــر برونرانــی ،انجــام پروژههــای
عمرانــی نــاکارا ،یارانههــای غیرهدفمنــد و تقویــت
فعالیتهــای رانتجویــی موجــب کاهــش رفــاه
اجتماعــی میشــوند.
کلیدواژههــا :اقتصــاد ایــران ،درآمدهــای نفتــی،
رفــاه اجتماعــی ،رگرســیون آســتانهای ،طبقهبنــدی
JEL : C24, D60, H27
تاریخ دریافت95/10/1 :
تاریخ پذیرش96/1/30 :

largely devoted to government’s development programs and infrastructure
and development expenditures which
are effective in improving growth and
social welfare.
In addition, the entry of oil revenues,
import of goods and services and urbanization all have effects on improving social welfare. However, with the
increase in the share of oil revenue in
GDP, the government rent seeking behavior by popular and anti-development current expenditures, crowding
out effect, inefficient civil projects,
non-targeted subsidies  and strengthen
the activities of rent-seeking will reduce social welfare.
Keywords: oil revenues, social welfare,
threshold regression, Iran’s economy

مقدمه
اث��ر مخ��رب وابسـ�تگی دولته��ا ب��ه درآم��د مناب��ع طبیع��ی ســالها اس��ت ک��ه مـ�ورد
توج��ه قــرار گرفت��ه اس��ت .مهمتری��ن نمون��ه تاریخ��ی ای��ن رویــداد مربـ�وط ب��ه قـ�رن
 16و ســرریز ش��دن حج��م عظیم��ی از ط�لای غـ�ارت ش��ده از آمریـ�کا ب��ه صنـ�دوق
حکوم��ت اس�پـانیا بـ�ود .آثـ�ار ســوئی ک��ه ای��ن مناب��ع ثــروت ب��ه همــراه داش��ت چنـ�ان بـ�ود
کـ�ه اس��پانیا پـ�س از چهــار قــرن هنــوز نتوانســته اسـ�ت بـ�ه خوبـ�ی از عواقـ�ب سلسـ�ه
حــوادث بحران��ی ک��ه ایج��اد ش��د نج��ات یاب��د (طبیبیــان .)1387 ،اولیـ�ن فرــدی کـ�ه
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ب��ه اث��ر جام��ع افزای��ش قیم��ت مناب��ع طبیع��ی ب��ر تغیی��ر س�اـختار کشوــرها پرداخـ�ت،
اوتــی 1ب��ود .او در ســال 1993کتاب��ی تح��ت عن�وـان «پایدارنم��ودن توس��عه در کشـ�ورهای
متکـ�ی بـ�ر منابـ�ع معدنــی» منتشــر کــرد کــه در آن بــه آثــار مخربــی کــه افزایــش قیمــت
مناب��ع طبیع��ی ب��ر رون��د توس��عه کشـ�ورهای صادرکننـ�ده ایـ�ن مناب��ع اعمــال دارد پرداختــه
اســت .منابــع طبیعــی بــه رغــم اهمیــت فراوانــی کــه در توســعه اقتصــادی و رفــاه دارنــد،
ام��ا بهدلی�لـ بهرهبـ�رداری نادرس��ت از آن ،ســبب تخریــب آنهــا و همچنیــن ایجــاد
آلودگــی در محیــط زیســت و نیــز محرومیــت نســلهای آینــده از ایــن نعمتهــای خــدادادی
میشــود .درجــه وابســتگی یــک کشــور بــه صــدور کاالیــی خــاص یــا تنــوع صادراتــی،
تعیی��ن کنن��ده میــزان آســیبپذیری و ضربهپذیــری کشــور از جنبههــای اقتصــادی،
اجتماع��ی و سیاس��ی میباشـ�د .اثــر مخ�رـب وابستــگی دولتهــا بــه درآمــد منابــع طبیعــی
ســالها اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .مطالعـهای توســط ســاکز )1995( 2از
دانشــگاه کلمبیــا انجــام شــد کــه نشــان داد عملکــرد کشــورهای صادرکننــده مــواد خــام
در ام��ر توسـ�عه اقتص��ادی ب��ه نحــو محسوســی بدتــر از کشــورهائی بــوده اســت کــه از
نظــر منابــع فقیرتــر بودهانــد.
ایــن مس��أله در م�وـرد کش��ورهای صادرکنندــة نف��ت از جملــه ای��ران بیشــتر م��ورد توجه
اسـ�ت .در ای��ن کشوــرها تقریب�� ًا نف��ت بهص��ورت مسـ�تقل از س��ایر بخشـ�های اقتصــاد،
درصــد قابلــ مالحظ��های از درآمدهاــی دول��ت را تأمی�نـ میکنـ�د .پ��س از اولی��ن شــوک
نفتــی در ســال  ،1973اقتص��اد ایرــان وابس��تگی شـ�دیدی بهــ درآمدهـ�ای ناش�یـ از منابــع
نفتــی و گازی پیــدا کــرد .همچنیــن ،براســاس شــواهد موجــود اقتصــاد ایــران طــی ایــن
ساــلها رشــد تولیدــ ناخالــص داخل��ی س��رانة پایی��ن و نابرابرــی درآم��دی را تجرب��ه کــرده
1. Richard Auty
2. Jeffrey Sachs
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اسـ�ت .از ایـ�ن رو ،ایـ�ن شـ�واهد در اقتصـ�اد ایـ�ران ایـ�ن فرضیـ�ه را اثبـ�ات میکنـ�د کـ�ه
منابــع طبیعــی و درآمدهــای ناشــی از آن بــه جــای آنکــه نابرابــری درآمــدی را کاهــش
و رفاــه را افزای��ش دهــد ،موجــب افزایــش نابرابــری درآمــد و کاهــش رفــاه میگــردد
(آهنگــری و همــکاران.)1394 ،
در مطالعـ�ات اقتصـ�ادی ،روشـ�های غیرخطـ�ی متفاوتـ�ی بـ�رای بررسـ�ی رابطـ�ة میـ�ان
تکانههـ�ای نفتـ�ی و رفـ�اه اجتماعـ�ی در کشـ�ورهای واردکننـ�ده یـ�ا صادرکننـ�دة نفـ�ت انجـ�ام
شــده ،امــا تاکنــون کمتــر از روش تخمیــن حدآســتانهای بــرای بررســی اثــر افزایشــی
درآمـ�د نفــت بــر رفــاه اجتماعــی کشــورهای صادرکننــدة آن اســتفاده نشــده اســت .یافتــن
چنیــن حدآســتانهای از آن جهــت مفیــد اســت کــه میتوانــد تحلیلهــای سیاســتی مهمــی
برــای سیاسـ�تگذاری در کشـ�ورهای صادرکننـ�دة نفـ�ت ،جهـ�ت اعمـ�ال سیاسـ�تهای تثبیـ�ت
اقتصــادی در پــی داشــته باشــد.
تکنیکهـ�ای اقتصادسـ�نجی خـ�اص بـ�رای تخمیـ�ن حدآسـ�تانهای ،بهطـ�ور وسـ�یع جهـ�ت
بررســی رابطــة میــان تــورم و رشــد اقتصــادی بــه کار رفتــه اســت ،تــا براســاس آن نــرخ
ت��ورم آســتانهای را بیابنــد کــه بــرای رشــد اقتصــادی مضــر اســت .در مقالــة حاضــر از
چنی��ن تکنیکــی بــرای بررســی اثــر درآمــد نفتــی بــر رفــاه اجتماعــی در ایــران اســتفاده
میشــود و براســاس آن تحلیل��ی جدی��د از فرضیةــ نفری��ن منابــع ارائــه خواهــد شــد.
فرضیــة اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه افزایــش درآمدهــای نفتــی تأثیــری غیرخطــی و
آســتانهای بــر رفــاه اجتماعــی ایــران داشــته اســت.
متدولوژی مطالعة حاضر براســاس روششناس��ی اقتصادسـ�نجی و رگرس��یون آســتانهای
و دادههــای ســری زمانــی بــرای ایــران انجــام میگیــرد .مقالــة حاضــر در شــش بخــش
تنظیــم شــده اســت :در ادامــه بهعنــوان بخــش دوم ،پیشــینه تحقیــق بهطــور مختصــر
بررســی خواه��د ش�دـ .در بخ��ش سـ�وم ،بــه ارائــة مبان��ی نظرــی و تشرــیح دالی��ل وجــود
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یــک حــد آســتانه بــرای ظاهرشــدن اثــرات آســتانهای درآمــد نفــت بــر رفــاه اجتماعــی
کش��ور صادرکنن��دة نف��ت پرداخت��ه میش��ود .در بخـ�ش چه��ارم ب��ه روش تحقیـ�ق و
تصریـ�ح مــدل اقتصادســنجی مناســب بــرای یافتــن حــد آســتانهای مــورد نظــر پرداختــه
و در بخ��ش پنج��م ب��ر مبنــای دادههــای موجــود ،مــدل مــورد نظــر بــه روش رگرســیون
آســتانهای بــرای ایــران تخمیــن زده و نتایــج تفســیر میشــود .در نهایــت در بخــش ششــم،
نتیجهگیـ�ری و پیش��نهادها ارائــه میشــود.
پیشینة تجربی
درگــر و رحمانــی )2016( 1در پژوهشــی بــا عنــوان تأثیــر درآمدهــای نفــت در اقتصــاد
ایــران و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ،بــا اســتفاده از مــدل رشــد نئوکالســیک بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه یــک جریــان مــداوم از درآمــد نفــت ممکــن اســت تأثیــر طوالنــی
مــدت در تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در کشــورهای صادرکننــده نفــت از طریــق
ســرمایهگذاری داشــته باشــد.
الجیــوس )2014( 2اثرــ کاهــش قیم��ت نفــت ب��ر اقتص��اد مکزی��ک و فرزانــگان و
مارکــوارت)2009( 3در مطالعـ�ات جداگانـ�های اثـ�ر تکانههـ�ای نفتـ�ی را بـ�ر اقتصـ�اد ایـ�ران
بررس��ی کردهاندــ .آنه��ا در مطالع��ات خـ�ود ب��ه ای��ن نتیجهــ رســیدهاند ک��ه بـ�ا تغییـ�رات
متغیرهــای کالن اقتصــادی ناشــی از تغییــر قیمــت نفــت شــاهد تغییــرات رفاهــی خواهیــم
بــود.
ال اتیبــی )2006( 4رابطــة غیرخطــی میــان نوســانات قیمــت نفــت و رشــد اقتصــادی
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس را بــا تجزیــة تکانههــای مثبــت و منفــی
قیمــت نفــت تخمیــن زده و نتیجــه میگیــرد کــه اثــر کاهــش قیمــت نفــت بــر رشــد
2. Adrián Lajous
4. Alotaibi
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اقتصــادی شــدیدتر از اثــر افزایــش قیمــت نفــت اســت.
تئــوری بیمــاری هلنــدی کــه گســتردهترین تشــریح نظــری در ایــن مــورد اســت و
توســط افــرادی نظیــر فــان و یجنبرگــن ،)1984( 1ســاچز و وارنــر )1995( 2و گیلفاســون

