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  چکیده
 درنظرگرفتهنهادها  بندی میتاکنون تقس یعیطب نفرین منابعنهادها بر  تیفیاثر ک نییدر تب

بر عملکرد  یکه دارند، اثرات متفاوت ینهادها با توجه به نقش و کارکرد که درحالینشده است، 
آنها  یبند میبر حسب تقس تواند یم زیآنها از منابع ن یریرپذیتأث فرایندگذاشته و  یاقتصاد

شده و اثر  هئارا یمؤثر بر رشد اقتصاد یانواع نهادها کیپژوهش، تفک نیمتفاوت باشد. در ا
 اثر کنار در عالوه، به. است قرار گرفته ینهادها مورد بررس نیا تیفیبه منابع بر ک یوابستگ
 تیبه منابع، وضع یقبل از آغاز دوره وابستگ یافتگی به منابع، سه اثر سطح توسعه وابستگی

 هپای بر. است شده درنظرگرفتهنهادها  تیفیک نییتب منظور به زیو اثر استعمار ن ییایافجغر
 یو اقتصاد یاسیس ینهادها تیفیموجب کاهش ک ،یو معدن یبه منابع نفت یوابستگ ج،ینتا

آنکه  جهیشود. نت منابع مشاهده می به ینظر از انتخاب شاخص وابستگ اثر صرف نیشده و ا
 یکشورها یو اقتصاد یاسیس ینهادها تیفیک بیموجب تخر ،یعیطب نابعبه م یوابستگ
 تیفیک ،یاز وابستگ پیشدر دوره  یافتگی توسعه درجه مقابل در. است منابع شده نیصاحب ا

به منابع  یاثر وابستگ نییبا تب جنتای. است دهیبهبود بخش یاز وابستگ پسنهادها را در دوره 
 قیبه منابع از طر یکه وابستگ دکن یم تیرا حما هیفرض نیا ها،انواع مختلف نهاد تیفیبر ک
 یدر کشورها نفرین منابع دهیپد یرگی انواع مختلف نهادها منجر به شکل تیفیک فیتضع
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۵۸ 

  مقدمه ۱
 رشد فرایند عیتسر جهت در یعامل یعیطب منابع ،یاقتصاد رشد کیالسک اتیادب در

ج را ین نتاید خالف ایک، مطالعات جدیآمد. بر خالف نگرش کالس یم حساب به یاقتصاد
اقتصاد بر  ییموارد موجب کاهش رشد و کارا ید کرده و وجود منابع را در برخییتأ
را شکل داده است، تاکنون  ۱نفرین منابعشمارد. اما در مورد این که چه عاملی پدیده  یم

گیرند. در دسته اول  می جاینظرات مختلفی ارائه شده است که عمدتًا در دو دسته کلی 
نظرات که توجه بر اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر اقتصاد متمرکز است، عواملی چون 

دالیل اصلی  عنوان به یگذار هیسرما نییپا بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی و نرخ
در دسته دوم، توجه به نقش نهادها و کیفیت آنها  ۲گیرد. مورد بررسی قرار می فرین منابعن

شود. در این رویکرد اثر وابستگی به منابع بر کیفیت نهادها مورد بررسی قرار  معطوف می
  شود.  تبیین نفرین منابعشود با تبیین این اثر، پدیده  گرفته و تالش می

 دهیپد یریگ نهادها و شکل تیفیبه منابع بر ک یوابستگ یرگذاریدرخصوص نحوه تأث
موجب  یعیمنابع طب یفراواناول  دگاهیمختلف وجود دارد. مطابق د دگاهیسه د نفرین منابع

در دیدگاه دوم فراوانی منابع اثر  ۳شود. رساندن به کیفیت نهادها و تضعیف آنها می بیآس
میان دو مفهوم فراوانی منابع و  )۲۰۰۸( ٤بالتهو  ویلر گذارد. برانچ مثبتی بر نهادها می

دهند که فراوانی منابع چه در مورد نهادها و چه  وابستگی منابع تمایز قائل شده و نشان می
ت نهادها یفیدرخصوص رشد اقتصادی شوم نیست. در دیدگاه سوم وفور منابع با توجه به ک

موجب  خودی خود به یعیع طبشود و وفور مناب یم یعیمنابع طب یا مبارکی یموجب نحس
از دو عامل  یبیدهد، ترک یر قرار میتأث شود. آنچه که رشد را تحت ت نهادها نمییفیکاهش ک

  ٥است. یعیو منابع طب ینهاد
عنوان یک مشاهده مهم اقتصادی، برخورداری کشورهای منطقه خاورمیانه از منابع  به

های نسبی این کشورها مورد توجه قرار   مزیتعنوان یکی از  فراوان نفت و گاز، همواره به
تنها باعث رشد  دهند، این برخورداری نه برخی مشاهدات نشان می ،وجود گرفته است. بااین

  
1 resource curse 
2 Gylfason (2004) 

مطرح  Auty (2000)و  Sala-i-Martin & Subramanian (2003) ،Torvik (2002)این دیدگاه توسط  ۳
  شده است.

4 Brunnschweiler & Bulte 
5 Mehlum, Moene, Torvik, (2006), Boschini, Pettersson, Roine, (2007) 
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۵۹

نیافتگی  ماندگی و توسعه های عقب و توسعه اقتصادی این کشورها نشده، بلکه به یکی از ریشه
ماندگی  کی از دالیل اصلی این عقب. مطالعات اقتصادی و  تاریخی، یآنها نیز بدل شده است

   داند. را تضعیف نهادها در این کشورها می
گیری و  و غیررسمی، عامل اصلی شکل مجموعه سازوکارهای رسمی  عنوان بهنهادها 

گرفته در این حوزه، واژه  های صورت باشند. در پژوهش ها در جوامع می دهی انگیزه جهت
دهد. ادبیات  خود قرار می پوشش تحتا و قواعد را ه نهاد طیف وسیعی از قوانین، سیاست

نظری حوزه نهادها و منابع طبیعی، تاکنون کیفیت نهادها را تنها با استفاده از یک مؤلفه 
نهادها با توجه به نقش و کارکردی که در اقتصاد  که درحالی ،مورد ارزیابی قرار داده است

اقتصادی از خود بر جای گذاشته و  دارند، اثرات متفاوتی بر عملکرد برعهدهکشورها 
 ،تواند متفاوت باشد. بنابراین تأثیرپذیری آنها از درآمدهای منابع نیز می فرایند درنتیجه،

مطالعه اثر وابستگی به منابع بر کیفیت انواع مختلف نهادها که تأثیرات متفاوتی بر عملکرد 
ریشه بسیاری از اختالفات  ،بسا تواند بسیار سودمند باشد. چه اقتصادی کشورها دارند، می

 صورت، دراین، در کاربرد مبهم و غیردقیق مبحث نهادها باشد. نفرین منابعنظری در حوزه 
چنانچه بتوان نهادها را بر پایه نقش و اثری که در اقتصاد دارند، تفکیک کرده و سپس اثر 
تر  وابستگی به منابع را بر کیفیت آنها مورد مطالعه قرار داد، بستر مناسبی برای تبیین دقیق

  مهیا خواهد گشت. نفرین منابعپدیده 
ای برخوردارند.  از جایگاه ویژهاز میان انواع مختلف منابع طبیعی، نفت و منابع معدنی 

ویژگی مشترک عمده کشورهای صادرکننده نفت و منابع معدنی، وابستگی آنها به درآمدهای 
صورت شکل  این حاضر به پژوهشاصلی  پرسش باال،منابع است. با توجه به توضیحات 

 های مختلف نهادی وابستگی به منابع طبیعی، چه تأثیری بر کیفیت گروه که گیرد می
  داشته است؟ منابع صاحبکشورهای 

های نهادی مؤثر بر عملکرد اقتصادی کشورها، بر  بندی گروه تقسیم پژوهشهدف این 
بتوان  که درصورتیپایه مبانی نظری و ارزیابی اثر وابستگی به منابع بر هر گروه نهادی است. 

