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مقدمــه: مطالعــه تأثیــر درآمدهــای نفتــی بــر رفــاه 
اجتماعــی یكــی از موضوعــات مهــم و اساســی 
در حــوزه سیاســت گذاری اقتصــادی كشــورهای 
ــر  ــود ذخای ــا وج ــود. ب ــوب می ش ــز محس نفت خی
زیــاد گاز طبیعــی و نفــت در ایــران، فقــر و بیــكاری 
ــان بخــش  ــر در می ــم در ســالهای اخی از مســائل مه
بزرگــی از جمعیــت می باشــد. در ایــران تقریبــاً نفــت 
به صــورت مســتقل از ســایر بخشــهای اقتصــاد، 
ــت را  ــای دول ــه ای از درآمده ــل ماحظ ــد قاب درص
ــهای  ــادی، روش ــات اقتص ــد. در مطالع ــن می كن تأمی
ــان  ــة می ــی رابط ــرای بررس ــی ب ــی متفاوت غیرخط
ــورهای  ــی در كش ــاه اجتماع ــی و رف ــای نفت تكانه ه
واردكننــده یــا صادركننــدة نفــت انجــام شــده اســت، 
لــذا هــدف از ایــن مقالــه بررســی اثــرات غیرخطــی 
ــران در  ــی در ای ــاه اجتماع ــر رف ــی ب ــای نفت درآمده

می باشــد.  1354-1393 دوره 
ــل  ــازی عوام ــا مدل س ــق، ب ــن تحقی روش: در ای
ــر  ــر تأثی ــد ب ــا تأكی ــی ب ــاه اجتماع ــر رف ــر ب مؤث
درآمدهــای نفتــی، مــدل رگرســیون آســتانه ای بــرای 
ــته ای از  ــت. دس ــده اس ــرآورد ش ــران ب ــاد ای اقتص
ــرد  ــرای كارب ــای خودرگرســیونی غیرخطــی ب مدله

introduction:Studyoftheeffectofoil
revenues on social welfare  is one of the 
most important subjects for economic
policy makers in oil-rich countries. De-
spite Iran’s massive supply of natural 
gas and oil, poverty and unemploy-
ment have been critical issues in recent 
years for the majority of people. .  In 
Iran, oil almost provides a significant
percentage of government revenues in-
dependently from the other economic 
sectors. Ineconomicstudies,different
nonlinear methods have been applied 
to examine the relationship between oil 
shocks and social welfare in both im-
porting and exporting countries . This 
studyfocusesonthenonlineareffectof
oil revenues on social welfare in Iran 
during the 1975-2014 periodsMethod: 
In this research, by modeling the ef-
fective factors on social welfare with 
emphasis on the role of oil revenues, a 
thresholdregressionmodel isestimat-
ed for Iran’s economy. Several classes 
of nonlinear autoregressive models 
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ــتانه ای  ــای آس ــاس مدله ــی براس ــریهای زمان در س
و  ریاضــی  مدل ســازی  در  شــده اند.  فرمولــه 
آمــاری، یــك مــدل آســتانه ای مدلــی اســت كــه در 
آن از یــك مقــدار آســتانه یــا مجموعــه ای از مقادیــر 
آســتانه بــرای تشــخیص محــدوده ای از مقادیــر كــه 
ــه  ــدل ب ــط م ــده توس ــی ش ــار پیش بین در آن رفت
نوعــی تغییــر جهــت می دهــد مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
ــد  ــه تولی ــی ب ــای نفت ــبت درآمده ــا: نس یافته ه
ــتانه ای  ــی و آس ــری غیرخط ــی تأثی ــص داخل ناخال
اســت؛  داشــته  اجتماعــی  رفــاه  شــاخص  بــر 
ــن  ــی پایی ــد نفت ــم درآم ــه در رژی ــورت ك بدین ص
-)هنگامی كــه نســبت درآمــد نفتــی بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی كمتــر از 9/35% باشــد(- افزایــش 
نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص 
ــاه  ــاخص رف ــادار ش ــش معن ــب افزای ــی موج داخل
اجتماعــی شــده اســت، امــا پــس از عبــور از حــد 
ــم درآمدهــای  ــن در رژی آســتانه 9/35% و قرارگرفت
ــه  ــی ب ــش نســبت درآمدهــای نفت ــاال، افزای ــی ب نفت
تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــر منفــی بــر شــاخص 

ــت. ــته اس ــی داش ــاه اجتماع رف
ــاه  ــر رف ــی ب ــای نفت ــت درآمده ــر مثب ــث: اث بح
اجتماعــی در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن، بــه دالیلــی 
ــال  ــور و انتق ــت كش ــت نف ــترش صنع ــون گس چ
نیــروی كار از بخــش ســنتی بــه بخــش نفــت و در 
نتیجــه بهبــود درآمــد و كاهــش نابرابــری درآمــدی 
می توانــد مربــوط باشــد. همچنیــن درآمدهــای 
ــت  ــه دول ــه بودج ــه ورود ب ــل اولی ــی در مراح نفت
و  دولــت  توســعه  برنامه هــای  صــرف  عمدتــًا 
مخــارج عمرانــی و زیربنایــی می شــود كــه در بهبــود 

were formulated for time series appli-
cations based on  threshold models. In 
mathematical or statistical modelling,
a threshold model is any model where 
a threshold value, or set of threshold 
values,isusedtodistinguishrangesof
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 im-
pact 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 rev-
enues regime, an increase in the ratio 
ofoilrevenuestogrossdomesticprod-
uct had a negative impact on the social 
welfare index.
Discussion: In low oil revenues re-
gime,thepositiveeffectofoilrevenues
on social welfare is  due to the expan-
sionoftheoilindustryandworkforce
transition from the traditional to the oil 
sector which lead to improvement in 
income level and income inequality re-
duction. Also, oil revenues in the early 
stagesofenteringthestatebudgetare
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largely devoted to government’s de-
velopmentprogramsandinfrastructure
and development expenditures which 
areeffectivein improvinggrowthand
social welfare.
 In addition, the entry of oil revenues, 
import of goods and services and ur-
banizationallhaveeffectsonimprov-
ing social welfare. However,  with the 
increase in the share of oil revenue in 
GDP, the government rent seeking be-
havior by popular and anti-develop-
ment current expenditures, crowding 
out effect, inefficient civil projects,
non-targetedsubsidiesandstrengthen
the activities of rent-seeking will re-
duce social welfare.
Keywords: oil revenues, social welfare, 
threshold regression, Iran’s economy

رشــد و رفــاه اجتماعــی مؤثر اســت. همچنیــن ورود 
درآمدهــای نفتــی و واردات كاالهــا و خدمات متنوع 
و گســترش شهرنشــینی، همگــی اثراتــی در جهــت 
بهبــود رفــاه اجتماعــی دارنــد. امــا بــا افزایــش ســهم 
ایــن درآمدهــا در تولیــد ناخالــص داخلــی كشــور، 
ــه  ــی می شــوند ك ــای رانت ــه دولته ــل ب ــا تبدی دولته
ــند و  ــاری عامه پس ــارج ج ــون مخ ــی همچ از طرق
ــای  ــام پروژه ه ــی، انج ــر برون ران ــعه ای، اث ضدتوس
ــاكارا، یارانه هــای غیرهدفمنــد و تقویــت  عمرانــی ن
فعالیتهــای رانت جویــی موجــب كاهــش رفــاه 

ــوند. ــی می ش اجتماع
ــی،  ــران، درآمدهــای نفت ــا: اقتصــاد ای کلیدواژه ه
ــدی  ــتانه ای، طبقه بن ــیون آس ــی، رگرس ــاه اجتماع رف

JEL:C24,D60,H27

تاریخ دریافت: 95/10/1
تاریخ پذیرش: 96/1/30

مقدمه
ــه درآمــد منابــع طبیعــی ســالها اســت كــه مــورد  ــر مخــرب وابســتگی دولتهــا ب اث
ــرن  ــه ق ــوط ب ــداد مرب ــن روی ــه تاریخــی ای ــن نمون ــه اســت. مهم تری ــرار گرفت توجــه ق
ــدوق  ــه صن ــكا ب ــده از آمری ــارت ش ــای غ ــی از ط ــم عظیم ــدن حج ــرریز ش 16 و س
حكومــت اســپانیا بــود. آثــار ســوئی كــه ایــن منابــع ثــروت بــه همــراه داشــت چنــان بــود 
ــب سلســه  ــی از عواق ــه خوب ــوز نتوانســته اســت ب ــرن هن ــار ق ــس از چه ــپانیا پ ــه اس ك
ــه  ــردی ك ــن ف ــان، 1387(. اولی ــد )طبیبی ــات یاب ــد نج ــاد ش ــه ایج ــی ك ــوادث بحران ح
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ــر ســاختار كشــورها پرداخــت،  ــر تغیی ــی ب ــع طبیع ــش قیمــت مناب ــع افزای ــر جام ــه اث ب
اوتــی1 بــود. او در ســال1993 كتابــی تحــت عنــوان »پایدارنمــودن توســعه در كشــورهای 
متكــی بــر منابــع معدنــی« منتشــر كــرد كــه در آن بــه آثــار مخربــی كــه افزایــش قیمــت 