3

( )1999انج��ام گرفت�هـ اس��ت ،نشــان میدهـ�د کـ�ه بـ�ا افزایـ�ش درآمدهــای حاصـ�ل از منابـ�ع
طبیعــی ،بخـ�ش قابـ�ل مبادلـ�ه (صنعـ�ت و کش��اورزی) تضعیـ�ف شــده و در نتیجـ�ة آن رشـ�د
اقتصــادی کاه��ش مییاب��د.
حقیقــت و پاســبانی میــرک ( )1395در مقالــه خــود تأثیــر شــوکهای قیمــت جهانــی
نفــت و نــرخ ارز بــر قیمــت محصــوالت کشــاورزی خاصــی ازجملــه گنــدم ،ذرت ،ســویا
و آفتابگــردان در ایــران را بــا اســتفاده از مــدل خودرگرســیون بــرداری ( )VARمــورد
بررســی قــرار دادهانــد .براســاس نتایــج بهدس ـتآمده از توابــع واکنــش تکانــه مشــاهده
میشــود کــه واکنــش قیمتهــای ذرت و ســویا در مقابــل شــوکهای قیمــت نفــت و نــرخ
ارز منفــی خواهــد بــود .همچنیــن بــا واردآمــدن شــوکهای قیمــت نفــت و نــرخ ارز بــه
قیمــت گنــدم و آفتابگــردان نیــز ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه گنــدم و آفتابگــردان بــه
شــوکهای قیمــت نفــت و نــرخ ارز واکنــش مثبتــی نشــان خواهنــد داد.
آهنگــری و همــکاران ( )1394در بررســی تاریخــی نقــش نفــت در اقتصــاد ایــران
بــا تأکیــد بــر بیمــاری هلنــدی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ویژگیهــای اقتصــاد ایــران
شــامل رشــد اقتصــادی پاییــن ،درجــة پاییــن توســعهیافتگی ،بهکارگیــری سیاســتهای
اقتص��ادی بعضــ ًا ناکارآمــد و توجیهناپذیــر و کیفیــت پاییــن نهادهــا اســت .بنابرایــن،
اســتنباط اولی��ه ایـ�ن اس��ت ک�هـ وج��ود مناب�عـ طبیع�یـ دارای تأثیــر دوجانبــه بــر اقتصــاد و
ســطح رفــاه کشــورهای مالــک ایــن منابــع اســت.
1. Van Wijnbergen
2. Sachs and Warner
3. Gylfason
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پیلــوار و همــکاران ( )1391در بررســی رابطــة وضعیــت رفــاه اجتماعــی ایــران بــا
درآمده��ای نفتــی طــی ســالهای  1347-1387دریافتنــد کــه هرچــه وزن بیشــتری بــه
میانگیــن درآمــد در تابــع رفــاه ســن داده شــود اثــر درآمــد ملــی بــر رفــاه کمتــر میشــود.
نتیجــه مطالعــه آنهــا نشــان میدهــد درآمدهــای غیرنفتــی در بلنــد مــدت اثــر منفــی بــر
رف�اـه دارد؛ ام��ا در کوتــاه مــدت اثــر مثبــت بــر رفــاه داشــته اســت.
مهــرآرا و همــکاران ( )1390بــا اســتفاده از مــدل دادههــای ترکیبــی پویــا نشــان دادنــد
افزایـ�ش مالیـ�م در درآمدهــای نفتــی بــرای رشــد اقتصــادی کشــورهای صادرکننــده نفــت
(اوپ�کـ) مفی�دـ ب��وده ،ام��ا اگــر رشـ�د درآمده��ای نفتـ�ی از حــد آســتانهای بیــن  %17تــا %20
بگــذرد آثــار منفــی خــود را بــر رشــد اقتصــادی ایــن کشــورها خواهــد گذاشــت.
رحمانــی و گلســتانی ( )1388در مطالعــه خــود اثــر درآمدهــای بــاالی نفتــی در 80
کشـ�ور دارای مناب��ع غن��ی نفت��ی را ب��ر نابرابــری توزیــع درآمــد ایــن کشــورها و جرجــرزاده
و اقبالــی( )1384اثــر درآمدهــای نفتــی را بــر توزیــع درآمــددر ایــران بررســی کردهانــد.
نتای��ج حاص�لـ از کار آنه��ا نش��ان داد ک��ه اث��ر درآمده��ای ب��االی نفت��ی در کشــورهایی
کــه دولتهــا کارایــی دارنــد ،ســبب کاهــش نابرابــری درآمــد و در کشــورهایی کــه کارایــی
دول��ت کـ�م اس��ت ،بـ�ه افزایــش نابرابــری منجــر شــده اســت.
تمیــزی ( )1381فرضیــة عــدم تقــارن رابطــة میــان تغییــرات قیمــت نفــت و رشــد
واقع�یـ اقتص��اد در ایرــان ط��ی دورة  1350-1378را بــر اســاس الگــوی داربــی)1982( 1
مــورد بررســی قــرار داده اســت .نتایــج حاصــل از بــرآورد الگــوی مــورد نظــر نشــان
میده��د ک��ه قیم��ت نف�تـ بیش�تـرین ســهم را در شــکلگیری نوســانات اقتصــادی بــه
خـ�ود اختص��اص میده��د؛ ب��ه ع�لاوه اث�رـات منفـ�ی حاصــل از کاهــش قیمــت نفــت
بهط��ور قابلــ مالحظ�هـای از اث��رات مثب��ت ناش��ی از قیم��ت نف��ت بزرگتــر اســت و
1. Darby
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زی��ان ناشیــ از فعالیته��ای اقتصــادی در نتیجةــ کاهــش قیمـ�ت نف�تـ ،ب��ا افزایــش آن
جبــران نمیشــود.
تشــابه مطالعــه حاضــر بــا مطالعــات قبلــی اســتفاده از ایــده تأثیــر آســتانهای درآمدهــای
نفتــی اســت کــه مشــابه مطالعــه ابریشــمی و همــکاران ( )1390اســت .البتــه مطالعــه
حاضــر از ســه جهــت بــا مطالعــه مذکــور تفــاوت دارد :اول آنکــه مطالعــه مذکــور تأثیــر
درآمدهــای نفتــی را روی رشــد دیدهانــد و مقالــه حاضــر بــر روی رفــاه اجتماعــی ،دوم
اینکــه ایــن مطالعــه مبتنــی بــر دادههــای ســری زمانــی اقتصــاد ایــران اســت و مطالعــه آنهــا
از دادههــای پانــل بــرای کشــورهای اوپــک اســتفاده کــرده اســت و نکتــه ســوم آن اســت
کــه متغیــر حــد آســتانه در مطالعــه مهــرآرا و همــکاران ( ،)1390رشــد درآمدهــای نفتــی
اســت در حالــی کــه در مطالعــه حاضــر متغیــر آســتانه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی اســت.
همچنیــن در ســایر مطالعــات قبلــی تاکنــون تأثیــرات غیرخطــی درآمدهــای نفتــی بــر
رفــاه اجتماعــی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت و ایــن مطالعــه بــرای اولیــن بــار تأثیــر
غیرخطــی درآمدهــای نفتــی بــر رفــاه را آزمــون نمــوده اســت.
مبانی نظری
در ایــن بخــش از مقالــه مبانــی نظــری مربــوط بــه منابــع طبیعــی و پیشــرفت و رفــاه
اجتماعــی بررســی میشــود .دســتهای از تحلیلگــران اثــر مثبــت و دســتهای دیگــر اثــر
منفــی بــر رفــاه اجتماعــی بــرای آن قائــل هســتند .البتــه بایــد توجــه کــرد در کشــورهایی
ماننــد ایــران کــه درآمــد حاصــل از ایــن منابــع طبیعــی بســیار ارزان بهدســت میآیــد،
در اکثــر مــوارد اثــری منفــی را در پــی دارنــد (طبیبیــان .)1387 ،البتــه قبــل از بیــان ایــن
موضــوع ،بــه توضیــح تابــع رفــاه اجتماعــی ســن و ســپس توجیــه غیرخطــی بــودن اثــر
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درآم�دـ نف�تـ ب��ر رفــاه میپـ�ر دازیــم.
تابــع رفــاه اجتماعــی از نظــر لغــوی رابطــه بیــن ســطح رفــاه اجتماعــی و شــیوة
اختص��اص منابـ�ع را در یــک جامعــه نشــان میدهــد .هــدف نظریــه رفــاه اجتماعــی
کـ�ه گاهـ�ی نیـ�ز انتخـ�اب اجتماعـ�ی خوانـ�ده میشـ�ود ،فراهـ�م سـ�اختن منطـ�ق هنجـ�اری
(الزم) بــرای تصمیمگیریهــای اجتماعــی در زمانــی اســت کــه افــراد عضــو جامعــه عقایــد
متفاوتــی دربــاره منافــع در گزینههــای موجــود دارنــد .هرگونــه تصمیــم اجتماعــی یــا
فــردی را میتــوان تعامــل ترجیحــات یــا عالئــق تصمیمگیرنــدهای در نظــر گرفــت کــه
در عمـ�ل طیفــی از تصمیمــات بدیــل در دســترس او قــرار دارد کــه مجموعــه فرصــت
خوان�دـه میشوــد .ای��ن مجموع��ه ب��ه خاط��ر تغییــرات در دارایــی یــا فنــاروی اجتمــاع از
دورهای ب��ه دورهای دیگ��ر تغیی��ر میکن��د (آرو.)1390 ،
از دیــد بســیاری از اقتصاددانــان ،بررســی تابــع رفــاه اجتماعــی مبتنــی بــر مطلوبیــت
افرــاد جامع��ه ب�هـ س��طح درآم�دـ هرف��رد بســتگی دارد .از طــرف دیگــر ،بــروز نابرابــری
در توزی��ع درآمده��ا میتوانــد عامل�یـ در جهــت کاهــش مطلوبیـ�ت قلمــداد شــود .تابــع
رفــاه اجتماعــی ســن )1974( 1یکــی از توابــع اولیــه و مهــم رفــاه اجتماعــی اســت کــه
ویژگیهــای ذکــر شــده بــرای تابــع رفــاه اجتماعــی را دارد و در ایــن مطالعــه نیــز از ایــن
شــاخص اســتفاده شــده اســت.
 -1نظریات با رویکرد اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی
پی��روان مکتـ�ب بنیادگرایـ�ی ســرمایه هماننــد لوئیــس )1980( 2بــر ایــن باورنــد کــه
عمدهتریــن عامــل محدودکننــده رشــد و رفــاه اجتماعــی ،کمبــود ســرمایه اســت و
درآمدهــای حاصــل از منابــع طبیعــی میتوانــد ایــن کمبــود را بــه خوبــی جبــران کنــد
1. Sen
2. Lewis
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(ســیدنورانی و خوشــکالم خسروشــاهی.)1392 ،
جشــی )1970( 1در کتابــی تحــت عنــوان «پسانــداز و محدودیتهــای ارز» و تیرلــوال

