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 چکیده 

  ر یاخ  یدهه ها   یمباحث ط  ن یاز مهمتر  یکی  یبر عملکرد  اقتصاد  یعیوفور منابع طب   ریتاث
ا است.  بوده  کشور  م  نی در  همواره  و صاحب  انیموضوع  اقتصاد کارشناسان  محل    ینظران 

نکته قابل توجه ا بوده است.  به اهم  ن یمناقشه  نهادها در عملکرد    تی است که توجه  نقش 
کل  یاقتصاد صورت  به  جزئ  چهو    ی چه  صورت  اند  ی به  اکثر  توافق  مورد    شمندان یامروزه 
بررسی  . باشد  یم  یاقتصاد به  این مطالعه    بر   نهادی  کیفیت  و   طبیعی  منابع  وفور  تاثیر  در 

  از   استفاده  رونق پرداخته شده است. برای این منظور با  و   رکود   هایرژیم  در  اقتصادی   رشد
زمانی    اثر   سوئیچینگ   مارکوف  رژیم   تغییر   و   چرخشی  مدل بازه  طی  مطالعه  متغیرهای 

میزان مواجهه    گردد. طبق نتایج تخمین مدل، مورد بررسی واقع می  1399تا سال    1373
همچنین    باشد.می   مدل  در  رونق  دوره  16  مقابل  در  دوره رکود  10  حاضر  تحقیق  اقتصاد در

  و  نرخ رشد درآمدهای نفتی  افزایش  با  و   دوم یعنی دوران رونق  رژیم  در  نتایج تخمین  طبق
اول یعنی دوران رکود منجر به    منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و در رژیم  کیفیت نهادی

 شده است. صادیکاهش نرخ رشد اقت

کلیدی:  واژه کیفیت  منابع  وفورهای    رژیم   تغییر  مدلاقتصادی،    رشد  نهادی،  طبیعی، 

 . سوئیچینگ مارکوف
 .JEL :C24  ،E52  ،G12  ،G32  ،G19بندی طبقه
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 مقدمه-1
ضرورت از  نهادی  کیفیت  نظر امروزه  از  موضوع  این  و  است  پایدار  و  سالم  اقتصاد  های 

های انجام شده  اجتماعی اهمیت بسیار فراوانی دارد. به استناد پژوهشپژوهشگران علوم  

( جهانی  بانک  حال  1989توسط  در  کشورهای  اقتصاد  کندی  عمده  دالیل  از  یکی   )

می نامطلوب  حاکمیت  از  ناشی  مانند  توسعه  مفاهیمی  مطالعات  این  استناد  به  باشد. 

های  میمه مواجهه با چالشتواند ض حکمرانی خوب، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون می

مقوله سایر  و  فساد  دموکراسی،  بطورکلی  توسعه،  باشد.  داشته  دنبال  به  را  مرتبط  های 

توسعه   رشد  مهم  موانع  از  یکی  موثر  حاکمیت  نبود  و  دولتی  حاکمیت  ناکارآمدی 

میمی راحتی  به  فساد  که  است  معتقد  منتسکیو  که  جایی  تا  نظام  باشد،  یک  تواند 

توان گفت  الم را به یک نظام مضر و ناسالم تبدیل نماید. در نتیجه میسیاسی مفید و س

و   اداری  فساد  یافتگی،  توسعه  عدم  خصوص  در  علت  مهمترین  شاید  و  مهم  علت  که 

اقتصادی باشد که خود این پدیده ریشه در نبود حاکمیت موثر و کیفیت نهادی دارد. بر 

ای نظری  مبانی  و  پژوهش  ادبیات  از  که  آنچه  میاساس  استنباط  موضوع  در  ن  شود، 

-گریزی، علت اساسی را میهایی مانند قانونخصوص پیامدهای فساد اقتصادی و پدیده

توان در نبود حاکمیت موثر و کیفیت مقررات دانست، چرا که اگر بدنه اجرایی و ساز و  

پدیده با  بتواند  آمره  و مقررات  قواعد  اداری و همچنین  نظام  اجرایی  مورد  های  کارهای 

انتظار   توان  باشد، می  برخوردار  پویایی الزم  و  انعطاف  از  و  تطبیق دهد  را  اشاره، خود 

ایجاد   برای  طلب  فرصت  افراد  تمایل  کاهش  همچنین  و  ها  پدیده  این  آثار  کاهش 

  نادرست وفور منابع طبیعی باعث رواج برخورد    های غیر رسمی را داشت. از طرفی تشکل

برخی اقتصاددانان اثرات اقتصاد کالن و تغییرات در    .است  هها با اقتصاد شدبرخی دولتـ

کرده مطالعه  را  منابع طبیعی  بخش  نتیجه یک شوک در  در  تولیدی  به  ساختار  که  اند 

شده  معروف  هلندی  همکاران )  است  بیماری  و  این  (2022،  1کانشبا  وجود،  این  با   .

تخصی فرایند  در  داخلی  پول  ارزش  افزایش  تنها  فکری  را  چارچوب  عوامل  مجدد  ص 

می حالت    ،دهدتوضیح  در  شود.  منتج  اقتصادی  رشد  بلندمدت  مفاهیم  از  اینکه  بدون 

شود فرایند  بیماری هلندی افزایش ارزش پول داخلی در اثر وفور منابع طبیعی باعث می

 
1 Kansheba et al. 
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آسیب صادرات  شود رشد  گرگوریو،   پذیر  و  کشورهای    (.2002  1)براوواورتگا  بنابراین 

های نقتی،  صادرکننده منابع طبیعی، باید با بهبود مدیریت وجوه حاصل از فروش ثروت

و   تولید  جدید  عوامل  بازار  بسط  برای  را  ثروتزمینه  به  تبدیل  تجدیدناپذیر  های 

 کشورهای .  شوند  زا شدن رشد اقتصادی فراهم آورند و باعث درونهای تجدیدپذیر  ثروت

نفتی  حال  در  کالن  متغیرهای  نااطمینانی  باالی   درجه دارای  ن ایرا جمله  از توسعه 

 اقتصادی  کالن  متغیرهای  سایر  و  ارز  رشد، تورم، نفت، نقدینگی، نرخ  هستند. اقتصادی 

 و نوسانات این اثرات  و بوده نوسان معرض  در بیشتر صنعتی کشورهای اقتصاد  به نسبت

 مشکالت گیریشکل به منجر اقتصادی متفاوت  های بخ در  تواندمی ها آن تداوم

بیشتری نوسانات کشورها این  در ساختاری  ها گردد.  شاخص  این   ایجاد  طریق از   در 

با و ریسک   اثر  تولید گذاران، برسرمایه تصمیمات و گذاریسرمایه بر  تاثیر نااطمینانی، 

این شاخص نوسانات  گذارد.  نقدینگی، سرمایه مهمی  تاثیر  هادر   و  گذاری، صادرات در 

 دارای بنابراین و داشت خواهد کشور ایران  در واردات، تولید و در نهایت رشد اقتصادی 

نفتی و    است. کشورها  اقتصادی  مسئولین برای  باالیی بسیار  اهمیت بنابراین درآمدهای 

  (. از 1393،  2شوشتری)   کندایفا میتولید و رشد اقتصادی  مدیریت آن نقش مهمی در  

چشم  که   است  این   غالب   دید  طرف  یک افزایش  به  منجر    برای  مالی  منابع  گیرنفت 

  معتقدند   برخی از اقتصاددانان   دیگر،  طرف   از.  شودمی  ایران  در   گذاری سرمایه  و  مصرف

ضعف وجود  کشور  که  در  نهادینه  و  در   ایران  ساختاری  موانع  برخی  وجود  به    منجر 

و  درآمدهای  پتانسیل   از   مناسب  استفاده   نتیجه   در.  شودمی  نفتی   رانت  ایجاد   نفتی 

  شده،   ایران  در  تولید  و  مصرف  منجر به افزایش  در برخی مواقع  نفت  درآمد  باوجود آنکه

، 3)نظرپور و سلیمی   است  شده  سیاسی  و   اقتصادی  ماندگی  عقب  منجر به  در موارد دیگر

  نهادی   کیفیت   و  طبیعی   منابع  وفور   بنابرین هدف از مطالعه حاضر؛ بررسی تاثیر .  (1394

رونق است و بررسی خواهد شد که آیا درآمدهای    و  رکود  هایرژیم  در  اقتصادی  رشد  بر

سرشار نفتی، سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است و نقش نهادها در اتفاق افتادن  