منابــع طبیعــی بــر رونــد توســعه كشــورهای صادركننــده ایــن منابــع اعمــال دارد پرداختــه 
اســت. منابــع طبیعــی بــه رغــم اهمیــت فراوانــی كــه در توســعه اقتصــادی و رفــاه دارنــد، 
ــاد  ــن ایج ــا و همچنی ــب آنه ــبب تخری ــت از آن، س ــرداری نادرس ــل بهره ب ــا به دلی ام
آلودگــی در محیــط زیســت و نیــز محرومیــت نســلهای آینــده از ایــن نعمتهــای خــدادادی 
می شــود. درجــه وابســتگی یــك كشــور بــه صــدور كاالیــی خــاص یــا تنــوع صادراتــی، 
ــادی،  ــای اقتص ــور از جنبه ه ــری كش ــیب پذیری و ضربه پذی ــزان آس ــده می ــن كنن تعیی
اجتماعــی و سیاســی می باشــد. اثــر مخــرب وابســتگی دولتهــا بــه درآمــد منابــع طبیعــی 
ســالها اســت كــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مطالعــه ای توســط ســاكز2 )1995( از 
دانشــگاه كلمبیــا انجــام شــد كــه نشــان داد عملكــرد كشــورهای صادركننــده مــواد خــام 
در امــر توســعه اقتصــادی بــه نحــو محسوســی بدتــر از كشــورهائی بــوده اســت كــه از 

ــد. ــر بوده ان ــع فقیرت ــر مناب نظ
ایــن مســأله در مــورد كشــورهای صادركننــدة نفــت از جملــه ایــران بیشــتر مــورد توجه 
ــاد،  ــهای اقتص ــایر بخش ــتقل از س ــورت مس ــت به ص ــًا نف ــورها تقریب ــن كش ــت. در ای اس
درصــد قابــل ماحظــه ای از درآمدهــای دولــت را تأمیــن می كنــد. پــس از اولیــن شــوك 
نفتــی در ســال 1973، اقتصــاد ایــران وابســتگی شــدیدی بــه درآمدهــای ناشــی از منابــع 
نفتــی و گازی پیــدا كــرد. همچنیــن، براســاس شــواهد موجــود اقتصــاد ایــران طــی ایــن 
ســالها رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانة پاییــن و نابرابــری درآمــدی را تجربــه كــرده 

1. Richard Auty
2. Jeffrey Sachs
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ــه  ــد ك ــات می كن ــه را اثب ــن فرضی ــران ای ــواهد در اقتصــاد ای ــن ش ــن رو، ای اســت. از ای
ــری درآمــدی را كاهــش  ــه جــای آنكــه نابراب ــع طبیعــی و درآمدهــای ناشــی از آن ب مناب
ــردد  ــاه می گ ــش رف ــد و كاه ــری درآم ــش نابراب ــد، موجــب افزای ــش ده ــاه را افزای و رف

)آهنگــری و همــكاران، 1394(.
ــان  ــة می ــی رابط ــرای بررس ــی ب ــی متفاوت ــهای غیرخط ــادی، روش ــات اقتص در مطالع
تكانه هــای نفتــی و رفــاه اجتماعــی در كشــورهای واردكننــده یــا صادركننــدة نفــت انجــام 
ــی  ــر افزایش ــی اث ــرای بررس ــتانه ای ب ــن حدآس ــر از روش تخمی ــون كمت ــا تاكن ــده، ام ش
درآمــد نفــت بــر رفــاه اجتماعــی كشــورهای صادركننــدة آن اســتفاده نشــده اســت. یافتــن 
چنیــن حدآســتانه ای از آن جهــت مفیــد اســت كــه می توانــد تحلیلهــای سیاســتی مهمــی 
بــرای سیاســت گذار ی در كشــورهای صادركننــدة نفــت، جهــت اعمــال سیاســتهای تثبیــت 

اقتصــادی در پــی داشــته باشــد.
تكنیكهــای اقتصادســنجی خــاص بــرای تخمیــن حدآســتانه ای، به طــور وســیع جهــت 
بررســی رابطــة میــان تــورم و رشــد اقتصــادی بــه كار رفتــه اســت، تــا براســاس آن نــرخ 
ــة حاضــر از  ــرای رشــد اقتصــادی مضــر اســت. در مقال ــد كــه ب ــورم آســتانه ای را بیابن ت
ــاه اجتماعــی در ایــران اســتفاده  ــر رف ــر درآمــد نفتــی ب ــرای بررســی اث چنیــن تكنیكــی ب
ــد.  ــد ش ــه خواه ــع ارائ ــن مناب ــة نفری ــد از فرضی ــی جدی ــاس آن تحلیل ــود و براس می ش
ــری غیرخطــی و  ــی تأثی ــن اســت كــه افزایــش درآمدهــای نفت ــق ای ــة اصلــی تحقی فرضی

آســتانه ای بــر رفــاه اجتماعــی ایــران داشــته اســت.
متدولوژی مطالعة حاضر براســاس روش شناســی اقتصادســنجی و رگرســیون آســتانه ای 
ــة حاضــر در شــش بخــش  ــرد. مقال ــران انجــام می گی ــرای ای ــی ب و داده هــای ســری زمان
ــر  ــور مختص ــق به ط ــینه تحقی ــش دوم، پیش ــوان بخ ــه به عن ــت: در ادام ــده اس ــم ش تنظی
بررســی خواهــد شــد. در بخــش ســوم، بــه ارائــة مبانــی نظــری و تشــریح دالیــل وجــود 
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ــاه اجتماعــی  ــر رف ــرات آســتانه ای درآمــد نفــت ب ــرای ظاهرشــدن اث یــك حــد آســتانه ب
ــق و  ــه روش تحقی ــارم ب ــش چه ــود. در بخ ــه می ش ــت پرداخت ــدة نف ــور صادركنن كش
تصریــح مــدل اقتصادســنجی مناســب بــرای یافتــن حــد آســتانه ای مــورد نظــر پرداختــه 

و در بخــش پنجــم بــر مبنــای داده هــای موجــود، مــدل مــورد نظــر بــه روش رگرســیون 
آســتانه ای بــرای ایــران تخمیــن زده و نتایــج تفســیر می شــود. در نهایــت در بخــش ششــم، 

ــود. ــه می ش ــنهادها ارائ ــری و پیش نتیجه گی

پیشینة تجربی
درگــر و رحمانــی1 )2016( در پژوهشــی بــا عنــوان تأثیــر درآمدهــای نفــت در اقتصــاد 
ایــران و كشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، بــا اســتفاده از مــدل رشــد نئوكاســیك بــه ایــن 
ــی  ــر طوالن ــان مــداوم از درآمــد نفــت ممكــن اســت تأثی نتیجــه رســیدند كــه یــك جری
ــق  ــت از طری ــده نف ــورهای صادركنن ــرانه در كش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــدت در تولی م

ــد. ــته باش ــرمایه گذار ی داش س
ــگان و  ــك و فرزان ــاد مكزی ــر اقتص ــت ب ــت نف ــش قیم ــر كاه ــوس2 )2014( اث الجی
ماركــوارت3 )2009(در مطالعــات جداگانــه ای اثــر تكانه هــای نفتــی را بــر اقتصــاد ایــران 
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــن نتیجــه رســیده اند ك ــه ای ــا در مطالعــات خــود ب ــد. آنه بررســی كرده ان
متغیرهــای كان اقتصــادی ناشــی از تغییــر قیمــت نفــت شــاهد تغییــرات رفاهــی خواهیــم 

بــود.
 ال اتیبــی4 )2006( رابطــة غیرخطــی میــان نوســانات قیمــت نفــت و رشــد اقتصــادی 
ــی  ــت و منف ــای مثب ــة تكانه ه ــا تجزی ــارس را ب ــج ف ــكاری خلی ــورای هم ــورهای ش كش
ــد  ــر رش ــت ب ــت نف ــش قیم ــر كاه ــه اث ــرد ك ــن زده و نتیجــه می گی ــت تخمی ــت نف قیم
1. Dreger and Rahmani   2. Adrián Lajous
3. Farzanegan and Markwardt  4. Alotaibi
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ــر افزایــش قیمــت نفــت اســت. اقتصــادی شــدیدتر از اث
ــورد اســت و  ــن م ــه گســترده ترین تشــریح نظــری در ای ــدی ك ــاری هلن ــوری بیم تئ
توســط افــرادی نظیــر فــان و یجنبرگــن1 )1984(، ســاچز و وارنــر2 )1995( و گیلفاســون3 

)1999( انجــام گرفتــه اســت، نشــان می دهــد كــه بــا افزایــش درآمدهــای حاصــل از منابــع 
طبیعــی، بخــش قابــل مبادلــه )صنعــت و كشــاورزی( تضعیــف شــده و در نتیجــة آن رشــد 

ــد.  ــش می یاب اقتصــادی كاه
ــی  ــر شــوكهای قیمــت جهان ــه خــود تأثی حقیقــت و پاســبانی میــرك )1395( در مقال
نفــت و نــرخ ارز بــر قیمــت محصــوالت كشــاورزی خاصــی ازجملــه گنــدم، ذرت، ســویا 
ــورد  ــرداری )VAR( م ــیون ب ــدل خودرگرس ــتفاده از م ــا اس ــران را ب ــردان در ای و آفتابگ
ــه مشــاهده  ــش تكان ــع واكن ــج به دســت آمده از تواب ــد. براســاس نتای ــرار داده ان بررســی ق
ــرخ  می شــود كــه واكنــش قیمتهــای ذرت و ســویا در مقابــل شــوكهای قیمــت نفــت و ن
ــه  ــا واردآمــدن شــوكهای قیمــت نفــت و نــرخ ارز ب ــود. همچنیــن ب ارز منفــی خواهــد ب
قیمــت گنــدم و آفتابگــردان نیــز ایــن نتیجــه حاصــل می شــود كــه گنــدم و آفتابگــردان بــه 

شــوكهای قیمــت نفــت و نــرخ ارز واكنــش مثبتــی نشــان خواهنــد داد.
ــران  ــاد ای ــت در اقتص ــش نف ــی نق ــی تاریخ ــكاران )1394( در بررس ــری و هم آهنگ
ــا تأكیــد بــر بیمــاری هلنــدی بــه ایــن نتیجــه رســیده اند كــه ویژگیهــای اقتصــاد ایــران  ب
ــتهای  ــری سیاس ــعه یافتگی، به كارگی ــن توس ــة پایی ــن، درج ــادی پایی ــد اقتص ــامل رش ش
ــن،  ــت. بنابرای ــا اس ــن نهاده ــت پایی ــر و كیفی ــد و توجیه ناپذی ــًا ناكارآم ــادی بعض اقتص
اســتنباط اولیــه ایــن اســت كــه وجــود منابــع طبیعــی دارای تأثیــر دوجانبــه بــر اقتصــاد و 