توان  هده کرد، آنگاه میهای نهادی مشا اثر معنادار و منفی وابستگی به منابع را بر تمام گروه
های  گروه موجب کاهش کیفیت تمامی  طورمشابه  نتیجه گرفت که وابستگی به منابع به

حاضر به این  پژوهشفرضیه  ،نهادی در کشورهای وابسته به منابع شده است. بنابراین
های  گیرد که وابستگی به منابع طبیعی به طور مشابه کیفیت تمامی گروه صورت شکل می

 ی در کشورهای وابسته به منابع را تضعیف کرده است.نهاد
 تفکیک ۲و در بخش  شود که پس از این مقدمه صورت ارائه می مباحث این مقاله بدین

کنند و سازوکار اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی به  نهادها، نقشی که در اقتصاد ایفا می
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۶۰ 

 ۴شود. بخش  گزارش می ۳تجربی در بخش  شود. مدل پژوهشی و نتایج می بحثاختصار 
  گیری اختصاص دارد. نیز به نتیجه

 ک نهادهایتفک ۲
 یا ساخته ا قواعد انسانیک جامعه و یدر  ید بازعنهادها، قوا« )۱۹۹۱( ۱طبق تعریف نورث
دهنده انگیزه فعاالن  نهادها، شکل». دهند یرا شکل م یانسان یها کنش هستند که برهم

دارند. نهادها  برعهدهماندگی جوامع  سیاسی و اقتصادی بوده و نقش اصلی را در رشد یا عقب
دارند به انواع مختلفی تقسیم کرد  برعهدهتوان بر مبنای کارکرد و نقشی که در اقتصاد  را می
حدود است. نهادها از این منظر که شده در این زمینه بسیار م انجام های پژوهش اگرچه،
گر رابطه صاحبان قدرت با شهروندان عادی یا شهروندان عادی با یکدیگرند، به  تنظیم

شوند. نهادهای حاکمیتی خود به نهادهای  نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی تقسیم می
شوند. نهادهای سیاسی سه نقش توزیع قدرت سیاسی،  سیاسی و اقتصادی تقسیم می

 برعهدههیل دسترسی فعاالن سیاسی به قدرت و حفظ حقوق آنها در برابر حاکمان را تس
، ۲کننده های توزیع دارند. بر پایه این سه نقش، نهادهای سیاسی به سه گروه نهاد

  شوند.  تقسیم می ٤و محدودکننده ۳کننده تسهیل
ده و میزان کننده سیاسی، توزیع قدرت در جامعه و حکومت را شکل دا نهادهای توزیع

گیری در  تصمیم فرایندسازند. این نوع نهادها،  تمرکز قدرت را در جامعه مشخص می
های  قدرت و روش از اعمال ٥نفوذ های ذی گروهساختار قدرت، میزان برخورداری هر یک از 

کننده قدرت،  دهند. نهادهای تسهیل را در جامعه شکل می بین حاکمان ٦حل تزاحم
های اجتماعی به قدرت را تسهیل  های غیرحاکم، شهروندان و سایر گروه دستیابی گروه

های سیاسی برای کسب قدرت، میزان دسترسی  رقابت فرایندکنند. این نوع نهادها،  می
از سوی فعاالن سیاسی  د حاکماناظهارنظر، تبلیغ و نق فرایندفعاالن سیاسی به اطالعات، 
نهادهای محدودکننده سیاسی، امکان سوءاستفاده  دهند. را در جامعه شکل می

سیاستمداران از قدرت جهت نقض حقوق سیاسی شهروندان و فعاالن سیاسی را محدود 
  

1 North 
2 distributor 
3 facilitator 
4 limiter 
5 interest groups 
6 conflict  
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۶۱

کنند. این نوع نهادها، محدوده اعمال قدرت توسط حاکمان، محدوده دخالت در زندگی  می
بررسی نقض حقوق فعاالن سیاسی توسط  فرایندم و شهروندان عادی، خصوصی مرد

  ۱.دهند ها و نهادهای قضایی را در جامعه شکل می حاکمان در دادگاه
نهادهای اقتصادی نیز سه نقش توزیع منابع اقتصادی، تسهیل دسترسی فعاالن 

قدرت را  های اقتصادی و حفظ حقوق اقتصادی آنها در برابر صاحبان اقتصادی به فرصت
کننده،  بر پایه این سه نقش، نهادهای اقتصادی به سه نوع نهادهای توزیع دارند. برعهده
   ۲شوند. کننده و محدودکننده تقسیم می تسهیل

کیفیت باالتر نهادهای محدودکننده اقتصادی که حقوق مالکیت  دارایکشورهای 
دست آورند.  انه بیشتری بهاند درآمد سر کنند، توانسته اقتصادی شهروندان را تضمین می

های اقتصادی را برای اکثریت آحاد  کننده اقتصادی، استفاده برابر از فرصت نهادهای تسهیل
سازی اطالعات، امکان دسترسی آسان همه  سازند. این نوع نهادها با شفاف جامعه مهیا می

و ایجاد فضای های انحصار و قدرت بازار  بردن زمینه بینفعاالن اقتصادی به اطالعات، از
های اقتصادی را تسهیل کرده، امکان رشد را  رقابتی، دسترسی همه آحاد جامعه به فرصت

سازند. شاخصی که برای سنجش کیفیت این دسته از نهادها  برای اکثریت جامعه فراهم می
کننده وظیفه توزیع منابع را  است. نهادهای توزیع ۳کنندگی رود شاخص تنظیم به کار می
گذار پولی توزیع منابع اقتصادی در  گذار مالی و سیاست ارند. دو گونه نهاد سیاستد برعهده

های مالیاتی،  دهند. نهاد سیاستگذار مالی از طریق اعمال سیاست کشورها را شکل می
دهد. نهاد سیاستگذار پولی نیز از  شکل می توزیع را در جامعه ،ای ای، آموزشی و تعرفه یارانه

 ٤.دهد ع منابع در جامعه را شکل میهای پولی، اعتباری، بانکی و ارزی توزی طریق سیاست
  دهد.  طور خالصه نشان می تفکیک نهادها را به ۱، شکل باالبه توضیحات  باتوجه