2

( )1981در مقالـهای تحــت عنــوان «تحلیــل شــکاف دوگانــه در کشــور ســودان» نظریـهای
تحــت عنــوان «تحلیــل شــکاف دوگانــه» را مطــرح نمودنــد کــه براســاس آن افزایــش
پسانــداز داخلــی لزومــ ًا بــه ســرمایهگذاری بیشــتر (بهویــژه ورود کاالهــای ســرمایهای
بیش��تر) نمیانجامدــ .در واقــع ،بخشــی از ســرمایهگذاری الزم بــرای پیشــرفت و رســیدن
ب��ه رفــاه اجتماعیــ متک��ی بـ�ر درآمده��ای ارزی خارج��ی ماننـ�د درآمده��ای حاصــل از
منابــع طبیعــی اســت (تیــروال.)1981 ،
گالبرایــت 3ازجملــه اقتصاددانــان نهادگــرا نیــز در کتابــی تحــت عنــوان «جامعــه
ثروتمنــد» مینویســد هیــچ ثروتــی بــدون مزایــا نیســت و ســایر نظریــات مخالفــی کــه
در ایــن خصــوص مطــرح شــدهاند هیچــگاه نتوانســتهاند بهطــور کامــل متقاعدکننــده
باش��ند .در واقـ�ع ،از دیــدگاه گالبرایــت و ســایر اقتصاددانانــی کــه بــا وی در ایــن خصــوص
ه�مـ عقیدهاندــ ،درآمــد ف��راوان حاصـ�ل از منابـ�ع طبیع��ی بهطــور قطــع بــه خلــق ثــروت،
رشــد اقتصــادی و کاهــش فقــر و افزایــش رفــاه میانجامــد (مهــرآرا و کیخــا.)1387 ،
پـ�س براس��اس نظریههــای مختلــف ،تجمــع ســرمایه از جملــه عوامــل مهــم پیشــرفت
و گستــرش رفـ�اه اجتماعــی بیـ�ن کشوــرهای مختل�فـ ب�وـده اســت .بــا توجــه بــه نقــش
غیرقابــل انــکار درآمدهــای حاصــل از منابــع طبیعــی در فراینــد ســرمایهگذاری و تشــکیل
سرــمایه ،میتوــان گفــت کــه بســیاری از نظریــات مرســوم توســعهای بــر نقــش مثبــت
منابــع طبیعــی در فراینــد پیشــرفت وافزایــش رفــاه تأکیــد داشــتهاند (ســیدنورانی و
خوشــکالم خسروشــاهی.)1392 ،
1. Joshi
2. Thirlwall
3. Galbraith
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 -2نظریات با رویکرد اثرمنفی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی
پدیــده نفریــن منابــع ،در اصطــاح بــه اثــر چندجانبــه مخربــی کــه از محــل افزایــش
قیم�تـ نف��ت و س��ایر منابعــ طبیع��ی ب��ر حیــات اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی جوامــع
صادرکننـ�ده اعمـ�ال میشـ�ود ،اطـلاق میگـ�ردد .بـ�رای ایـ�ن پدیـ�ده کـ�ه عمدتـ� ًا در مـ�ورد
کشــورهای بــزرگ صادرکننــده مــواد معدنــی مشــاهده میشــود ،دالئــل مختلفــی مطــرح
ش��ده اس��ت .اقتصاددان��ان ابتـ�دا مسئــله بیمــاری هلنــدی 1را مطــرح کردنــد .ایــن توضیــح
گرچــه بســیار گویــا اســت لکــن تمــام اجــزاء آثــار اجتماعــی و سیاســی کــه ایجــاد
میش��ود را پوشــش نمیدهــد .بــه همیــن دلیــل نیــز بســیاری از محققیــن نظریههائــی را
توس��عه دادن��د ک��ه وجـ�وه مزبـ�ور را بهصــورت جامعتـ�ر توضیــح دهــد .ایــن نظریههــا
در مطالعــات آمــاری مختلــف مــورد آزمــون قــرار گرفــت .در بخــش از پژوهــش ایــن
نظریهه��ا ب��ه اجمـ�ال توضیــح داده میشــود.
 -1-2بیماری هلندی
اقتصاددانــان مدتهــا اســت کــه بــه آثــار افزایــش قیمــت نســبی منابــع طبیعــی صادراتــی
ب��ر ساــختار کش��ور صادرکنندــه توج�هـ کردهانـ�د .لکــن عبــارت بیمــاری هلنــدی ابتــدا
توســط مجلــه اکونومیســت در ســال  1977بــرای توضیــح شــرایط اقتصــادی هلنــد در
دهــه  1960مطــرح ،در زمانــی کــه منابــع گاز در ایــن کشــور کشــف شــد و صــادرات
گاز و واردات ارزانتـ�ر کاالهــای خارج��ی منج��ر ب��ه ضربـهزدن بــه بخــش صنعــت کشــور
مزبــور گردیــد .بهدلیــل افزایــش قیمــت منابــع صادراتــی درآمــد ارزی کشــور صادرکننــده
افزایـ�ش مییاب��د .ای��ن ام��ر ارزش پ��ول داخل��ی کشــور را افزایــش میدهــد ،در نتیجــه
قیمــت کاالهــای وارداتــی کــه بــا ارز حاصــل از فــروش منابــع طبیعــی وارد میشــود
1. Dutch disease
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کاهــش مییابــد.
ایــن امــر ســبب میشــود کــه تولیــد کننــدگان کاالهــای داخلــی بــا زیــان روبــرو
ش��وند .کاه��ش نسـ�بی قیم��ت کااله��ای قاب�لـ مبادلهــ در بازارهــای بینالمللــی انگیــزه
ســرمایهگذاری و توســعه ایــن بخشــها را کاهــش میدهــد .اثــر دیگــر ایــن امــر نیــز
افزایـ�ش قیمـ�ت نســبی کاالهــای غیــر قابــل تجــارت خارجــی اســت .ماننــد زمیــن
مس��تغالت و خدم��ات داخل��ی ک��ه ام��کان ص��ادرات و واردات آنهـ�ا وجــود نــدارد .ایــن
عوامــل ســاختار اقتصــاد را دچــار تغییــر نامطلــوب مینمایــد ،چــه اینکــه بخشــهای تولیــد
کننــده کاال و خدمــات قابــل مبادلــه در تجــارت بینالملــل بهویــژه بخــش صنعــت
دچــار رک��ود و عقبماندگیــ میش��ود .بهطوــر خالصــه بیم�اـری هلنـ�دی بـ�ه امــر
صنعتزدائــی ناشــی از فراوانــی درآمــد ارزی ،ارزانــی ارز خارجــی و وفــور واردات
اشــاره دارد .در واقــع میتــوان چنیــن گفــت ،بــر اســاس نظریــة مذکــور ،بــا افزایــش
ارزش پ��ول داخل�یـ در دورة رون�قـ درآمدهــای نفتیــ ،بخــش کاالهــای قابــل مبادلــه