ــع اســت. ــاه كشــورهای مالــك ایــن مناب ســطح رف
1. Van Wijnbergen
2. Sachs and Warner
3. Gylfason
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ــا  ــران ب ــی ای ــاه اجتماع ــت رف ــة وضعی ــی رابط ــكاران )1391( در بررس ــوار و هم پیل
ــه  ــتری ب ــه وزن بیش ــه هرچ ــد ك ــالهای 1387-1347 دریافتن ــی س ــی ط ــای نفت درآمده
میانگیــن درآمــد در تابــع رفــاه ســن داده شــود اثــر درآمــد ملــی بــر رفــاه كمتــر می شــود. 
ــر  ــر منفــی ب نتیجــه مطالعــه آنهــا نشــان می دهــد درآمدهــای غیرنفتــی در بلنــد مــدت اث

رفــاه دارد؛ امــا در كوتــاه مــدت اثــر مثبــت بــر رفــاه داشــته اســت.
مهــرآرا و همــكاران )1390( بــا اســتفاده از مــدل داده هــای تركیبــی پویــا نشــان دادنــد 
افزایــش مایــم در درآمدهــای نفتــی بــرای رشــد اقتصــادی كشــورهای صادركننــده نفــت 
)اوپــك( مفیــد بــوده، امــا اگــر رشــد درآمدهــای نفتــی از حــد آســتانه ای بیــن 17% تــا %20 

بگــذرد آثــار منفــی خــود را بــر رشــد اقتصــادی ایــن كشــورها خواهــد گذاشــت.
ــی در 80  ــاالی نفت ــای ب ــر درآمده ــه خــود اث ــی و گلســتانی )1388( در مطالع رحمان
كشــور دارای منابــع غنــی نفتــی را بــر نابرابــری توزیــع درآمــد ایــن كشــورها و جرجــرزاده 
ــد.  ــر توزیــع درآمــددر ایــران بررســی كرده ان ــر درآمدهــای نفتــی را ب و اقبالــی)1384( اث
ــی در كشــورهایی  ــاالی نفت ــای ب ــر درآمده ــه اث ــان داد ك ــا نش ــج حاصــل از كار آنه نتای
كــه دولتهــا كارایــی دارنــد، ســبب كاهــش نابرابــری درآمــد و در كشــورهایی كــه كارایــی 

دولــت كــم اســت، بــه افزایــش نابرابــری منجــر شــده اســت.
ــت و رشــد  ــرات قیمــت نف ــان تغیی ــة می ــارن رابط ــدم تق ــة ع ــزی )1381( فرضی تمی
واقعــی اقتصــاد در ایــران طــی دورة 1378-1350 را بــر اســاس الگــوی داربــی1 )1982( 
ــان  ــر نش ــورد نظ ــوی م ــرآورد الگ ــل از ب ــج حاص ــت. نتای ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس م
ــه  ــادی ب ــانات اقتص ــكل گیری نوس ــهم را در ش ــترین س ــت بیش ــت نف ــه قیم ــد ك می ده
ــت  ــت نف ــش قیم ــل از كاه ــی حاص ــرات منف ــاوه اث ــه ع ــد؛ ب ــاص می ده ــود اختص خ
ــت و  ــر اس ــت بزرگ ت ــت نف ــی از قیم ــت ناش ــرات مثب ــه ای از اث ــل ماحظ ــور قاب به ط
1. Darby
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ــش آن  ــا افزای ــت، ب ــت نف ــش قیم ــة كاه ــادی در نتیج ــای اقتص ــی از فعالیته ــان ناش زی
جبــران نمی شــود.

تشــابه مطالعــه حاضــر بــا مطالعــات قبلــی اســتفاده از ایــده تأثیــر آســتانه ای درآمدهــای 

ــه  ــه مطالع ــت. البت ــكاران )1390( اس ــمی و هم ــه ابریش ــابه مطالع ــه مش ــت ك ــی اس نفت
حاضــر از ســه جهــت بــا مطالعــه مذكــور تفــاوت دارد: اول آنكــه مطالعــه مذكــور تأثیــر 
ــاه اجتماعــی، دوم  ــر روی رف ــه حاضــر ب ــد و مقال درآمدهــای نفتــی را روی رشــد دیده ان
اینكــه ایــن مطالعــه مبتنــی بــر داده هــای ســری زمانــی اقتصــاد ایــران اســت و مطالعــه آنهــا 
از داده هــای پانــل بــرای كشــورهای اوپــك اســتفاده كــرده اســت و نكتــه ســوم آن اســت 
كــه متغیــر حــد آســتانه در مطالعــه مهــرآرا و همــكاران )1390(، رشــد درآمدهــای نفتــی 
اســت در حالــی كــه در مطالعــه حاضــر متغیــر آســتانه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد 

ناخالــص داخلــی اســت.
همچنیــن در ســایر مطالعــات قبلــی تاكنــون 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 
ــر  ــت و دســته ای دیگــر اث ــر مثب ــران اث ــی بررســی می شــود. دســته ای از تحلیل گ اجتماع
منفــی بــر رفــاه اجتماعــی بــرای آن قائــل هســتند. البتــه بایــد توجــه كــرد در كشــورهایی 
ــد،  ــی بســیار ارزان به دســت می آی ــع طبیع ــن مناب ــد حاصــل از ای ــه درآم ــران ك ــد ای مانن
در اكثــر 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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ــم. ــر دازی ــاه می پ ــر رف ــد نفــت ب درآم
ــیوة  ــی و ش ــاه اجتماع ــطح رف ــن س ــه بی ــوی رابط ــر لغ ــی از نظ ــاه اجتماع ــع رف تاب
ــی  ــاه اجتماع ــه رف ــدف نظری ــد. ه ــان می ده ــه نش ــك جامع ــع را در ی ــاص مناب اختص

ــده می شــود، فراهــم ســاختن منطــق هنجــاری  ــز انتخــاب اجتماعــی خوان ــه گاهــی نی ك
)الزم( بــرای تصمیم گیریهــای اجتماعــی در زمانــی اســت كــه افــراد عضــو جامعــه عقایــد 
ــا  ــی ی ــم اجتماع ــه تصمی ــد. هرگون ــود دارن ــای موج ــع در گزینه ه ــاره مناف ــی درب متفاوت
ــده ای در نظــر گرفــت كــه  ــق تصمیم گیرن ــا عائ ــوان تعامــل ترجیحــات ی ــردی را می ت ف
ــه فرصــت  ــه مجموع ــرار دارد ك ــل در دســترس او ق ــات بدی ــی از تصمیم ــل طیف در عم
خوانــده می شــود. ایــن مجموعــه بــه خاطــر تغییــرات در دارایــی یــا فنــاروی اجتمــاع از 

ــد )آرو، 1390(. ــر می كن ــر تغیی ــه دوره ای دیگ دوره ای ب
از دیــد بســیاری از اقتصاددانــان، بررســی تابــع رفــاه اجتماعــی مبتنــی بــر مطلوبیــت 
ــری  ــروز نابراب ــرد بســتگی دارد. از طــرف دیگــر، ب ــه ســطح درآمــد هرف ــراد جامعــه ب اف
ــع  ــد عاملــی در جهــت كاهــش مطلوبیــت قلمــداد شــود. تاب ــع درآمدهــا می توان در توزی
ــاه اجتماعــی اســت كــه  ــه و مهــم رف ــع اولی ــاه اجتماعــی ســن1 )1974( یكــی از تواب رف
ویژگیهــای ذكــر شــده بــرای تابــع رفــاه اجتماعــی را دارد و در ایــن مطالعــه نیــز از ایــن 

شــاخص اســتفاده شــده اســت.

1- نظریات با رویکرد اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی
ــه  ــد ك ــن باورن ــر ای ــس2 )1980( ب ــد لوئی ــی ســرمایه همانن ــب بنیادگرای ــروان مكت پی
ــت و  ــرمایه اس ــود س ــی، كمب ــاه اجتماع ــد و رف ــده رش ــل محدودكنن ــن عام عمده تری
ــد  ــران كن ــی جب ــه خوب ــود را ب ــن كمب ــد ای ــع طبیعــی می توان ــای حاصــل از مناب درآمده
1. Sen
2. Lewis
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ــاهی، 1392(. ــكام خسروش ــیدنورانی و خوش )س
جشــی1 )1970( در كتابــی تحــت عنــوان »پس انــداز و محدودیتهــای ارز« و تیرلــوال2 
)1981( در مقالــه ای تحــت عنــوان »تحلیــل شــكاف دوگانــه در كشــور ســودان« نظریــه ای 

ــش  ــاس آن افزای ــه براس ــد ك ــرح نمودن ــه« را مط ــكاف دوگان ــل ش ــوان »تحلی ــت عن تح
ــرمایه ای  ــای س ــژه ورود كااله ــتر )به وی ــرمایه گذار ی بیش ــه س ــًا ب ــی لزوم ــداز داخل پس ان
بیشــتر( نمی انجامــد. در واقــع، بخشــی از ســرمایه گذار ی الزم بــرای پیشــرفت و رســیدن 
ــای حاصــل از  ــد درآمده ــای ارزی خارجــی مانن ــر درآمده ــاه اجتماعــی متكــی ب ــه رف ب