های  شاخص یجهدرنتازآنجاکه ادبیات نظری تقسیم نهادها بسیار محدود و متأخر است، 
عالوه،  های بسیاری هستند. به موجود برای ارزیابی کیفیت این نهادها، دارای محدودیت

در  ،خوبی مشخص سازد، دشوار است. بنابراین یافتن شاخصی که عملکرد هر گروه را به
تواند راهنمای عملکرد  که می ٥از متغیر نماینده هاپژوهشگرگرفته،  بیشتر مطالعات صورت

  
1 Acemoghlu, Johnson & Robinson (2005) 
2 Rodrik (2005) 
3 regulatory 

 )۱۳۸۹آنی ( بخشی ٤
5 proxy variable 
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۶۲ 

ی مرتبط با هر نوع از های کّم کنند. در ادامه به توضیح شاخص باشد، استفاده مینهادها 
    پردازیم. نهادها می

  

  
  )۱۳۸۹آنی ( بخشی. برگرفته از تفکیک نهادها .۱ لشک

 کننده سیاسی: شاخص دموکراسی  گروه نهادهای توزیع ۱ . ۲
هم در مطالعات  یکه کاربرد فراوان کننده عیتوز ینهادها یمناسب برا یها از شاخص یکی

 یدموکراس تیکه وضع ییدر کشورها ،مبنا نیبرا ۱.است یدارد، شاخص دموکراس یتجرب
از جامعه  یتر گسترده فیط اریقدرت کاراتر بوده و قدرت در اخت عیتوز فرایندبهتر است، 

برخوردار است،  یتر نییپا تیفیدر آنها از ک یکه دموکراس ییدر کشورها ،قرار دارد. برعکس
که  ی. شاخص دموکراسشود یم عیاز جامعه توز یمحدود یها گروه ایافراد  انیقدرت در م

 ستبداد(ا -۱۰ نیب یشده است، عدد اخذ Polity IV«۲«مجموعه از  پژوهش نیدر ا
حالت، عدد  نی. درادهد یر اختصاص ممطلق) را به هر کشو ی+ (دموکراس۱۰مطلق) تا 
  بهتر است. یدهنده سطح دموکراس باالتر نشان

  
1 Acemoghlu et al. (2005), Rodrik (2005),Bhattacharyya (2009) 

شاخص ساختار  ۳۰)  تهیه شده، در حدود Jaggers) و جاگرز (Marshallاین مجموعه که توسط مارشال ( ۲
) قدرت  ۲ساالری یا دیکتاتوری،  ) مردم۱دسته کلی  ۳سیاسی را برای کشورهای مختلف طی دو قرن گذشته در 

  آوری کرده است. ) تغییرات حکومت جمع۳و 

 محدودکننده  

کنندهتسهیل 

کنندهتوزیع

 شاخص آزادی مطبوعات

 شاخص حقوق سیاسی
سیاستگذار مالی
سیاستگذار پولی

 کنندگیشاخص تنظیم

قانونی و شاخص ساختار 
 امنیت حقوق مالکیت

کنندهتوزیع شاخص پول سالم

 کنندهتسهیل

محدودکننده

اقتصادی

غیرحاکمیتی

نهادها

حاکمیتی

 سیاسی

 شاخص دموکراسی 
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۶۳

 کننده سیاسی: شاخص آزادی مطبوعات   گروه نهادهای تسهیل ۲ . ۲
کننده در دستیابی به قدرت را  تواند کیفیت نهادهای تسهیل هایی که می یکی از شاخص

است. هرچه آزادی مطبوعات در کشوری  ۱مشخص سازد، شاخص نماینده آزادی مطبوعات
هایی  های سیاسی و امکان دستیابی به قدرت برای گروه بیشتر باشد، سطح آگاهی و رقابت

کننده دستیابی به  عملکرد نهادهای تسهیل درنتیجهکه در حکومت قرار ندارند بیشتر و 
مطبوعات از مجموعه های شاخص آزادی  قدرت سیاسی بهتر است. داده

»Earthtrend.wri.org«۲  دهنده  است که عدد کمتر نشان ۱۰۰تا  صفرعددی مابین
های مختلف فارغ از  کیفیت بهتر آزادی مطبوعات و رقابت آزاد و برابر سیاسی مابین گروه

خوانی تفسیر  منظور هم به ،پژوهشدخالت یا اعمال محدودیت صاحبان قدرت است. در این 
 تا صفر تغییر کرده -۱۰به  ۱۰۰از بازه تغییرات صفر تا ضرایب برآوردها، مقادیر این شاخص 

  معنای کیفیت بهتر است. ای که عدد بیشتر به به گونه

 گروه نهادهای محدودکننده سیاسی: شاخص حقوق سیاسی ۳ . ۲
است که کیفیت حقوق  ۳شاخص حقوق سیاسی ،خصوص دراین مورداستفادهشاخص 

زیابی قرار داده و میزان سوءاستفاده از قدرت سیاسی آحاد جامعه در هر کشور را مورد ار
خانه  وسیله بهسازد. شاخص حقوق سیاسی که  جهت نقض حقوق شهروندان را مشخص می

است، عددی  منتشر شده» Earthtrend«ارزیابی شده و اطالعات آن در مجموعه  ٤آزادی
دهنده کیفیت بهتر حقوق سیاسی است. در این  مابین هفت و یک است که عدد کمتر نشان

های این شاخص در منفی  ها، داده شدن تفسیر ضرایب همه شاخص یکسان منظور بهمقاله 
  کیفیت باالتر حقوق سیاسی باشد. معنای بهتا عدد بیشتر  است یک ضرب شده

  
1 press free 

آوری شده است  ) جمعWorld Resource Instituteدر این مجموعه که توسط موسسه منابع جهان ( ۲
اند که یک دسته آن مربوط به دولت و نهادها است و در آن بخشی مربوط به  بندی شده گروه دسته ۱۰ها در  داده

  آزادی و سیاست وجود دارد.
3 political rights 
4 Freedom House 
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۶۴ 

 ننده اقتصادی: شاخص پول سالمک گروه نهادهای توزیع ۴ . ۲
 ۲ساز بازار از شاخص پول سالم ) برای سنجش کیفیت نهادهای ثبات۲۰۰۹( ۱باتاچاریا

ها شامل  ای از مؤلفه کند. این شاخص مجموعه ) استفاده می۲۰۰۵وارتنی و الوسون (
با سال آخر هر دوره زمانی و مقایسه آن  میانگین نرخ رشد ساالنه حجم پول منتهی به پنج

محاسبه  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار تورم و نرخ تورم سالیان اخیر را مورد
کننده اقتصادی از  بررسی کیفیت نهادهای توزیع منظور بهدهد. در این پژوهش  قرار می

شود. این شاخص با درنظرگرفتن رشد حجم پول و نرخ و  شاخص پول سالم استفاده می
تواند شاخص مناسبی برای سنجش کیفیت این گروه از نهادها  می انحراف معیار تورم،
، با Economic Freedom of the World«۳« سالم در مجموعهباشد. شاخص پول 