  کارگیری رهیافت چرخشی پدیده نفرین منابع در کشور ایران تا چه حدی است که با به

می  ئیچینگ سو  مارکوف  رژیم  تغییر  و واقع  بررسی  مورد  تفصیل  در  همچنین    شود.به 

 
1 Bravo-Ortega & Gregorio 

2 Shoshtari (2014) 
3 Nazarpour & Salimi (2015) 
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مبانی نظری شامل   دوم  بخش ادامه ساختار مقاله به اینصورت تنظیم شده است که در

نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده  های مطرح و  تئوری

در آزمون سوم بخش است.  و  تحقیق  روش  استفادهمدل،  مورد  است.    های  شده  بیان 

ها و برآورد مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم  بخش چهارم نیز به نتایج آزمون

 گردد.گیری ارائه میخالصه و نتیجه 

   موضوع ادبیات-2

قیمتبررسی    -2-1 نفرین   نوسانات  و  نفت،  در      منابع  کشور  اقتصادی  رشد 

 دوران رکود و رونق 

متوالیدوره  عنوان  تحت  که  هستند  نوساناتی   تجاری  ادوار   تعریف   رونق  و   رکود  های 

فعالیتمی زمانی   رکود  است،  مرحله   دو  دارای  معموال   اقتصادی   هایشوند.  رونق.    که   و 

  زندگی   سطح  آمدن  پایین  و  رفاه  کاهش   و  فقر  گسترش  به  و  کندمی  افت  اشتغال  و  تولید

و   منجر  افراد   و   تولید  که  هنگامی  و  شودمی  رکود  دچار  اقتصادی   هایفعالیت  شود 

  اقتصاد   باشد،  توام  افراد  زندگی  سطح   رفتن   باال  و  رفاه  افزایش  با   و  شودمی  زیاد   اشتغال

  یابی زمان  و   گیریاندازه  برای  گرفته   انجام  تجربی  است. مطالعات  رونق  یا  بهبود   حال  در

  و   خطی   های مدل  در چارچوب  و  سنجی   اقتصاد  مختلف  هایروش  با   معموال   تجاری   ادوار

  به   مربوط   مطالعات  در   خطی  غیر  های مدل  از   استفاده   امروزه.  اندگرفته  انجام   غیرخطی 

  تجاری   ادوار   بودن  خطی   فرض   چون   است،   یافته   زیادی   گسترش   تجاری   ادوار   استخراج

  تولید   تغییرات  در  تقارن  عدم   باشد.می  مطالعات  برای این  واقعی  غیر  و  بزرگ  محدودیتی

  ادوار   مورد   در   بدیهی  هایمشخصه  این   از   یکی   و  انکار   قابل  غیر   های واقعیت  از   یکی 

  رفتار   اقتصاد   های فعالیت  که   است   این   از   حاکی   تجربی  شواهد  زیرا   باشد، می  تجاری 

بررساز طرفی    .دهدمی  نشان  خود  از  رونق  و  رکود  در  متفاوتی ق   یدر  بر    متیاثر  نفت 

از دست    1980را از اواسط دهه    شان تیاهم  ی خط  یهامدل  ، یاقتصاد  ی هاتیفعال   یرو

اثر مثبت    ، اتفاق افتاد  1980اول دهه    مهی نفت که در ن  متیکاهش ق  قتی در حق   ،دادند

  ی ها با مدل  سهی در مقا  یاقتصاد   ی هاتیفعال  ی بر رو  ی خط  ر یغ  یهادر مدل  یکوچکتر

 قرار  تأثیر تحت  نفت  قیمت هایشوک توسط   تواندمی رونق مدت  طول.  کرد  جاد ی ا  یخط

 هایشوک رابطه بین وجود مورد در  هایی نظریه  نفتی، های شوک رخداد  زمان  از گیرد.

شده اقتصادی کالن  متغیرهای  و  نفتی همیلتون   نظیر محققین  از بعضی است. مطرح 
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 متغیرهای تحوالت بین مستقیمی تنها رابطه نه ( معتقدند؛ 2013)  1( و مورک2013)

 آمدن  بوجود عامل نفتی های شوک  بلکه دارد،  وجود نفتی هایشوک و کالن  اقتصاد 

 جنگ  از پس رکود 8 از که  داد   ( نشان 2013است. همیلتون ) بوده اقتصادی رکودهای

 اثبات  از  بعد  است. بوده  نفتی  های شوک از  ناشی رکود  7 متحده، ایاالت  در  دوم  جهانی

 تحوالت  به  مطالعات  از  بخشی نفتی،  های شوک و اقتصادی  کالن  متغیرهای  بین  رابطه

 بلندمدت  و مدت کوتاه در نفتی  هایشوک اند. اثرات  پرداخته زمان  خالل در رابطه این

 های قیمت و  جدید شرایط با اقتصاد  که  میزانی در تواندمی زمانی  دوره است.  متفاوت

 نفت  قیمت  افزایش  کوتاه مدت،  در  مثال  عنوان باشد. به مؤثر گردد،  سازگار   جدید  نسبی 

 منابع  مجدد  بازتخصیص در اصطکاک  وجود  دلیل  به  و دارد  رشد اقتصادی   بر فوری  اثری

 مدتکوتاه اثرات ها،نااطمینانی رفتن بین از زمان  تا هافعالیت  توقف همچنین و

 اقتصادی  رفتار در  هاتعدیل برخی موجب مدت،  میان در اما  است.  بزرگتر نفتی  هایشوک

 نتیجه  در  که را خود درآمد کاهش  جایگزینی،  انجام  با  توانندمی اقتصادی آحاد  شود.می

 از ناشی  مشکالت(.  1393،  2)تورجی دهند   کاهش شده، مبادله ایجاد رابطه شدن وخیم

 شدت  به را  ایران  اقتصاد   نفتی،  درآمدهای  به حد  از  بیش اتکای  و  محصولی  تک اقتصاد 

-بی  .است داده قرار نفت  قیمت جهانی بهای نوسانات جمله از  خارجی عوامل تاثیر تحت

 اقتصاد برای نفت محل صادرات  از  دولت شده بینیپیش درآمدهای تحقق عدم تردید

 هایطرح اجرای بر تنها  نه دارد، عهده بر را بخش این انحصاری مالکیت دولت که ایران

 هاطرح و  هابرنامه و  اقتصاد آینده بر بلکه گذاشت،  خواهد تاثیر کشور اقتصاد و مختلف

 های بخش در  عدیده   مشکالت بروز موجب  نتیجه در  و  داشت خواهد مضاعفی  منفی  اثرات

همکاران می اقتصاد  مختلف و  عادلی  )مهدوی  بنابراین1391،  3شود   و  نفت قیمت   (. 

 اقتصادی رکود   و رونق محرک و برونزا عامل  یک  عنوان  به تواندمی آن  از  ناشی  درآمدهای 

 درآمدهای   به کشور  اقتصاد شدید  وابستگی  به  توجه با همچنین کند،  عمل  ایران  در

 خواهد نوسان   دچار را  اقتصادی متغیرهای  غالب  عامل،  این کنترل  از خارج  نوسان نفتی، 

 (.1393، 4کرد )بارانی 

 
1 Murek 
2 Toraji (2014) 
3 Mahdavi Adeli et al. (2012) 
4 Barani (2014) 
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  و  صادرکننده   کشورهای بر آن  قیمت   و  رشد نفت بر نفت  قیمت   نوسانات اثرکلی،  طور به

  واردکننده   کشورهای  برای  .گذاردمی  اثر  مختلف  هایمکانیسم  طریق  از  نفت  واردکننده

قیمت   اثر   .گذاردمی  اثر  حقیقی  هایفعالیت  بر  تقاضا   و  عرضه  کانال  دو  از   نفت  نفت، 

  در   افزایش  و  بوده  تولید  در  اصلی  نهاده  یک   خام  نفت  که  است  آنجایی  از  عرضه  طرف

  اثر   .دهدمی  کاهش   را  تولید  که  شود می  منجر  تولید   هایهزینه  افزایش  به  نفت   قیمت 

  مصرف  در   کاهش  باعث  نفت   قیمت  در  افزایش   که  است  طریق  این   از  تقاضا  طرف

  کاهش   را  (نفت  واردکننده  کشورهای  در) دسترسی    قابل  درآمد   کهاین  خاطر  شود، بهمی

  افزایش   زیرا  شود.می  گذاریسرمایه  در  کاهش  باعث  قیمت  در  افزایش  همچنین  .دهدمی

 دهد. می افزایش را  بنگاه نفت، هزینه  قیمت   در

  قیمت   از  باال   روند   از   دارند  که   اقتصادی  ساختار   به  توجه  با   نفت  صادرکننده  کشورهای 

  کشورها   این   اقتصاد  بر  متفاوتی  ها مکانیسم  از   نفت   قیمت   و   پذیرندنمی  زیادی   تأثیر  نفت

  کشورهای   از  بیشتری  درآمدهای  که  شودمی  باعث  نفت  قیمت   در   افزایش  .گذاردمی  اثر

  از   یکی  نفت  بخش  همچنین  .شود  منتقل  نفت  صادرکننده  کشورهای  به  نفت  واردکننده

  افزوده   ارزش   در   زیادی   سهم   که   است   نفت  صادرکننده   کشورهای   اقتصادی   هایبخش

افزایش   کشورها  این   جذب   افزایش  و   بخش  این   رونق  باعث  نفت  قیمت  دارد. 

