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چکيده
منابع طبيعي ،مهم ترين بخش از ثروت ملي در کشورهاي در حال توسعه غني از منابع مي باشد .بر اساس
تئوري هاي اقتصادي ،چنانچه رانت منابع طبيعي به طور پيوسته در ساير اشکال سرمايه سرمايه گذاري شود،
مي توان از مواهب اين منابع بهره مند شد .نحوه اثرگذاري اين نوع درآمدها بر رشد اقتصادي کشورها که از
کانال انباشت اشکال مختلف سرمايه اتفاق مي افتد ،از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در اين مقاله ،با توجه به اهميت مديريت رانت منابع طبيعي و هدايت آنها به منظور دستيابي به رشد و
توسعه پايدار در کشورهاي غني از منابع ،به بررسي نحوه اثرگذاري آن بر انباشت اشکال مختلف سرمايه در
ايران طي دوره زماني  0791-4102پرداخته شده است .به اين منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان ميان
سرمايه هاي خارجي ،فيزيکي ،انساني و اجتماعي ،يک سيستم معادالت همزمان از اشکال مختلف سرمايه
طراحي و با روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط ( )SURبرآورد شده است.
بر اساس نتايج به دست آمده ،رانت منابع داراي اثرگذاري مثبت و معناداري بر انباشت سرمايه خارجي،
انساني و اجتماعي و داراي اثرگذاري منفي بر انباشت سرمايه فيزيکي طي دوره مورد مطالعه مي باشد .نتايج
نشان مي دهند سرمايه فيزيکي در اقتصاد ايران بيش از ساير بخش ها تحت تأثير فعاليت هاي مرتبط با منابع
طبيعي است .اما به علت آنکه عمده سرمايه گذاري هاي مرتبط با سرمايه فيزيکي در ايران که توسط دولت
صورت مي گيرد از کارآيي الزم برخوردار نيست؛ لذا رانت منابع ،نه تنها منجر به افزايش اين نوع از سرمايه
نشده ،بلکه داراي اثر منفي بر آن طي دوره مذکور بوده است.
واژگان کليدي :سرمايه ملموس و ناملموس ،رانت منابع طبيعي ،رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط
طبقه بندي Q43 ،O13 ،C30 :JEL
 .0اين مقاله مستخرج از رساله دکتري فرزانه احمديان يزدي مي باشد.
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 .4دکتري اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد
homayounifar@um.ac.ir
 .3دانشيار اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول)
mh-mahdavi@um.ac.ir
 .2استاد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد
falahi@um.ac.ir
 .5استاد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد
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منابع طبيعي و مطالعه آثار آن بر اقتصاد کشورهاي غني از منابع ،يکي از موضوعات مهم طي دهه هاي
اخير بوده است .بر اساس مطالعات انجام شده در اين حوزه ،منابع طبيعي به طور متوسط بيش از
بيست درصد ثروت را در کشورهاي در حال توسعه به خود اختصاص مي دهند (بانک جهاني.)4105 ،
اما موضوع حائز اهميت ،آثار مثبت منابع طبيعي و معدني بر درآمدهاي برخي کشورها و نيز آثار
منفي آن در ديگر کشورها ،به علت دسترسي به پول آسان 0و در نهايت ،انحراف از مسير توسعه و
بالي منابع است.
در اين مورد ،مطالعات فراواني انجام شده که از جمله مي توان به مطالعه ساکس و وارنر ( Sacks
 )& Warner, 1995اشاره کرد .بر اساس ديدگاه آنها ،اين موضوع به طور کلي در ادبيات اقتصادي
پذيرفته شده است که فراواني منابع طبيعي داراي تأثير منفي بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده اين
منابع است و از اين رو ،اين پديده که از سال  0775به بالي منابع طبيعي مشهور شده ،موضوع
بسياري از مطالعات پس از آن شد.
در مقابل ،گيلفاسون ( )Gylfason, 2001بيان مي کند که "اگر درآمدهاي نفتي به درستي
مديريت شوند ،مي توانند به افزايش آموزش ،ترميم بخش هاي اقتصادي و فراهم کردن شغل براي
آحاد جامعه منجر شوند" .بر اساس اين دسته از مطالعات ،منابع طبيعي منجر به رشد اقتصادي
کشورهاي دارنده اين منابع مانند نروژ و بوتسوانا شده است ( .)Stijns, 2006بنابراين علي رغم
مطالعات گسترده اي که در اين حوزه وجود دارد ،هنوز هم توافقي ميان اقتصاددانان در ارتباط با نحوه
اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر اقتصاد کشورهاي دارنده اين منابع وجود ندارد.
نکته قابل توجه که در اين ميان وجود دارد ،آن است که اکثر مطالعات در اين حوزه ،به بررسي
آثار مستقيم منابع طبيعي بر رشد اقتصادي کشورهاي دارنده آن پرداخته اند ،در حالي که رانت هاي
حاصل از منابع طبيعي از کانال انباشت اشکال سرمايه مي توانند منجر به رشد اقتصادي شوند.
قانون هارت ويک )0799( 4در اين ارتباط بيان مي کند چنانچه کشورهاي غني از منابع بخواهند
براي دستيابي به توسعه پايدار ،سطح مصرف جامعه را در بلندمدت حفظ کنند ،مي بايد رانت منابع
تجديدناپذير را به جاي مصرف ،به طور پيوسته سرمايه گذاري کنند .در همين راستا ،مطالعه اي
توسط بانک جهاني انجام شده که نشان مي دهد اگر کشورهاي غني از منابع ،رانت منابع طبيعي خود
را در ساير اشکال سرمايه سرمايه گذاري کنند ،آنگاه پس از گذشت چند سال ،تا بيش از سه برابر
(نسبت به حالتي که فقط مصرف مي کردند) ،سرمايه به دست آورند (بانک جهاني.)01 :4100 ،
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 .2ادبيات موضوع
در اين بخش ،به ادبيات موضوع مرتبط با نحوه اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر هر کدام از چهار شکل
سرمايه پرداخته شده است.
 .2-9رانت منابع طبيعی و سرمايه خارجی
در مطالعات گيلفاسون ( ،) Gylfason, 2001منظور از سرمايه خارجي ،ارزش صادرات کشور مورد
نظر بوده که بر پديده بيماري هلندي متمرکز است .فراواني منابع طبيعي منجر به افزايش بيش از
حد ارزش پول داخلي و جلوگيري از صادرات توليدات بخش صنعتي مي شود .در اين وضعيت دولت
با دخالت در بازار و از طريق سياست هاي حمايتي خود از قبيل سياست افزايش تعرفه کاالهاي
وارداتي مشابه ،عدم مزيت هزينه اي اين صنايع را خنثي کرده و منجر به وابستگي هر چه شديدتر
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بنابراين تبديل رانت حاصل از منابع طبيعي در کشورهاي غني از منابع به سرمايه هاي خارجي،
فيزيکي ،انساني و اجتماعي مي تواند به عنوان راه حلي عملياتي در جهت بهره مندي از آثار مثبت
اين منابع ،مورد توجه ويژهاي قرار گيرد .زيرا نخست ،هر کشوري براي رسيدن به رشد اقتصادي باالتر
و باثبات در بلندمدت ،نيازمند شکل گيري هر چهار نوع مي باشد .دوم ،در اين دسته از کشورها،
وابستگي باالي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از استخراج منابع طبيعي و به طور خاص نفت که
در مورد ايران طي دهه اخير به طور متوسط پنجاه درصد بوده است (بانک جهاني ،)4105 ،منجر به
حساسيت باالي اقتصاد به اين منابع شده و همين امر استفاده مطلوب از آنها به منظور تبديل سرمايه
طبيعي به سرمايه را ضروري تر ساخته است.
در مطالعه حاضر ،سعي بر آن است که به اين پرسش مهم پاسخ داده شود که آيا رانت منابع
طبيعي به طور همزمان داراي اثرگذاري معني داري بر انباشت سرمايه خارجي ،فيزيکي ،انساني و
اجتماعي است؟ براي پاسخ اين پرسش ،با در نظر گرفتن ارتباط همزمان ميان اشکال مختلف سرمايه،
به نحوه اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر انباشت سرمايه خارجي و سرمايه فيزيکي (به عنوان
سرمايه هاي ملموس) و سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي (به عنوان سرمايه هاي ناملموس) در ايران
طي دوره  0791-4102و در قالب يک سيستم معادالت همزمان ،پرداخته شده است.
در اين مطالعه ،ابتدا در بخش دوم ،ادبيات موضوع مرتبط با نحوه اثرگذاري رانت منابع بر انباشت
اشکال سرمايه مختلف ارائه شده و در بخش سوم ،مطالعات پيشين در اين حوزه مورد بررسي قرار
گرفته است .در بخش چهارم به منظور پاسخ به پرسش اصلي اين مقاله ،سيستم معادالت مورد نظر
طراحي و ارائه ،در بخش پنجم ،نتايج حاصل از برآورد مدل و در نهايت ،در بخش ششم ،نتيجه گيري
کلي حاصل از اين مقاله بيان شده است.
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توليدات داخل به درآمد حاصل از منابع مي شود .اما نوسانات قيمت جهاني منابع ،منجر به بي ثباتي
درآمدهاي صادراتي آنها شده و اين موضوع ،اثرگذاري منفي منابع را نشان مي دهد و از تجارت
بين الملل و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جلوگيري مي کند ( & Gylfason, Herbertsson
 .)Zoega, 1999بر اساس اين ديدگاه ،سرمايه طبيعي منجر به اثرگذاري منفي بر سرمايه خارجي
مي شود (.)Philippot, 2010
در سال  4119مطالعه اي توسط لِين و فِرِتي ( )Lane & Milesi-Ferretti, 2007انجام شده
که در آن تعريف دقيق تري از سرمايه خارجي ارائه شده است .منظور از سرمايه خارجي ،خالص
دارايي هاي خارجي 0هر کشور است که بخشي از ثروت هر کشور را به خود اختصاص مي دهد و از
کسر مجموع بدهي هاي ساالنه هر کشور از مجموع دارايي هاي آن حاصل مي شود .اين دو محقق با
دسترسي به اطالعات مربوط به دارايي ها و بدهي هاي خارجي کشورهاي مورد مطالعه ( 025کشور
از جمله ايران) ،خالص دارايي هاي خارجي هر يک از کشورها را محاسبه کرده و ماهيت تراز پرداخت ها
و وضعيت سرمايه گذاري بين المللي کشورها را که شالوده اصلي خالص دارايي هاي خارجي را شکل
مي دهد ،روشن ساخته اند .در پنجمين نسخه تجديد نظر شده از گزارش تراز پرداخت هاي صندوق
بين المللي پول ( ،)0773دارايي ها و معامالت بين المللي ،در پنج دسته کلي طبقه بندي شده اند:
الف) سرمايه گذاري پورتفوي( 4که شامل سرمايه گذاري مالي با اوراق بهادار مبتني بر مشارکت3
و سرمايه گذاري مالي با اوراق بهادار مبتني بر بدهي 2مي باشد؛ ب) مشتقات مالي5؛ ج) سرمايه گذاري
مستقيم خارجي (که به سهم مشترک باالي  01درصد برمي گردد)؛ د) ساير سرمايه گذاري ها (شامل
ابزار بدهي مانند وام ها ،سپرده ها و اعتبارات تجاري)6؛ ه) دارايي هاي ذخيره.9
براي محاسبه خالص دارايي هاي خارجي هر کشور ،هر کدام از طبقه بندي هاي فوق از لحاظ خالص
جريان ورود سرمايه و خالص جريان خروج سرمايه در انتهاي يک دوره مشخص اندازه گيري مي شوند .به
طور خاص ،جريان هاي ورود سرمايه ،خالص خريدها يا فروش هاي دارايي هاي داخلي را با خارجي ها
اندازه گيري مي کنند ،در حالي که جريان هاي خروج سرمايه ،خالص خريدها يا فروش هاي
دارايي هاي خارجي را با ساکنين داخل کشور اندازه گيري مي کنند.
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سرمايه گذاري پرتفوي ،نوعي سرمايه گذاري منفعل در اوراق بهادار است .اين سرمايه گذاري بر
اساس بازده انتظاري انجام و همبستگي مستقيمي با ريسک انتظاري دارد .سرمايه گذاري پرتفوي با
سرمايه گذاري مستقيم متفاوت است .سرمايه گذاري مستقيم به صورت در اختيار گرفتن سهم قابل
مالحظه اي از يک بنگاه و درگير شدن در مديريت آن مي شود (.)Investopedia, 2016
در بخش دوم از اجزاء خالص دارايي هاي خارجي ،مشتقات مالي وجود دارد و در حقيقت ،اين
ابزار مي توانند به ميزان قابل توجه مديريت ريسک و متنوع سازي آن را ارتقا بخشند .با وجود برخي
ابزارهاي مالي ،سرمايه گذاران و فعاالن بزرگ و کوچک اقتصادي مي توانند ريسک مربوط به فعاليت
خود را از اين طريق مديريت کنند .اين ابزارهاي مديريت ريسک ،به مشتقات معروف مي باشند و
نوعا به قرارداد سلف ،0قرارداد آتي ها ،4قرارداد اختيارات 3و معاوضات 2تقسيم شده اند (حسيني،
 .)597-531 :0339ابزارهاي مشتقه مي توانند سطح ريسک واقعي بازار را کاهش دهند و به سطح
مطلوب برسانند (ابوترابي.)01 :0373 ،
بر اساس مطالعه انجام شده توسط لِين و فِرِتي ( ،)4119منظور از دارايي هاي ذخيره ،کل ذخاير
رسمي بانک مرکزي هر کشور منهاي طالهاي ذخيره شده در آن است که شامل ارزها ،دارايي هاي
سبد  SDRو وضعيت ذخاير کشور مورد نظر در صندوق بين المللي پول مي باشد (Lane & Milesi-
.)Ferretti, 2007: 229
سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز يکي از اجزاء مهم سرمايه خارجي است که در جهت تأمين
مالي رشد اقتصادي پايدار در بلندمدت مشارکت دارد (صندوق بين المللي پول .)5 :4114 ،دانستن
اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که ثمره اکتشاف و توليد نفت در ورود جريان سرمايه گذاري
مستقيم خارجي خود را نشان مي دهد ،زماني که فعاليت هاي اقتصادي توسط شرکت هاي چندمليتي
خارجي تأمين مالي مي شوند (.)Asiedu, 2013:2
در ارتباط با اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي و عوامل تعيين کننده آن ،مطالعات متعددي
وجود دارد که البته يکي از بهترين مطالعات انجام شده در اين زمينه مربوط به مطالعه پولهک و
فاندرپالخ ( )Poelhekke & Van der Ploeg, 2013مي باشد .آنها در مطالعه خود دريافتند که
منابع طبيعي ،سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در بخش مربوط به منابع طبيعي افزايش مي دهد،
در حالي که آن را در بخش هاي ديگر (غير مرتبط با منابع طبيعي) کاهش مي دهد و اينکه اثر بخش دوم،
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 .2-2رانت منابع طبيعی و سرمايه فيزيکی
گيلفاسون و زوئيگا ( ) 4116يکي از علل کوچکتر بودن رشد اقتصادي (و يا بعضا عدم رشد اقتصادي
باثبات) برخي از کشورهاي داراي منابع طبيعي را وابستگي اقتصاد آنها به درآمد حاصل از اين منابع
مي دانند که مي تواند بر سطح پس انداز و سرمايه گذاري و در نهايت ،انباشت سرمايه فيزيکي اين
کشورها اثرگذار باشد .منابع طبيعي به عنوان عامل ثابت توليد ،ممکن است منجر به رشد نيروي کار
و رشد انباشت سرمايه فيزيکي شده و حرکت به سوي بخش بازده نزولي توليد گردند و در حقيقت،
اين اولين علت براي اثر معکوس منابع طبيعي بر رشد مي باشد (.)Gylfason & Zoega, 2006
در اين بخش ،مکانيزم اثرگذاري رانت منابع بر انباشت سرمايه فيزيکي با استفاده از يک مدل
رشد نئوکالسيکي نشان داده شده است .فرض مي شود که توليد توسط نيروي کار ( ،)Lمنابع طبيعي
( )Nو سرمايه ( )Kصورت مي گيرد و تابع توليد ،يک تابع کاب-داگالس با بازده ثابت نسبت به
مقياس است:
()0