منابــع طبیعــی اســت )تیــروال، 1981(.
ــه  ــوان »جامع ــت عن ــی تح ــز در كتاب ــرا نی ــان نهادگ ــه اقتصاددان ــت3 ازجمل گالبرای
ــه  ــات مخالفــی ك ــا نیســت و ســایر نظری ــدون مزای ــی ب ــچ ثروت ــد« می نویســد هی ثروتمن
ــده  ــل متقاعدكنن ــور كام ــته اند به ط ــگاه نتوانس ــده اند هیچ ــرح ش ــوص مط ــن خص در ای
باشــند. در واقــع، از دیــدگاه گالبرایــت و ســایر اقتصاددانانــی كــه بــا وی در ایــن خصــوص 
هــم عقیده انــد، درآمــد فــراوان حاصــل از منابــع طبیعــی به طــور قطــع بــه خلــق ثــروت، 

ــرآرا و كیخــا، 1387(. ــد )مه ــاه می انجام ــش رف ــر و افزای رشــد اقتصــادی و كاهــش فق
پــس براســاس نظریه هــای مختلــف، تجمــع ســرمایه از جملــه عوامــل مهــم پیشــرفت 
ــا توجــه بــه نقــش  و گســترش رفــاه اجتماعــی بیــن كشــورهای مختلــف بــوده اســت. ب
غیرقابــل انــكار درآمدهــای حاصــل از منابــع طبیعــی در فراینــد ســرمایه گذار ی و تشــكیل 
ــت  ــر نقــش مثب ــات مرســوم توســعه ای ب ــه بســیاری از نظری ــوان گفــت ك ســرمایه، می ت
ــیدنورانی و  ــته اند )س ــد داش ــاه تأكی ــش رف ــرفت وافزای ــد پیش ــی در فراین ــع طبیع مناب

ــاهی، 1392(. ــكام خسروش خوش
1. Joshi
2. Thirlwall
3. Galbraith
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2- نظریات با رویکرد اثرمنفی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی
پدیــده نفریــن منابــع، در اصطــاح بــه اثــر چندجانبــه مخربــی كــه از محــل افزایــش 
قیمــت نفــت و ســایر منابــع طبیعــی بــر حیــات اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی جوامــع 
صادركننــده اعمــال می شــود، اطــاق می گــردد. بــرای ایــن پدیــده كــه عمدتــًا در مــورد 
كشــورهای بــزرگ صادركننــده مــواد معدنــی مشــاهده می شــود، دالئــل مختلفــی مطــرح 
شــده اســت. اقتصاددانــان ابتــدا مســئله بیمــاری هلنــدی1 را مطــرح كردنــد. ایــن توضیــح 
ــاد  ــه ایج ــی ك ــی و سیاس ــار اجتماع ــزاء آث ــام اج ــن تم ــت لك ــا اس ــیار گوی ــه بس گرچ
می شــود را پوشــش نمی دهــد. بــه همیــن دلیــل نیــز بســیاری از محققیــن نظریه هائــی را 
ــا  ــن نظریه ه ــد. ای ــح ده ــر توضی ــور را به صــورت جامع ت ــه وجــوه مزب ــد ك توســعه دادن
ــن  ــت. در بخــش از پژوهــش ای ــرار گرف ــون ق ــورد آزم ــف م ــاری مختل ــات آم در مطالع

ــود. ــح داده می ش ــال توضی ــه اجم ــا ب نظریه ه

2-1- بیماری هلندی
اقتصاددانــان مدتهــا اســت كــه بــه آثــار افزایــش قیمــت نســبی منابــع طبیعــی صادراتــی 
ــدا  ــدی ابت ــاری هلن ــارت بیم ــد. لكــن عب ــده توجــه كرده ان ــر ســاختار كشــور صادركنن ب
ــد در  ــرایط اقتصــادی هلن ــح ش ــرای توضی ــال 1977 ب ــه اكونومیســت در س توســط مجل
ــن كشــور كشــف شــد و صــادرات  ــع گاز در ای ــه مناب ــی ك ــه 1960 مطــرح، در زمان ده
گاز و واردات ارزان تــر كاالهــای خارجــی منجــر بــه ضربــه زدن بــه بخــش صنعــت كشــور 
مزبــور گردیــد. به دلیــل افزایــش قیمــت منابــع صادراتــی درآمــد ارزی كشــور صادركننــده 

ــد، در نتیجــه  ــش می ده ــی كشــور را افزای ــول داخل ــر ارزش پ ــن ام ــد. ای ــش می یاب افزای
ــود  ــی وارد می ش ــع طبیع ــروش مناب ــل از ف ــا ارز حاص ــه ب ــی ك ــای واردات ــت كااله قیم

1. Dutch disease
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ــد. ــش می یاب كاه
ــرو  ــان روب ــا زی ــی ب ــای داخل ــدگان كااله ــد كنن ــه تولی ــود ك ــبب می ش ــر س ــن ام ای
ــزه  ــی انگی ــای بین الملل ــه در بازاره ــل مبادل ــای قاب ــت كااله ــبی قیم ــش نس ــوند. كاه ش

ــز  ــر نی ــن ام ــر ای ــر دیگ ــد. اث ــش می ده ــها را كاه ــن بخش ــعه ای ــرمایه گذار ی و توس س
ــن  ــد زمی ــت. مانن ــی اس ــارت خارج ــل تج ــر قاب ــای غی ــبی كااله ــت نس ــش قیم افزای
مســتغات و خدمــات داخلــی كــه امــكان صــادرات و واردات آنهــا وجــود نــدارد. ایــن 
عوامــل ســاختار اقتصــاد را دچــار تغییــر نامطلــوب می نمایــد، چــه اینكــه بخشــهای تولیــد 
ــت  ــش صنع ــژه بخ ــل به وی ــارت بین المل ــه در تج ــل مبادل ــات قاب ــده كاال و خدم كنن
ــر  ــه ام ــدی ب ــاری هلن ــه بیم ــور خاص ــود. به ط ــی می ش ــود و عقب ماندگ ــار رك دچ
ــور واردات  ــی و وف ــی ارز خارج ــد ارزی، ارزان ــی درآم ــی از فراوان ــی ناش صنعت زدائ
ــش  ــا افزای ــور، ب ــة مذك ــاس نظری ــر اس ــت، ب ــن گف ــوان چنی ــع می ت ــاره دارد. در واق اش
ــه1  ــل مبادل ــای قاب ــش كااله ــی، بخ ــای نفت ــق درآمده ــی در دورة رون ــول داخل ارزش پ
)شــامل صنعــت و كشــاورزی( منقبــض شــده و بخــش كاالهــای غیرقابل مبادلــه2 )بیشــتر 
ــذا افزایــش درآمدهــای نفتــی می توانــد  شــامل خدمــات و مســكن( گســترش می یابــد؛ ل
بــا ورود كاالهــای مصرفــی و افزایــش بازدهــی نســبی بخــش غیرقابــل مبادلــه در مقابــل 
ــه و تضعیــف آن، موجــب كاهــش رشــد اقتصــادی شــود. )كارنیــرو3،  بخــش قابــل مبادل

ــز4، 2007(. ــر و گودری 2007؛ كلی

2-2- اثر مالیات گیری5
ــیار  ــات بس ــه مالی ــده اند ك ــر ش ــن ام ــه ای ــان متوج ــر اقتصاددان ــای اخی ــی دهه ه ط
ــا  ــه دولته ــی ك ــد. هنگام ــا عمــل می كن ــرای دولته ــد ب ــزار كســب درآم ــك اب ــر از ی فرات
1. tradable  2. non-tradable  3. Carneiro
4. Collier and Goderis 5. taxation effects
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ــردم  ــه نیازهــای م ــد بایســتی ب ــی كســب می كنن ــد مالیات مخــارج خــود را از محــل درآم
ــردن  ــه ك ــی هزین ــر چگونگ ــار دارد ب ــده انتظ ــات دهن ــد. مالی ــه كنن ــئوالنه توج ــز مس نی
مالیــات نظــارت داشــته باشــد. انتظــار دارد كــه منابــع مالیاتــی بــا كارآئــی هزینــه شــود و 

ــر تغییــر  ــام1 )2000( اث ســاختار دولــت به صــورت كارآمــد فعالیــت نمایــد. میــر و روزنب
ســاختار مالیاتــی بــر رفــاه خانوارهــای امریكایــی در ســالهای 1984 تــا 1996 را بررســی 
ــت،  ــش یاف ــد افزای ــر درآم ــات ب ــه مالی ــج بررســی نشــان داد در دوره ای ك ــد. نتای كرده ان
رفــاه خانوارهــا كاهــش یافتــه و درنتیجــه، مــادران تشــویق بــه كار شــدند و نــرخ اشــتغال 
آنهــا نیــز افزایــش یافــت؛ ولــی بــا وجــود افزایــش اشــتغال، رفــاه همچنــان كاهــش یافــت. 
مالیــات دهنــده انتظــار دارد در تصمیم گیریهــای دولتــی مشــاركت داشــته باشــد و به دنبــال 
آن اســت كــه نمایندگانــی انتخــاب كنــد كــه در امــر تصویــب مالیــات و تعییــن چگونگــی 
هزینه كــردن آن از جانــب وی نمایندگــی مؤثــر داشــته باشــند و نظــارت كننــد. بــه همیــن 
ــف  ــای مختل ــج نهاده ــت به تدری ــات اس ــر مالی ــی ب ــه متك ــه ای ك ــز در جامع ــل نی دالی
سیاســی و اجتماعــی شــكل می گیــرد و روالهــا و رویه هــای شــفافیت هزینــه، پاســخگوئی 
دولــت بــه مــردم و مســئولیت پذیری شــكل گرفتــه و پایــدار می شــود. همــراه بــا اینگونــه 
ــدار می شــود.  ــا پای ــه و تشــویق دولته ــردم و تنبی ــای سیاســی مشــاركت م ــا نهاده ترتیبه
هنگامــی كــه دولــت یــك كشــور از محــل درآمــد نفــت منابــع بودجــه ای كافــی به دســت 
مــی آورد بــا عــدم پیگیــری درآمدهــای مالیاتــی پاســخگوئی و مســئولیت پذیری در مقابــل 
مــردم را منتفــی می كنــد. در چنیــن شــرایطی، تمــام نهادهــای مدنــی كــه از آنهــا نامبــرده 