  منجر   کل در دوران رونق  تولید  در  افزایش  به  که  شده  خارجی   و  داخلی  گذاریسرمایه

همچنینمی   که   هستند  دولتی   اقتصاد   دارای  عمدتا   نفت  صادرکننده  کشورهای   شود. 

  حتی  و   زیربنایی  های گذاریسرمایه  عمده   بنابراین  .شوندمی  اداره   نفتی  درآمدهای   توسط

  قیمت   در   کاهش  .شودمی  مالی   تأمین   دولتی  نفتی   درآمدهای  از   دیگر  هایگذاریسرمایه

  از   .شودمی  دولت  نفتی   درآمدهای   کاهش  باعث  نفت  صادرکننده  کشورهای   در  نفت

  کاهش   امکان  راحتی  به  و  دارند   پایین  به  نسبت  چسبندگی   حالت  جاری   مخارج  آنجاکه

  کاهش   باعث  نفتی  درآمدهای  ندارد، کاهش  وجود  نفتی  درآمدهای   کاهش  هنگام  در  آن

جامعه و پدید    تولید  کاهش  باعث   خود  امر  این  که  شودمی  زیربنایی  هایگذاریسرمایه

رکود  دوران    صادرکننده   کشورهای   اقتصاد  بر  نفت   قیمت   اثر  همچنین   . شودمی  آمدن 

  منابع، در   نفرین  پدیده  .گیردمی  قرار  بررسی  مورد  هم  منابع  نفرین  ادبیات  قالب  در  نفت

  بر  طبیعی   منابع  سایر  و  نفت  قیمت   افزایش   محل   از   که  مخربی  چندجانبه  اثر  به   اصطالح

  . شودمی  اطالقشود،  می  اعمال  صادرکننده  جوامع  سیاسی  و  اقتصادی، اجتماعی  حیات
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  پدیده   براساس  . کردند  مطرح  خصوص  این   در  را   هلندی  بیماری  مسأله  اقتصاددانان

چناچه  بیماری   اولیه   کاالهای  صادراتی  قیمت  در  ناگهانی  افزایش   با  اقتصاد  هلندی، 

  تقاضای   افزایش  آن  دنبال  به  و  درآمد  افزایش  به  امر  شود، این  روروبه  خام  نفت  همانند

  نیروی   تقاضای   افزایش   تکانه،  این   برابر  در  اقتصاد   اصلی   واکنش  . شودمی  منجر   داخلی 

  در   محصوالت  قیمت  که  این  به  توجه  با  .است  دستمزدها  افزایش  آن  دنبال  به  و  کار

تنهامی  فرض  زابرون  تجارت   قابل  بخش   قابل   غیر  بخش  در   محصوالت  قیمت  شود، 

لذامی  افزایش   تجارت  بخش  دستمزدها  افزایش  یابد،    کاهش   را   صادراتی   هایسود 

به  قیمت   ناگهانی   تکانه   از  ناشی  تأثیر  نهایت   در   و   دهد می   واقعی   ارز   نرخ  کاهش   نفت، 

  آورد می دنبال  به را  الملل بین عرصه  در  کشور   پذیری رقابت  کاهش امر  این  .شودمی منجر

  ارزش   و  شده   تجارت  قابل  اقتصادی   های بخش  در  تولیدات  کاهش  سبب   نهایت   در  و

تر  قیطور دق به  .(2022،  1)فاگبیمی و همکاراندهد  می  کاهش  را   ها بخش  این   در  افزوده

که  )   غیر از نروژ  هب  ه نفت،یدکننداز ده کشور بزرگ تول  یشب  بین  توان نشان داد که ازیم

-هب  کشورهاست و البته توانسته  یهمتفاوتى با بق   یخى کامالًو تار  یاسىداراى ساختار س

و رشد اقتصادى مناسبى را تجربه    مدیریت  اى متفاوت و معقول درآمدهاى نفتى راهیوش

بزرگی  سایر  ،(کند  با مسائل و مشکالت  بوده  ینا  در  کشورها عموماً  اند. خصوص مواجه 

که   ینا ا  چرا  پرسش  اکثر  ب  ینبرای  ثروت  آن  س  سابقهی کشورها،  بهو  نه  الوصول    هل 

به بلکه  سعادت  و  انجام  شوربختی  روزی  فالکت  بس  ید،و  این مهم  یارپرسش  است.    ی 

نفت  یات ادب کشورهای  در  به  ه گسترد  حجم   یزخکه  را  مطالعات  از  اختصاص    ای  خود 

واسطه  نفت، به  ی صادرکننده کشورها  . است  یافته شهرت    "منابع   یننفر"ه  یدپد  ، بهداده

  ی رشد اقتصاد  ید دش  درآمد سرانه و کاهش  ی انکاهش ناگه  اغلبسِرشت پرُنوسان بازار،  

تجربه م را  بد  یننفر  یا  بال.  کنندیخود  ن  ینمنابع،  ادعا شود  یستمعنا  منابع،    وفور  که 

گذارد،  یم  یو توسعه برجا  ی بر رشد اقتصاد  ی منفیآثاریزناپذیر،  گر  یهمواره و به شکل

کرد که در آن، توسعه با اتکا به    یدا پ  توانمی  را   ی مهم  یخیتار  یهابرعکس، نمونه  بلکه

  ی اشاره کرد که هنگام  یاالت متحدهبه ا  توانمیجمله    رخ داده است. از آن  طبیعی   منابع

تول  در  صنعتیکه  د  یگو  یدات  از  را  رُبود،    یگرسبقت  بزرگترعنکشورها  اقتصاد    ینوان 

 
1 Fagbemi et al. 
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ن  یمعدن را  بود  خود   به  یزجهان  داده  همکاران  اختصاص  و  کانادا،  (2015،  1)مورلی   .

 هستند. طبیعی  بر منابع ی از توسعه متک یگرید یهانمونه  یزن نروژ و یلیشیا، استرال

اقتصادی  -2-2 رشد  بر  آنها  تاثیر  و  نهادی  کیفیت  و  موثر  حاکمیت  موضوع 

 کشور

در شرایطی که شبکه های اجتماعی، جامعه و نهاد اجتماعی را هر روز در معرض انواع 

گیرند و  های جدیدی نیز در این فضا شکل می خبرها قرار می دهند، پدیدهاطالعات و  

ها به خودی خود مطالباتی را به دنبال دارند که این مطالبات هر کدام دارای  این پدیده

های  باشد. یکی از این مطالبات انتظار شفافیت در همه حوزهآثار و پیامدهای خاصی می

نهادی  و همچنین سالمت  به  یم  اقتصادی  امکان دسترسی  مردم  اگر در گذشته  باشد، 

اطالعات را نداشتند، امروزه اطالعات به وفور به اشکال مختلف و با کیفیت های متفاوت  

در دسترس همگان قرار دارد. حال اگر اطالعات مربوط به فساد اداری در سطح شبکه  

با عملکرد واقعی هم امر میهای اجتماعی  این  باشد  به کاهش  تآوایی داشته  واند منجر 

نظام کیفیت  مشروعیت  و  موثر  حاکمیت  موضوع  نتیجه  در  بشود.  هم  سیاسی  های 

یافتگی در خصوص آنچه بیان شد اهمیت زیادی دارد.  مقررات و تاثیر این دو بر توسعه

برا حاکم   یهمواره  ک  ت یداشتن  با  مقررات  و  نت   تیفیموثر  در  عامل،    ن یا  جهیو  دو 

با    .درست و عالج واقعه قبل از وقوع است  صیمستلزم تشخ   اقتصادی   رشد به    یاب یدست

اما به    ،شد در عمل سخت و دشوار است  انیکه ب  یبه مجموع موارد  دنیرس   نکهیوجود ا

تاث   لیدل اقتصاد  ریشعاع  پارامترها  یفساد  م  یبر  کشور  انجام    انتویمتعدد  گفت 

داشته    ییباال  ت یمناسب همواره اهم  ی و علم   ق یدق   یهاحوزه و پژوهش  ن یمطالعات در ا

های دولت را  موجب انحطاط است، سیاستگریزی  قانوندر هر صورت    و خواهد داشت.