Y  ALa N b K 1ab

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 21:21 IRDT on Tuesday July 31st 2018

بزرگتر از اثر بخش اول است .در نتيجه ،سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي غني از منابع ،کم
مي باشد (.)Poelhekke & Van der Ploeg, 2013
همچنين بر اساس مطالعه انجام شده توسط آسايدو ( ،)4103منابع طبيعي داراي اثرگذاري منفي
بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي است (.)Asiedu, 2013:22
همچنين رانت منابع طبيعي به طور مستقيم سرمايه خارجي را از طريق سرمايه گذاري هاي مالي
اعم از سرمايه گذاري مبتني بر ابزار بدهي (مانند اوراق وام) و يا سرمايه گذاري مبتني بر مشارکت
(مانند اوراق مشارکت) تحت تأثير خود قرار مي دهد؛ زيرا بسياري از کشورهاي دارنده منابع طبيعي
فراوان عمدتا از طريق سرمايه گذاري هاي مالي متنوع ،سعي در استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش
اين منابع در راستاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي دارند و همين موضوع سبب مؤثر واقع شدن
درآمد حاصل از اين منابع بر شکل گيري سرمايه خارجي مي شود .بر اساس مطالعات انجام شده در
اين حوزه ،اگر دولت ها در کشورهاي غني از منابع ،از سياست هاي مالي مناسب استفاده کنند،
مي توانند به بهره گيري مثبت از فرصت هاي به وجود آمده در شرايط رونق هاي نفتي موفق شوند
( .)Budina & Van Wijnbergen, 2008: 428بنابراين در چنين شرايطي ،رانت منابع مي تواند
داراي اثرگذاري مثبت بر انباشت سرمايه خارجي باشد .همچنين بر اساس شواهد تجربي موجود ،رانت
منابع از مسير افزايش درآمد و تقاضاي داخلي ،مي تواند منجر به افزايش خالص دارايي هاي خارجي
شود (.)Rebucci & Spatafora, 2006: 78
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y  Anb k 1a b
where y  Y , n  N and k  K
L
L
L

()4
که در آن ،توان ها ،بيان کننده سهم عوامل توليد و نهاده ها ،مقادير مطلق هستند .در نتيجه ،افزايش
در پارامتر  ،bبه معناي آن است که اقتصاد عمدتا بر منابع طبيعي در امر توليد متکي است  -مستقل
از عرضه آن -در حالي که يک افزايش در  ،Nبيان کننده آن است که عرضه آن ،افزايش يافته است.
فرض شده طبقه اي از سرمايه داران ،ذخيره سرمايه را در اختيار دارند و اشخاص حقيقي هم
مالک منابع طبيعي هستند .کل ذخيره منابع طبيعي ثابت در نظر گرفته شده و بنابراين ،عرضه
خدمات مرتبط با آن نيز ثابت است .از آنجا که اين خدمات ،ثابت و برونزا هستند ،لذا هچ تخصيص
بين دوره اي براي افزايش اين منابع وجود ندارد .فرض مي شود يک بازار رقابت کامل براي خدمات
منابع طبيعي وجود دارد .در تعادل ،عرضه و تقاضاي منابع طبيعي برابرند و توليد نهايي برابر با قيمت
حقيقي آنها مي باشد .به طور مشابه ،يک بازار رقابت کامل نيز براي نيروي کار وجود دارد و توليد
نهايي نيروي کار برابر با دستمزد حقيقي مي باشد .در آخر نيز يک بازار سرمايه وجود دارد که در آن،
مالکين سرمايه ،خدمات خود را به بنگاه ها مي فروشند .فرض مي شود نسبت سرمايه به توليد (،)K/Y
ثابت است و مي توان معادله ( ) 0را به شکل لگاريتمي بازنويسي کرد و نرخ رشد توليد سرانه ()g
استخراج کرد:

 1 
 b 
()3
g 
g A  
) ( g L  g N
ab
ab
که در آن gL ،gA ،و  gNبه ترتيب ،نرخ هاي رشد تکنولوژي ،نيروي کار و منابع طبيعي است .اگر
منابع ،تجديدپذير بوده و جزء  uاز مانده ذخيره منابع به صورت ساليانه مورد استفاده قرار گيرد ،آنگاه
بخش  ،gL-gNمي تواند با  gL+uدر معادله ( )4جايگزين شود.
بايد توجه کرد که يک تضاد ميان مزاياي تکنولوژي که منجر به افزايش توليد سرانه طي زمان
مي شود و بازده نزولي عرضه ثابت يا کاهشي منابع طبيعي وجود دارد .هر چه حرکت به سمت رشد،
بيشتر باشد ،آنگاه مقادير - bکه به معناي وابستگي بيشتر به منابع طبيعي است -باالتر و نرخ هاي
رشد جمعيت gL ،و استهالک منابع  uباالتر خواهد بود .مشخصا اگر توليد به طور قابل مالحظه اي

1. Smooth and differentiable isoquant
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که در آن A ،بهره وري کلي ،شامل تکنولوژي و کيفيت است .اين پارامتر تابع توليد يکسان هموار و
مشتق پذير 0در فضاي  L-N-Kايجاد مي کند .فرم سرانه معادله ( )0به اين صورت است:
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()5

sY   K
y
 gL  s    gL
K
k

gk  gK  gL 

که در آن منظور از  ،gkرشد نسبت سرمايه به نيروي کار و  δنرخ استهالک مي باشد .اکنون به منظور
ساده سازي و بدون لطمه به عموميت آن ،فرض رشد تکنولوژي را کنار مي گذاريم .در شرايط ايستا،
جايي که  gkبرابر با صفر است ،نرخ سرمايه به توليد ،تابعي افزايشي از نرخ پس انداز و يک تابع
کاهشي از نرخ استهالک و نرخ رشد جمعيت مي باشد:
k
s
()6

y gL  
با حل همزمان فرم نرمال شده معادله ( )4و معادله ( )6براي  yو با جايگذاري نتيجه در تابع
مصرف ( )2داريم:
1 a  b
ab

()9

 s 
 g  
 L 

c  (1  s ) Aa b n a b 
b

1

با بيشينه کردن مصرف سرانه در معادله ( )6با توجه به  ،sجواب ساده زير را براي نرخ بهينه
پس انداز داريم:
s=1-a-b
()3
بنابراين ،با افزايش نقش منابع طبيعي در توليد ملي (بيشتر شدن  ،)bنرخ بهينه پس انداز کاهش
مي يابد .به عبارت ديگر ،وجود منابع طبيعي ،به معناي سهم مثبت منابع طبيعي در درآمد ملي،
1. Solovian
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وابسته به منابع طبيعي باشد ،به معناي باال بودن مقدار پارامتر  bمي باشد .با اين حال ،رونق منابع
طبيعي -افزايش فراواني منابع طبيعي gN -و  gرا در معادله ( )3افزايش خواهند داد.
در ادامه ،نشان داده مي شود که اثر منابع طبيعي بر رشد محدود به رشد ايستا که در باال توصيف
شد ،نيست و سطح پس انداز و سرمايه گذاري نيز ممکن است تحت تأثير قرار گيرد .اين اثر ،سطح
درآمد سرانه در شرايط ايستا و همچنين نرخ رشد آن در انتقال (گذار) به يک شرايط ايستاي ديگر را
تحت تأثير قرار مي دهد.
مصرف سرانه هر کارگر c=C/L ،متناسب با توليد سرانه هر کارگر مي باشد:
()2
c  (1  s) y
که در آن s=S/Y ،نرخ پس انداز مي باشد .در گذار به وضعيت ايستا از نوع سولو ،0نسبت سرمايه به
نيروي کار بر اساس رابطه زير تکامل مي يابد:
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 a b sAn b  ( a b )( gL  )t
sAn b
 k 0 
e


gL   
gL  


a b
t

k

که در آن ،انديس  tبيان کننده زمان و  k0بيان کننده ذخيره اوليه سرمايه به ازاي هر کارگر است.
معادله ( )7بيان مي کند که سرعت تعديل به سوي وضعيت ايستاي ) (a+b)(gL+δبه صورت افزايشي،
وابسته به منابع طبيعي ( )bاست .در حالت حدي ،معادله زير حاصل مي شود:
1

 a b



()01

 sAn b
lim kt   g  
 L
t 

راه حل متناظر با وضعيت ايستا براي توليد سرانه از طريق جايگزين کردن معادله ( )01در شکل
نرمال شده معادله ( )4يا به صورت معادل ،از طريق ترکيب معادالت ( )2و ( )9پيدا مي شود:
1 a b
a b