1

(شــامل صنع��ت و کشاــورزی) منقب��ض شــده و بخ��ش کاالهاــی غیرقابلمبادلــه( 2بیشــتر
شـ�امل خدم��ات و مسکــن) گسـ�ترش مییاب��د؛ لذــا افزایـ�ش درآمدهــای نفتــی میتوانــد
باــ ورود کاالهـ�ای مصرفـ�ی و افزایشــ بازده�یـ نس��بی بخ��ش غیرقابـ�ل مبادلــه در مقابــل
بخــش قابــل مبادلــه و تضعیــف آن ،موجــب کاهــش رشــد اقتصــادی شــود( .کارنیــرو،3
2007؛ کلیــر و گودریــز.)2007 ،4
 -2-2اثر مالیاتگیری

5

طــی دهههــای اخیــر اقتصاددانــان متوجــه ایــن امــر شــدهاند کــه مالیــات بســیار
فرات��ر از ی��ک اب��زار کسـ�ب درآمدــ برــای دولتهـ�ا عمــل میکنــد .هنگامــی کــه دولتهــا
3. Carneiro

		2. non-tradable
5. taxation effects

		1. tradable
4. Collier and Goderis
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مخــارج خــود را از محــل درآمــد مالیاتــی کســب میکننــد بایســتی بــه نیازهــای مــردم
نی��ز مســئوالنه توجــه کننــد .مالیــات دهنــده انتظــار دارد بــر چگونگــی هزینــه کــردن
مالی��ات نظ��ارت داش��ته باش�دـ .انتظ�اـر دارد کـ�ه مناب��ع مالیاتــی بــا کارآئــی هزینــه شــود و
ســاختار دولــت بهصــورت کارآمــد فعالیــت نمایــد .میــر و روزنبــام )2000( 1اثــر تغییــر
ســاختار مالیاتــی بــر رفــاه خانوارهــای امریکایــی در ســالهای  1984تــا  1996را بررســی
کردهانــد .نتایــج بررســی نشــان داد در دورهای کــه مالیــات بــر درآمــد افزایــش یافــت،
رفـ�اه خانوارهـ�ا کاهـ�ش یافتـ�ه و درنتیجـ�ه ،مـ�ادران تشـ�ویق بـ�ه کار شـ�دند و نـ�رخ اشـ�تغال
آنهــا نیــز افزایــش یافــت؛ ولــی بــا وجــود افزایــش اشــتغال ،رفــاه همچنــان کاهــش یافــت.
مالی��ات دهن�دـه انتظ��ار دارد در تصمیمگیریهـ�ای دولتــی مشــارکت داشــته باشــد و بهدنبــال
آن اسـ�ت کـ�ه نمایندگانـ�ی انتخـ�اب کنـ�د کـ�ه در امـ�ر تصویـ�ب مالیـ�ات و تعییـ�ن چگونگـ�ی
هزینهکــردن آن از جانــب وی نمایندگــی مؤثــر داشــته باشــند و نظــارت کننــد .بــه همیــن
دالیــل نیزــ در جامعهــای ک�هـ متک��ی بـ�ر مالیــات اســت بهتدریــج نهادهــای مختلــف
سیاســی و اجتماع��ی ش��کل میگیــرد و روالهــا و رویهه��ای شــفافیت هزین��ه ،پاســخگوئی
دولــت بــه مــردم و مســئولیتپذیری شــکل گرفتــه و پایــدار میشــود .همــراه بــا اینگونــه
ترتیبه��ا نهاده��ای سیاس��ی مشــارکت مــردم و تنبیــه و تشــویق دولتهــا پایــدار میشــود.
هنگامــی کــه دولــت یــک کشــور از محــل درآمــد نفــت منابــع بودجـهای کافــی بهدســت
مـیآورد بــا عــدم پیگیــری درآمدهــای مالیاتــی پاســخگوئی و مســئولیتپذیری در مقابــل
م�رـدم را منتفـ�ی میکن��د .در چنیــن شــرایطی ،تمــام نهادهــای مدنــی کــه از آنهــا نامبــرده
شــد ضــرورت وجــودی خــود را از دســت میدهنــد.
 -3-2اثر هزینهای
هنگامــی کــه در آمــد دولــت از محــل صــادرات نفــت حاصــل میشــود و نهادهــای
1. Meyer and Rosenboum
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دموکراتی�کـ ب��رای نظ��ارت ب��ر آن موج��ود نیس��ت ایــن منابــع براســاس اولویتهــای
دولــت هزینــه میشــود .در ایــن شــرایط دولتهــا ایــن در آمدهــا را در جهــت تقویــت
گروهه��ای اجتماعــی مدافــع خــود هزینــه میکننــد و نیروهــای اجتماعــی منتقــد و
معــارض را در ضعــف نگــه میدارنــد .اثــر هزینــه ای 1ابع��اد دیگــری نیــز دارد ،بــرای
مثــال هزینههــای دولتــی در مراکــز شــهری انجــام میشــود ،چــون ذینفعــان حکومــت
در شـ�هرها هســتند .برداشــت و صــدور منابــع معمــوالً توســط تکنولــوژی خارجــی و
ماشــین آالت وارداتــی و نیــروی کار متخصــص معــدود انجــام میشــود بنابرایــن اثــر
توســعه باالدســتی و پائیندســتی فراهــم نمیکنــد .معمــوالً در کشــورهای صــادر کننــده
نف��ت مناطقــ نفتخیـ�ز دارای جمعیــت فقیــر بــوده و مناطــق روســتائی عقبمانــده باقــی
میمانــد ،امــا چنــد شــهر حکومتــی بهطــور غیرمتناســب رشــدکرده و محــل تمرکــز
ثرــوت میش��ود .هش��ام و وان��گ نی��ز عوام��ل مؤث��ر ب��ر رف��اه اجتماع��ی جوام��ع ش��هری را
بررس��ی کردن��د .نتای��ج مطالع��ة آنه��ا نش��ان داد رف��اه اجتماع��ی رابط��ة مثب��ت ب��ا بهـ�رهوری
کارگ�رـان و رابطــة منفــی بــا هزینههــا دارد (هشاــم و وانــگ.)1997 ،2
 -4-2اثر مدرنسازی