شود و به کاهش  دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی میدر تضاد با منافع اکثریت قرار می

دولت میاثربخشی  امور  هدایت  در  و  ها  نتیجه  انجامد  به  در  نسبت  مردم  اعتماد 

بیتگاهدس یافته،  کاهش  دولتی  غیر  و  دولتی  بیهای  و  تنبلی  افزایش  تفاوتی،  کفایتی 

های اخالقی جامعه را متزلزل  ، اعتقاد و ارزشگریزی و عدم وجود مقرراتقانونیابد.  می

میمی افزایش  را  کارها  انجام  هزینه  رقابتکند،  رشد  و  میدهد  دشوار  را    سازد پذیری 

 
1 Morelli et al. 
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گذاری  مانع سرمایه گریزی و عدم وجود مقرراتقانون.  (2021،  1)ادنان سعید و همکاران 

سازد و از طریق هدایت  اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می  هشود و مسیر رشد و توسعمی

استعداد فعالیتناصواب  سمت  به  انسانی  بالفعل  و  بالقوه  منابع  و  برای  ها  نادرست  های 

سهلدست درآمدهای  به  ابعاد  یابی  تمام  در  رکود  زمینه  میرا  الوصول،  از  فراهم  سازد. 

تر  به روز بیش  ریشه بدواند، روز رراتگریزی و عدم وجود مق قانونطرف دیگر، هر کجا  

تر در بطن جامعه  های آن هر روز عمیقشود و ریشهشده، مقابله با آن بسیار دشوار می

ای را  . در چند دهه اخیر، گروهی از اندیشمندان اقتصادی مکتب فکری تازهکندنفوذ می

مند. نهادگرایان جدید بر  نامی  "نهادگرایی جدید"را    اند که آندر علم اقتصاد بنیان نهاده

-این باورند که تغییرات نهادی از طریق ایجاد تحول در ساختار انگیزشی افراد بر انتخاب 

آن نظر  های  در  است.  اثرگذار  بلندمدت  در  جامعه  اقتصادی  عملکرد  بر  نتیجه  در  و  ها 

ل  کنترمقررات،    بگیرید که تغییرات قوانین و مقررات جوامع و نحوه اجرای آن، کیفیت

قانونو    فساد برای صاحبان دارایی  حاکمیت  امنیتی گسترده  ایجاد  به  ایجاد  منجر  ها و 

آنچشم برای  بخش  امید  میانداز  جذب ها  به  منجر  نیز  امر  این  نتیجه  شود. 

بالطبع  سرمایه و  تجارت  افزایش  سرمایه،  موجودی  افزایش  و  خارجی  و  داخلی  گذاری 

مل نهادی بسیاری که ممکن است توسعه مالی  در میان عواافزایش رشد اقتصادی است.  

می نظر  به  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  کنار  کشور  در  دولتی  حاکمیت  های  شاخص  رسد 

ای در فرایند  عواملی مانند کسری بودجه دولت، بحران های مالی و نفتی نقش برجسته

ها بدین  (. اهمیت این شاخص2006،  2اقتصادی کشور ایفا کنند )اواسکا و تاکشیما   رشد

دلیل است که شامل مسائل نهادی مهمی از جمله حقوق مالکیت، آزادی کسب و کار،  

سرمایه آزادی  تجارت،  میآزادی  قبیل  این  از  مواردی  و  برگگذاری  )الیبن  ،  3گردد 

می 2012 انتظار  واقع  در  منابع  (.  رانت  مانند  عواملی  کنار  در  دولتی  حاکمیت  که  رود 

 . کندرا فراهم  اقتصادی  رشد نه یزمنفتی 

اقتصادی   ای مقاله ( در 2022)  4کانشبا و همکاران  پایداری  نهادی و  به بررسی کیفیت 

داده مجموعه  از  استفاده  با  منابع  حاکمیت  میانجی  اثرات  منابع:  بر  پانل  مبتنی  های 

 
1 Adnan Saeed et al. 
2 Ovaska & Takashima 
3 Liebenberg  
4 Kansheba et al. 
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از   از سال    80جهانی  منابع  دارای  ) 2017تا    2010اقتصاد  ثابت  اثرات  و  FEو مدل   )

( معمولی  مربعات  )OLSحداقل  ثابت  اثرات  نتایج  پرداختند.   )FE  مربعات حداقل  و   )

تأثیر  پایداری اقتصادی  به طور نهایی بر  کیفیت نهادی  ( تایید کردند که  OLSمعمولی ) 

حاکمیت منابع  گذارد. با این حال، زمانی که به طور جزئی )اما به طور مکمل( توسط  می

بود. بیشتر  تأثیر  اهمیت دولت  واسطه شد،  بر  مقاله  این  بهبود  بنابراین،  های میزبان در 

حاکمیت منابع  های  کند. این در نهایت به افزایش قابلیتکیفیت نهادهای خود تأکید می 

 کند. آنها برای دستیابی به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کمک می 

ارت ای مقاله در(  2022)  1فاگبیمی و همکاران  بررسی  بین کاستی های  به  متقابل  باط 

حاکمیتی و نفرین منابع در یک اقتصاد وابسته به منابع در اقتصاد نیجریه با استفاده از  

انباشتگی،  ( برای همARDLشده خودرگرسیون )های تاخیری توزیعرویکرد آزمون کرانه

انباشته در  (، آزمون علیت گرنجر و رگرسیون همVECMمدل تصحیح خطای برداری ) 

پرداختند. یافته ها از این ایده حمایت می کنند که اتکای بیش از    2019-1996ره  دو

را   ناکارآمد در کشور  اقتصادی  پیامدهای  فزاینده  تعداد  تواند  منابع طبیعی می  به  حد 

تأیید می مطالعه  این  اجاره  تشدید کند.  و  کیفیت حاکمیت ضعیف  از  ترکیبی  که  کند 

یزی بر رشد اقتصادی و تأثیر تأخیر احتمالی بر اقتصاد  تواند تأثیر ناچمنابع طبیعی می

کوتاه در  همچنین  و  بلندمدت  میدر  نشان  بیشتر  شواهد  باشد.  داشته  که  مدت  دهد 

تا رشد وجود دارد، که نشان می از اصطالح تعامل  دهد مسیر رشد را  علیت یک طرفه 

 تعیین کرد. می توان به طور مشترک توسط اجاره منابع طبیعی و کیفیت مؤسسات 

( همکاران  و  سعید  مطالعه   ای مقاله در(  2021ادنان  طبیعی:  منابع  نفرین  بازبینی  به 

داده و  کشوری  بین  از  رشد  متشکل  اخیر  شامل    68های  توسعه  حال  در    14کشور 

( آفریقا  شمال  و  و  MENAخاورمیانه  سال  6(  بین  فارس  خلیج  تعاون  های  شورای 

سازی، شواهد  های بین کشوری و مدلاستفاده از دادهپرداختند. نتایج با    1994-2014

به منابع طبیعی را نشان می  ارتباط منفی بین رشد سرانه و وابستگی  از  دهد.  محکمی 

برجسته است. وجود یک نفرین    MENAاین تأثیر منفی به ویژه در کشورهای نفت خیز  

برای سیاستمنابع طبیعی چالش به ویژه در کشورههایی را  اقداماتی را  گذاران  ایی که 

 کند.اند، ایجاد میبرای تنوع بخشیدن به پایه درآمد خود انجام داده

 
1 Fagbemi et al. 
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همکاران  و  مطالعه1398)  1احمدپورکچو  در  بررسی (  به  کیفیت    ای  و  مالی  توسعه  اثر 

اقتصادی توسعه  و  اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری  بر رشد  طی سال    نهادی 

های تابلویی پویا پرداختند. در این  داده  GMMاز روش    با استفاده  2014تا    2002های  

گویی، ثبات سیاسی و عدم  تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخ 

وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد  

ه مالی از میانگین  به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسع

داده  18وزنی   که  شده  متغیر  استفاده  گردید،  شده  استخراج  جهانی  بانک  از  آن  های 

نهادی   این دارد که توسعه مالی و کیفیت  بر  این پژوهش داللت  از  نتایج حاصل  است. 

تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. عالوه بر 

لی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی  این، اثر تعام

 . گرددبه دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می 

و همکاران  مطالعه1398)  2صفریان  در  بررسی (  به    توسعه   و  خوب  حکمرانی  الگوی  ای 

  توسعه   و  عدالت  حزب  یدوره  با  مصادف  که  (2017  تا  2006)  ترکیه   و  ایران  در  اقتصادی

پرداختند.  ایران  در   روحانی   و   نژاداحمدی  جمهوری ریاست  و  ترکیه   در   طبق   است، 

  به   توجه  با .  دارند  تفاوت   کشور  دو   در   اقتصادی  هایشاخص  المللی، بین  نهادهای   آمارهای

  تأثیرگذار   موضوع  این   بر  کشور   دو   در   حکمرانی  مقوله  رسدمی  نظربه    زمینه پیش    این

  در   خوب  حکمرانی  الگوی  نقش  که  است  این  مقاله  این  اصلی  سؤال  بنابراین،.  است

  پژوهش   این   هاییافته  است؟  چگونه  اشاره  مورد   دوره  در  ترکیه  و  ایران  اقتصادی  توسعه

  سقوط   یا   و  بهبود  موجب  خوب   حکمرانی  هایشاخص  وضعیت  که   دهد می  نشان

  معین   ایدوره  در  یکدیگر  با  قیاس   در   همچنین   و  کشور  دو   در   اقتصادی   ایشاخصه

  تکیه  با  و  ایمقایسه  رویکردی  و  توصیفی–تحلیلی  روشی  با   مقاله  این  بنابراین،.  شودمی

  ترکیه   و  ایران  اقتصادی  توسعه  در  خوب  حکمرانی  نقش  به  المللی،بین  مراجع  آمارهای  بر

 پردازد.می

ب1398)  3مدنی  داده(  از  استفاده  اقتصاد  ا  بردار  ایرانهای  خودتوضیح  تکنیک  ی  و 

(VAR )   بین نوسان قیمت نفت و عملکرد اقتصاد کالن پرداخت. در این   به بررسی رابطه

 
1 Ahmadpour Kacho et al. (2019) 
2 Safarian et al. (2019) 
3 Madani (2019) 
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اندازه استاندارد ساده  انحراف  روش  از  استفاده  با  نفت  قیمت  نوسان  گیری شده  مطالعه 

از آن است که تکانه این مطالعه حاکی  از  نتایج حاصل  های  شی و کانال  های بخاست. 

عدم اطمینان یک راه حل برای پاسخ به معمای عدم تقارن بین قیمت نفت و محصول  

 .باشدمی

در مطالعات انجام شده پیشین، مسئله موضوع حاضر بشکل مستقیم بررسی نشده است،  

  طبیعی   منابع  وفورشکل تکمیلی و در راستای این مطالعات، به بررسی  در مقاله حاضر به

از مدل  و   رکود  هایرژیم  در  اقتصادی  رشد   بر  نهادی   کیفیت   و استفاده  با    تغییر   رونق 

اقتصاد  سوئیچینگ می   مارکوف  رژیم وابستگی  بخاطر  رو  پیش  مطالعه  نتایج  که  پردازد 

در روشن شدن این مسئله یاری نماید که  تواند ما را  میایران به درآمدهای نفتی، ارزی،  

باشد و  با مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور میآیا نتایج مطالعه حاضر همسو  

بر  کیفیت   و  طبیعی   منابع   وفور توانسته  چقدر  دوران    اقتصادی  رشد   نهادی  در  کشور 

رونق و  با طراحی مدل    رکود  که  باشد  برای  سوئیچینگ    مارکوف  رژیم  تغییرتاثیرگذار 

 .واهیم پرداختخبه تجزیه و تحلیل نتایج   1373-99اقتصاد ایران و دوره زمانی 

 شناسی تحقیق روش -3
که در قسمت مقدمه و مبانی نظری موضوع نیز اشاره شد، در مقاله حاضر به  همانطوری

مطالعات؛   از  )پیروی  همکاران  و  )،  (2022کانشبا  همکاران  و  ادنان  2022فاگبیمی  و   )

تاثیر2021سعید و همکاران ) به بررسی    رشد   بر  نهادی  کیفیت  و  طبیعی   منابع  وفور  ( 

مدل  و  رکود   های رژیم  در   اقتصادی  از  استفاده  با  کشور    مارکوف   رژیم  تغییر  رونق 

 سوئیچینگ پرداخته خواهد شد.

𝐺𝑖𝑡 =

{
 

 
𝑐(𝑠𝑡) + 𝛾1𝐺𝑡−𝑖 + 𝜕1𝑅 + 𝜒1𝑅𝐴𝑡−𝑖 + 𝜌1𝜃𝑡−𝑖 +𝜛1𝐹𝑅𝐸𝐸𝑡−𝑖
+𝜃1𝐼𝑁𝑉𝑡−𝑖 + 𝜙1𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡           𝑖𝑓             𝑠𝑡 = 1

𝑐(𝑠𝑡) + 𝛾2𝐺𝑡−𝑖 + 𝜕2𝑅𝑡 + 𝜒2𝑅𝐴𝑡−𝑖 + 𝜌2𝜃𝑡−𝑖 +𝜛2𝐹𝑅𝐸𝐸𝑡−𝑖
+𝜃2𝐼𝑁𝑉𝑡−𝑖 + 𝜙2𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡      𝑖𝑓             𝑠𝑡 = 1

         (1 )  

𝑔𝑡    ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی𝜕𝑡𝑅𝑡 ،نرخ رشد درآمدهای نفتی =𝑅𝐴𝑡    برای فراوانی

و    ی، زغال سنگ، مواد معدنیعی)نفت، گاز طب  یعیکل منابع طب؛ از جمع  1ع طبیعی مناب

درصد عنوان  به  تول  یجنگل(  داخل   ید از  )ناخالص  شود  می  استفاده  و  ی  ردموند 

 
1 Total natural resources rents (% of GDP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 243                          1401 پاییز /3شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

)2020،  1همکاران  نهادی  کیفیت  برای  و   )θ  )بین  شده  نرماالیزه  حکمرانی  کیفیت  از  

 شود. استفاده می 2.5 و  صفر

𝐹𝑅𝐸𝐸𝑡،اقتصادی آزادی  درجه   =  𝐼𝑁𝑉𝑡سرمایه و  =  فیزیکی  تورم 𝐼𝑁𝐹𝑡  گذاری  نرخ   =  

داده های مربوط به اقتصاد ایران طی بازه زمانی    از   عبارتست  تحقیق حاضر  آماری   جامعه

استفاده  و با    کنیم  می  انتخاب  حاضر برای تخمین مدل  پژوهش  در  که  1399تا    1373

 به تخمین مدل در نرم افزار آکس متریکس می پردازیم. سوئیچینگ   -مارکوف از مدل 

 ( Markov Switching Modelمدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ ) -3-1

مدل  نخستین کوانت1972)  2کوانت توسط  سوئیچینگ  -مارکوف بار    3گولدفلد  و (؛ 

ارائه1973) و  های( چرخه1987)  4همیلتون سپس شد، (  استخراج  را   توسعه تجاری 

های برخالف  .داد  به رژیم انتقال آنها در که  ANNو    STARمانند   غیرخطی روش 

 انتقال رژیم سوئیچینگ - مارکوف مدل در حالی که در گیرد،می انجام  5تدریجی  صورت

صورت که    ن یآن است بد  ی ریروش در انعطاف پذ  نیا  تی مز  .پذیرد انجام می  6سرعت به

امکان وجود    نیدر ا ا  ر ییتغ  نیبا چند   یدائم   رییتغ  کی روش  و    ن یموقت وجود داشته 

 ه الگو ب  نیحال ا  نیدر ع   فتند یاتفاق ب  یمدت کوتاه   یبه دفعات و برا  توانندیم  راتییتغ

زمان درونزا  شکست  رات ییتغ  ق یدق  ی هاصورت  تع  ی ساختار  ی هاو    .کندیم  ن ییرا 

سوئ  ی هاتیقابل تع   نگیچیمارکوف  متغ  ن ییدر  ب  ی اقتصاد  ، یرهایرفتار    ر ییتغ  شتر یکه 