()00

s
yA n
g L 
b
a b

1
a b

بنابراين با افزايش وابستگي به منابع طبيعي ،نرخ پس انداز از طريق معادله ( )3کاهش مي يابد
و در نهايت ،سطوح ايستاي توليد سرانه و سرمايه فيزيکي سرانه را از طريق معادالت ( )01و ()00
کاهش مي دهد.
 .2-3رانت منابع طبيعی و سرمايه انسانی
سرمايه انساني يا به عبارتي ،کيفيت نيروي کار و يا دانش نهادينه شده در بشر ،يکي از موضوعات
مهم در دهه اخير است  ،زيرا مي تواند باعث افزايش توليد و رشد و توسعه اقتصادي کشورها شود
(احمديان يزدي و مهدوي عادلي .)0372 ،به طور کلي مطالعاتي که پيرامون اثرگذاري منابع طبيعي
از کانال سرمايه انساني بر رشد اقتصادي انجام شده اند ،به سه دسته تقسيم مي شوند.
دسته اول همانند مطالعات ساکس و وارنر ( )Sacks & Warner, 1995و گيلفاسون
( )Gylfason, 2001با بررسي اينکه چگونه نعمات طبيعي مي توانند به نقمات تبديل شود ،به وجود
يک رابطه منفي ميان فراواني منابع طبيعي و سرمايه انساني رسيده اند و در واقع ،گذار از منابع
طبيعي به عملکرد بد اقتصادي را از کانال سرمايه انساني نشان مي دهند (.)Philippot, 2010: 2
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توليد نهايي سرمايه و در نهايت ،تمايل به پس انداز را کاهش مي دهد .در اين مسير ،سرمايه طبيعي
اثر برون راني بر سرمايه فيزيکي دارد.
ديفرانسيل معادله ( )2فرم برنولي دارد و مي تواند براي توصيف تکامل سرمايه در طول زمان حل
شود:
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اين دسته از مطالعات براي توجيه اين اثرگذاري منفي ،به وجود پديده بالي منابع اشاره مي کنند .بر
اين اساس ،منابع طبيعي داراي آثار محدودکننده بر سرمايه انساني مي باشد؛ هنگامي که عوامل
اقتصادي از درآمدهاي منابع طبيعي بهره مي برند ،ارزش آموزش را در بلندمدت ،دست کم مي گيرند
و در واقع منابع طبيعي ،منجر به چشم پوشي آنها از نياز به آموزش فرزندانشان مي شود ( Gylfason,
 .)2001لذا وجود سرمايه طبيعي (منابع طبيعي) در کشورهاي غني ،منجر به پايين ماندن سطح
سرمايه انساني در اين کشورها در مقايسه با کشورهاي فاقد اين منابع مي شود .به عبارتي ديگر ،هر
کشور درحال توسعه غني از منابع ،به دليل داشتن مزيت نسبي در استخراج و صادرات آنها ،تالش و
منابعش را معطوف استخراج منابع طبيعي مي نمايد و از آنجا که استحصال مواد اوليه و خام در
مقايسه با کاالهاي فرآوري شده ،با سطوح پايين سرمايه گذاري ابتدايي حاصل مي شود ،لذا تمايل
به سمت استحصال مواد اوليه و خام بيشتر است .عالوه بر اين ،از آنجا که توليد مواد اوليه و صنايع
مربوط به آن در مقايسه با صنايع کارخانه اي نيازمند سرمايه انساني محدودي است ،از اين رو در اين
کشورها اهميت و نقش سرمايه انساني ماهر و باال به طور کلي ناديده گرفته مي شود (بهبودي و
همکاران.)0333 ،
دسته دوم از مطالعات مانند مطالعه ديويس ( )Davis, 1995و استيجينس ( ،)Stijns, 2006در
مقابل مطالعات دسته اول ،ثابت مي کنند که منابع طبيعي داراي اثر منفي بر انباشت سرمايه انساني
نيست .آنان نشان مي دهند که کشورهاي درحال توسعه غني از منابع طبيعي ،عملکرد بهتري نسبت
به کشورهاي فقير از منابع طبيعي دارند ( .)Philippot, 2010: 2ديويس ( )Davis, 1995دريافته
است که شاخص هاي انباشت سرمايه انساني در کشورهاي غني از منابع بيشتر از کشورهاي فاقد اين
منابع است .ديويس و کوردانو ( )Davis & Cordano, 2013بيان مي کنند که ملت هاي توليدکننده
نفت و منابع معدني ،به طور کلي در بسياري از شاخص هاي رفاه ،داراي عملکرد بهتري نسبت به
ملت هاي فقير از نفت و منابع معدني هستند ( .)Davis & Cordano, 2013: 140گودريز و مِلون
( )Goderis & Malone, 2011بر اساس مدلي که طراحي کرده اند ،نشان مي دهند که در طول دوره
رونق ،دستمزد کارگران غير ماهر در کشورهاي غني از نفت و منابع معدني نسبت به دستمزد کارگران ماهر
به دليل کاهش موقت در نابرابري درآمدي ،افزايش خواهد يافت .آموزگار ( )Amuzegar, 1999نيز با
مطالعه اي که براي  03کشور عضو اوپک انجام داده است ،به اين نتيجه مي رسد که با افزايش درآمدهاي
نفتي ،درآمد سرانه اين دسته از کشورها افزايش مي يابد (.)Amuzegar, 1999: 219
در مجموع اين دسته از مطالعات ،بيان مي کنند که وجود رانت باالي منابع ،موجب به وجود آمدن
فرصت هايي براي اقتصاد اين دسته از کشورها شده و امکان وقوع رشد اقتصادي مثبت را افزايش مي دهد.
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 .2-4رانت منابع طبيعی و سرمايه اجتماعی
در ارتباط با نحوه اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر سرمايه اجتماعي ،مطالعاتي انجام شده است که در
آنها تالش شده با استفاده از بهترين شاخص هاي سرمايه اجتماعي در دسترس ،مکانيزم اين اثرگذاري
را تجزيه و تحليل کنند .در بسياري از اين دسته از مطالعات ،از شاخص دموکراسي و شاخص فساد
به عنوان شاخص هايي از سرمايه اجتماعي استفاده شده و بر اساس نتايج حاصله ،رانت منابع داراي
اثرگذاري منفي بر شاخص دموکراسي و داراي اثرگذاري مثبت بر شاخص فساد در کشورهاي غني از
منابع طبيعي بوده است .در اين ارتباط اوتي ( )Auty, 2001بيان مي کند کشورهاي غني از منابع
طبيعي معموال از رانت جويي برخي از توليدکنندگان که منجر به انحراف منابع از فعاليت هاي
اقتصادي مفيد مي شود ،آسيب مي بينند .به طور خاص ترکيب انباشت رانت هاي منابع طبيعي،
حقوق مالکيت ناسالم ،بازارهاي ناقص و منحرف شده0و ساختارهاي قانوني سست 4،ممکن است نتايج
مخربي در پي داشته باشد .گيلفاسون نيز براي تبيين اثرگذاري رانت منابع بر سرمايه اجتماعي در
اين کشورها ،بيان مي کند که معموال نزاع بر سر رانت عظيم منابع منجر به تمرکز قدرت اقتصادي و
سياسي در دستان اقليتي مي شود که از اين رانت ها براي تأمين مالي حاميان سياسي خود و تضمين
بقاي آنها بر قدرت از طريق متوقف کردن يا تضعيف دموکراسي استفاده مي کنند .اين نتيجه توسط
راس ( ) Ross, 2001نيز تأييد شده است که ثروت نفت اثر معکوس بر دموکراسي دارد .به عالوه،
دولت ها ممکن است وسوسه شوند تا از طريق انتقال شرکت هاي مورد عالقه خود يا از طريق فراهم
کردن امکان دسترسي افراد به اموال مشترک منابع طبيعي ،بازارها را خنثي کنند .توليدکنندگان
رانت جوي داخلي اغلب تقاضاي حمايت در مقابل رقابت خارجي را دارند و آن را در قالب محدوديت در
مقابل تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي ،طلب مي کنند .اين امر منجر به تشديد
بيماري هلندي مي شود که خود را از طريق کاهش انگيزه براي توليد کاالها و خدمات صنعتي براي
صادرات نشان مي دهد و با باال بردن ارزش پول رايج در کشورهاي غني از منابع ،آنها را در بازار
جهاني غير رقابتي کرده و منجر به کاهش صادرات مي شود (.)Gylfason, 2008
در ارتباط با نحوه اثرگذاري رانت منابع بر شاخص فساد (به عنوان شاخصي از سرمايه اجتماعي)،
اوتي ( )Auty, 2001بيان مي کند رانت جويي فراگير منجر به گسترش فساد در کسب و کارها و در
1. Imperfect and missing markets
2. lax legal structures
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در نهايت دسته سوم از مطالعات ،بيان مي کنند که بالي منابع طبيعي براي انباشت سرمايه انساني يک
قانون نمي باشد و اين بستگي به نحوه محاسبه متغيرهاي فوق الذکر دارد (.)Philippot, 2010: 3
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بدنه دولت مي شود و در نتيجه ،انحراف در تخصيص منابع و کاهش بهره وري اقتصادي و برابري
اجتماعي ايجاد مي کند .از آنجا که وابستگي به منابع طبيعي ،به جاي تخصيص عمومي حقوق
مشترک منابع کمياب ،آنها را به گروه هاي خاصي بدون دريافت مبلغي تخصيص مي دهد ،لذا انتظار
مي رود کشورهاي غني از منابع نسبت به ساير کشورها بيشتر مستعد فساد باشند .بر اساس نتايج
حاصل از تحليل بانک جهاني ( )4115فساد داراي همبستگي معکوس با رشد سرانه کشورها است و شيب
خط رگرسيون ميان شاخص ادراک فساد و رشد اقتصادي سرانه ،مثبت است (.)Gylfason, 2008
به عالوه ،فراواني منابع طبيعي منجر به ايجاد حس غلطي از امنيت در مردم مي شود و دولت ها
نيز بينش نياز به مديريت اقتصادي رشد محور و خوب ،شامل تجارت آزاد ،کارآيي بروکراتيک و کيفيت
نهادي را از دست مي دهند .به همين ترتيب ،دولت ها مشتاق نيستند که در قدرت سياسي و دسترسي
به رانت منابع با رقباي سياسي خود شريک شوند .اين موضوع سبب ايجاد وسوسه براي حکمراني
نخبگان مي شود تا قدرت خود را از طريق سرکوب دموکراسي و بنابراين کاهش بهره وري و رشد
تداوم بخشند ( .)Gylfason, 2008بنابراين مائده آسماني مي تواند يک موهبتي دوگانه باشد .اگر
رانت هاي منابع طبيعي نسبت به درآمد نيروي کار ،به طور نابرابرتري ميان جمعيت تقسيم شود،
سرمايه طبيعي ممکن است نابرابري درآمدي را افزايش دهد و از اين طريق ،داراي اثر برون راني بر
سرمايه اجتماعي باشد.
در مقابل اين دسته از مطالعات ،برخي از محققان ادعا مي کنند از آنجا که هنوز هم توافق ميان
اقتصاددانان براي تعيين شاخص دقيق و کاملي که معرف سرمايه اجتماعي باشد ،وجود ندارد ،لذا
نمي توان به دقت ادعا کرد که رانت منابع داراي اثرگذاري منفي بر سرمايه اجتماعي است؛ زيرا سرمايه
اجتماعي داراي ابعاد مختلفي است که هر کدام از اين شاخص ها تنها يک بُعد از آن را نشان مي دهند.
براي مثال ،پوتنام ( ،)Putnam, 1993سطوح مشارکت هاي مدني و کيفيت نهادي را به عنوان شاخص
سرمايه اجتماعي معرفي مي کند .برخي از مطالعات ،شاخص سرمايه اجتماعي را در سه سطح بنگاه،
ملي و منطقه اي به طور جداگانه معرفي مي کنند .به عنوان مثال ،براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي
در سطح ملي ،از شاخص هايي مانند عضويت در سازمان ها ،نرخ جرايم ،شاخص هنجارهاي مدني،
نابرابري ،شاخص اعتماد ،اعتماد اجتماعي ،اعتماد تعميم يافته و  ...تاکنون استفاده شده است
(.)Westlund & Adam, 2010
بنابراين نتايج به دست آمده از نحوه اثرگذاري رانت منابع بر سرمايه اجتماعي ،به نحوه محاسبه
اين متغير وابسته است .عالوه بر اين موضوع ،بسياري از مطالعات تجربي انجام شده در اين حوزه،
نشان مي دهند که درآمد حاصل از منابع طبيعي داراي اثرگذاري مثبت بر انباشت سرمايه اجتماعي
است .بر اساس اين دسته از مطالعات ،شرکت هاي نفتي دولتي ،معموال برنامه هاي عظيم اجتماعي
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 .3مطالعات پيشين
تاکنون مطالعات زيادي درباره موضوع فراواني منابع طبيعي ،صورت گرفته است که اغلب آنها به بيان
آثار منابع طبيعي بر رشد اقتصادي پرداخته  ،و فراواني منابع را در کشورهاي غني از منابع طبيعي،
علت کندي رشد اقتصادي معرفي کرده اند .از اين دسته مطالعات ،مي توان ساکس و وارنر ( Sacks
 ،)& Warner, 1995, revised 1997 & 1999اوتي ( ،)Auty, 1997گيلفاسون و همکاران
( ،)Gylfason, Herbertsson & Zoega, 1999آتکينسون و هميلتون ( Atkinson and
 ،)Hamilton, 2003لدرمن و ملوني (،)Ledermann & Maloney, 2003 & 2007
ساال اي مارتين و سابرمانيان ( ،)Sala-i-Martin & Subramanian, 2003سلماني و ياوري
( ،)0333بهبودي و همکاران ( ،)0333پاپيراکس و گرالق ( & Papyrakis & Gerlagh, 2003
 ،)2007براون ( )Brown, 2014و ماهوني و مانديشارا ( )Mahonye & Mandishara, 2015اشاره
کرد.
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را مستقيما تأمين مالي مي کنند ( )Ellsworth, 2004و همين امر سبب باال رفتن سرمايه اجتماعي
در اين دسته از کشورها مي شود .ديويس ( )Davis, 2009به مطالعه سرنوشت فقرا در طول 421
دوره رشد مثبت و منفي در  33کشور پرداخته و دريافته است که شانس بااليي براي کاهش فقر و
نابرابري در اقتصادهاي غني از منابع نسبت به کشورهاي فاقد منابع در طول دوره مورد مطالعه وجود
دارد .بوث ( )Booth, 2003نرخ نسبتا پايين فقر را در کشور اندونزي براي استان هايي که منابع
معدني در آنها وجود دارد ،نسبت به استان هايي که فاقد منابع معدني هستند ،گزارش کرده است .در
کشور بوتسوانا طي دوره زماني  ،0797-0733درآمدهاي حاصل از منابع معدني ،کمبود بودجه دولت
را تأمين کرد و موجب جلوگيري از افزايش فقر در مناطق شهري شد (.)Valentine, 1993
در مجموع بر اساس مباني نظري موجود ،مي توان گفت رانت منابع طبيعي بر سرمايه اجتماعي
اثرگذار است و مي توان اثر آن را بر سرمايه اجتماعي از طريق متغيرهايي نظير اعتماد در کشورهاي
غني از منابع جستجو کرد .هر چند تمامي اين متغيرها جنبه هاي مهمي از سرمايه اجتماعي را به
تصوير مي کشند ،اما در اين مطالعه ،از شاخص اعتماد تعميم يافته که پيش تر توسط باليامون
( )Baliamoune-Lutz, 2011نيز مورد استفاده قرار گرفته ،به عنوان شاخصي مناسب براي سرمايه
اجتماعي استفاده مي شود.
در بخش بعد ،مروري بر مطالعات انجام شده در اين حوزه صورت گرفته است و مشخص خواهد
شد که کليه مطالعات انجام شده ،عمدتا بر اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر يکي از اشکال سرمايه
تمرکز کرده اند؛ که يکي از نقاط ضعف موجود در اين حوزه است.
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& Volchkova, 2012; Stijns, 2006 & 2001; Manning, 2004; Papyrakis & Gerlagh,
 )2004; Sen, 1999; Asea & Lahiri, 1999و (احمديان يزدي و مهدوي عادلي0372 ،؛ محمدزاده