های مختلف، کیفیت سیاستگذاری مالی و پولی را مشخص کرده و عددی  مؤلفه ترکیب
 دهد. ی را نشان میمابین صفر و ده است که مقدار بیشتر، کیفیت بهتر سیاستگذاری پول

 کنندگی کننده اقتصادی: شاخص تنظیم گروه نهادهای تسهیل ۵ . ۲
کننده اقتصادی که دستیابی شهروندان به  سنجش کیفیت نهادهای تسهیل منظور به
کنندگی استفاده  کند، از متغیر نماینده شاخص تنظیم های اقتصادی را تسهیل می فرصت
را  ٤وکار و کسب کار نیرویتبارات و بازار مالی، کنیم. این شاخص کیفیت تنظیم اع می

گر بازار بهره  کند. باتاچاریا از این شاخص برای سنجش کیفیت نهادهای تنظیم گیری می اندازه
  از: اند عبارتکند که  های مختلفی را ارزیابی می کنندگی مؤلفه برده است. شاخص تنظیم

های بانکی، میزان حضور و  های خصوصی از کل سپرده بازار مالی، شامل سهم بانک  ۱(
 فرایندهای خارجی در داخل، سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانکی،  رقابت بانک

  تعیین نرخ بهره؛
پذیری در  به ارزش افزوده، انعطاف کار نیرویشامل نسبت حداقل دستمزد  ،بازار کار  ۲(

الت دولت در تعیین دستمزدها، توسط کارفرما، میزان دخ کار نیرویاستخدام و اخراج 

  
1 Bhattacharyya 
2 Sound Money 

ها و  دولت: مخارج، مالیات )اندازه۱زه مشخص کرده است: حو ۵های مختلف را در کشور شاخص ۱۲۳این مؤسسه برای  ۳
مات بر اعتبارات، ی) تنظ۵و  ؛) آزادی تجارت خارجی۴ ؛) ساختار پولی۳ ؛) ساختار قانونی و امنیتی و حقوق مالکیت۲ ؛ادارات

 کار و کار و کسب یروین
4 regulation of credit, labor and business 
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۶۵

، زمان خدمت اجباری در کار نیرویهای اخراج  ، هزینهکار نیرویهای بازنشستگی  هزینه
  و نیروهای نظامی؛

های شروع یک  های بوروکراسی، هزینه گذاری دولت، هزینه تجارت، شامل میزان قیمت  ۳(
های کسب  هزینههای اقتصادی و  های جانبی فعالیت فعالیت اقتصادی، میزان هزینه

آمده و  EFWکشورها در مجموعه های این شاخص برای اکثر  استانداردهای الزم. داده
گری و  مناسب تنظیم عددی بین صفر تا ده است که مقدار بیشتر، نشانگر کیفیت

  کننده اقتصادی است. کیفیت بهتر نهادهای تسهیل

نونی و امنیت گروه نهادهای محدودکننده اقتصادی: شاخص ساختار قا ۶ . ۲
 حقوق مالکیت

کیفیت نهادهای اعمال محدودیت بر  ۱شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
کند.  صاحبان قدرت درجهت حفظ حقوق اقتصادی شهروندان عادی را ارزیابی می

برای سنجش  )۲۰۰۹( اریانامد و باتاچ این نهادها را نهادهای بازارساز می )۲۰۰۵( ۲رودریک
های دیگر در این زمینه  . شاخصکند از شاخص نظم و قانون  استفاده می نهادها اینکیفیت 
گرایی و  و شاخص قانون ۳شاخص ریسک سلب مالکیت از: حاکمیت قانون، اند عبارت

  .٤محدودیت صاحبان قدرت
سنجش کیفیت نهادهای محدودکننده اقتصادی، از شاخص  منظور به، پژوهشدر این 

های مختلف،  شود که با ترکیب مؤلفه ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت استفاده می
 اند عبارتهای این شاخص  کند. مؤلفه کیفیت نهادهای محدودکننده اقتصادی را ارزیابی می

وق مالکیت، دخالت نظامی در طرف، حفاظت از حق های بی از: استقالل قضایی، دادگاه
روند سیاسی، درستی سیستم قانونی، الزام قانونی قراردادها و حاکمیت قانون و 

 EFWهای این شاخص، از مجموعه  های تنظیمی برای فروش دارایی. داده محدودیت
دهنده کیفیت  است که عدد باالتر، نشان گردآوری شده و مقدار آن عددی بین صفر تا ده

های متغیر  ضریب همبستگی داده ۱جدول مالکیت و ساختار قانونی است. بهتر حقوق 
  دهد. وابسته با یکدیگر را نشان می

  
1 legal structure and security of property rights 
2 Rodrick 
3 Acemoglu, Johnson, & Robinson (2001) 
4 Acemoglu et al. (2005) 
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۶۶ 

  سایر عوامل مؤثر بر کیفیت نهادها ۳
 در حوزه بررسی نقش و جایگاه نهادها در رشد اقتصادی، مطالعاتی که بر روی نحوه و

پردازند که منجر  شناسایی دالیلی می اند به چگونگی توسعه نهادها در گذر زمان متمرکز شده
شده است. روش کیفیت در کشورهای مختلف  گیری نهادهای باکیفیت یا بی به شکل

ویژگی یا رویدادی  (نظیر یک، یافتن یک ابزار مرتبط ها پژوهش معمول در بیشتر این
ا که در ز های گذشته رخ داده باشد. در ادامه به دو ویژگی برون ست که در زمان) ازا برون

   شود. گرفته، اشاره می مطالعه حاضر مورداستفاده قرار
  ۱ جدول

  های نهادی  ضریب همبستگی داده
 کنندگی تنظیم ساختار قانونی حقوق سیاسی آزادی مطبوعات دموکراسی  

          ۰٫۸۴  آزادی مطبوعات
        ۰٫۹۳  ۰٫۹۴  حقوق سیاسی
     ۰٫۶۴  ۰٫۶۹  ۰٫۵۱  ساختار قانونی

    ۰٫۵۷  ۰٫۴۵  ۰٫۵۳  ۰٫۳۹كنندگي تنظيم
  ۰٫۶۵  ۰٫۶۴  ۰٫۳۳  ۰٫۴۱  ۰٫۲۴  پول سالم

  شرایط جغرافیایی ۱ . ۳
وایی مناسب در قرون گذشته امکان تداوم سکونت جمعیت و وه  شرایط جغرافیایی و آب

زیستی ناشی از شرایط مناسب  یطآورد. پایداری شرا گیری از منابع را فراهم می بهره
گیری نهادهای باکیفیت  شود که امکان شکل سرمایه انسانی میوهوایی، منجر به انباشت  آب

  ۲زای عرض جغرافیایی اثر ویژگی برون )۲۰۰۸( ویلر و بالته برانچ ۱.سازد را مهیا می
بر کیفیت نهادها  ابزار سنجش شرایط جغرافیایی عنوان بهرا   )فاصله از خط استوا(قدرمطلق 
تأثیر  دلیل شرایط خاص خود، تحت مناطق جغرافیایی بهبراین، برخی  کنند. عالوه ارزیابی می
کنترل آثار  منظور بهاند.  های خارجی قرار داشته زایی همچون جنگ و دخالت عوامل برون