. البته  الگوها در اقتصاد شده است  نیسبب استفاده روزافزون ا  ،دهند ی( م م ی)رژ  تیوضع

استفاده از سایر الگوهای انتقال رژیم باتوجه به مزایا و برتری هریک برای هر موضوع در  

 tزمان   در که رژیمی بر این است که  فرض  این مدل  در   شود. مطالعات آتی پیشنهاد می

اگر   دارد.  ( ts)مشاهده   غیرقابل فرایند یک  به بستگی و مشاهده نیست  قابل قرار دارد،

 یک  شود.می  2و    1دارای مقادیر   tsکه   شودمی در نظر بگیریم، فرض رژیمی دو مدل را

 :تصور کرد صورت زیر به توانمی را رژیم با دوAR (1مدل )

𝑦𝑡 = {
𝜑0,1 + 𝜑1,1𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡          𝑖𝑓   𝑠𝑡 = 1

𝜑0,2 + 𝜑1,2𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡          𝑖𝑓   𝑠𝑡 = 2
                                          (2 )  

 
1 Redmond et al. 
2 Quandt 
3 Quandt & Goldfeld 
4 Hamilton 
5 Gradual Switching 
6 Sudden Switching 
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   خالصه: شکل به یا

𝑦𝑡 = 𝜑0,𝑠𝑡 + 𝜑1,𝑠𝑡𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡                                                               (3 )  

 tsسوئیچینگ  - مارکوف مدل در کنیم. مشخصرا   tsهای  ویژگی باید مدل  تکمیل برای

 فقط به  tsکه   است آن نشانگر فرضیه این شود.می درنظرگرفته اول فرایند درجه یک 

 دیگر به وضعیت وضعیت یک انتقال از احتماالت دارد. بستگی  ts-1یعنی   قبل دوره رژیم

 شود:می معرفی ادامه مدل در
𝑝(𝑠𝑡 = 1/𝑠𝑡−1 = 1) = 𝑝11 
p(st = 2/st−1 = 1) = p12 
p(st = 1/st−1 = 2) = p21 
p(st = 2/st−1 = 2) = p22                                                                           (4)                                 

روابط زمان    i  وضعیت از مارکوف زنجیره حرکت احتمالها  𝑝𝑖,𝑗 باال   در  به    t-1در 

 برای زیر شروط باشد ودهد که همیشه غیرمنفی میمیرا نشان    tزمان   در  jوضعیت  

 :شوددر نظر گرفته می آنها
p11 + p12 = 1 

p21 + p22 = 1                                                                                              (5)  

 هایافته  وتحلیلتجزیه  و نتایج  -4

 LRنتایج آزمون   -4-1

 LRنتایج آزمون  (:  1جدول )
 آماره   مقدار آزادی   درجه احتمال   ارزش 

 462/17 9 0030/0 ایران 
 تحقیق های منبع: یافته

باشد و فرض صفر رد و فرضیه مقابل  می  % 5سطح احتمال زیر   ،1 جدول نتایج مطابق

ازپذیرش می و   استفاده مدل تخمین برای سوئیچینگ-مارکوف غیرخطی روش شود 

 شود.

رشد اقتصادی بعنوان برای مدل )مارکوف   یتخمین مدل چرخش نتایج(:  2جدول )

 ( متغیر وابسته
 سطح احتمال  tآماره   انحراف معیار  ضریب متغیر  نام

1c 927471/0- 222921/0 160540/4- 0000/0 

2c 063179/0 019891/0 176295/3 0016/0 
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1σ 396168/2 0.525164/0 562707/4 0000/0 

2σ 162928/0 056377/0 889994/2 0041/0 

G (-1) 112139/0- 033218/0 375816/3- 0008/0 

R (1) 293365/0- 049282/0 952752/5- 0000/0 

R (2) 540016/0 267528/0 018536/2 0442/0 

RA (1) 002339/0- 001458/0 604768/1- 1092/0 

RA (2) 046044/0 021913/0 101240/2 0362/0 

θ(1) 108503/0- 029804/0 640603/3- 0003/0 

θ(2) 107799/0 020271/0 317791/3 0000/0 

FREE(1) 315575/0 217866/0 448480/1 1481/0 

FREE(2) 006509/0 001946/0 344230/3 0009/0 

INV (1) 189973/0 197577/0 961512/0 3367/0 

INV (2) 209126/0 078979/0 647525/2 0081/0 

INF (1) 921534/0- 054003/0 06458/17- 0000/0 

INF (2) 117919/0- 027292/0 320632/4- 0000/0 

 های تحقیقمنبع: یافته

معنی نتایج از  نشان  مارکوف  مدل  اطمینان  تخمین  سطح  در  ضرایب  اکثر    % 95داری 

برا  ب یضر  باشد، می مبداً  از  رژ  یعرض  در  رژ  -0/ 92اول    م یمدل  در    06/0دوم    می و 

از مبدأ منف  م ی. رژباشدیم از مبدأ مثبت    می رکود و رژ  می رژ  ی ایگو  یبا عرض  با عرض 

  ر ی سا ر یالزم به ذکر است عرض از مبدا تاث(. 1989)همیلتون،   باشدیرونق م  می رژ  یایگو

ذکر    را که در مدل صراحتاً  ( ناخالص داخلى )متغیر وابسته  د ی تول  رشد   موثر بر  ی رهایمتغ

م به طور  م   نیانگینشده  تول  ،دهدینشان  رکود رشد  دوران  در  داخل  دیچون    ی ناخالص 

با عرض از مبدا    م یمطالعه رژ  ن یخواهد بود، در ا  ی نسبت به دوران رونق در سطح کمتر

رژنشان  یمنف دوران   م ی دهنده  در  و چون  است  تول   رونق رکود  داخل  د یرشد    ی ناخالص 

ب به دوران رکود در سطح  نشان دهنده    یشترینسبت  مبدا مثبت  از  بود، عرض  خواهد 

  مدل   برای اول )رکود( به رژیم اخالل مربوط اجزاء همچنین واریانس رونق است.  میرژ

 هستند مطلب این بیانگر اعداد این واقع، در  .باشدمی  0/ 16دوم   رژیم در و  29/2  برابر

بت به رژیم دوم  رکود( دارای نوسان بیشتری در تحقیق حاضر نس اول )دوران رژیم که

مدل   تخمین  نتایج  باشد.  می  رونق(  می)دوران  مطلب  این  که؛گویای  رشد    باشد  نرخ 
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( نفتی  نهادیRدرآمدهای  کیفیت   ،)  (θ  ،)  اقتصادیآزادی   (FREEسرمایه و  گذاری  ( 

به   شوند، بطوریکه در دوران رونق منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می  ( INVفیزیکی ) 

نفتی،   درآمدهای  رشد  نرخ  در  افزایش  درصد  یک  نهادی   ازای  آزادی  (،  θ)  کیفیت 

  %20و    %0.6،  %10،  %54( به ترتیب؛  INVگذاری فیزیکی ) ( و سرمایهFREE)  اقتصادی 

(،  Rنرخ رشد درآمدهای نفتی )نین  یابد. همچداخلی افزایش می  نرخ رشد تولید ناخالص 

 %92و    %10،  %29( و تورم به ترتیب در دوران رکود منجر به کاهش؛  θ)  کیفیت نهادی

می اقتصادی  رشد  تحریمشوند.  نرخ  از  ناشی  بیشتر  ایران  اقتصاد  در  رکود  های  دوران 

عوامل  بین این  است.  خام  نفت  جهانی  قیمت  نوسانات  و  ارز  نرخ  تغییرات  المللی، 

کند. از  های اقتصاد را با نا اطمینانی روبرو میلیدکنندگان کاالهای اولیه و شاید بخشتو

فرار   افزایش ریسک  آینده موجب  به  نااطمینانی نسبت  و  اقتصاد  به  اعتماد  دست رفتن 

شود. با توجه به این  گذاری میها، کاهش انباشت سرمایه و در نهایت افت سرمایهسرمایه

رشد نرخ  کاهش  با    موارد  رکود  دوران  در  نیست.  واقعیت  از  دور  داخلی  ناخالص  تولید 

فعنالیت سطح  در  توجه  قابل  به  کاهش  ملی  درآمد  و  یافته  تنزل  تولید  اقتصادی  های 

می افت  زیادی  کاهش  میزان  فقر،  و  نابرابری  افزایش  چون  معضالتی  امر  این  که  کند 

انی، افزایش فساد، در پیش  خالقیت و فقدان نوآوری، بی توجهی به توسعه سرمایه انس

سیاست بوجود میگرفتن  اقتصاد  در  را  غیر مسوالنه  و  غلط  مقررات  و  بنابراین ها  آورد. 