و همکاران0337 ،؛ علمي و جمشيدنژاد 0336؛ عمادزاده و همکاران 0334؛ ياوري و سعادت)0330 ،
و سرمايه اجتماعي ( Amin & Djankov, 2009; Brunnschweiler & bulte, 2008; Paldam
 )& Svednsen, 2000; Auty, 2001; Ross, 2001و (بهبودي و همکاران )0374 ،پرداخته اند.
به طور کلي ،انتقاداتي بر مطالعاتي که از سال  0775در اين حوزه انجام شده ،وارد است که
عبارتند از:
 -0در ادبيات اقتصادي مطالعه اثرگذاري منابع طبيعي (به عنوان يک سرمايه طبيعي) بر رشد
اقتصادي ،دو رويکرد کلي مورد توجه قرار گرفته است .دسته اي از مطالعات ،به بررسي آثار مستقيم
منابع طبيعي بر رشد اقتصادي پرداخته اند و دسته اي ديگر ،با مطالعه کانال هاي اثرگذاري رانت
منابع بر اشکال مختلف سرمايه ،به بررسي آثار غير مستقيم آن بر رشد اقتصادي پرداخته اند و در
ارتباط با دسته دوم مي توان به مطالعات زيادي اشاره کرد که از جمله آنها کوليبالي ( Coulibaly,
 ،)2013ونديک ( ،)Vandycke, 2013فيليپات ( ،)Philippot, 2010امين و جانکوف ( & Amin
 ،)Djankov, 2009اوتي ( ،)Auty, 2007استيجينس ( ،)Stijns, 2006مانينگ ( Manning,
 ،)2004پاپيراکس و گرالق ( ،)Papyrakis & Gerlagh, 2004گيلفاسون و زوئيگا ( & Gylfason
 )Zoega, 2006و بيردسل و همکاران ( )Birdsall, Pinckney & Sabot, 2001است؛ اما نکته
قابل تأملي که در تمامي اين مطالعات وجود دارد ،آن است که تنها به يکي از جنبه هاي اثرگذاري
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با اين وجود ،از پايان دهه  0771به بعد ،جهت تحقيقات در اين زمينه ،به سمت بررسي مکانيسم
اثرگذاري غير مستقيم منابع طبيعي بر رشد اقتصادي از طريق شناسايي کانال هاي مرتبط با آن
تغيير کرد .اين مطالعات عمدتا با الهام از مقاله گيلفاسون ( )Gylfason, 2001بيان مي کنند که در
رابطه با تبيين ارتباط ميان فراواني منابع و رشد اقتصادي ،دو رويکرد وجود دارد .در رويکرد اول از
مطالعات تجربي ،تنها به بررسي ارتباط ميان فراواني منابع و رشد اقتصادي پرداخته مي شود (و
همان طور که پيش تر اشاره شد ،غالب مطالعات داخلي و خارجي ،در اين دسته قرار دارند).
اما در رويکرد ديگر ،اين ارتباط تبيين ،و عوامل مؤثر بر اين ارتباط ،شناسايي شده است .به عبارتي
ديگر ،در رويکرد دوم (که مطالعات محدودتري در آن وجود دارد) ،اثر منابع طبيعي بر ساير اشکال
سرمايه مورد بررسي قرار مي گيرد .اما اغلب آنها به بررسي اثرگذاري منابع طبيعي تنها بر يکي از
اشکال سرمايه ،نظير سرمايه خارجي ( ،)Gylfason, 2001 & 2004; Philippot, 2010سرمايه
فيزيکي ( ;Gylfason & Zoega, 2006; Bond & Malik, 2008; Blanco & Grier, 2012
 )Vandycke, 2013و (صيادي و همکاران  ،)0372سرمايه انساني ( Coulibaly, 2013; Suslova
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 .4الگوي تحقيق
در اين مقاله ،نخست هر چهار نوع شکل سرمايه در قالب يک سيستم معادالت مدنظر قرار مي گيرد.
سپس با توجه به اهداف مطالعه ،از روش اقتصادسنجي رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط 0استفاده
مي شود .الگوي مورد نظر در اين مطالعه ،به صورت سيستم معادالت زير در نظر گرفته شده که به
صورت همزمان برآورد مي شوند:
FCt   11   12TRENTt   13 OPENt   14 REX t   15 INTRt   1t

()04

PCt   21   22TRENTt   23 OPENt   24 GOVt   25 INFt   2t
HC t   31   32TRENTt   33 OPENt   34 POPt   35 INFt   3t
SCt   41   42TRENTt   43 OPENt   44 POLITt   45 DUM t   4t