ــد. شــد ضــرورت وجــودی خــود را از دســت می دهن

2-3- اثر هزینه ای
هنگامــی كــه در آمــد دولــت از محــل صــادرات نفــت حاصــل می شــود و نهادهــای 
1. Meyer and Rosenboum
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ــای  ــاس اولویته ــع براس ــن مناب ــت ای ــود نیس ــر آن موج ــارت ب ــرای نظ ــك ب دموكراتی
ــت  ــت تقوی ــا را در جه ــن در آمده ــا ای ــرایط دولته ــن ش ــود. در ای ــه می ش ــت هزین دول
ــد و  ــی منتق ــای اجتماع ــد و نیروه ــه می كنن ــود هزین ــع خ ــی مداف ــای اجتماع گروهه

ــرای  ــز دارد، ب ــری نی ــاد دیگ ــه ای1 ابع ــر هزین ــد. اث ــه می دارن ــف نگ ــارض را در ضع مع
ــی در مراكــز شــهری انجــام می شــود، چــون ذی نفعــان حكومــت  ــال هزینه هــای دولت مث
ــی و  ــوژی خارج ــط تكنول ــوالً توس ــع معم ــدور مناب ــت و ص ــتند. برداش ــهرها هس در ش
ــر  ــن اث ــود بنابرای ــام می ش ــدود انج ــص مع ــروی كار متخص ــی و نی ــین آالت واردات ماش
ــده  ــد. معمــوالً در كشــورهای صــادر كنن توســعه باالدســتی و پائین دســتی فراهــم نمی كن
نفــت مناطــق نفت خیــز دارای جمعیــت فقیــر بــوده و مناطــق روســتائی عقب مانــده باقــی 
ــز  ــل تمرك ــدكرده و مح ــب رش ــور غیرمتناس ــی به ط ــهر حكومت ــد ش ــا چن ــد، ام می مان
ثــروت می شــود. هشــام و وانــگ نیــز عوامــل مؤثــر بــر رفــاه اجتماعــی جوامــع شــهری را 
بررســی كردنــد. نتایــج مطالعــة آنهــا نشــان داد رفــاه اجتماعــی رابطــة مثبــت بــا بهــره وری 

ــگ2، 1997(. ــام و وان ــا دارد )هش ــا هزینه ه ــی ب ــة منف ــران و رابط كارگ

2-4- اثر مدرن سازی3
ــتفاده از  ــه اس ــازی ب ــع، نی ــل مناب ــه از مح ــل ماحظ ــد قاب ــای دارای در آم حكومته
تخصــص نمی بیننــد. چــه اینكــه نیازهــای خــود را از طریــق صــرف درآمدهــای حاصــل 
ــد چــه  ــی نمی بینن ــود كارآئ ــرای بهب ــی ب ــد. ضرورت ــر طــرف می كنن ــع ب از صــادرات مناب
اینكــه ناكارآئــی را بــا صــرف درآمدهــای ســهل الوصول می پوشــانند. مدیریــت ســازمانها 
و شــركتها و ادارات را بــه افــراد مــورد اعتمــاد و بی لیاقــت می ســپارند چــون ایــن دولتهــا 

1. spending effect
2. Hesham and Wang
3. modernization effect
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ــی  ــتگی تخصص ــراد دارای شایس ــرا اف ــتند. زی ــاد هس ــته بی اعتم ــراد شایس ــه اف ــبت ب نس
ــز  ــد مراك ــتند و می توانن ــز هس ــوی نی ــاط ق ــازمان دهی و ارتب ــی و س ــوان چانه زن دارای ت
قــدرت خــاص خــود را ایجــاد كننــد. بــا حــذف ایــن گونــه افــراد، حكومتهــا كشــور را از 

ــد  ــای توســعه كشــور را محــدود می كنن ــه و غن ــرده و دامن ــره ك ــد بی به ــای كارآم نیروه
)طبیبیــان، 1387(.

2-5- بی ثباتی درآمدی
ــتمر و  ــزی مس ــكان برنامه ری ــت، ام ــت نف ــانات قیم ــی از نوس ــد1 ناش ــی درآم بی ثبات
پایــدار را بــرای دولتهــا منتفــی می كنــد و ســبب می شــود كــه در زمــان رونــق درآمــدی، 
ــای غیرسیاســی  ــدی پروژه ه ــود درآم ــان رك ــای نســنجیده شــروع شــود و در زم پروژه ه
رهــا شــود. ایــن امــر خــود در ضایــع شــدن منابــع تأثیــر به ســزائی دارد )طبیبیــان، 1387(. 
ــی  ــی آن بی ثبات ــدی و در پ ــری درآم ــش نابراب ــه افزای ــد ك ــك معتقدن ــینا و رودری الس
ــه اش تعییــن شــود  ــرخ بهین ــرخ مالیــات بیــش از ن ــروت، ســبب می شــود ن درآمــدی و ث
و ایــن موضــوع كاهــش ســرمایه گذار ی و بــه دنبــال آن، كاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی و 

كاهــش رفــاه را در پــی داشــته باشــد )الســینا و رودریــك2، 1994(.

2-6- اثر نهادی
ــن  ــت؛ ای ــی اس ــاد سیاس ــرد اقتص ــع، رویك ــن مناب ــات نفری ــرد در ادبی ــك رویك ی
ــر  ــی منج ــع طبیع ــروت مناب ــه ث ــردازد ك ــوع می پ ــن موض ــه ای ــی ب ــور كل ــرد به ط رویك
بــه تضعیــف كیفیــت نهادهــا و ســاختارهای اقتصــادی و سیاســی و در نتیجــة آن موجــب 
ــادی،  ــی اقتص ــش كارای ــد، كاه ــای مول ــش فعالیته ــع، كاه ــص مناب ــال در تخصی اخت

1. revenue volatility
2. Alesina and Rodrik
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ــن  ــود. ای ــادی می ش ــد اقتص ــش رش ــت كاه ــی و در نهای ــای اجتماع ــش نابرابریه افزای
ــد  ــترش می یاب ــی گس ــه زمان ــای رانت جویان ــزة فعالیته ــه انگی ــود ك ــرح می ش ــور مط ط
كــه منافــع خالــص مــورد انتظــار از پرداختــن بــه فعالیتهــای غیرمولــد، نســبت بــه منافــع 

ــد،  ــروت می كنن ــاد ث ــه ایج ــد ك ــای مول ــه فعالیته ــن ب ــار از پرداخت ــورد انتظ ــص م خال
بیشــتر باشــد؛ رانــت بزرگــی كــه از منابــع طبیعــی به دســت می آیــد، همــراه بــا تضعیــف 
نهادهــا و ســاختارهای اقتصــادی و سیاســی، انگیزه هــای گســترده ای در بخــش دولتــی و 
خصوصــی ایجــاد می كنــد تــا بــه فعالیتهــای رانت جویانــه پرداختــه شــود، كــه در نتیجــة 
آن فعالیتهــای كارآفرینانــه و دیگــر فعالیتهایــی كــه موجــب رشــد اقتصــادی می شــوند، در 
محــاق قــرار می گیرنــد )مهــرآرا و همــكاران 1390(. ســاال مارتیــن و ســابرامانیان1 )2003( 
ــه خصــوص  ــی )ب ــع طبیع ــته ای از مناب ــه دس ــد ك ــی نشــان دادن ــواهد تجرب ــة ش ــا ارائ ب
نفــت و مــواد معدنــی( از طریــق تأثیــر مخــرب بــر كیفیــت نهــادی، بــر رشــد اقتصــادی 
ــع  ــر نهــادی2 مناب ــر را به عنــوان اث ــد. آنهــا ایــن اث ــر منفــی )به صــورت غیرخطــی( دارن اث

ــد. طبیعــی معرفــی كردن

2-7- رانت پُرنوسان
تفســیر دیگــر از نفریــن منابــع طبیعــی، ایــن اســت كــه رانــت منابــع طبیعــی بســیار 
ــه  ــود ك ــت ناشــی می ش ــن واقعی ــی از ای ــع طبیع ــت مناب ــانات ران ــان اســت. نوس پُرنوس
ــا  ــن ب ــی پاییــن می باشــد، بنابرای ــی دارای كشــش قیمت ــع طبیعــی به طــور ذات عرضــة مناب
ــه وابســتگی اقتصــاد  ــا توجــه ب نوســانات تابــع تقاضــا قیمتهــا دچــار نوســان می شــود. ب
كشــورهای صادركننــدة نفــت بــه درآمدهــای نفتــی به ویــژه وابســتگی بودجــه ای دولــت 
بــه آن، نوســانات و عدم اطمینــان در درآمدهــای نفتــی، موجــب اختــال در نظــام اقتصــادی 
1. Sala-i-Martin and Subramanian
2. quality effect
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ــی  ــكاران، 1390(. برخ ــرآرا و هم ــود )مه ــادی می ش ــد اقتص ــش رش ــه كاه و در نتیج
مطالعــات نشــان داده انــد كــه نوســانات رانــت منابــع طبیعــی دارای ارتبــاط منفــی بــا رشــد 
اقتصــادی )به طــور مثــال، رامــی و رامــی1، 1995( و ســرمایه گذار ی )بــرای مثــال، آیزمــن 

ــاه منجــر می شــود. ــه كاهــش رف ــورد ب ــر دو م ــون2، 1999( می باشــد و ه و ماری