  توان متغیرهای مجازی را برای این مناطق تعریف کرد. این رخدادها بر کیفیت نهادها، می

  
1 Sokoloff & Engerman (2000) 
2 latitude 
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۶۷

  سازی مستعمره فرایند ۲ . ۳
تحت استعمار قرارگرفتن مناطق مختلف دنیا توسط  فرایند) ۲۰۰۱و همکاران ( ۱اوغلو عجم

دهنده کیفیت نهادهای این دسته از  زای توضیح عامل برون عنوان بهکشورهای اروپایی را 
کننده کیفیت عملکرد  زیست را تعیین زایی محیط گیرند. آنها میزان بیماری مناطق به کار می

 عنوان بهومیر مهاجران اولیه  استعمار تلقی کرده و از نرخ مرگاستعمار در کشورهای تحت 
کنند. بر پایه این مطالعات، در  زیست استفاده می زایی محیط سنجه درجه بیماری
اولیه اندک  ۲ومیر مهاجران زایی محیط بسیار پایین بوده و نرخ مرگ مستعمراتی که بیماری

اند. درنتیجه  و تشکیل جمعیت داشتهبوده است، مهاجران تمایل بیشتری برای سکونت 
نهادهایی که عمدتًا در این دسته از مستعمرات شکل گرفته بر پایه نهادهای کارآمد، 

پایه حقوق مالکیت بوده است؛ چراکه اکثریت جمعیت ساکن را خود مهاجران  باکیفیت و بر
و نرخ های مختلف بوده  اند. اما در مناطقی که محیط، مستعد بیماری تشکیل داده

ومیر مهاجران اولیه باال بوده است، مهاجران تمایل کمتری به سکونت داشته و عمده  مرگ
کردن  اند بر پایه نقض حقوق مالکیت و خارج ها شکل داده نهادهایی که در این سرزمین

  ها و منابع موجود بوده است.  ثروت

  نتایج تحلیلو  پژوهشمدل  ۴
زا  روش معمول در سنجش اثر وابستگی به منابع بر کیفیت نهادها، استفاده از یک ابزار برون

زا جهت بررسی این  ابزار برون عنوان به GDP، سهم صادرات منابع از پژوهشاست. در این 
تگی به منابع، اثر اثر انتخاب شده است. منطق استفاده از این ابزار این است که اگر وابس

از  پستوجهی بر کیفیت نهادها در کشورهای نفتی بگذارد، منطقی است که  قابلمستقیم و 
های قیمتی و افزایش چشمگیر درآمدهای منابع بتوان به نحو خوبی اثر تضعیف   تکانهوقوع 

های قیمتی نفت و منابع معدنی از سال   تکانهکه عمده  توجه به این نهادها را مشاهده کرد. با
ها،  برای این سال GDP، میانگین سهم صادرات منابع از ه استرخ دادبه بعد  ۱۹۷۰
قرار  مورداستفادهمعیار مناسبی جهت سنجش میزان وابستگی به منابع  عنوان بهتواند  می

  گیرد. 
از یک طرف  بایدشود  کار گرفته می تخمین تغییرات کیفی نهادها به منظور بهمدلی که 

و از طرف دیگر تغییرات تدریجی  درنظرگرفتهنهادها را  بتواند اثر عوامل دیگر مؤثر بر کیفیت
  

1 Acemoglu 
2 Settler Mortality 
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و اندک نهادها در طول زمان را نشان دهد. با توجه به تغییرات تدریجی و اندک نهادها در 
، ۱۹۷۰، سال   های قیمتی  تکانهساله از زمان آغاز  طول زمان، یک بازه زمانی حدودًا بیست

تا  ۱۹۹۰های  سال   های پس از این بازه رای سالشده و میانگین کیفیت نهادها ب درنظرگرفته
کشوری است  ۱۲۳شامل  پژوهشنمونه آماری  درنتیجهگیرد.  ، مورد سنجش قرار می۲۰۰۰

های زمانی فوق برای آنها موجود  های نهادی و شاخص وابستگی به منابع در بازه که داده
 شود تغیر مستقل تعریف میچهار دسته م پژوهش، در مدل باالبه موارد  توجهاست. بابوده 

  پردازیم. که در ادامه به معرفی آنها می
 یافتگی  سطح توسعه  

تأثیر  تکامل نهادهای آن کشور را در آینده تحت فرایندتواند  یافتگی هر کشور می میزان توسعه
 یقرار دهد. کشورهای با سطح رفاه و توسعه مناسب، امکان تشکیل سرمایه انسانی بهتر

لگاریتم درآمد  پژوهشتوانند نهادهای بهتری را شکل دهند. در این  می درنتیجهداشته و 
شده است. سال انتخابی  درنظرگرفتهیافتگی  شاخص توسعه عنوان به ۱۹۷۰سرانه سال 

های قیمتی نفتی بوده و مستقل از سایر   تکانهشده که پیش از وقوع  درنظرگرفتهای  گونه به
، این است که تغییرات کیفیت نهادها را برای پژوهشهدف  ،واقعا باشد. درمتغیره
 منابع صاحبنفتی که منجر به ایجاد وابستگی در کشورهای  های تکانههای پس از وقوع  سال

های قیمتی، از  از وقوع شوک پیششده، مورد مطالعه قرار دهد. مسلماً کشورهایی که 
توانند نهادهای بهتری را  لقوه، میاند، به طور با یافتگی مناسبی برخوردار بوده سطح توسعه

کنترل این اثر در  منظور به، ۱۹۷۰در آینده شکل دهند. متغیر لگاریتم درآمد سرانه در سال 
 مدل وارد شده است.

 شاخص وابستگی به منابع  
تا  ۱۹۷۰را برای هر کشور در بازه زمانی  GDPاین متغیر میانگین سهم صادرات منابع از 

عنوان  ابتدا سهم صادرات نفت و منابع معدنی به پژوهش. در این گیرد اندازه می ۱۹۸۹
منظور تحلیل حساسیت نتایج، از سهم  قرار گرفته و سپس به مورداستفادهشاخص اصلی 

تر استفاده شده  یک شاخص کلی عنوان به) نیز GDP  )NATXPصادرات کل منابع به 
 است.

 تحوالت مناطق جغرافیایی  
ویژه در برخی  تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری بهدر طول چند دهه گذشته، 

مناطق جغرافیایی خاص رخ داده که از این میان سه منطقه جغرافیایی آفریقا، خاورمیانه، 
های داخلی، کودتا  آمریکای جنوبی و مرکزی شاهد بیشترین تغییر و تحوالت از قبیل جنگ

گرفتن کیفیت نهادهای این  تأثیر قرار کان تحتاند. از آنجا که ام های خارجی بوده و دخالت
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۶۹

گونه تحوالت وجود دارد، برای هر یک از این مناطق جغرافیایی یک  دسته از کشورها از این
 متغیر مجازی تعریف شده تا اثر مربوط به این تحوالت را کنترل نماید.