)1. Seemingly Unrelated Regressions (SUR
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منابع طبيعي توجه کرده اند و يکي از اشکال سرمايه (خارجي ،فيزيکي ،انساني و اجتماعي) به تناسب
اهداف محققان انتخاب شده اند .اين در حالي است که بر اساس تعريف بانک جهاني ،هر چهار شکل
سرمايه مجموعا ثروت کل هر جامعه را تشکيل مي دهند (بانک جهاني .)4102 ،بنابراين ،تحليل
مجزاي اثرگذاري منابع طبيعي بر هر کدام از اشکال سرمايه فوق الذکر نمي تواند تحليل جامعي از
نحوه اثرگذاري رانت حاصل از اين منابع ،در جامعه مورد بررسي ارائه دهد.
 -4انتقاد ديگري در مطالعات پيشين از منظر روش وارد است .در بيشتر مطالعات تجربي ،غالبا
رابطه ميان يک يا چند متغير توضيحي با يک متغير وابسته مورد آزمون قرار ميگيرد و فضاي حاکم
بر ارتباط ميان متغيرهاي وابسته اغلب مورد غفلت قرار ميگيرد .اين موضوع بخصوص در مورد روابط
ميان اشکال مختلف سرمايه در يک سيستم معادالت بارزتر است؛ زيرا قطعا در يک سيستم اقتصادي،
اشکال مختلف سرمايه بر هم اثرگذار هستند و نمي توان آنها را از هم تفکيک کرد و آثار متقابل ميان
آنها را ناديده گرفت.
در مطالعه حاضر ،براي رفع انتقادهاي فوق الذکر ،با فرض آنکه رانت حاصل از منابع طبيعي توسط
دولت جمع آوري شده و براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد،
نحوه اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر انباشت اشکال مختلف سرمايه در ايران ،با استفاده از سيستم
معادالت همزمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
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که در آن( FC ،سرمايه خارجي) :خالص دارايي هاي خارجي که به صورت ساالنه محاسبه مي شود.
( PCسرمايه فيزيکي) :تشکيل سرمايه ناخالص به صورت درصدي از  GDPمي باشد( HC .سرمايه
انساني) :سال هاي رفتن به مدرسه و بازگشت به تحصيل است( SC .سرمايه اجتماعي) :الزم به
توضيح است که براي سرمايه اجتماعي ،شاخص هاي گوناگوني توسط محققان مورد استفاده قرار
گرفته ،اما عمدتا از اعتماد به عنوان شاخصي از سرمايه اجتماعي استفاده مي شود (وستالند و آدام،
 .)375 :4101اعتماد يک معيار مناسب است و مي تواند جنبه هاي مثبت سرمايه اجتماعي ناشي از
شبکه ها و همکاري ها را نشان دهد ( .)Baliamoune-Lutz, 2011: 338وول کوک (Woolcock,
 )2001نيز بحث مي کند که سرمايه اجتماعي ،نتيجه اعتماد است .گرانووِتر ()Granovetter, 2005
در مورد آثار اعتماد قوي يا روابط مستحکم بحث مي کند که فروشندگان ممکن است به دوستان و
خانواده خود در مقابل افراد غريبه قيمت هاي پايين تري را ارائه کنند که منجر به ايجاد بازارهاي تکه
تکه 0مي شود ( .)Granovetter, 2005: 38-41به عبارت ديگر ،اعتماد تعميم يافته يا روابط ضعيف
ممکن است منجر به بسط بازارها شوند .معيار اعتماد که در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته،
منعکس کننده اعتماد تعميم يافته (روابط ضعيف ،باريک يا اعتماد پل زده شده )4است .اين معيار
مي بايد منعکس کننده اعتماد ميان افراد غريبه بوده و محدود به اعتماد ميان دوستان و اعضاي
خانواده نباشد .در اين مقاله ،پول مبتني بر قرارداد 3داراي ويژگي هاي فوق الذکر است .اين متغير،
يکي از شاخص هايي است که براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي در سطح ملي مطرح مي شود و
چنانچه بپذيريم که اقتصاد در بلندمدت از جانب عرضه تحت تأثير قرار مي گيرد ،آنگاه اين شاخص
نشان دهنده نگرش خاص مرتبط با جانب عرضه اقتصاد است و يک معيار غير مستقيم از ارزش ها و
هنجارهاي عوامل اقتصادي از جانب عرضه است (وستالند و آدام .)714 :4101 ،پول مبتني بر قرارداد،
منعکس کننده اندازه اعتماد تعميم يافته است و معامالتي که در برگيرنده پول مبتني بر قرارداد
هستند ،حساس به اعتماد 2اند ( .)Knack & Keefer, 1997پول مبتني بر قرارداد ،يک معيار
غيرمستقيم بر مبناي داده هاي عيني است و اين يکي از رويکردهاي شاخص سازي براي متغيرهاي
کيفي است ( .)Fleitas et al., 2011: 9يکي از مزاياي اصلي شاخص پول مبتني بر قرارداد ()CIM
آن است که مي تواند سري زماني طوالني تري را براي تحليل هاي اقتصادي بلندمدت ارائه دهد و به
صورت نسبت شبه پول به جمع شبه پول و پول محاسبه مي شود.
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 :TRENTنسبت رانت منابع طبيعي به  :REX ،GDPنرخ ارز حقيقي مؤثر :INTR ،نرخ بهره
حقيقي مؤثر ،GOV ،نسبت مخارج دولت به  ،POP ،GDPنرخ رشد ساالنه جمعيت،POLIT ،
شاخص توزيع قدرت سياسي ،INF ،نرخ تورم بر مبناي شاخص  ،OPEN ،cpiدرجه باز بودن تجاري،
 ،DUMمتغير دامي براي سال هاي مرتبط با تحريم نفت است .اطالعات مربوط به کليه متغيرهاي
مورد استفاده در سيستم معادالت ( )04از پايگاه داده بانک جهاني و پايگاه پن ورد تيبل 0استخراج
شده است.
به طور کلي ،اثر نرخ بهره بر سرمايه خارجي در ادبيات وابسته به شرايط اقتصادي کشور مورد
مطالعه است و قابل پيش بيني نيست .اگر کشور مورد مطالعه ،يک کشور بزرگ (مانند آمريکا) باشد،
هنگامي که نرخ بهره داخلي افزايش مي يابد ،قيمت اوراق قرضه داخلي آن که توسط خارجي ها
نگهداري مي شود ،کاهش مي يابد و منجر به کاهش بدهي هاي خارجي کشور داخلي (آمريکا)
مي شود و در نهايت ،خالص دارايي هاي خارجي آن را افزايش مي دهد (.)Van der Ploeg, 2009
از طرف ديگر ،افزايش نرخ بهره داخلي مي تواند منجر به ورود سرمايه هاي خارجي براي خريد قبوض
سپرده بانک هاي داخلي شود و اين منجر به افزايش دارايي خارجي کشور داخلي شده و از اين مسير
مي تواند سرمايه خارجي را افزايش دهد (نيلي و همکاران .)671 :0372 ،افزايش و کاهش نرخ ارز
حقيقي نيز مي تواند با تحت تأثير قرار دادن ارزش پول کشور مورد بررسي براي سرمايه گذاري و
هزينه هاي مرتبط با آن ،بر نحوه تصميم گيري سرمايه گذاران داخلي و خارجي اثرگذار بوده و انباشت
سرمايه خارجي را تغيير دهد (.)Autrup & Kramp, 2015: 52-53
در ارتباط با نحوه اثرگذاري مخارج دولت بر انباشت سرمايه فيزيکي نيز ادبيات گسترده اي وجود
دارد که نشان مي دهد افزايش غير بهينه سهم مخارج مصرفي دولت از  GDPکه به آن ،اندازه دولت
گفته مي شود ،منجر به ناکارآيي در تخصيص منابع عمومي ،اختالل در سيستم بازار و انقباض سهم
بخش خصوصي در اقتصاد مي شود و اين مسأله دولت را با کسري بودجه ساختاري مواجه مي کند
(سلماني و همکاران .)017 :0375 ،در واقع ،وقوع چنين تغييراتي در اقتصاد مي تواند مانع بزرگي بر
سر راه استفاده بهينه منابع مالي کشور که عمدتا تحت اختيار دولت است ،در مسير
سرمايه گذاري هاي مولد فيزيکي باشد .همچنين يکي ديگر از عوامل اثرگذار بر انباشت سرمايه
فيزيکي ،نرخ تورم است که بر اساس مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران ،افزايش نرخ تورم از طريق
ايجاد انحراف در تخصيص منابع ،بازده توليد را کاهش داده و تأثير منفي بر بهره وري کل خواهد
داشت (کميجاني و همکاران .)41 :0371 ،بنابراين ،افزايش تورم از اين مسير مي تواند مانع از انباشت
سرمايه فيزيکي در اقتصاد شود.
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در ارتباط با متغيرهاي کنترلي معادله سرمايه انساني نيز مي توان گفت که نرخ رشد جمعيت در
برخي از کشورها مي تواند منجر به سرمايه گذاري در آموزش و انباشت سرمايه انساني شود؛ لذا انتظار
بر آن است که يک رابطه مثبت ميان اين دو متغير اقتصادي ديده شود (احمديان يزدي و همکاران،
 .)405 :0372نرخ تورم نيز از جمله متغيرهاي اقتصادي است که مي تواند از طريق باال بردن
هزينه هاي عمومي آموزش و ساير هزينه هاي مرتبط با سرمايه انساني در اقتصاد ،منجر به کاهش آن
شود.
در ارتباط با معادله سرمايه اجتماعي هم الزم به توضيح است که شاخص توزيع قدرت سياسي
توسط ونهنن 0اندازه گيري شده است که ميزان توازن قدرت را از طريق محاسبه سهم آراء گروه هاي
کوچک تر و افراد مستقل در انتخابات مجلس نسبت به کل آراء اندازه گيري مي کند ( Vanhanen,
 .)2000: 253بر اساس مطالعات انجام شده در اين حوزه ،هر چقدر که توزيع قدرت ميان گروه هاي
تأثيرگذار متوازن تر باشد ،آنگاه اثر منفي رانت منابع بر سطح درآمدها شديدتر شده و منجر به کاهش
سرمايه اجتماعي مي شود (.)Bjorvatn, Farzanegan & Schneider, 2013: 133
در انتها الزم به ذکر است از آنجا که باز بودن درجه تجاري در ادبيات اقتصادي ،نقشي اساسي در
کيفيت محيط نهادي در يک کشور دارد (ابوترابي .)54 :0373 ،از آنجا که کيفيت نهادي ،يکي از
عوامل اثرگذار بر انباشت هر چهار شکل سرمايه است ،لذا در تمامي چهار معادله ،از اين متغير به
عنوان يکي از متغيرهاي کنترلي استفاده شده است.
بايد توجه داشت که در اين مطالعه به علت آنکه برخالف ساير مطالعات ،بر اثرگذاري رانت منابع
بر هر چهار شکل سرمايه به طور همزمان توجه مي شود ،لذا نياز به يک سيستم معادالتي مي باشد
که همه پارامترهاي موجود در هر معادله با در نظر گرفتن قيود ساير معادالت موجود در سيستم
برآورد شوند و اين يکي از ويژگي هاي برآورد سيستم معادالت همزمان به روش سيستمي مي باشد.
براي توضيح بيشتر بايد گفت که به منظور برآورد سيستم معادالت همزمان در صورتي که هيچ
متغير درونزايي در سمت راست تمامي معادالت يک سيستم وجود نداشته باشد ،مي توان از مدل هاي
موسوم به رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط استفاده کرد .اين نوع مدل ها اولين بار توسط زلنر
( )Zellner, 1962مطرح شدند .در واقع ،بسياري از مدل هاي نظري که بر مبناي اقتصادسنجي
برآورد مي شوند ،شامل بيش از يک معادله هستند .بخش هاي اخالل در اين معادالت به نظر مي رسد
که به طور همزمان همبستگي دارند ،زيرا عواملي که در هر کدام از معادالت در نظر گرفته نشده اند
که جزء اخالل را در يکي از معادالت تحت تأثير خود قرار مي دهد ،ممکن است اجزاء اخالل ساير
معادالت را نيز تحت تأثير قرار دهد .ناديده گرفتن اين همبستگي همزمان و برآورد جداگانه اين
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 .5نتايج آزمون پايايی و نتايج حاصل از برآورد سيستم معادالت
 .5-9نتايج آزمون پايايی متغيرهاي الگو
ابتدا الزم به ذکر است که انجام آزمون پايايي براي متغيرهاي سري زماني ضروري مي باشد .لذا ابتدا
نتايج حاصل از آزمون پايايي با استفاده از آماره  KPSSکه توسط کوويت کووسکي ،فيليپس ،اشميت
و شين معرفي شده ،براي کليه متغيرهاي مورد مطالعه در سيستم معادالت مورد نظر در اين مقاله
در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  .9نتايج آزمون پايايی بر اساس آماره KPSS
نتيجه آزمون پايايی

مقدار بحرانی آماره در سطح معنی داري  9درصد

آماره  KPSSمحاسباتی

متغير

پايا

1/29

1/10

FC

پايا

1/29

1/91

INTR

پايا

1/29

1/92

GOV

پايا

1/29

1/91

HC

1. Generalized Least Squares
2. Order condition
3. Rank condition
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معادالت ،منجر به اين مي شود که تخمين ضرايب ،ناکارا شوند؛ اما اگر تمامي معادالت به طور همزمان
توسط برآوردکننده حداقل مربعات تعميم داده شده )GLS( 0برآورد شوند ،آنگاه اين برآوردها کارا
هستند .اين رويه برآورد ،به طور کلي رگرسيون به ظاهر نامرتبط ناميده مي شود (.)Zellner, 1962
بر اساس اين رويکرد ،تمامي معادالت موجود در يک سيستم به طور همزمان برآورد مي شوند و در
واقع ،رويکرد سيستمي با ماهيت مدل هاي معادالت همزمان سازگاري دارد.
يکي از مزاياي اين مطالعه نسبت به ساير مطالعات از منظر روش ،آن است که نحوه اثرگذاري
رانت منابع بر اشکال سرمايه ،به صورت همزمان بر هر چهار شکل سرمايه انجام شده است تا به اين
وسيله ارتباط متقابل ميان اشکال سرمايه در نظر گرفته شود .پيش از برآورد سيستم معادالت ،وضعيت
تمامي معادالت از منظر شناسا بودن مورد بررسي قرار مي گيرد .شرط الزم و کافي شناسا بودن
معادالت ،به ترتيب به شرط درجه اي 4و شرط رتبه اي 3معروف هستند ()Gujarati, 2003: 748
که سيستم معادالت طراحي شده در مطالعه حاضر ،هر دو شرط را برآورده مي کند .در بخش پنجم،
نتايج حاصل از انجام آزمون پايايي با آماره  KPSSو نتايج برآورد سيستم معادالت ( )04به روش
رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط آورده شده است.
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نتيجه آزمون پايايی