3

حکومتهــای دارای در آمــد قابــل مالحظــه از محــل منابــع ،نیــازی بــه اســتفاده از
تخص��ص نمیبینن��د .چ��ه اینک�هـ نیازه��ای خ��ود را از طریــق صــرف درآمدهــای حاصــل
از صــادرات منابــع بــر طــرف میکننــد .ضرورتــی بــرای بهبــود کارآئــی نمیبیننــد چــه
اینکــه ناکارآئــی را بــا صــرف درآمدهــای ســهلالوصول میپوشــانند .مدیریــت ســازمانها
و شـ�رکتها و ادارات را بــه اف��راد م��ورد اعتم�اـد و بیلیاقــت میســپارند چــون ایــن دولتهــا
1. spending effect
2. Hesham and Wang
3. modernization effect
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نسـ�بت بـ�ه افـ�راد شایسـ�ته بیاعتمـ�اد هسـ�تند .زیـ�را افـ�راد دارای شایسـ�تگی تخصصـ�ی
دارای تــوان چانهزنــی و ســازماندهی و ارتبــاط قــوی نیــز هســتند و میتواننــد مراکــز
ق��درت خ��اص خ��ود را ایج��اد کنن��د .ب��ا ح��ذف ایــن گونــه افــراد ،حکومتهــا کشــور را از
نیروهــای کارآمــد بیبهــره کــرده و دامنــه و غنــای توســعه کشــور را محــدود میکننــد
(طبیبیــان.)1387 ،
 -5-2بیثباتی درآمدی
بیثباتــی درآمــد 1ناشــی از نوســانات قیمــت نفــت ،امــکان برنامهریــزی مســتمر و
پایــدار را بــرای دولتهــا منتفــی میکنــد و ســبب میشــود کــه در زمــان رونــق درآمــدی،
پروژههــای نســنجیده شــروع شــود و در زمــان رکــود درآمــدی پروژههــای غیرسیاســی
ره��ا شــود .ایــن امــر خــود در ضایــع شــدن منابــع تأثیــر بهســزائی دارد (طبیبیــان.)1387 ،
الســینا و رودریــک معتقدنــد کــه افزایــش نابرابــری درآمــدی و در پــی آن بیثباتــی
درآم��دی و ثرــوت ،ســبب میشــود نــرخ مالیــات بیــش از نــرخ بهین ـهاش تعییــن شــود
و ای�نـ موض��وع کاه��ش ســرمایهگذاری و بــه دنبــال آن ،کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی و
کاهــش رفــاه را در پــی داشــته باشــد (الســینا و رودریــک.)1994 ،2
 -6-2اثر نهادی
یـ�ک رویکــرد در ادبیــات نفریـ�ن منابــع ،رویکــرد اقتصــاد سیاسـ�ی اســت؛ ایـ�ن
رویکــرد بهطــور کلـ�ی بـ�ه ایـ�ن موضــوع میپ��ردازد کـ�ه ثرــوت منابـ�ع طبیعـ�ی منجـ�ر
بـ�ه تضعیـ�ف کیفیـ�ت نهادهـ�ا و س��اختارهای اقتصاــدی و سیاسـ�ی و در نتیجـ�ة آن موجـ�ب
اخت�لال در تخصی��ص مناب��ع ،کاه��ش فعالیته��ای مول��د ،کاه��ش کارای��ی اقتصـ�ادی،
1. revenue volatility
2. Alesina and Rodrik
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افزایـ�ش نابرابریهــای اجتماعـ�ی و در نهایـ�ت کاهـ�ش رشـ�د اقتصاــدی میشــود .ایــن
طــور مطــرح میشــود کـ�ه انگیــزة فعالیتهــای رانتجویانـ�ه زمانـ�ی گستــرش مییابـ�د
کـ�ه منافـ�ع خالـ�ص موــرد انتظــار از پرداختـ�ن بـ�ه فعالیتهــای غیرمولــد ،نســبت بـ�ه منافـ�ع
خال��ص مــورد انتظـ�ار از پرداخت��ن ب��ه فعالیتهـ�ای مول��د ک��ه ایجـ�اد ثــروت میکننـ�د،
بیشــتر باشــد؛ رانـ�ت بزرگـ�ی کـ�ه از منابـ�ع طبیعـ�ی بهدسـ�ت میآیــد ،همرــاه بـ�ا تضعیـ�ف
نهاده��ا و س��اختارهای اقتصـ�ادی و سیاس��ی ،انگیزهه��ای گس��تردهای در بخ��ش دولت��ی و
خصوصـ�ی ایجــاد میکنـ�د تـ�ا بـ�ه فعالیتهــای رانتجویانـ�ه پرداختـ�ه شوــد ،کـ�ه در نتیجـ�ة
آن فعالیته��ای کارآفرینان��ه و دیگ��ر فعالیتهای��ی ک��ه موج��ب رشــد اقتصــادی میشــوند ،در
محــاق قــرار میگیرنــد (مهــرآرا و همــکاران  .)1390ســاال مارتیــن و ســابرامانیان)2003( 1
بــا ارائــة شــواهد تجربــی نشــان دادنــد کــه دســتهای از منابــع طبیعــی (بــه خصــوص
نف��ت و مـ�واد معدنــی) از طریــق تأثیــر مخــرب بــر کیفیــت نهــادی ،بــر رشــد اقتصــادی
اثــر منفــی (بهصــورت غیرخطــی) دارنــد .آنهــا ایــن اثــر را بهعنــوان اثــر نهــادی 2منابــع
طبیعــی معرفــی کردنــد.
 -7-2رانت پُرنوسان

تفسـ�یر دیگـ�ر از نفریـ�ن منابـ�ع طبیعـ�ی ،ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه رانـ�ت منابـ�ع طبیعـ�ی بسـ�یار