 استعمار  
گیری نهادها در  سیر شکل ۱۹تا  ۱۵ سدهاستعمار یک پدیده تاریخی طوالنی است که از 

 کشور اثر مربوط به عملکرد دو پژوهشداده است. در این  تأثیر قرار مستعمرات را تحت
استعمارگر انگلیس و فرانسه بر کیفیت نهادها با استفاده از دو متغیر مجازی برای تفکیک 

کشور بر  کشورهای مستعمره انگلیس از فرانسه و کنترل عملکرد هر یک از این دو
 ۱صورت رابطه  به پژوهشبه توضیحات فوق، مدل  توجهشان تعریف شده است. با مستعمرات
  خواهد بود.

)۱(   = + ∑ .۲
۱ + ∑ .۳

۱ + ∑ .۲
۱ + , = ۱, … , ۶    

های نهادی جداگانه  متغیر شاخص کیفیت نهادها است که برای هر یک از گروه نماد 
) است که اثر مربوط به LGDP70( ۱۹۷۰لگاریتم درآمد سرانه در سال  :۱ شود. میتعریف 

:  کند. های قیمتی بر کیفیت نهادها را کنترل می  تکانهاز وقوع  پیشیافتگی  سطح توسعه
تا  ۱۹۷۰) در بازه زمانی GDP )MINXPمیانگین سهم صادرات نفت و منابع معدنی از 

)، AFترتیب متغیرهای مجازی مربوط به مناطق آفریقا ( به ۳ و ۲، ۱ است. ۱۹۸۹
که اثر تحوالت سیاسی و  هستند) CSAM) و آمریکای مرکزی و جنوبی (MEخاورمیانه (
ترتیب  به Z۲ و ۱ کنند. داده در این مناطق را بر کیفیت نهادها کنترل می اجتماعی رخ

که  هستند) F-FRENCHرانسه () و فF-BRITمتغیرهای مجازی برای مستعمرات انگلیس (
کننده اثر  ضریب بیان ۲ کنند. اثر عملکرد این کشورها بر مستعمرات سابقشان را کنترل می

مقدار این ضریب مثبت و معنادار باشد، فرضیه  که درصورتیوابستگی به منابع است. 
  شود.  رد می پژوهش

در ادامه، نتایج حاصل از برآورد مدل به تفکیک نهادهای سیاسی و اقتصادی ارائه شده و 
   شود. آزمون می پژوهشبا توجه به این نتایج، روایی فرضیه 

  نهادهای سیاسی ۱ . ۴
دهد که وابستگی  نشان می ۲آمده برای نهادهای سیاسی، در جدول   خالصه نتایج به دست

به درآمدهای نفتی و معدنی، اثر معنادار و تخریبی بر کیفیت نهادهای سیاسی اعم از 
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که با افزایش  طوری نده و محدودکننده قدرت داشته، بهکن کننده، تسهیل نهادهای توزیع
یابد. این موضوع با توجه به مبانی نظری  وابستگی، کیفیت این نهادها کاهش می

شده در ادبیات نظری دور از انتظار نیست. در ادامه به بررسی تفصیلی نتایج به دست  مطرح
  پردازیم. آمده برای هر گروه از نهادها می

 کننده سیاسی: شاخص دموکراسی نهاد توزیع ۱ . ۱ . ۴
دهد  آمده برای شاخص دموکراسی نشان می دست ضریب منفی و معنادار متغیر وابستگی به

کننده قدرت را در  ، کیفیت نهادهای توزیع۱۹۸۹تا  ۱۹۷۰ابع در دوره وابستگی به من
کاهش داده است.  ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰نفتی و معدنی برای دوره  منابع صاحبکشورهای 

ها از درآمدهای سرشار منابع برخوردارند، تمایل به  ازآنجاکه در این دسته از کشورها، دولت
چه میزان وابستگی بیشتر شود، تمایل به تمرکز هرت در آنها افزایش خواهد یافت. تمرکز قدر

کننده قدرت کمتر  و انحصار قدرت در دستگاه حاکمه بیشتر و کیفیت نهادهای توزیع
دهد کشورهای با درآمد سرانه بیشتر در سال  آمده نشان می دست به شود. معناداری نتایج می

دست آورند. بر پایه  به ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰اند سطح دموکراسی باالتری را در دوره  توانسته ۱۹۷۰
ویژه خاورمیانه  این نتایج، ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی کشورهای منطقه آفریقا و به

طور معناداری منفی بوده، اما درخصوص کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی اثر  به
ا، معناداری مشاهده نشد. همچنین کیفیت آزادی مطبوعات در مستعمرات سابق بریتانی

  در مورد مستعمرات سابق فرانسه اثر معناداری مشاهده نشده است. که درحالیبهتر بوده، 

 کننده سیاسی: شاخص آزادی مطبوعات نهاد تسهیل ۲ . ۱ . ۴ 
آمده برای شاخص آزادی مطبوعات حاکی از  دست ضریب منفی و معنادار متغیر وابستگی به

کننده  موجب تضعیف کیفیت نهادهای تسهیلآن است که وابستگی به منابع نفتی و معدنی، 
اساس، با افزایش درجه وابستگی  اینسیاسی در کشورهای صاحب این منابع شده است. بر
های رقیب و مخالف نظام حاکم به  به منابع، میزان تمرکز قدرت بیشتر و دسترسی گروه

تری را بر های بیش اساس قدرت حاکم کنترل و نظارت همینقدرت محدودتر خواهد شد. بر
که ممکن است  آنجا ویژه در حوزه رسانه و مطبوعات اعمال خواهد کرد تا صدای مخالف به
  های مخالف و رقیب را از داشتن رسانه و روزنامه در جامعه محروم سازد. بسیاری از گروه
دهد که کشورهای با درآمد سرانه بیشتر در  طور معناداری نشان می آمده به دست نتایج به

دست  به ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰اند سطح آزادی مطبوعات باالتری را در دوره  توانسته ۱۹۷۰سال 
آورند. بر پایه این نتایج، ضرایب مربوط به متغیر مجازی کشورهای منطقه آفریقا و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 19

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-109-fa.html
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  خاورمیانه
طور معناداری منفی بوده، اما درخصوص کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و همچنین  به

اثر معناداری مشاهده نشد. همچنین ضریب مربوط به مستعمرات  مستعمرات سابق فرانسه
  سابق بریتانیا مثبت و معنادار است.