مقدار بحرانی آماره در سطح معنی داري  9درصد

آماره  KPSSمحاسباتی

متغير

پايا

1/29

1/93

پايا

1/29

1/94

PC

پايا

1/29

1/15

POLIT

پايا

1/29

1/91

POP

پايا

1/29

1/10

REX

پايا

1/29

1/91

SC

پايا

1/29

1/99

TRENT

مأخذ :محاسبات تحقيق

نتايج آزمون پايايي بر مبناي آماره  KPSSدر جدول ( )0قابل مشاهده است .بر اساس نتايج به
دست آمده از اين آزمون ،کليه متغيرهاي موجود در سيستم معادالت مورد نظر در اين مقاله ،در
سطح پايا شده اند.
 .5-2نتايج حاصل برآورد سيستم معادالت همزمان
در اين بخش ،نتايج به دست آمده از برآورد سيستم معادالت ( )04که به روش سيستمي و با استفاده
از برآوردکننده  SURو توسط نرم افزار  Eviews 9.0انجام شده است ،به تفکيک براي معادله سرمايه
خارجي ،سرمايه فيزيکي ،سرمايه انساني و در نهايت ،سرمايه اجتماعي آورده شده است .بايد توجه
داشت که تمامي چهار معادله مورد نظر در سيستم معادالت ( )04به طور همزمان برآورد شده اند که
در جدول ( )4قابل مشاهدهاند .نتايج حاصل از برآورد سيستم معادالت ( )04براي معادله سرمايه
خارجي در جدول ( )4نشان مي دهد رانت منابع طبيعي داراي اثر مثبت و معنيداري بر انباشت
سرمايه خارجي در ايران طي دوره  0791-4102است .افزايش رانت منابع طبيعي ،منجر به افزايش
خالص دارايي هاي خارجي و باعث انباشت سرمايه خارجي شده است .در حقيقت ،منابع طبيعي از
جمله عوامل اثرگذار بر ورود سرمايه و سرمايه گذاران خارجي به کشور ميزبان هستند و سود حاصل
از فروش اين منابع (رانت منابع) مي تواند بر وضعيت خالص دارايي هاي خارجي کشور ،اثر قابل توجه
داشته باشد .به طور کلي ،افزايش قيمت منابع طبيعي (مانند نفت) مي تواند منجر به باال رفتن رانت
حاصل از اين منابع شده و وضعيت خالص دارايي هاي خارجي را بهبود بخشد .زيرا با افزايش قيمت
آنها ،رانت حاصل از اين منابع افزايش يافته ،درآمد قابل تصرف بخش خصوصي و سود شرکتي افزايش
مي يابد و اين منجر به افزايش تقاضاي داخلي و افزايش نرخ ارز شده و خالص دارايي هاي خارجي
(سرمايه خارجي) را افزايش مي دهد ( .)Rebucci & Spatafora, 2006: 78در کل جريان مثبت
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جدول  .2نتايج حاصل از برآورد سيستم معادالت مرتبط با چهار شکل سرمايه
سرمايه انسانی
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1/51
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1/7

مأخذ :محاسبات تحقيق
 اعداد داخل پرانتز احتمال آماره محاسباتي است.

همچنين نتايج حاصل از برآورد براي معادله سرمايه خارجي ،نشان مي دهد نرخ ارز حقيقي داراي
اثرگذاري مثبت و معني داري بر سرمايه خارجي مي باشد .در واقع ،نرخ ارز حقيقي باالتر ممکن است
موجب افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي عمودي شود ،زيرا مي تواند نشان دهنده دستمزد
نسبي و هزينه هاي توليد پايين تر در کشور ميزبان نسبت به کشور خارجي باشد .از طرف ديگر ،اگر
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خالص دارايي هاي خارجي ،يکي از عوامل انتقال تکنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي در همه کشورها
بخصوص در کشورهاي غني از منابع طبيعي است .از اين رو ،بر اساس نتايج حاصل از برآورد سيستم،
مي توان گفت رانت منابع طبيعي از مسير سرمايه خارجي مي تواند موجبات دستيابي ايران را به رشد
اقتصادي فراهم کند.
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سرمايه گذار افزايش نرخ ارز حقيقي را انتظار داشته باشد ،انگيزه وي براي سرمايه گذاري مستقيم
خارجي افقي کاهش مي يابد ،زيرا افزايش نرخ ارز حقيقي ،سود وي را کاهش مي دهد (نيلي و
همکاران .)919-913 :0372 ،بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ،مي توان گفت افزايش نرخ ارز
حقيقي در کشور مي تواند از مسير اثرگذاري مثبت بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي عمودي که
بخش قابل توجه از خالص دارايي هاي خارجي کشور را به خود اختصاص مي دهد ،موجب افزايش
سرمايه خارجي شده باشد .همچنين درجه باز بودن تجاري داراي اثرگذاري منفي بر انباشت سرمايه
خارجي است که البته از لحاظ آماري معني دار نيست.
بر اساس نتايج حاصل از برآورد معادله سرمايه خارجي ،نرخ بهره داراي اثرگذاري منفي بر انباشت
اين نوع از سرمايه است .براي توجيه اين پديده ،بايد توجه داشت که يکي از عوامل مؤثر بر دارايي هاي
خارجي کشور داخلي که داراي اقتصاد کوچک مي باشد ،تفاوت نرخ بهره داخلي با نرخ بهره خارجي
است و از آنجا که بر اساس شواهد تجربي ،متوسط نرخ بهره اسمي داخلي در ايران بيشتر از متوسط
نرخ بهره جهاني است ،لذا منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاران داخلي براي خريد اوراق سپرده
بانک هاي خارجي مي شود و همين امر منجر به کاهش سرمايه خارجي کشور داخلي مي شود.
همچنين در ايران عدم تکافوي نرخ سود اسمي در مقابل نرخ تورم ،فقدان بازارهاي مالي گسترده،
بسته هاي نامناسب براي سرمايه گذاري خارجي و نرخ پايين پس انداز و سرمايه گذاري از جمله علل
خروج سرمايه و کاهش نرخ بازده سرمايه گذاري هستند (ابونوري و همکاران .)42 :0374 ،اين عوامل
مي توانند مهم ترين علل براي اثرگذاري منفي نرخ بهره بر انباشت سرمايه خارجي در ايران باشند.
بر اساس نتايج حاصل از برآورد سيستم ( )04براي معادله سرمايه فيزيکي مي توان گفت که رانت
منابع طبيعي داراي اثرگذاري منفي معني داري بر انباشت سرمايه فيزيکي در ايران طي دوره مورد
بررسي است .نتايج جدول ( )4نشان مي دهد به ازاي يک واحد تغيير در رانت منابع طبيعي ،سرمايه
فيزيکي  1/30واحد کاهش پيدا مي کند .در حقيقت ،با افزايش درآمدهاي حاصل از فروش منابع
طبيعي ،تسهيالت اعطايي به بخش خصوصي افزايش مي يابد؛ اما ويژگي هاي مرتبط با ساختار اقتصاد
ايران ،از جمله گسترده بودن فعاليت هاي غير مولد و اثر برون راني فعاليت هاي دولت در اقتصاد
کشور ،مانع از اثرگذاري مثبت اين درآمدها بر اقتصاد کشور مي شود (صيادي و همکاران:0372 ،
 .)40اين موضوع نشان مي دهد با وجود تمايل دولت ايران براي انجام سرمايه گذاري هاي فيزيکي و
در اختيار داشتن بخش قابل توجه از درآمدهاي نفتي ،اما ناکارآيي سرمايه گذاري هاي دولتي ،عدم
مديريت صحيح اين منابع و وجود فساد گسترده در بدنه دولت ،باعث اثرگذاري منفي رانت منابع بر
انباشت سرمايه فيزيکي شده است.
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همچنين شاخص درجه باز بودن تجاري نيز داراي اثر معني دار و مثبت بر انباشت سرمايه فيزيکي
در ايران طي دوره مذکور مي باشد .بر اساس اين نتايج ،به ازاي افزايش يک واحد در شاخص درجه
باز بودن تجاري ،به ميزان  1/64بر انباشت سرمايه فيزيکي در ايران افزوده مي شود .پس مي توان
گفت بهبود فضاي اقتصادي و نهادي کشور مي تواند به ميزان قابل توجهي بر انباشت سرمايه فيزيکي
در ايران اثرگذار باشد و اين نشان دهنده تمرکز باالي دولت به سرمايه گذاري در اين بخش ميباشد.
مخارج مصرفي دولت نيز تأثير مثبت و بي معنا بر انباشت سرمايه فيزيکي دارد .نرخ تورم نيز داراي
اثرگذاري منفي بر انباشت سرمايه فيزيکي مي باشد که البته از لحاظ آماري معني دار نيست.
بر اساس نتايج به دست آمده در مورد معادله سرمايه انساني ،مي توان گفت که رانت منابع
طبيعي ،داراي اثرگذاري مثبت بر انباشت سرمايه انساني در ايران بوده است .به ازاي يک واحد افزايش
در رانت منابع ،سرمايه انساني به ميزان  1/117واحد افزايش مي يابد .بنابراين ،با افزايش رانت منابع،
سرمايه گذاري در بخش آموزش طي دوره مورد مطالعه ،افزايش يافته و منجر به افزايش کمّي سرمايه
انساني در کشور شده است .بر اساس شواهد تجربي موجود ،انباشت سرمايه انساني طي دوره مورد
مطالعه ،افزايشي بوده ،و اين نشان دهنده باال رفتن سطح سواد در کشور است .بر اين اساس مي توان
از مواهب بهره مندي از منابع طبيعي کشور به منظور افزايش سرمايه انساني در کشور بهره گرفت.
همچنين نتايج نشان مي دهند که رشد جمعيت داراي اثرگذاري مثبت و معني داري بر انباشت
سرمايه انساني در ايران طي دوره مورد بررسي بوده است .بر اساس تحليل هاي انجام شده در اين
حوزه در ايران ،سياست افزايش جمعيت که طي سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته ،به علت افزايش
توجه به کميت آموزش نيروي انساني ،داراي اثرگذاري مثبت بر انباشت سرمايه انساني در کشور
مي باشد  .درجه باز بودن تجاري نيز داراي اثرگذاري منفي و معني دار بر انباشت سرمايه انساني در
ايران طي دوره مورد بررسي بوده است .در واقع سيستم مالي ايران (به طور خاص بانکها) از توانايي
الزم براي نوآوري هاي مالي و ارائه تسهالت بانکي به افراد داراي سرمايه انساني باال و وثايق ناچيز
برخوردار نيستند؛ لذا با باال رفتن درجه باز بودن تجاري (که شاخصي از بهبود فضاي کسب و کار در
کشور است) ،سرمايه انساني در کشور افزايش نمي يابد .عالوه بر اين موضوع ،بر اساس آمار توصيفي
موجود در مورد شاخص درجه باز بودن تجاري ،مي توان گفت که مقدار اين شاخص به اندازه کافي
بزرگ نيست تا بتواند مشوق سرمايه انساني باشد .واردات کشورمان نيز عمدتا تکنولوژيکي نبوده و
صادرات کشور نيز سرمايه انساني بر ،نيستند که نياز به سرمايه انساني ماهر و تحصيلکرده در کشور
به وجود آيد.
همچنين نرخ تورم به علت اثرگذاري مستقيم بر هزينه هاي مرتبط با آموزش و بهداشت و ساير
هزينه هاي اثرگذار بر انباشت سرمايه انساني ،مانع از شکل گيري آن مي شود و نتايج حاصل از برآورد
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 .2نتيجه گيري
موضوع اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر اقتصاد کشورهاي غني از منابع ،يکي از موضوعات بسيار مهم
در ادبيات رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده اين منابع است .تئوري هاي مختلفي درباره نحوه
اثرگذاري رانت منابع بر رشد اقتصادي اين دسته از کشورها ،بيان شده که يکي از مهم ترين آنها
تئوري نفرين منابع است .در مطالعاتي که طي دهه اخير توسط محققان انجام شده ،نفرين منابع يک
قانون نيست و نحوه اثرگذاري منابع طبيعي بر اقتصاد ،بسته به کشور مورد بررسي داراي نتايج متفاوتي
خواهد بود  .آنچه که در ادبيات اين حوزه به شدت رو به گسترش است ،بررسي نحوه اثرگذاري رانت
منابع بر انباشت اشکال سرمايه مي باشد .اما با مروري بر سير مطالعات انجام شده در اين زمينه
مشخص مي شود که هر کدام از اين مطالعات تنها به يک شکل از اشکال سرمايه پرداخته اند؛ در
حالي که با توجه به تأثيرپذيري اشکال سرمايه از يکديگر ،مي بايد تمامي اشکال سرمايه به طور
همزمان مورد بررسي قرار گيرند.
در اين مقاله ،نحوه اثرگذاري رانت منابع طبيعي بر چهار شکل سرمايه (خارجي ،فيزيکي ،انساني و
اجتماعي) ،با استفاده سيستم از معادالت همزمان و با روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط (،)SUR
طي دوره  0791-4102مورد بررسي قرار گرفته است .اين روش مي تواند ارتباط ميان اشکال سرمايه
و قيود وارد شده به همه معادالت را در برآورد هر کدام از معادالت موجود در سيستم ،لحاظ نمايد.