3- توجیه غیرخطی بودن اثر درآمد نفت بر رفاه
متعاقــب افزایــش قیمــت نفــت در دو مــوج، یعنــی 1974- 1970 و بعــد از آن 1980، 
ــرو شــدند.  ــادی روب ــی و خارجــی زی ــا مشــكات داخل ــده نفــت ب كشــورهای صادركنن
ــارزی  ــورت ب ــت به ص ــت نف ــش قیم ــا كاه ــد ب ــه بع ــال 1983 ب ــار آن از س ــه آث چنان ك
تجلــی كــرد. برخــی كشــورها ماننــد مكزیــك، ونزوئــا و اندونــزی بــا بحرانهــای سیاســی 
داخلــی مواجــه شــدند. برخــی نیــز ماننــد نیجریــه بــا كودتــا و حكومــت نظامــی، بعضــی 
بــا انقــاب و جنــگ خارجــی و برخــی ماننــد الجزایــر بــا جنگهــای داخلــی پرخشــونت 
ــع  ــری شــد كــه ضای ــی پیگی ــن كشــورها اقدامات ــرو شــدند. در همــه ای ــاری روب و خونب
ــوان  ــك به عن ــه بیشــتر كشــورهای عضــو اوپ ــی داشــت. از آنجــا ك ــع را در پ شــدن مناب
كشــورهای صادركننــدة نفــت در بخــش صــادرات خــود تقریبــًا تــك محصولــی هســتند، 
ــوان  ــا به عن ــت ی ــروش نف ــل از ف ــد حاص ــورها درآم ــن كش ــر در ای ــارت دیگ ــه عب ب
ــع  ــن مناب ــی از مهم تری ــوان یك ــل به عن ــا حداق ــی و ی ــد صادرات ــع درآم ــن منب مهم تری
ــد  ــی می توان ــای نفت ــی درآمده ــای افزایش ــود، تكانه ه ــوب می ش ــی محس ــد صادرات درآم
ــد  ــی داشــته باشــد؛ در حقیقــت برآین ــی در پ ــا منف ــت ی ــرات مثب ــر رشــد اقتصــادی اث ب
ایــن دو اثــر، تأثیــر خالــص تكانه هــای مثبــت درآمــد نفــت را بــر رشــد اقتصــادی ظاهــر 
ــه بررســی كانالهــای اثرگــذاری تكانه هــای مثبــت درآمدهــای  ــن بخــش ب ــد. در ای می كن
1. Ramey and Ramey
2. Aizenman and Marion
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ــای  ــی تكانه ه ــرات منف ــتانه ای، اث ــك ســطح آس ــور از ی ــس از عب ــی و اینكــه چــرا پ نفت
ــرد.  ــم ك ــد، توجــه خواهی ــه می كن ــت آن غلب ــرات مثب ــر اث ــت ب ــای نف افزایشــی درآمده
ــرآرا و  ــم )مه ــت و ســرمایه گذار ی توجــه می كنی ــد دول ــه دو بخــش درآم ــا ب ــع م در واق

ــكاران، 1390(. هم
ــن  ــی تأمی ــد نفت ــی از درآم ــك در حــد باالی ــت در كشــورهای عضــو اپ بودجــه دول
می شــود كــه در مــورد كشــور مــا نیــز ایــن امــر صــادق اســت. بــه بیــان اقتصــادی بایــد 
گفــت بودجــة دولــت در تركیــب تقاضــای كل اقتصــاد دارای ســهم به ســزایی اســت، پــس 
ــی  ــای نفت ــذاری تكانه ه ــن بخشــهای اثرگ ــت و مخــارج آن یكــی از مهم تری بودجــة دول
ــر تقاضــای كل اســت و در صــورت عــدم طراحــی مكانیزمهایــی جهــت باثبات ســازی  ب
ــت را به شــدت تحــت  ــی بودجــة دول ــای نفت ــت، تكانه ه و استحكام بخشــی بودجــة دول

تأثیــر خــود قــرار خواهــد داد.
ــادی در  ــای اقتص ــیاری از اختاله ــه بس ــد ك ــان می كنن ــن1 )2005( بی ــن و لوی دولی
ــت در  ــارج دول ــد مخ ــش از ح ــش بی ــه افزای ــوط ب ــت، مرب ــدة نف ــورهای صادركنن كش
دوره هــای رونــق درآمدهــای نفتــی اســت كــه ایــن به نوعــی مصــرف بی رویــه، در دوران 
ركــود باعــث مشــكات و معضاتــی می شــود. تحــت رویكــرد كینــزی، انتظــار بــر ایــن 
اســت كــه بــا افزایــش مایــم بودجــة دولــت در دورة رونــق محــدود درآمدهــای نفتــی، 
ــرای جــذب درآمدهــای اضافــی را داشــته باشــد و در  اقتصــاد ظرفیــت و توانایــی الزم ب
نتیجــه تولیــد ملــی افزایــش یابــد؛ در حالــی كــه بــا افزایــش بیــش از حــد درآمدهــای نفتی 
و در پــی آن بودجــة دولــت، بــا توجــه بــه اشــتغال كامــل عوامــل تولیــد در طــرف عرضــه، 
ــای  ــترش فعالیته ــا گس ــه ب ــد، بلك ــادی نمی كن ــد اقتص ــه رش ــی ب ــر كمك ــا دیگ ــه تنه ن
ــن  ــا قرارگرفت ــت، موجــب در تنگن ــی افزایــش بودجــة دول ــرات برون ران ــه، اث رانت جویان

1. Devlin and Lewin
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ــی آن  ــدم كارای ــاد و ع ــت در اقتص ــهم دول ــش س ــی و افزای ــش خصوص ــای بخ فعالیته
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 

ــة مثبــت  ــد. از طرفــی یــك تكان ــاه اجتماعــی گســترش می یاب ــی آن رف اقتصــادی و در پ
ــژه  ــرمایه گذار ی، به وی ــر س ــت ب ــذاری مثب ــق اثرگ ــد از طری ــی می توان ــای نفت درآمده
ســرمایه گذار ی بخــش دولتــی در بخــش زیرســاختهای اقتصــادی و نیــز واردات كاالهــای 
ســرمایه ای و واســطه ای و ورود تكنولوژیهــای جدیــد از خــارج، اثــرات مثبتــی بــر رشــد 
ــت  ــة مثب ــك تكان ــد از ی ــه می توان ــی ك ــول مل ــش ارزش پ اقتصــادی داشــته باشــد. افزای
ــی را  ــطه ای واردات ــرمایه ای و واس ــای س ــة كااله ــت هزین ــود، در حقیق ــی حاصــل ش نفت
كاهــش می دهــد. امــا بایــد توجــه داشــت دامنــة اثــرات مثبــت ســرمایه گذار یهای اضافــی 
ــاد  ــوی اقتص ــك س ــود؛ از ی ــدود می ش ــی مح ــت نفت ــای مثب ــدت تكانه ه ــش ش ــا افزای ب
ظرفیتهــای نهــادی و ســاختاری الزم جهــت جــذب ســرمایه گذار یهای اضافــی را نخواهــد 
داشــت و از ســوی دیگــر همــراه بــا افزایشــهای بــزرگ در درآمدهــای نفتــی، تخصیــص 
ــم  ــرمایه گذار یهای ك ــده و س ــتری ش ــال بیش ــار اخت ــی دچ ــش دولت ــی در بخ ــع مال مناب
ــار مثبــت  ــازده و پروژه هــای نیمــه تمــام گســترش خواهــد یافــت، كــه در نتیجــة آن آث ب
ــو  ــه نح ــی آن ب ــل ناكارای ــادی، به دلی ــد اقتص ــر رش ــده ب ــام ش ــرمایه گذار یهای انج س
ــی در  ــای مصرف ــش واردات كااله ــا افزای ــن ب ــم چنی ــد. ه ــش می یاب ــم گیری كاه چش
دوره هــای رونــق بیــش از حــد درآمدهــای نفتــی، قــدرت رقابت پذیــری تولیــدات داخلــی 
ــة آن  ــه و در نتیج ــش یافت ــی كاه ــش خصوص ــرمایه گذار یهای بخ ــبی س ــی نس و بازده
ــدات  ــش تولی ــرمایه گذار ی در بخ ــرای س ــری ب ــزة كمت ــی انگی ــش خصوص ــاالن بخ فع
قابــل مبادلــه خواهنــد داشــت، كــه ایــن امــر می توانــد اثــرات منفــی بــر رشــد اقتصــادی 

داشــته باشــد )مهــرآرا و همــكاران، 1390(.
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روش
در ایــن مقالــه براســاس مبانــی نظــری و مطالعــات پیشــین دربــاره عوامــل مؤثــر بــر 
رفــاه اجتماعــی و بــا تأكیــد بــر نقــش درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد ایــران و تأثیــر آن بــر 

ــاه اجتماعــی، مــدل اقتصادســنجی به صــورت زیــر طراحــی شــده اســت: رف
Wt=β0+β1 oilgdpt+β2 GPt+β3 W(t-1)+β4 Unt+β5 Dsanctiont+β6 Drevt+εt         )1(

ــاه اجتماعــی ســن1 اســتفاده شــده،  ــع رف ــاه اجتماعــی اســت كــه از تاب كــه در آن رف
ــه  ــور، وقف ــت كش ــد جمعی ــی، رش ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــای نفت ــبت درآمده نس
ــته ای2 و  ــای هس ــازی تحریمه ــر مج ــكاری، متغی ــرخ بی ــی، ن ــاه اجتماع ــاخص رف اول ش
ــان شــد  ــی نظــری بی ــر دامــی انقــاب اســامی 1357اســت. همان طــور كــه در مبان متغی
بــا توجــه بــه احتمــال وجــود رابطــه غیرخطــی بیــن درآمدهــای نفتــی و رفــاه اجتماعــی، 
تصریــح خطــی رگرســیون )1( را تبدیــل بــه یــك تصریــح رگرســیون غیرخطــی آســتانه ای 

می كنیــم:
Wt=α0+α1 oilgdpt+α2 GPt+α3 Wt-1+α4 Unt+α5 Dsanctiont+α6 Drevt+A[oilgdpt>γ]*

(α7+α8oilgdpt)+                                                                                                   (2)

)3(

Index Sen .1= سن )Sen( در سال 1974 تابع زیر را به عنوان تابع رفاه اجتماعی پیشنهاد نمود: m =W )G-1( كه m میانگین و G ضریب 
جینی توزیع درآمد می باشند.