شرایط   این  در  اقتصادی  ضعیف  عملکرد  کلی  طور  به  و  اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش 

انتظار است. در دوران رونق هزینه کرد رشد درآ و مورد  به دلیل  محتمل  نفتی  مدهای 

هزینه تامین  جهت  در  بیشتر  اقتصادی  مناسب  وضعیت  اوضاع  بهبود  عمرانی،  های 

می کشور  آموزشی  نظام  ارتقای  و  درمان  و  میبهداشت  که  توسعه  باشد  به  منجر  تواند 

های ضروری و بهبود شاخص توسعه انسانی شده و زمینه افزایش رشد تولید  زیرساخت

دور در  اما  نماید.  فراهم  را  داخلی  نفتی  ناخالص  درآمدهای  رشد  کرد  هزینه  رکود  ان 

های جاری و پرداخت دستمزد و حقوق است، در این حالت  بیشتر در جهت تامین هزینه

می ایجاد  تورم  افزایش  زمینه  تنها  و  نیافته  افزایش  اقتصادی  اقتصاد  رشد  تجربه  شود. 

د وجود  رکود  و  رونق  دوران  در  بودجه  کسری  همواره  که  است  داده  نشان  ارد.  ایران 

هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمدهای دولت رو به افزایش است و  

یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و  های دولت نیز افزایش قابل توجهی میهزینه
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هزینه اما  یابد،  به شدت کاهش می  دولت  درآمدهای  آغاز شد،  رکود  دولت  دوران  های 

نمی تغییر  برای    کند.چندان  بودجه  کسری  عموما  رونق  دوران  در  داشت  توجه  باید 

وری در  ای و افزایش بهرهای ایجاد شده که منجر به تامین کاالهای سرمایهاهداف توسعه

رکود   دوران  در  اما  مثبت خواهد شد.  اقتصادی  نهایت موجب رشد  در  و  اقتصاد گشته 

امکان   که  است  شکلی  به  عموماً  بودجه  کسری  مالی  سرمایهتامین  و  گذاری  استقراض 

شود که در این  بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می

ناخالص داخلی دارد. در دوران رکود نحوه تامین مالی   بر رشد تولید  تاثیر منفی  حالت 

شود. در این وضعیت وجوه وام دادنی  کسری بودجه غالباً از طریق نظام بانکی انجام می

یابد. جدا  تواند به شکل تسهیالت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، کاهش مییکه م

از این اگر بازپرداخت منابع به نظام بانکی از سوی دولت صورت نگیرد که دورن رکود  

می بانک محتمل  منابع  تسهیالت  باشد،  استفاده  امکان  و  قفل گشته  دولت  بدهی  در  ها 

تاثیر  شود.  توسط سرمایه گذاران کمتر می اقتصادی  بر رشد  اتفاق  این دو  بدیهی است 

 گذارد. منفی می

 
 (: روند نموداری متغیرهای تحقیق برای کشور ایران1نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

نمودار دو  از یک  هر در مطالعه مورد هایسال گرفتن قرار احتمال در  قابل   زیر رژیم 

 یک برابر سال هر در دو و یک  رژیم  احتماالت نمودار زیر، مجموع مطابق مشاهده است.

 رژیم دو بین هایسال بندیهطبق  از نشان نیز نمودار زیر در  پررنگ  هایقسمت باشد.می

 باشد. می
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شده برای مدل رشد   استخراج  رژیم دو در سال هر گرفتن  قرار (: احتمال2نمودار )

 اقتصادی 
 های تحقیقمنبع: یافته

با    3رژیم ها در جدول   از هریک  در قرارگرفته هایسال داده شده است. مطابق  نشان 

مدل   برای  جدول؛  وفور مطالعهنتایج  رکودی؛  رژیم  و  اول  رژیم  در    و   طبیعی  منابع   ، 

-2019و )  2015،  2012،  2009،  2001،  (1997-1999)های  در سال  نهادی  کیفیت

و2017 رونق  رژیم  در  و  داده  کاهش  را  اقتصادی  رشد  )سال  (؛  (،  1995-1996های 

  منابع   وفور   2020و    2016(،  2014-2013(، )2011-2010، )(2008-2002)،  2000

 رشد اقتصادی را افزایش داده است.  نهادی، کیفیت و طبیعی 

 ها برای مدل  رژیم از یک هر در قرارگرفته هایسال (:3جدول )
 مدل اول  

 (1997  -  1999:)3 1رژیم  
1(:2001  -  2001) 
1(:2009  -  2009) 
1(:2012  -  2012) 
1(:2015  -  2015) 
3(:2019  -  2017) 

 (1995  -  1996:)2 2رژیم  
1(:2000  -  2000) 
7(:2008  -  2002) 
2(:2011  -  2010) 
2(:2014  -  2013) 
1(:2016  -  2016) 
1(:2020  -  2020) 
 های تحقیقمنبع: یافته
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های مطالعه، تحلیل متغیرها  سال( در طول  3( و جدول )2اگر بخواهیم مطابق نمودار )

-، )مصادف با سال 1378و    1377های  را بررسی کنیم، قابل مشاهده است که در سال

های اقتصادی جنوب شرق آسیا،  ( افزایش قیمت نفت بخاطر بحران2000و    1999های  

بحران کشور روسیه، برزیل، آرژانتین که به کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی منجر  

افزایش  گردید نوسان  بروز  به  داد و همین عامل منجر  افزایش  را  نفت  قیمت  و  تقاضا   ،

افزایش رشد تولید  1378و    1377های  قیمت نفت در سال با  نهایت  در    گردید که در 

گذاری  سرمایه  به  نسبت  تولید  رشد  همراه شد، بطوریکه مطابق با روند نرخ  2000سال  

( در 1نمودار  که  است  مشاهده  قابل  نیز  سال  (  تا    2000)  1386تا    1379های  طول 

سرمایه2007 روند  که  (  هرچند  است.  بوده  مثبت  روند  دارای  نیز  فیزیکی  گذاری 

دوران   و  پنجم  هایدولت بر  ریاست جمهوری  از    ششم  یکی  و  داشتند  تاکید  سازندگی 

سرمایه رشد  نرخدالیل  حساسیت  و  از    تولید  رشد   گذاری  بعد  سازندگی  دوران  به  نیز 

با وجود رشد شدید قیمت نفتی،    92تا    85های  شود.  اما در طول سالجنگ مربوط می

  وفور   در  نهادی   نفتی، کیفیت   متغیرهای؛ درآمدهای  به  نسبت  تولید   رشد  نرخ  حساسیت 

باشد. دلیل این اثرات را در طول این  طبیعی و تورم، منفی و دارای روند نزولی می  منابع

های داخلی و خارجی وارده بر اقتصاد  نهادی و وجود شوک  ها باید از جانب کیفیت سال

داخلی    ناخالص   تولید   کشور مورد تحلیل قرار داد. وفور منابع طبیعی باید منجر به رشد

به ولی  منابع   از  کشور،  بر  حاکم   نامناسب  اقتصادی  ساختار  وجود  دلیل  گردد.    وفور 

  و   شده  اقتصاد  در  خاص   انحرافات  بروز  سبب  منابع  وفور  و   نشده  کارامد  استفاده  طبیعی

  از   انحرافات  این.  شود  می  اقتصاد  رشد   کندی  موجب  مختلف  هایاز کانال  ترتیب  بدین

همانند؛ شوککانال  و   هامکانیزم  طریق تحریمهایی  نظیر  خارجی  و  های  اقتصادی  های 

نوسانات بحران مالی،    بیماری   طبیعی،   منابع   صادرات  از   حاصل   ارزی   درآمدهای   های 

و  دولتی،   مدیریت   سوء  و   ضعف  دی،هلن   کاهش  و   انسانی  سرمایه  کاهش   رانت،  فساد 

وفور  بدین  شده،   منتقل  اقتصاد  به  منابع  وفور  پدیده  از  نهادی  کیفیت   منابع   ترتیب 

  تولید   رشد  کاهش  جمله  از   اقتصادی  نامطلوب   آثار  ایجاد  باعث  غیرمستقیم   بطور  طبیعی 

(  2015لوزان )سال    ای در  و توافق هسته  1393البته از سال    می شود.  حقیقی   ناخالص