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 21:21 IRDT on Tuesday July 31st 2018

مدل نيز مؤيد همين موضوع است .به ازاي افزايش يک واحد در نرخ تورم 1/03 ،واحد از انباشت
سرمايه انساني طي دوره مورد مطالعه کاسته شده است.
رانت منابع طبيعي داراي اثرگذاري مثبت و معني داري بر انباشت سرمايه اجتماعي در ايران طي
دوره مورد بررسي است .بر اين اساس ،به ازاي يک واحد افزايش در رانت منابع طبيعي ،سرمايه
اجتماعي به ميزان  1/115واحد افزايش مي يابد .شاخص درجه باز بودن تجاري نيز داراي اثرگذاري
منفي بر انباشت سرمايه اجتماعي در ايران بوده است که البته از لحاظ آماري معني دار نيست.
همچنين نتايج نشان مي دهند که شاخص توزيع قدرت سياسي نيز داراي اثر معني دار و مثبت بر
شکل گيري سرمايه اجتماعي در ايران است .اين موضوع نشان مي دهد که هر چه توزيع قدرت
سياسي از توازن بيشتري برخوردار باشد ،سبب شکل گيري سرمايه اجتماعي در ايران مي شود.
بنابراين با وجود آنکه تالش بسياري از کشورهاي غني از منابع مانند ايران بر به حاشيه راندن آحاد
جامعه از سياست است ( ،)Bjorvatn, Farzanegan & Schneider, 2013: 33اما چنانچه حرکت
حکمرانان در جهت توازن قدرت سياسي در جامعه باشد ،مي تواند به باال رفتن سرمايه اجتماعي در
کشور کمک کند.
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همچنين با توجه به ويژگي هاي موجود در سيستم معادالت طراحي شده در اين مقاله ،استفاده از
برآوردکننده رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط ( ،)SURبهينه ترين روش در برآوردهاي سيستمي
مي باشد.
نتايج اين مطالعه در ارتباط با تأثير رانت منابع بر سرمايه خارجي ،نشان دهنده آن است که اين
درآمدها داراي اثرگذاري مثبت بر سرمايه خارجي بوده است .در واقع با باال رفتن رانت حاصل از اين
منابع ،وضعيت خالص داراييهاي خارجي بهبود پيدا ميکند ،زيرا با افزايش قيمت آنها ،رانت حاصل
از اين منابع افزايش يافته ،درآمد قابل تصرف بخش خصوصي و سود شرکتي افزايش مي يابد و اين
منجر به افزايش تقاضاي داخلي و افزايش نرخ ارز شده و در نهايت افزايش سرمايه خارجي ميشود.
نتايج نشان مي دهد که رانت منابع طبيعي داراي اثرگذاري منفي بر سرمايه فيزيکي است .بر
اساس شواهد موجود ،عمده سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت ها در کشور در راستاي
سرمايه گذاري رانت حاصل از منابع در اقتصاد کشور به منظور افزايش سرمايه گذاري فيزيکي بوده،
و اما به علت وجود ناکارآيي سرمايه گذاري هاي دولتي و ناکارآمدي هاي گسترده در بدنه دولت که
عمدتا وظيفه مديريت مصرف رانت منابع در کشور و سرمايه گذاري هاي فيزيکي را بر عهده دارند،
اين اثرگذاري منفي است .همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه در ارتباط با متغير درجه باز بودن
تجاري نيز مؤيد همين موضوع است که تمرکز دولت در مقايسه با ساير اشکال سرمايه ،عمدتا بر باال
بردن سرمايه فيزيکي در کشور است؛ زيرا با باال رفتن اين شاخص ،که نشان دهنده کيفيت نهادي
مناسب در اقتصاد کشور است ،انباشت سرمايه فيزيکي ،افزايش مي يابد؛ در حالي که اين نتيجه در
مورد ساير اشکال سرمايه به دست نيامده است.
نتايج حاصل از برآورد سيستم در ارتباط با معادله سرمايه انساني نيز نشان مي دهد که رانت
منابع طبيعي در ايران داراي اثرگذاري مثبت بر انباشت سرمايه انساني است .علت اين ارتباط مثبت
نيز در اين موضوع نهفته است که توليد منابع طبيعي ،رانت زيادي ايجاد مي کند و دولت هاي توليد
کننده مانند دولت هاي مختلف در ايران که بيشتر درآمد خود را از اين مسير کسب مي کنند ،عموما
انگيزه الزم براي ايجاد بستر مناسب براي رشد کمي (و نه الزاما رشد کيفي) آموزش را دارند ،لذا اين
رانت ها را بيشتر صرف اين امور مي کنند .بر اساس آمار موجود ،طي سال هاي  ،0391-0371بخش
زيادي از جواناني که در جمعيت فعال قرار داشته اند ،ترجيح داده اند که از جمعيت فعال خارج شده
و وارد بازار تحصيل شوند .اما از آن طرف ،سهم شاغالن شهري بخش خصوصي و دولتي ،رشد قابل
مالحظه اي نداشته است (نيلي و همکاران .)029-023 :0372 ،اين موضوع نشان دهنده آن است که
علي رغم اثرگذاري مثبت رانت بر کميت سرمايه انساني در کشور ،چنانچه زيرساخت هاي الزم براي
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جذب اين سرمايه ها براي فعاليت در اقتصاد کشور فراهم نشود ،آنگاه موجب اثرات منفي بر رشد
اقتصادي در بلندمدت خواهد شد.
بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه ،رانت منابع داراي اثرگذاري مثبت بر سرمايه اجتماعي
بوده  ،اما اين اثرگذاري در حجم نمونه مورد بررسي از لحاظ آماري کوچک است .شواهد تجربي نشان
مي دهند که مديران دولتي که سياست هاي نحوه هزينه کرد رانت منابع را در ايران تنظيم مي کنند،
توجه بسيار کمي به اين شکل از سرمايه دارند .اين در حالي است که بر اساس مطالعات انجام شده
توسط بانک جهاني ،سرمايه اجتماعي ،بخش قابل توجه از ثروت کل را در تمامي کشورهاي جهان با
سطوح درآمدي متفاوت به خود اختصاص مي دهد و همچنين سرعت رشد اين شکل از سرمايه بيش از
سرعت رشد سرمايه هاي ملموس در تمامي کشورها طي سال هاي اخير بوده است (گزارش بانک جهاني،
 .)6 :4100در حقيقت طي دهه اخير رشد سريعي در سرمايه اجتماعي در کشورها به وجود آمده است
و بخشي از آن به علت افزايش دسترسي به امکانات آموزشي و بخشي از آن ناشي از توسعه سيستم مالي
به خصوص در کشورهاي غني از منابع است که در استفاده بهينه از سرمايه طبيعي و تبديل آن به
سرمايه اجتماعي نقش داشته اند .از اين رو ،لزوم توجه به اين شکل از سرمايه در ايران به وضوح ديده
مي شود.
در مجموع بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان گفت رانت منابع طبيعي ،اصلي ترين
منبع درآمد دولت ايران است و چنانچه دولت بخواهد به رشد اقتصادي دسترسي پيدا کند ،مي بايست
از طريق سياست گذاري هاي بهينه در اشکال مختلف سرمايه ،موجبات هدايت اين منابع درآمدي را
فراهم کند .در واقع ،توجه به تأثير پذيري همزمان اين چهار شکل سرمايه ،مي تواند به سياست گذاران
اين پيام را بدهد که براي رسيدن به اهداف توسعه اي خود مي بايد نگاه سيستمي به اين موضوع
داشته باشند و از مصرف نابه جا ،تصميمات سليقه اي و سرمايه گذاري هاي غير بهينه اين درآمدها
خودداري کنند .بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ،پيشنهاد مي شود که دولت به عنوان
سياست گذار اصلي در حوزه اقتصاد ،توجه ويژه اي به پروژه هاي سرمايه گذاري مرتبط با سرمايه
خارجي ،انساني و اجتماعي داشته باشد .به خصوص در ارتباط با سرمايه هاي انساني و اجتماعي بايد
توجه ويژه اي صورت گيرد؛ زيرا سهم قابل توجه از ثروت ملي و در نهايت رشد اقتصادي مرهون
شکل گيري اين دو شکل از سرمايه است .همچنين با توجه به اثرگذاري منفي رانت منابع بر انباشت
سرمايه فيزيکي ،تدوين چارچوب سياستي منسجم و الزم االجرا براي تحقق اهداف توسعه اي به منظور
بهبود کارآيي سرمايه گذاري دولتي در اين بخش اکيدا توصيه مي شود.
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