2 . برای سالهای 1391 الی 1393 عدد 1 داده شده و باقی سالها عدد صفر لحاظ شده است.
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ــارت درون  ــه عب ــته ب ــه )3( بس ــع در معادل ــت و تاب ــتانه ای اس ــر آس ــه در آن متغی ك
پرانتــز مقادیــر صفــر و یــك بــه خــود می گیــرد. ارزش حدآســتانه ای اســت كــه میزانــی 
ــد  ــه تولی ــی ب ــای نفت ــبت درآمده ــاط نس ــه ارتب ــد ك ــان می ده ــتانه را نش ــر آس از متغی

ــن  ــاوت اســت. ای ــتانه متف ــن آس ــد از ای ــل و بع ــی قب ــاه اجتماع ــی و رف ــص داخل ناخال
مقــدار آســتانه ای از بــرآورد معادلــه )2( بــه ازای مقادیــر ممكــن از متغیــر آســتانه به دســت 
ــه  ــخیص معادل ــب تش ــه ضری ــت ك ــداری اس ــه آن مق ــتانه بهین ــه آس ــد؛ به طوری ك می آی
)2( را بیشــینه می كنــد. ایــن میــزان از ایجــاد حلقه هــای تكــراری در برنامه نویســی 
ایویــوز1 حاصــل می شــود. بــه منظــور بررســی معنــاداری حــد آســتانه از آزمــون 
ــون  ــن آزم ــر ای ــه صف ــت. فرضی ــده اس ــتفاده ش ــن3 )1996و2000( اس خودپردازی2هانس
ــاداری  ــل معن ــه مقاب ــزان آســتانه اســت و فرضی ــاداری می ــا عــدم معن ــودن الگــو ی خطی ب
ــه )2( عبارتســت از اینكــه  ــرای معادل ــودن ب ــر خطی ب ــه صف ــتانه اســت4. فرضی حــد آس
ــرض  ــرض، ف ــن ف ــل ای ــه در مقاب ــد ك ــی می باش ــدل خط ــدارد و م ــود ن ــتانه وج حدآس
وجــود حــد آســتانه و در نتیجــه وجــود مــدل غیرخطــی قــرار دارد. هانســن )1996( روش 
خودپــردازی را بــرای تقریــب زدن توزیــع مجانبــی آمــاره آزمــون پیشــنهاد می كنــد. روش 

ــود: ــرا می ش ــر اج ــورت زی ــردازی به ص خودپ
1- در مرحلــه اول یــك نمونــه از اعــداد تصادفــی بــا میانگیــن صفــر و واریانــس 1 را 

η را تعریــف می نماییــم. tetX t ˆ* = NIDt)1,0( و  =η تولیــد كــرده و

X را روی متغیرهــای توضیحــی در معادلــه )1( بــرای به دســت آوردن مجمــوع  t*  -2
ــم. ــرس می كنی ــا و*~S رگ ــد مجــذورات باقیمانده ه مقی

1. Eviews
2. bootstrapping
3. Hansen

4. برای مطالعه بیشتر این آزمون و روش آستانه ای، به هانسن )2000( مراجعه كنید.
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X را متغیرهــای توضیحــی معادلــه )2( بــرای به دســت آوردن مجمــوع غیرمقیــد  t*  -3
ــم. ــرس می نمایی رگ )(* hS ــذورات باقیمانده ها، مج

ــداد مشــاهدات  ــه در آن T تع ــم، ك ــبه می كنی  را محاس
( )

)ˆ(1

)ˆ(10)(*
γ

γ
γ

S
SST

w
−

=  )4

*sup*)( می باشــد. γWW = و 
مراحــل یــك تــا چهــار را B بــار تكــرار كــرده و آمــار محاســباتی متناظــر بــا تكــرار 

ــم. ــان می دهی wb نش
* ــا  b ام را ب

p-valueبرای w :به صورت زیر داده می شود

∑
=

>=−
B

b
wwbLBvaluep

1
)*(*)/1(

ــورد  ــاره م ــا و به دســت آوردن آم ــرار آنه ــده و تك ــای ذكرش ــام فرآینده ــس از انج پ
ــرار داد. ــون ق ــورد آزم ــو را م ــودن الگ ــر خطی ب ــرض صف ــوان ف ــر می ت نظ

داده هــای تحقیــق بــرای بــازه زمانــی 1393-1354 از آمارهــای رســمی بانــك مركــزی 
ــازه  ــش را در ب ــدل پژوه ــای م ــی متغیره ــار توصیف ــدول )1( آم ــده اند. ج ــتخراج ش اس

ــد. ــان می ده ــازه 1393-1354 نش ــی ب ــق یعن ــی تحقی زمان
جدول )1( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

شاخص رفاه اجتماعی نرخ بیکاری رشد جمعیت
 نسبت درآمدهای نفتی به تولید

ناخالص داخلی
شاخص

11/02 0/12 0/02 0/11 M

10/01 0/119 0/016 0/09 Med

19/41 0/144 0/039 0/36 Max

4/9 0/088 0/004 0/02 Min

3/6 0/014 0/01 0/07 SD
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برآورد مدل و تفسیر نتایج
ــن  ــه ای ــای الگــو بررســی شــود. ب ــی متغیره ــدل الزم اســت مانای ــرآورد م ــل از ب قب
منظــور از آزمــون زیوت-انــدروز1 اســتفاده شــده اســت كــه نتایــج ایــن آزمــون بــه شــرح 
جــدول )2( اســت. دلیــل اســتفاده از ایــن آزمــون نیــز آن اســت كــه ایــن آزمــون، شكســت 
ســاختاری متغیرهــا را در آزمــون مانایــی در نظــر می گیــرد و از آنجــا كــه در اقتصــاد ایــران 
ــه دالیلــی از قبیــل انقــاب اســامی، جنــگ تحمیلــی  شكســتهای ســاختاری متعــددی ب
و شــوكهای نفتــی رخ داده اســت، پــس بــرای آزمــون مانایــی متغیرهــا در اقتصــاد ایــران 
بهتــر اســت آزمونهایــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد كــه شكســت ســاختاری در متغیرهــا 

ــد. ــاظ می كنن را لح
جدول )2( آزمون زیوت-اندروز

نتیجة آزمونpمتغیر

Wt<0/001مانا

oilgdpt<0/001مانا

GPt<0/001مانا

Unt0/04مانا

همان طــور كــه نتایــج جــدول )2( نشــان می دهــد تمامــی متغیرهــا در ســطح خطــای 
ــدون  ــش را ب ــدل پژوه ــرآورد م ــوان ب ــن می ت ــتند. بنابرای ــا هس ــر از 0/05 مان كوچك ت
گرفتــاری در دام رگرســیون جعلــی بــرآورد كــرد. بنابرایــن در ادامــه نتایــج بــرآورد مــدل 

پژوهــش در جــدول )3( گــزارش شــده اســت.

1. Zivot- Andrews
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جدول )3( نتایج برآورد مدل آستانه ای
p ضریب متغیر

<0/001 7/73 oilgdp≤0.0935 عرض از مبدأ برای وقتی كه
<0/001 37/28 oilgdp≤0.0935برای وقتی كه oilgdpt

<0/001 11/47 oilgdp>0.0935 عرض از مبدأ برای وقتی كه

<0/001 -12/86 oilgdp>0.0935 برای وقتی كه oilgdpt

<0/001 -50/01 GPt

<0/001 -0/25 Unt

<0/001 0/83 Welfare(-1)

<0/001 -1/89 Dummy-Sanctions

<0/001 -4/23 Dummy-Revoloution

<0/001 (p-Value)آزمون خطی بودن

0/18
آزمون خود همبستگي ) LM بریوش – گادفری(

(Lag 2) (p-Value)

0/98 (JB) آزمون نرمال بودن
(p-Value)

0/45 آزمون واریانس ناهمساني بروش-پاگان گادفری
(p-Value)

0/92 R-squared

Eviews منبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار

نتایج برآورد مدل آستانه ای را می توان به صورت زیر خاصه كرد:
1- حــد آســتانه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 9/35% به دســت 
آمــده اســت كــه آزمــون خطی بــودن هانســن نشــان می دهــد آســتانه برآوردشــده معنــادار 
اســت و مــدل دارای آســتانه اســت. بــه عبــارت دیگــر فرضیــه خطــی بــودن مدل در ســطح 
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خطــای 5% رد شــده اســت. بنابرایــن مــدل آســتانه ای دارای دو رژیــم درآمدهــای نفتــی باال 
و پاییــن اســت كــه تمایــز ایــن دو رژیــم بــا حــد آســتانه 9/35% مشــخص شــده اســت. 
بــه ایــن معنــا كــه هنگامی كــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی كمتــر 