پُرنوســان اســت .نوســانات رانــت منابــع طبیعــی از ایــن واقعیــت ناشــی میشــود کــه
عرضـ�ة منابــع طبیعــی بهطــور ذاتــی دارای کشــش قیمتــی پاییــن میباشــد ،بنابرایــن بــا
نوس��انات تاب��ع تقاضــا قیمتهــا دچــار نوســان میشــود .بــا توجــه بــه وابســتگی اقتصــاد
کش��ورهای صادرکننــدة نفــت بــه درآمدهــای نفتــی بهویــژه وابســتگی بودج ـهای دولــت
بهــ آن ،نوس��انات و عدماطمین��ان در درآمدهــای نفتــی ،موجــب اختــال در نظــام اقتصــادی
1. Sala-i-Martin and Subramanian
2. quality effect
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و در نتیج��ه کاهـ�ش رش��د اقتص��ادی میش��ود (مهــرآرا و همــکاران .)1390 ،برخــی
مطالعــات نش��ان دادهان��د ک��ه نوسـ�انات ران��ت مناب��ع طبیع��ی دارای ارتبــاط منفــی بــا رشــد
اقتصــادی (بهطــور مثــال ،رامــی و رامــی )1995 ،1و ســرمایهگذاری (بــرای مثــال ،آیزمــن
و ماریــون )1999 ،2میباشــد و هــر دو مــورد بــه کاهــش رفــاه منجــر میشــود.
 -3توجیه غیرخطی بودن اثر درآمد نفت بر رفاه
متعاقـ�ب افزایـ�ش قیمـ�ت نفـ�ت در دو موــج ،یعنــی  1970 -1974و بعــد از آن ،1980
کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت ب��ا مش��کالت داخل��ی و خارج��ی زیـ�ادی روب��رو شــدند.
چنانک��ه آثـ�ار آن از ســال  1983ب��ه بع��د ب��ا کاه��ش قیم��ت نف��ت بهص��ورت بـ�ارزی
تجل��ی کـ�رد .برخـ�ی کش�وـرها ماننـ�د مکزیــک ،ونزوئـلا و اندونــزی بـ�ا بحرانهــای سیاسـ�ی
داخلـ�ی مواجـ�ه ش�دـند .برخـ�ی نیـ�ز ماننـ�د نیجریـ�ه بـ�ا کودتـ�ا و حکومـ�ت نظامــی ،بعضـ�ی
ب��ا انق�لاب و جن��گ خارج��ی و برخ��ی مانن��د الجزای��ر ب��ا جنگه��ای داخل��ی پرخشـ�ونت
و خونباــری روبــرو ش�دـند .در همـ�ه ایـ�ن کش�وـرها اقداماتـ�ی پیگیــری ش��د کـ�ه ضایـ�ع
ش��دن منابـ�ع را در پ��ی داش��ت .از آنجاــ ک��ه بیش��تر کشوــرهای عض��و اوپ��ک بهعنـ�وان
کشــورهای صادرکنن��دة نف��ت در بخ��ش صــادرات خ��ود تقریب�� ًا ت��ک محصول��ی هسـ�تند،
ب��ه عبـ�ارت دیگ��ر در ای��ن کشــورها درآم��د حاصــل از فـ�روش نف��ت ی��ا بهعنـ�وان
مهمتریـ�ن منبـ�ع درآمـ�د صادراتـ�ی و یـ�ا حداقـ�ل بهعنوــان یکـ�ی از مهمتریـ�ن منابـ�ع
درآمـ�د صادراتـ�ی محســوب میشوــد ،تکانههــای افزایشـ�ی درآمدهــای نفتـ�ی میتوانـ�د
بـ�ر رشـ�د اقتصاــدی اثرــات مثبـ�ت یـ�ا منفـ�ی در پـ�ی داشــته باشــد؛ در حقیقـ�ت برآینـ�د
ایـ�ن دو اثــر ،تأثیـ�ر خالـ�ص تکانههــای مثبـ�ت درآمـ�د نفـ�ت را بـ�ر رشـ�د اقتصاــدی ظاهـ�ر
میکن��د .در ای��ن بخ��ش ب��ه بررس��ی کانالهـ�ای اثرگذــاری تکانههـ�ای مثب��ت درآمدهـ�ای
1. Ramey and Ramey
2. Aizenman and Marion
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نفت��ی و اینک��ه چـ�را پ��س از عبـ�ور از ی��ک سـ�طح آس��تانهای ،اثــرات منف��ی تکانههـ�ای
افزایش��ی درآمده��ای نف��ت ب��ر اثـ�رات مثب��ت آن غلب��ه میکن��د ،توجهــ خواهی��م کــرد.
در واقــع مــا بــه دو بخــش درآمــد دولــت و ســرمایهگذاری توجــه میکنیــم (مهــرآرا و
همــکاران.)1390 ،
بودجــه دولــت در کشــورهای عضــو اپــک در حــد باالیــی از درآمــد نفتــی تأمیــن
میشــود کــه در مــورد کشــور مــا نیــز ایــن امــر صــادق اســت .بــه بیــان اقتصــادی بایــد
گفتــ بودجـ�ة دولـ�ت در ترکیـ�ب تقاضــای کل اقتصــاد دارای ســهم بهس�زـایی اسـ�ت ،پـ�س
بودجـ�ة دولـ�ت و مخاــرج آن یکـ�ی از مهمتریـ�ن بخش��های اثرگ�ذـاری تکانههــای نفتـ�ی
ب��ر تقاض��ای کل اس��ت و در صـ�ورت ع��دم طراح��ی مکانیزمهای��ی جه��ت باثباتســازی
و استحکامبخشــی بودجـ�ة دولــت ،تکانههــای نفتـ�ی بودجـ�ة دولـ�ت را بهشــدت تحـ�ت
تأثی��ر خ��ود ق��رار خواه��د داد.
دولیــن و لویــن )2005( 1بیــان میکننــد کــه بســیاری از اختاللهــای اقتصــادی در
کشــورهای صادرکننــدة نفــت ،مربــوط بــه افزایــش بیــش از حــد مخــارج دولــت در
دورههــای رونــق درآمدهــای نفتــی اســت کــه ایــن بهنوعــی مصــرف بیرویــه ،در دوران
رکــود باعــث مشــکالت و معضالتــی میشــود .تحــت رویکــرد کینــزی ،انتظــار بــر ایــن
اســت کــه بــا افزایــش مالیــم بودجــة دولــت در دورة رونــق محــدود درآمدهــای نفتــی،
اقتصــاد ظرفیــت و توانایــی الزم بــرای جــذب درآمدهــای اضافــی را داشــته باشــد و در
نتیجــه تولیــد ملــی افزایــش یابــد؛ در حالــی کــه بــا افزایــش بیــش از حــد درآمدهــای نفتی
و در پــی آن بودجــة دولــت ،بــا توجــه بــه اشــتغال کامــل عوامــل تولیــد در طــرف عرضــه،
نــه تنهــا دیگــر کمکــی بــه رشــد اقتصــادی نمیکنــد ،بلکــه بــا گســترش فعالیتهــای
رانتجویانــه ،اثــرات برونرانــی افزایــش بودجــة دولــت ،موجــب در تنگنــا قرارگرفتــن
1. Devlin and Lewin
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فعالیتهــای بخــش خصوصــی و افزایــش ســهم دولــت در اقتصــاد و عــدم کارایــی آن
خواهــد شــد .بنابرایــن هرچــه افزایــش درآمدهــای نفتــی بیشــتر باشــد و از ســوی دیگــر
ایــن درآمدهــای اضافــی بــه نحــو مطلــوب مدیریــت نشــود ،اثــرات منفــی آن بــر رشــد
اقتصــادی و در پــی آن رفــاه اجتماعــی گســترش مییابــد .از طرفــی یــک تکانــة مثبــت
درآمدهــای نفتــی میتوانــد از طریــق اثرگــذاری مثبــت بــر ســرمایهگذاری ،بهویــژه
ســرمایهگذاری بخــش دولتــی در بخــش زیرســاختهای اقتصــادی و نیــز واردات کاالهــای
ســرمایهای و واســطهای و ورود تکنولوژیهــای جدیــد از خــارج ،اثــرات مثبتــی بــر رشــد
اقتصــادی داشــته باشــد .افزایــش ارزش پــول ملــی کــه میتوانــد از یــک تکانــة مثبــت
نفتــی حاصــل شــود ،در حقیقــت هزینــة کاالهــای ســرمایهای و واســطهای وارداتــی را
کاهــش میدهــد .امــا بایــد توجــه داشــت دامنــة اثــرات مثبــت ســرمایهگذاریهای اضافــی
بــا افزایــش شــدت تکانههــای مثبــت نفتــی محــدود میشــود؛ از یــک ســوی اقتصــاد
ظرفیتهــای نهــادی و ســاختاری الزم جهــت جــذب ســرمایهگذاریهای اضافــی را نخواهــد
داشــت و از ســوی دیگــر همــراه بــا افزایشــهای بــزرگ در درآمدهــای نفتــی ،تخصیــص
منابــع مالــی در بخــش دولتــی دچــار اختــال بیشــتری شــده و ســرمایهگذاریهای کــم
بــازده و پروژههــای نیمــه تمــام گســترش خواهــد یافــت ،کــه در نتیجــة آن آثــار مثبــت
ســرمایهگذاریهای انجــام شــده بــر رشــد اقتصــادی ،بهدلیــل ناکارایــی آن بــه نحــو
چشــمگیری کاهــش مییابــد .هــم چنیــن بــا افزایــش واردات کاالهــای مصرفــی در
دورههــای رونــق بیــش از حــد درآمدهــای نفتــی ،قــدرت رقابتپذیــری تولیــدات داخلــی
و بازدهــی نســبی ســرمایهگذاریهای بخــش خصوصــی کاهــش یافتــه و در نتیجــة آن
فعــاالن بخــش خصوصــی انگیــزة کمتــری بــرای ســرمایهگذاری در بخــش تولیــدات
قابــل مبادلــه خواهنــد داشــت ،کــه ایــن امــر میتوانــد اثــرات منفــی بــر رشــد اقتصــادی
داشــته باشــد (مهــرآرا و همــکاران.)1390 ،
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روش
در ایــن مقالــه براســاس مبانــی نظــری و مطالعــات پیشــین دربــاره عوامــل مؤثــر بــر
رفــاه اجتماعــی و بــا تأکیــد بــر نقــش درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد ایــران و تأثیــر آن بــر
رفــاه اجتماعــی ،مــدل اقتصادســنجی بهصــورت زیــر طراحــی شــده اســت:
()1

Wt=β0+β1 oilgdpt+β2 GPt+β3 W(t-1)+β4 Unt+β5 Dsanctiont+β6 Drevt+εt

ک�هـ در آن رف��اه اجتماع��ی اس��ت ک��ه از تابــع رفاــه اجتماعــی ســن 1اســتفاده شــده،
نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،رشــد جمعیــت کشــور ،وقفــه
اول شــاخص رفــاه اجتماعــی ،نــرخ بیــکاری ،متغیــر مجــازی تحریمهــای هســتهای 2و
متغیــر دامــی انقــاب اســامی 1357اســت .همانطــور کــه در مبانــی نظــری بیــان شــد
بــا توجــه بــه احتمــال وجــود رابطــه غیرخطــی بیــن درآمدهــای نفتــی و رفــاه اجتماعــی،
تصریــح خطــی رگرســیون ( )1را تبدیــل بــه یــک تصریــح رگرســیون غیرخطــی آســتانهای
میکنیــم:
*]Wt=α0+α1 oilgdpt+α2 GPt+α3 Wt-1+α4 Unt+α5 Dsanctiont+α6 Drevt+A[oilgdpt>γ
)(2