 نهاد محدودکننده سیاسی: شاخص حقوق سیاسی ۳ . ۱ . ۴
آمده برای شاخص حقوق سیاسی نشان  دست ضریب منفی و معنادار متغیر وابستگی به

تخریب نهادهای محدودکننده سیاسی در  دهد وابستگی به منابع نفتی و معدنی، منجر به می
کشورهای صاحب این منابع شده است. بر این اساس، با افزایش درجه وابستگی به منابع، 

های سیاسی کمتر  میزان دخالت صاحبان قدرت در زندگی سیاسی شهروندان بیشتر و آزادی
 ۱۹۷۰ر در سال دهد کشورهای با درآمد سرانه بیشت آمده نشان می دست شده است. نتایج به

به دست آورند. بر پایه  ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰اند سطح حقوق سیاسی باالتری را در دوره  توانسته
طور معناداری  این نتایج، ضرایب مربوط به متغیر مجازی کشورهای منطقه خاورمیانه به

منفی بوده، اما درخصوص کشورهای آفریقایی، آمریکای مرکزی و جنوبی و همچنین 
سابق فرانسه اثر معناداری مشاهده نشد. همچنین ضریب مربوط به مستعمرات مستعمرات 

  سابق بریتانیا مثبت و معنادار است.
  ۲جدول 

  های سیاسی نتایج برآورد شده برای نهاد
کننده (آزادی  تسهیل  کننده (دموکراسی) توزیع  

  مطبوعات)
محدودکننده (حقوق 

  سیاسی)
C )۰٫۰۰ (۱۳٫۸۱-  )۰٫۰۰ (۱۴٫۶۲-  )۰٫۰۰ (۱۱٫۲۵-  

LGDP70 )۰٫۰۰ (۲٫۹۲  )۰٫۰۰ (۱٫۵۶  )۰٫۰۰ (۱٫۲۴  
MINXP )۰٫۰۰ (۱۳٫۱۸-  )۰٫۰۰ (۵٫۱۴-  )۰٫۰۰ (۴٫۲۵-  

AF )۰٫۰۰ (۳٫۸۵-  )۰٫۱۴ (۰٫۷۵  )۰٫۰۳ (۰٫۸۷  
ME )۰٫۰۰ (۷٫۹۵-  )۰٫۰۰ (۲٫۳۴-  )۰٫۰۰ (۲٫۰۳-  

CSAM )۰٫۱۸ (۱٫۲۸  )۰٫۵۸ (۰٫۲۲  )۰٫۵۴ (۰٫۱۹  
F-BRIT )۰٫۲۵ (۱٫۰۶  )۰٫۰۹ (۰٫۶۴  )۰٫۰۹ (۰٫۵۰  

F-FRENCH )۰٫۸۹ (۰٫۱۸-  )۰٫۰۰ (۰٫۵۱  )۰٫۹۳ (۰٫۰۴  
  F ۰٫۰۰  ۰٫۰۰  ۰٫۰۰آماره 

۲R ۰٫۶۳  ۰٫۵۷  ۰٫۶۴  شده تعدیل  
  احتمال مربوط به آزمون فرض برابری ضریب مربوطه با مقدار صفر در داخل پرانتز ارائه شده است. یادداشت. 
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  نهادهای اقتصادی  ۲ . ۴ 
  شود. تفسیر می ۳آمده برای هر گروه از نهادهای اقتصادی مطابق جدول  دست نتایج به

 نهاد محدودکننده اقتصادی: شاخص ساختار قانونی و حقوق مالکیت ۱ . ۲ . ۴
ضریب منفی و معنادار به دست آمده برای شاخص ساختار قانونی و حقوق مالکیت به معنی 

اعث تضعیف کیفیت نهادهای محدودکننده آن است که وابستگی به منابع نفتی و معدنی، ب
اقتصادی در کشورهای صاحب این منابع شده و با افزایش درجه وابستگی به منابع، میزان 

های اقتصادی کمتر  دخالت صاحبان قدرت در حقوق اقتصادی شهروندان بیشتر و آزادی
تر در سال دهد که کشورهای با درآمد سرانه بیش شده است. نتایج به دست آمده نشان می

نایل آیند. بر  ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰اند به سطح حقوق اقتصادی باالتری در دوره  توانسته ۱۹۷۰
پایه این نتایج، ضرایب مربوط به متغیر مجازی کشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقا، 

طور معناداری منفی بوده، اما درخصوص مستعمرات سابق  آمریکای مرکزی و جنوبی به
  ه اثر معناداری مشاهده نشد.بریتانیا و فرانس

 کنندگی کننده اقتصادی: شاخص تنظیم نهاد تسهیل ۲ . ۲ . ۴ 
کنندگی حاکی از آن است که وابستگی به منابع نفتی و  ضریب منفی و معنادار شاخص تنظیم

کننده اقتصادی در کشورهای صاحب این  معدنی، موجب تضعیف کیفیت نهادهای تسهیل
اساس، با افزایش درجه وابستگی به منابع، میزان دسترسی فعاالن منابع شده است. بر این 

آمده کشورهای با  دست شود. مطابق نتایج به های اقتصادی کمتر می اقتصادی به فرصت
کننده اقتصادی با کیفیت باالتری در  نهادهای تسهیل ۱۹۷۰درآمد سرانه بیشتر در سال 

ایج، ضرایب مربوط به متغیر مجازی کشورهای اند. بر پایه این نت داشته ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰دوره 
طور معناداری منفی بوده، اما درخصوص آمریکای مرکزی و  منطقه خاورمیانه و آفریقا به

جنوبی و مستعمرات سابق فرانسه اثر معناداری مشاهده نشد. همچنین ضریب مربوط به 
  مستعمرات سابق بریتانیا مثبت و معنادار است.
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 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۷۳

  شده برای نهادهای اقتصادینتایج برآورد ۳جدول 

محدودکننده (حقوق   
  )قانونی

کننده  تسهیل
  )کنندگی تنظیم(

  )پول سالمکننده ( توزیع

C )۰٫۰۰ (۳٫۳۴-  )۰٫۰۲ (۱٫۸۲  )۰٫۳۰ (۱٫۷۲  
LGDP70 )۰٫۰۰ (۱٫۴۰  )۰٫۰۰ (۰٫۵۵  )۰٫۰۰ (۰٫۸۶  
MINXP )۰٫۰۳ (۲٫۱۰-  )۰٫۰۲ (۲٫۰۰-  )۰٫۰۷ (۳٫۲۳-  

AF )۰٫۰۰ (۱٫۰۰-  )۰٫۰۲ (۰٫۶۴-  )۰٫۰۰ (۲٫۱۲-  
ME )۰٫۰۱ (۱٫۱۱-  )۰٫۰۰ (۱٫۳۹-  )۰٫۳۲ (۰٫۷۷  

CSAM )۰٫۰۰ (۱٫۶۶-  )۰٫۸۷ (۰٫۰۳  )۰٫۰۰ (۱٫۳۷-  
F-BRIT )۰٫۲۷ (۰٫۲۵  )۰٫۰۰ (۰٫۷۷  )۰٫۴۹ (۰٫۲۹  

F-FRENCH )۰٫۸۰ (۰٫۰۸  )۰٫۰۶ (۰٫۰۶  )۱٫۱۸ (۱٫۱۸ 
  F ۰٫۰۰  ۰٫۰۰  ۰٫۰۰آماره 

۲R ۰٫۴۰  ۰٫۵۲  ۰٫۷۸  شده تعدیل  

 کننده اقتصادی: شاخص پول سالم نهاد توزیع ۳ . ۲ . ۴
ه ضریب منفی و معنادار متغیر متناظر با شاخص پول سالم وابستگی به منابع نفتی و ب باتوجه

کننده اقتصادی در کشورهای صاحب این  معدنی، منجر به تضعیف کیفیت نهادهای توزیع
ی به منابع، کیفیت سیاستگذاری اساس، با افزایش درجه وابستگ منابع شده است. براین

آمده نشان  دست شود. نتایج به آورند، کمتر می پولی و مالی که ثبات اقتصادی را پدید می
اند کیفیت باالتری را در  توانسته ۱۹۷۰دهد کشورهای با درآمد سرانه بیشتر در سال  می

ضرایب مربوط به دست آورند. بر پایه این نتایج،  به ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰سیاست پولی در دوره 
طور معناداری منفی  متغیر مجازی کشورهای منطقه آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی به

بوده، اما درخصوص خاورمیانه و مستعمرات سابق انگلیس اثر معناداری مشاهده نشد. 
  همچنین ضریب مربوط به مستعمرات سابق فرانسه مثبت و معنادار است.