از 9/35% اســت در رژیــم درآمــد نفتــی پاییــن هســتیم و هنگامی كــه نســبت درآمدهــای 
ــاال  ــی ب ــد نفت ــم درآم ــی بیشــتر از 9/35% اســت در رژی ــد ناخالــص داخل ــه تولی ــی ب نفت
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 
ــی  ــای نفت ــش نســبت درآمده ــن، افزای ــی پایی ــد نفت ــم درآم ــه در رژی ــن صــورت ك بدی
ــی شــده  ــاه اجتماع ــادار شــاخص رف ــش معن ــی موجــب افزای ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ب
اســت امــا پــس از افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی و عبــور 
از حــد آســتانه 9/35% و 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 
ــت  ــر مثب ــی داشــته اســت. اث ــاه اجتماع ــر شــاخص رف ــتانه ای ب ــری غیرخطــی و آس تأثی
ــه دالیلــی چــون  ــم درآمــد نفتــی پاییــن، ب ــاه اجتماعــی در رژی ــر رف درآمدهــای نفتــی ب
گســترش صنعــت نفــت كشــور و انتقــال نیــروی كار از بخــش ســنتی بــه بخــش نفــت و 
در نتیجــه بهبــود درآمــد و كاهــش نابرابــری درآمــدی منجــر شــود. همچنیــن درآمدهــای 
ــعه  ــای توس ــرف برنامه ه ــا ص ــت عمدت ــه دول ــه بودج ــه ورود ب ــل اولی ــی در مراح نفت
ــاه اجتماعــی  ــود رشــد و رف ــه در بهب ــی می شــود ك ــی و زیربنای ــت و مخــارج عمران دول
مؤثــر اســت. همچنیــن بــا ورود درآمدهــای نفتــی و واردات كاالهــا و خدمــات متنــوع و 
گســترش شهرنشــینی همگــی اثراتــی در جهــت بهبــود رفــاه اجتماعــی دارنــد. امــا ایــن 
همــة ماجــرا نیســت چــرا كــه بــا افزایــش روزافــزون درآمدهــای نفتــی و افزایــش ســهم 
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ــی  ــای رانت ــه دولته ــل ب ــا تبدی ــی كشــور، دولته ــص داخل ــد ناخال ــا در تولی ــن درآمده ای
ــند  ــاری عامه پس ــارج ج ــرف مخ ــا را ص ــن درآمده ــی از ای ــون بخش ــه اكن ــوند ك می ش
ــن مخــارج بیشــتر ضــد توســعه ای اســت و در  ــه ای ــد ك ــردم می كنن ــب آراء م ــرای جل ب

بلندمــدت تنهــا موجــب اخــال بیشــتر در عملكــرد اقتصــادی می شــود. درآمدهــای نفتــی 
بــزرگ در دولــت توهــم قدرتــی ایجــاد می كنــد كــه ســعی می كنــد بــا متولــی شــدن امــر 
توســعه موجبــات گســترش انــدازه دولــت را فراهــم نمایــد و از طریــق اثــر بــرون رانــی 
ــی  ــا انجــام پروژه هــای عمران ــت ب ــف بخــش خصوصــی منجــر می شــود. دول ــه تضعی ب
ســریع بیشــتر مبتنــی بــر صاحدیدهــای غیركارشناســی موجبــات اتــاف منابــع نفتــی را 
فراهــم می كنــد. دولتهــای نفتــی بخــش زیــادی از درآمدهــای نفتــی را صــرف یارانه هــای 
غیرهدفمنــد می كننــد كــه معمــوال نتیجــه آن تخریــب كارایــی اقتصــادی، اتــاف منابــع و 
در نهایــت تــورم و كاهــش رفــاه اجتماعــی اســت. در یــك دولت رانتــی گروههــای رانتجو 
ــد در  ــدی می توان ــن بهره من ــه ای ــد ك ــی می برن ــد نفت ــش درآم ــره را از افزای ــن به بیش تری
ــدا  ــران دولتــی نمــود پی ــه مدی ــاد و حقوقهــای نامتعــارف ب ــد پاداشــهای زی مســائلی مانن
ــدت  ــوان در بلندم ــی نمی ت ــت رانت ــك دول ــع، در ی ــن مناب ــه نفری ــر فرضی ــی ب ــد. مبتن كن

شــاهد بهبــود رفــاه اجتماعــی بــود.
2- رشــد جمعیــت تأثیــری منفــی و معنــادار بــر رفــاه اجتماعــی داشــته اســت. دلیــل 
منفی شــدن تأثیــر رشــد جمعیــت بــر رفــاه را می تــوان این گونــه توضیــح داد كــه 
به دلیــل عــدم ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای جمعیــت تــازه وارد و همچنیــن تأمیــن مــازاد 
ــكاری،  ــرخ بی ــد داخــل، موجــب گســترش ن ــا واردات به جــای تولی تقاضــای جمعیــت ب

ــد. ــم می كن ــی را فراه ــاه اجتماع ــش رف ــل و كاه ــار تكف ــش ب افزای
3- نــرخ بیــكاری تأثیــری منفــی و معنــادار )در ســطح خطــای كوچك تــر از 10%( بــر 
رفــاه اجتماعــی داشــته اســت. اثــر منفــی بیــكاری بــر رفــاه اجتماعــی امــری روشــن اســت 
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ــار ناگــوار اجتماعــی- ــار تكفــل و ایجــاد آث ــرا افزایــش بیــكاری از طریــق افزایــش ب زی
اقتصــادی موجــب گســترده شــدن فقــر و نابرابــری و تضعیــف رفــاه اجتماعــی می شــود.

4- وقفــه 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 
ــاه  ــت رف ــوان گف ــز می ت ــر اقتصــادی نی ــده اســت. از نظ ــدل وارد ش ــا در م اجــزای خط
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 می پذیــرد و بــاال 

خواهــد بــود.
5- متغیرهــای مجــازی تحریمهــای هســته ای و دامــی انقــاب اســامی تأثیــری منفــی 
و معنــادار بــر شــاخص رفــاه اجتماعــی داشــته اند. تحریمهــای هســته ای به دلیــل 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 به دلیــل تأثیــرات منفــی آن بــر تولیــد و رشــد اقتصــادی كشــور موجبــات كاهــش 

رفــاه اجتماعــی را ایجــاد كــرده اســت.
6- آزمونهــای خودهمبســتگی بــروش- گادفــری، ناهمســانی واریانــس بــروش پــاگان 
ــن  ــدم خودهمبســتگی بی ــب نشــان دهنده ع ــه ترتی ــرا ب ــودن جارك-ب ــال ب ــون نرم و آزم
ــند.  ــا می باش ــات خط ــع جم ــودن توزی ــا و نرمال ب ــس خطاه ــانی واریان ــا، همس خطاه
ــای  ــد متغیره ــه نشــان می ده ــده ك ــدل 92% به دســت آم ــب تشــخیص م ــن ضری همچنی
ــح  ــاه اجتماعــی كشــور را توضی ــرات شــاخص رف توضیحــی مــدل توانســته اند 92% تغیی

دهنــد.
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بحث 
ــی،  ــع طبیع ــوردار از مناب ــورهای برخ ــرای كش ــرح ب ــدی مط ــث كلی ــی از مباح یك
نحــوة مدیریــت درآمدهــای نفــت و یــا بــه عبارتــی نقش پذیــری منابــع طبیعــی و ذخایــر 

زیرزمینــی ماننــد نفــت و گاز در فرآینــد رشــد و توســعه اقتصــادی كشورهاســت كــه بــه 
ــر  ــال دارد. ب ــاه و كاهــش فقــر در جامعــه را به دنب تبــع آن، افزایــش ســطح زندگــی و رف
ــر  ــد ب ــی می توانن ــی در صورت ــای نفت ــات موضــوع، درآمده ــی نظــری و ادبی اســاس مبان
رفــاه اثــر مــداوم و مثبــت داشــته باشــند كــه در جهــت تولیــد ثــروت در نظــام اقتصــادی 
كشــور بــه كار گرفتــه شــوند. همچنیــن، درآمدهــای نفتــی درصورتــی می تواننــد بــر رفــاه 
جامعــه اثــر مثبــت و افزایشــی داشــته باشــند كــه باعــث كاهــش شــكاف طبقاتــی در جامعه 

شــوند. درصورتــی كــه ایــن درآمدهــا به عنــوان مســكن اســتفاده شــده و صــرف ورود
كاالهــای مصرفــی بــه كشــور شــوند، نــه تنهــا در بلنــد مــدت تأثیــر مثبتــی بــر رفــاه 

ندارنــد، بلكــه بــه علــت تــورم ناشــی از آن، اثــر منفــی نیــز دارنــد.
در ایــن راســتا، نتایــج بــرآورد مــدل تحقیــق نشــان داده اســت كــه در رژیــم درآمــد 
نفتــی پاییــن یــا هنگامیكــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی كمتــر 
از 9/35% اســت، افزایــش نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی موجــب 
ــهم  ــش س ــس از افزای ــا پ ــت ام ــده اس ــی ش ــاه اجتماع ــاخص رف ــادار ش ــش معن افزای
ــرار  ــتانه 9/35% و ق ــد آس ــور از ح ــی و عب ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی ــای نفت درآمده
ــد  ــه تولی ــی ب ــای نفت ــش نســبت درآمده ــاال، افزای ــی ب ــای نفت ــم درآمده ــن در رژی گرفت
ــاه اجتماعــی داشــته اســت.  ــر شــاخص رف ــاداری ب ــر منفــی و معن ناخالــص داخلــی تأثی
ــی و  ــری غیرخط ــی تأثی ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــای نفت ــبت درآمده ــن نس بنابرای
آســتانه ای 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 بیــكاری، متغیــر مجــازی تحریمهــای هســته ای و متغیــر مجــازی انقــاب 

ــته اند. ــی داش ــاه اجتماع ــر رف ــادار ب ــی و معن ــری منف اســامی همگــی تأثی

ــا  ــی ب ــاه اجتماع ــش رف ــور افزای ــه منظ ــود ب ــنهاد می ش ــق پیش ــج تحقی ــاس نتای براس
ــت  ــدازه دول ــد بخــش خصوصــی و كوچك ســازی ان ــی و تولی تقویــت صــادرات غیرنفت
ــرد.  ــت ك ــور حرك ــاد كش ــت در اقتص ــهم نف ــتر س ــش بیش ــمت كاه ــه س ــج ب به تدری
ــن موجــود  ــی، قوانی ــرد درآمدهــای نفت ــن الزم اســت درخصــوص نحــوه هزینه ك همچنی
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 

ــد. برداشــت نكنن
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