(α7+α8oilgdpt)+

()3

 =Index Sen .1سن ( )Senدر سال  1974تابع زیر را بهعنوان تابع رفاه اجتماعی پیشنهاد نمود )G-1( m =W :که  mمیانگین و  Gضریب
جینی توزیع درآمد میباشند.
 . 2برای سالهای  1391الی  1393عدد  1داده شده و باقی سالها عدد صفر لحاظ شده است.
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کــه در آن متغیــر آســتانهای اســت و تابــع در معادلــه ( )3بســته بــه عبــارت درون
پرانتــز مقادیــر صفــر و یــک بــه خــود میگیــرد .ارزش حدآســتانهای اســت کــه میزانــی
از متغی�رـ آس��تانه را نشـ�ان میدهــد ک��ه ارتبــاط نسبــت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلـ�ی و رفــاه اجتماعــی قبــل و بعــد از ایــن آســتانه متفــاوت اســت .ایــن
مقــدار آســتانهای از بــرآورد معادلــه ( )2بــه ازای مقادیــر ممکــن از متغیــر آســتانه بهدســت
میآیــد؛ بهطوریکــه آســتانه بهینــه آن مقــداری اســت کــه ضریــب تشــخیص معادلــه
( )2را بیشــینه میکنــد .ایــن میــزان از ایجــاد حلقههــای تکــراری در برنامهنویســی
ایویــوز 1حاصــل میشــود .بــه منظــور بررســی معنــاداری حــد آســتانه از آزمــون
خودپردازی2هانســن1996( 3و )2000اســتفاده شــده اســت .فرضیــه صفــر ایــن آزمــون
خطیبــودن الگــو یــا عــدم معنــاداری میــزان آســتانه اســت و فرضیــه مقابــل معنــاداری
حــد آســتانه اســت .4فرضیــه صفــر خطیبــودن بــرای معادلــه ( )2عبارتســت از اینکــه
حدآســتانه وجــود نــدارد و مــدل خطــی میباشــد کــه در مقابــل ایــن فــرض ،فــرض
وج��ود ح��د آس��تانه و در نتیج��ه وج��ود مدــل غیرخط��ی ق��رار دارد .هانســن ( )1996روش
خودپــردازی را بــرای تقریـبزدن توزیــع مجانبــی آمــاره آزمــون پیشــنهاد میکنــد .روش
خودپــردازی بهصــورت زیــر اجــرا میشــود:
 -1در مرحلــه اول یــک نمونــه از اعــداد تصادفــی بــا میانگیــن صفــر و واریانــس  1را
تولیــد کــرده و ) η t = NID(0,1و  X *t = eˆ t η tرا تعریــف مینماییــم.
 X *t -2را روی متغیرهــای توضیحــی در معادلــه ( )1بــرای بهدســت آوردن مجمــوع
مقیــد مجــذورات باقیماندههــا و *~ Sرگــرس میکنیــم.

 .4برای مطالعه بیشتر این آزمون و روش آستانهای ،بههانسن ( )2000مراجعه کنید.
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 X *t -3را متغیرهــای توضیحــی معادلــه ( )2بــرای بهدســت آوردن مجمــوع غیرمقیــد
مجــذورات باقیماندهها S * (h) ،رگــرس مینماییــم.

و

T (S 0 − S1 (γˆ ) ) )4
) ˆS1 (γ
*
) W = sup W * (γ

= )  w * (γرا محاســبه میکنیــم ،کــه در آن  Tتعــداد مشــاهدات
میباشــد.

مراحــل یــک تــا چهــار را  Bبــار تکــرار کــرده و آمــار محاســباتی متناظــر بــا تکــرار

 bام را بــا  w*bنشــان میدهیــم.
بهصورت زیر داده میشود w :برایp-value

B
)p − value = (1 / B) * ∑ L( w* > w
b
b =1

پــس از انجــام فرآیندهــای ذکرشــده و تکــرار آنهــا و بهدســت آوردن آمــاره مــورد
نظــر میتــوان فــرض صفــر خطیبــودن الگــو را مــورد آزمــون قــرار داد.
دادههــای تحقیــق بــرای بــازه زمانــی  1354-1393از آمارهــای رســمی بانــک مرکــزی
اســتخراج شــدهاند .جــدول ( )1آمــار توصیفــی متغیرهــای مــدل پژوهــش را در بــازه
زمانــی تحقیــق یعنــی بــازه  1354-1393نشــان میدهــد.
جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
شاخص

نسبت درآمدهای نفتی به تولید

رشد جمعیت

نرخ بیکاری

شاخص رفاه اجتماعی

M

0/11

0/02

0/12

11/02

Med

0/09

0/016

0/119

10/01

Max

0/36

0/039

0/144

19/41

Min

0/02

0/004

0/088

4/9

SD

0/07

0/01

0/014

3/6

ناخالص داخلی
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برآورد مدل و تفسیر نتایج
قبــل از بــرآورد مــدل الزم اســت مانایــی متغیرهــای الگــو بررســی شــود .بــه ایــن
منظــور از آزمــون زیوت-انــدروز 1اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج ایــن آزمــون بــه شــرح
جــدول ( )2اســت .دلیــل اســتفاده از ایــن آزمــون نیــز آن اســت کــه ایــن آزمــون ،شکســت
ســاختاری متغیرهــا را در آزمــون مانایــی در نظــر میگیــرد و از آنجــا کــه در اقتصــاد ایــران
شکســتهای ســاختاری متعــددی بــه دالیلــی از قبیــل انقــاب اســامی ،جنــگ تحمیلــی
و شــوکهای نفتــی رخ داده اســت ،پــس بــرای آزمــون مانایــی متغیرهــا در اقتصــاد ایــران
بهتــر اســت آزمونهایــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد کــه شکســت ســاختاری در متغیرهــا
را لحــاظ میکننــد.
جدول ( )2آزمون زیوت-اندروز
p

Wt

نتیجة آزمون

>0/001

oilgdpt

مانا

>0/001

GPt

مانا

>0/001

Unt

مانا

0/04

مانا

متغیر

همانطــور کــه نتایــج جــدول ( )2نشــان میدهــد تمامــی متغیرهــا در ســطح خطــای
کوچکتــر از  0/05مانــا هســتند .بنابرایــن میتــوان بــرآورد مــدل پژوهــش را بــدون
گرفت�اـری در دام رگرسـ�یون جعل��ی ب��رآورد کــرد .بنابرایــن در ادام��ه نتای��ج بــرآورد مــدل
پژوهــش در جــدول ( )3گــزارش شــده اســت.

1. Zivot- Andrews
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جدول ( )3نتایج برآورد مدل آستانهای
متغیر

ضریب

p

عرض از مبدأ برای وقتی که oilgdp≤0.0935

7/73

>0/001

 oilgdptبرای وقتی کهoilgdp≤0.0935

37/28

>0/001

عرض از مبدأ برای وقتی که oilgdp>0.0935

11/47

>0/001

 oilgdptبرای وقتی که oilgdp>0.0935

-12/86

>0/001

-50/01

>0/001

-0/25

>0/001

0/83

>0/001

-1/89

>0/001

-4/23

>0/001

GPt
Unt

)Welfare(-1
Dummy-Sanctions
Dummy-Revoloution
آزمون خطی بودن()p-Value

آزمون خود همبستگي )  LMبریوش – گادفری(
()Lag 2) (p-Value
آزمون نرمال بودن )(JB
()p-Value