  گیری نتیجه ۵
دهد،  ها را پوشش می نهاد، طیف وسیعی از قواعد، قوانین و سیاست که واژه ازآنجا
تواند منجر به بروز خطا در  ، مینفرین منابعکارگیری مبهم و کلی این عنوان در ادبیات  به

نهاد همچون جعبه سیاهی است که همگان به  ،ها شود. درواقع گیری ها و نتیجه تحلیل
عترفند، اما کمتر به محتوای آن توجه شده است. اهمیت و نقش آن در تبیین علت پدیده م

شناسایی محتوای این جعبه سیاه، الزم است تفکیک مناسبی بر اساس کارکرد و  منظور به
  نقش نهادها در اقتصاد صورت پذیرد.
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۷۴ 

دهنده انگیزه فعاالن سیاسی و اقتصادی بوده و نقش اصلی را در رشد یا  نهادها، شکل
گر رابطه صاحبان قدرت با  دارند. نهادها را از این منظر که تنظیم برعهدهماندگی جامعه  عقب

توان به نهادهای حاکمیتی و  شهروندان عادی و یا شهروندان عادی با یکدیگر هستند، می
غیرحاکمیتی تقسیم کرد که نهادهای حاکمیتی خود به نهادهای سیاسی و اقتصادی تقسیم 

ع قدرت، تسهیل دسترسی فعاالن سیاسی به شوند. نهادهای سیاسی نیز سه نقش توزی می
دارند. بر پایه این سه نقش، نهادهای  برعهدهقدرت و حفظ حقوق آنها در برابر حاکمان را 

کننده و نهادهای محدودکننده  کننده، نهادهای تسهیل سیاسی به سه گروه نهادهای توزیع
منابع اقتصادی،  شوند. نهادهای اقتصادی نیز سه نقش توزیع قدرت سیاسی تقسیم می

های اقتصادی و حفظ حقوق اقتصادی آنها در  تسهیل دسترسی فعاالن اقتصادی به فرصت
دارند. بر پایه این سه نقش، نهادهای اقتصادی به سه نوع  برعهدهبرابر صاحبان قدرت را 

شوند. نهادهای  کننده و محدودکننده اقتصادی تقسیم می کننده، تسهیل نهادهای توزیع
ذار مالی و پولی تقسیم شده که ننده اقتصادی نیز خود به دو گروه نهادهای سیاستگک توزیع
 برعهدهویژه در کشورهای نفتی، نقش اصلی را در توزیع منابع و ایجاد ثبات اقتصادی  به

  دارند.
طور مشابه کیفیت انواع مختلف نهادها  اساس، وابستگی به نفت و منابع معدنی، به اینبر

که با افزایش وابستگی کیفیت  طوری تضعیف کرده است؛ به منابع صاحبرا در کشورهای 
شود. این اثر با تغییر شاخص وابستگی و استفاده از سهم کل صادرات  نهادها کمتر می

از وابستگی به منابع  پیشیافتگی در دوره  شود. سطح توسعه منابع طبیعی، نیز مشاهده می
داشته است.  پس از آنهای نهادی در دوره  طبیعی، اثر مثبتی بر کیفیت تمامی گروه

درمقابل، شرایط محیطی حاکم بر مناطق جغرافیایی خاورمیانه و آفریقا موجب کاهش 
کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی در این گروه از کشورها شده است. در حوزه نهادهای 

قدرت، کاهش  سیاسی، وابستگی به منابع و افزایش درآمد منابع، تمایل به تمرکز بیشتر
های رقیب به  سطح آزادی مطبوعات، سانسور اخبار و اطالعات و کاهش دسترسی گروه

قدرت را افزایش داده است. در حوزه نهادهای اقتصادی، وابستگی به منابع، موجب افزایش 
قضایی، مصادره اموال  نظامها و  نقض حقوق مالکیت اقتصادی افراد، دخالت در روند دادگاه

ها به درآمدهای فعاالن بخش خصوصی،  دلیل عدم وابستگی اقتصادی حکومت ها به و دارایی
های پولی و مالی  ثباتی سیاست ها، کاهش سالمت نظام قضایی و بی گیری انواع رانت شکل

  شده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 19

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-109-fa.html


 
 

 

 بر كيفيت نهادها یعیبه منابع طب یاثر وابستگ ۱۷۵

  فهرست منابع
دانشکده ، )نامه کارشناسی ارشد ایانپ( اثر وابستگی به نفت بر کیفیت نهادها). ۱۳۸۹، ر. (آنی بخشی

  ، تهران.مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
Acemoghlu, D., Johnson S., & Robinson J. A. (2005). Institutions as a 

fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion, & S. N. Durlauf 
(Eds.), Handbook of economic  growth (pp. 384-473), North-Holland: Elsevier. 

Acemoglu, D., Johnson S., & Robinson J. A. (2001). The colonial origins of 
comparative development: An empirical investigation. American 
Economic Review, 91, 1369-1401. 

Auty, R. M. (2000). Resource abundance and economic development, Oxford 
University Press. 

Bhattacharyya, S. (2009), Unbundled institutions, human capital and 
growth, Journal of Comparative Economics, 37, 106-120. 

Boschini, A., Petterson, J., & Roine, J. (2007). Resource curse or not: A question 
of appropriability. Scandinavian Journal of Economics, 109(3), 593-617. 

Brunnschweiler, C. N., & Bulte, H. E. (2008). The resource curse  revisited 
and revised: A tale of paradoxes and red herrings, Journal of  
Environmental Economics and Management, 55(3), 248-64. 

Gylfason, T. (2004). Natural resource and economic growth: From  dependence to 
diversification (Discussion Paper Series No. 4804). Center for  Economic 
Policy Research. 

Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and resource curse. 
The Economic Journal, 116(508), 1-20. 

North, D. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97-112.  
Rodrik, D. (2005). Growth strategies, In P. Aghion, & S. N. Durlauf (Eds.), 

Handbook of economic  growth (pp. 967-1014), North-Holland: Elsevier. 
Sala-i-Martin, X., & Subramanian, A. (2003). Addressing the natural resource 

curse: an illustration from Nigeria, NBER Working Paper 9804. 
Sokoloff, K., & Engerman, S. (2000). Institutions, factor endowments, and paths of 

development in the new world, Journal of Economic Perspectives. 14, 217-232. 
Torvik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare, Journal of 

Development Economics, 67(2), 455-70. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            19 / 19

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-109-fa.html
http://www.tcpdf.org