آزمون واریانس ناهمساني بروش-پاگان گادفری
()p-Value

R-squared

>0/001
0/18
0/98
0/45
0/92

منبع :محاسبات پژوهش با نرم افزار Eviews

نتایج برآورد مدل آستانهای را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
 -1حــد آســتانه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی  %9/35بهدســت
آمــده اســت کــه آزمــون خطیبــودن هانســن نشــان میدهــد آســتانه برآوردشــده معنــادار
اســت و مــدل دارای آســتانه اســت .بــه عبــارت دیگــر فرضیــه خطــی بــودن مدل در ســطح
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خطــای  %5رد شــده اســت .بنابرایــن مــدل آســتانهای دارای دو رژیــم درآمدهــای نفتــی باال
و پاییــن اســت کــه تمایــز ایــن دو رژیــم بــا حــد آســتانه  %9/35مشــخص شــده اســت.
بــه ایــن معنــا کــه هنگامیکــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر
از  %9/35اســت در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن هســتیم و هنگامیکــه نســبت درآمدهــای
نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بیشــتر از  %9/35اســت در رژیــم درآمــد نفتــی بــاال
قــرار داریــم .ضریــب متغیــر نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز در
دو رژیــم نفتــی پاییــن و بــاال اثــرات متفاوتــی بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــته اســت
بدیــن صــورت کــه در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن ،افزایــش نســبت درآمدهــای نفتــی
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی موجــب افزایــش معنــادار شــاخص رفــاه اجتماعــی شــده
اســت امــا پــس از افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی و عبــور
از حــد آســتانه  %9/35و قــرار گرفتــن در رژیــم درآمدهــای نفتــی بــاال ،افزایــش نســبت
درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر شــاخص رفــاه
اجتماعــی داشــته اســت .بنابرایــن نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی
تأثیــری غیرخطــی و آســتانهای بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــته اســت .اثــر مثبــت
درآمدهــای نفتــی بــر رفــاه اجتماعــی در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن ،بــه دالیلــی چــون
گســترش صنعــت نفــت کشــور و انتقــال نیــروی کار از بخــش ســنتی بــه بخــش نفــت و
در نتیجــه بهبــود درآمــد و کاهــش نابرابــری درآمــدی منجــر شــود .همچنیــن درآمدهــای
نفتــی در مراحــل اولیــه ورود بــه بودجــه دولــت عمدتــا صــرف برنامههــای توســعه
دولــت و مخــارج عمرانــی و زیربنایــی میشــود کــه در بهبــود رشــد و رفــاه اجتماعــی
مؤثــر اســت .همچنیــن بــا ورود درآمدهــای نفتــی و واردات کاالهــا و خدمــات متنــوع و
گســترش شهرنشــینی همگــی اثراتــی در جهــت بهبــود رفــاه اجتماعــی دارنــد .امــا ایــن
همــة ماجــرا نیســت چــرا کــه بــا افزایــش روزافــزون درآمدهــای نفتــی و افزایــش ســهم
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ایــن درآمدهــا در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور ،دولتهــا تبدیــل بــه دولتهــای رانتــی
میشــوند کــه اکنــون بخشــی از ایــن درآمدهــا را صــرف مخــارج جــاری عامهپســند
بــرای جلــب آراء مــردم میکننــد کــه ایــن مخــارج بیشــتر ضــد توســعهای اســت و در
بلندمــدت تنهــا موجــب اخــال بیشــتر در عملکــرد اقتصــادی میشــود .درآمدهــای نفتــی
بــزرگ در دولــت توهــم قدرتــی ایجــاد میکنــد کــه ســعی میکنــد بــا متولــی شــدن امــر
توســعه موجبــات گســترش انــدازه دولــت را فراهــم نمایــد و از طریــق اثــر بــرون رانــی
بــه تضعیــف بخــش خصوصــی منجــر میشــود .دولــت بــا انجــام پروژههــای عمرانــی
ســریع بیشــتر مبتنــی بــر صالحدیدهــای غیرکارشناســی موجبــات اتــاف منابــع نفتــی را
فراهــم میکنــد .دولتهــای نفتــی بخــش زیــادی از درآمدهــای نفتــی را صــرف یارانههــای
غیرهدفمنــد میکننــد کــه معمــوال نتیجــه آن تخریــب کارایــی اقتصــادی ،اتــاف منابــع و
در نهایــت تــورم و کاهــش رفــاه اجتماعــی اســت .در یــک دولت رانتــی گروههــای رانتجو
بیشتریــن بهــره را از افزایــش درآمــد نفتــی میبرنــد کــه ایــن بهرهمنــدی میتوانــد در
مســائلی ماننــد پاداشــهای زیــاد و حقوقهــای نامتعــارف بــه مدیــران دولتــی نمــود پیــدا
کنــد .مبتنــی بــر فرضیــه نفریــن منابــع ،در یــک دولــت رانتــی نمیتــوان در بلندمــدت
شــاهد بهبــود رفــاه اجتماعــی بــود.
 -2رشــد جمعیــت تأثیــری منفــی و معنــادار بــر رفــاه اجتماعــی داشــته اســت .دلیــل
منفیشــدن تأثیــر رشــد جمعیــت بــر رفــاه را میتــوان اینگونــه توضیــح داد کــه
بهدلیــل عــدم ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای جمعیــت تــازه وارد و همچنیــن تأمیــن مــازاد
تقاضــای جمعیــت بــا واردات بهجــای تولیــد داخــل ،موجــب گســترش نــرخ بیــکاری،
افزایــش بــار تکفــل و کاهــش رفــاه اجتماعــی را فراهــم میکنــد.
 -3نــرخ بیــکاری تأثیــری منفــی و معنــادار (در ســطح خطــای کوچکتــر از  )%10بــر
رفــاه اجتماعــی داشــته اســت .اثــر منفــی بیــکاری بــر رفــاه اجتماعــی امــری روشــن اســت
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زیــرا افزایــش بیــکاری از طریــق افزایــش بــار تکفــل و ایجــاد آثــار ناگــوار اجتماعــی-
اقتصــادی موجــب گســترده شــدن فقــر و نابرابــری و تضعیــف رفــاه اجتماعــی میشــود.
 -4وقفــه اول شــاخص رفــاه تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر رفــاه دوره جــاری داشــته
اســت .ایــن عامــل بــرای پویــا نمــودن مــدل رفــاه و رفــع خودهمبســتگی احتمالــی بیــن
اجــزای خطــا در مــدل وارد شــده اســت .از نظــر اقتصــادی نیــز میتــوان گفــت رفــاه
دوره جــاری تابعــی از رفــاه دوره قبــل نیــز هســت یعنــی اگــر رفــاه دوره قبــل بــاال بــوده
باشــد بــه تبــع آن رفــاه دوره جــاری نیــز بــه میــزان زیــادی از آن تأثیــر میپذیــرد و بــاال
خواهــد بــود.
 -5متغیرهــای مجــازی تحریمهــای هســتهای و دامــی انقــاب اســامی تأثیــری منفــی
و معنــادار بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــتهاند .تحریمهــای هســتهای بهدلیــل تأثیــرات
منفــی بــر تولیــد و اشــتغال و افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا و در نتیجــه بدترشــدن توزیع
درآمــد تأثیــری منفــی بــر رفــاه اجتماعــی داشــته اســت و از طــرف دیگــر رخــداد انقــاب
اســامی بهدلیــل تأثیــرات منفــی آن بــر تولیــد و رشــد اقتصــادی کشــور موجبــات کاهــش
رفــاه اجتماعــی را ایجــاد کــرده اســت.
 -6آزمونهــای خودهمبســتگی بــروش -گادفــری ،ناهمســانی واریانــس بــروش پــاگان
و آزمــون نرمــال بــودن جارک-بــرا بــه ترتیــب نشــاندهنده عــدم خودهمبســتگی بیــن
خطاهــا ،همســانی واریانــس خطاهــا و نرمالبــودن توزیــع جمــات خطــا میباشــند.
همچنیــن ضریــب تشــخیص مــدل  %92بهدســت آمــده کــه نشــان میدهــد متغیرهــای
توضیحــی مــدل توانســتهاند  %92تغییــرات شــاخص رفــاه اجتماعــی کشــور را توضیــح
دهنــد.
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بحث
یکــی از مباحــث کلیــدی مطــرح بــرای کشــورهای برخــوردار از منابــع طبیعــی،
نحــوة مدیریــت درآمدهــای نفــت و یــا بــه عبارتــی نقشپذیــری منابــع طبیعــی و ذخایــر
زیرزمینــی ماننــد نفــت و گاز در فرآینــد رشــد و توســعه اقتصــادی کشورهاســت کــه بــه
تبــع آن ،افزایــش ســطح زندگــی و رفــاه و کاهــش فقــر در جامعــه را بهدنبــال دارد .بــر
اســاس مبانــی نظــری و ادبیــات موضــوع ،درآمدهــای نفتــی در صورتــی میتواننــد بــر
رفــاه اثــر مــداوم و مثبــت داشــته باشــند کــه در جهــت تولیــد ثــروت در نظــام اقتصــادی
کشــور بـهکار گرفتــه شــوند .همچنیــن ،درآمدهــای نفتــی درصورتــی میتواننــد بــر رفــاه
جامعــه اثــر مثبــت و افزایشــی داشــته باشــند کــه باعــث کاهــش شــکاف طبقاتــی در جامعه
شــوند .درصورتــی کــه ایــن درآمدهــا بهعنــوان مســکن اســتفاده شــده و صــرف ورود
کاالهــای مصرفــی بــه کشــور شــوند ،نــه تنهــا در بلنــد مــدت تأثیــر مثبتــی بــر رفــاه
ندارنــد ،بلکــه بــه علــت تــورم ناشــی از آن ،اثــر منفــی نیــز دارنــد.
در ایـ�ن راس��تا ،نتای��ج بــرآورد م��دل تحقیــق نشـ�ان داده اس��ت کــه در رژیــم درآمــد
نفتــی پاییــن یــا هنگامیکــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر
از  %9/35اســت ،افزایــش نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی موجــب
افزایــش معنــادار شــاخص رفــاه اجتماعــی شــده اســت امــا پــس از افزایــش ســهم
درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی و عبــور از حــد آســتانه  %9/35و قــرار
گرفتــن در رژیــم درآمدهــای نفتــی بــاال ،افزایــش نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــته اســت.
بنابرایــن نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــری غیرخطــی و
آســتانهای بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــته اســت .همچنیــن ،وقفــه اول شــاخص رفــاه
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تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر رفــاه دوره جــاری داشــته اســت .در نهایــت متغیرهــای رشــد
جمعیــت ،نــرخ بیــکاری ،متغیــر مجــازی تحریمهــای هســتهای و متغیــر مجــازی انقــاب
اسـلامی همگـ�ی تأثیـ�ری منفـ�ی و معنـ�ادار بـ�ر رفـ�اه اجتماعـ�ی داشـ�تهاند.
براســاس نتایــج تحقیــق پیشــنهاد میشــود بــه منظــور افزایــش رفــاه اجتماعــی بــا
تقویــت صــادرات غیرنفتــی و تولیــد بخــش خصوصــی و کوچکســازی انــدازه دولــت
بهتدریــج بــه ســمت کاهــش بیشــتر ســهم نفــت در اقتصــاد کشــور حرکــت کــرد.
همچنیــن الزم اســت درخصــوص نحــوه هزینهکــرد درآمدهــای نفتــی ،قوانیــن موجــود
درخصــوص ذخیــرة بخشــی از درآمدهــای نفتــی در صنــدوق توســعه ملــی بــا ضمانــت
اجــرای بیشــتری انجــام شــود و دولتهــا بــرای امــور جــاری خــود از صنــدوق توســعه ملــی
برداشــت نکننــد.
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