، شاهد افزایش  2016آمریکا در سال    متحده   ایاالت   خواهان در جمهوری  تا روی کارآمدن 

نرخ تحریم  تولید  رشد   حساسیت  موقت  لغو  و  اوپک  افزایش سهمیه  بانکی،  بخاطر  های 
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افزایش کیفیت  آزادی  منابع  وفور   در  نهادی   نفتی،  افزایش  اقتصادی و سرمایه    طبیعی، 

 ( بودیم. 2گذاری فیزیکی )مطابق نتایج جدول 

 1398و    1396-1397و    1391-1390های  از طرفی با افزایش نرخ تورم در طول سال

کمترین حد خود را تجربه کرده است.    تولید   رشد   ( نرخ2019و    2018،  2017،  2012)

توان عنوان کرد که شاخص اصلی اثرگذار  العه میمط  در حالت کلی و با نگاهی به نتایج

باشد. بطوریکه با افزایش  نهادی می  نفتی و کیفیت  درآمدهای  رشد  بر اقتصاد ایران، نرخ

سوء  نظیر  مشکالتی  بخاطر  ایران،  اقتصاد  در  ارزی  درآمدهای  افزایش  و  نفت    قیمت 

دم ثبات سیاسی و  گویی و ناکارآمدی دولت، عپاسخ رانت، عدم    فساد و  دولتی،  مدیریت

تولید و بخشسرمایه...   به بخش  افزوده، صرف واردات  ها بجای ورود  های دارای ارزش 

رکود  شرایط  بخاطر  که  می-شده  انجام  تورم  با  مقابله  برای  بنابرین تورمی کشور،  شود. 

های تولیدی از چرخه اقتصاد  بخش تولید با آسیب جدی روبرو شده و بسیاری از بخش

های موجود در بخش تولید در اقتصاد راکد مانده و به ناچار وارد بازار  رمایهدور شده و س

 های گذاریشوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه بازی میسیاه و سفته

تر  وخیمگشته که نتیجه آن افزایش شکاف تولید و   مدتکوتاه مخارج  صرف مدت بلند

 باشد. می ناخالص  تولید رشد نرخوضعیت 

 نشان ( 4و برعکس و میزان دوام رژیم در جدول ) رژیم رکود به رونق از انتقال احتماالت

در    t( و برای مدل مطالعه؛ اگر اقتصاد ایران در بازه زمانی  4در جدول ) داده شده است،

  15/0ماند و  در همین وضعیت باقی می  85/0دوران رکود قرار داشته باشد، به احتمال  

رونق تغییر جهت دهد، اگر    تمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر شرایط به وضعیتاح

زمانی   بازه  در  ایران  قرار    tاقتصاد  رونق  وضعیت  باشددر  وفور،  داشته  وجود    منابع   با 

ماند و  همان وضعیت باقی می  در   t+1در دوره    14/0به احتمال    نهادی   کیفیت  و  طبیعی 

وضعیت   86/0 به  ایران  اقتصاد  که  دارد  احتمال  مالحظه    نیز  پس  یابد.  انتقال  رکود 

شود که میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال باالیی برخوردار است و همه می

ید  گذاری در ایران را افزایش داده و منجر به کاهش رشد تولاین عوامل ریسک سرمایه

 .شودمی
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 دیگر برای مدل تولید رژیم به رژیم یک از  انتقال (: احتماالت4جدول )
 1رژیم   2رژیم   

 0.85530 0.14470 1رژیم   ایران 

 0.86054 0.13946 2رژیم  

 های تحقیقمنبع: یافته

-مارکوف مدل  اخالل  جمالت شد، اشاره بدان نیز  مدل معرفی  بخش در  همانطورکه

 زیر در .باشد واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی از عاری و بوده نرمال باید  سوئیچینگ

 .است شده آورده مذکور هایویژگی به مربوط هایآزمون از حاصل نتایج

 مربوطه برای مدل  هایآزمون از حاصل نتایج(:  5جدول )
 احتمال  ارزش آزمون  آماره آزمون  آماره آزمون  نوع

 Ljung-Boxخودهمبستگی )عدم   آزمون

Portmanteau Test ) 

(4)2X 538/5 3538/0 

 2X 5151/0 2277/0(2) ( Jarque–Bera Testبودن )  نرمال آزمون

 F 4637/0 7931/0(10،1) ( ARCH Testواریانس همسانی ) آزمون

 های تحقیقمنبع: یافته

همسانی قابل مشاهده    واریانسبودن و    ، نرمال خودهمبستگی  عدم آزمون مطابق با نتایج 

اخالل   جمالت که کرد  استنباط می توانباشد و  می  درصد  5 خطا باالی سطح  کهاست  

باشد و نتایج مدل مارکوف  همسانی نمی  و واریانس  ، عدم نرمالیتی خودهمبستگی  دچار

 باشد. قابل تائید می

 گیری بندی و نتیجه جمع -5
  اقتصادی   رشد   بر  نهادی  کیفیت  و  طبیعی   منابع  وفور  تاثیر  هدف مطالعه حاضر بررسی

در   و  رکود  هایرژیم  در مدل  ایران  رونق  بکارگیری  دوره  -مارکوف و  طی  سوئیچینگ 

نرخ  1399تا    1373زمانی   نفتی،  قیمت  شدید  رشد  وجود  با  نتایج  مطابق    رشد   بود. 

و تورم  طبیعی    منابع  وفور  در   نهادی  نفتی، کیفیت  متغیرهای؛ درآمدهای  به  نسبت  تولید

می نزولی  روند  دارای  و  منفی  رکود،  دوران  این  در  طول  در  را  اثرات  این  دلیل  باشد. 

های داخلی و خارجی وارده بر اقتصاد  نهادی و وجود شوک  ها باید از جانب کیفیت سال

داخلی    ناخالص   تولید   کشور مورد تحلیل قرار داد. وفور منابع طبیعی باید منجر به رشد

به ولی  منابع   از  کشور،  بر  حاکم   نامناسب  اقتصادی  ساختار  وجود  لدلی  گردد.    وفور 

  و   شده  اقتصاد  در  خاص   انحرافات  بروز  سبب  منابع  وفور  و   نشده  کارامد  استفاده  طبیعی



 

 

 

 

 

 

 

 

 ... در اقتصادی رشد بر نهادی کیفیت و  طبیعی منابع  وفور تاثیر بررسی                    252 

با توجه به نتایج  .  شود  می  اقتصاد   رشد   کندی   موجب  مختلف  های از کانال  ترتیب   بدین

 به صورت زیر قابل ارایه است: مطالعه، پیشنهادات 

تاث .1 باال   یمنف  ریبه سبب  منابع طب  یدرآمدها  یسهم  فروش  از  در    یع یحاصل 

شاخص  ی نهاد  ت یف ی ک  یهاشاخص ثبات   ییگوپاسخ   ی ها)شامل    دولت، 

فساد  ت یحاکم  ، مقررات  تی فیک  دولت،   ی اثربخش   ی،اسیس کنترل  و  با    ( قانون 

قب  یاقدامات  تک   لیاز  منابع طب  هیکاهش  درآمد  اصالح یع یبر    ی هاساخت  ریز  ، 

نهاد  یقانون کوچک یو  دولت  ی ساز،  مرکز  تیفعال  ،اندازه  بانک    ، یمستقل 

غ   تیتقو تول   ینفت   ریصادرات  تدر  یبخش خصوص  دیو  به سمت کاهش    جی به 

 . سهم نفت در اقتصاد کشور حرکت کرد شتریب

انتقال ب   یعامل اساس  ی آنکه رابطه مال  لیبه دل .2   ر ینفت به سا  متیق  یثبات یدر 

تنها راهکار مواجهه عاقالنه با    ی، انضباط مال شودیاقتصاد محسوب م   یهابخش

ب  ن ینفر  ده یپد ناپا  ی هلند  ی ماریمنابع،  مال   ی ارز  ی داریو    ن یبه هم  .است  ی و 

قطع    قیاز طر  ینفت   یدرآمدها   یثبات   یکردن اقتصاد در برابر ب  نهیواکس   جهت

جار مخارج  امر  ی ارتباط  نفت  درآمد  با  همچن  ی ضرور  ی دولت  الزم    ن یاست. 

موجود در خصوص    نیقوان  ی نفت  یکرد درآمدها  نهیاست در خصوص نحوه هز

درآمدها  یبخش  رهیذخ مل  ینفت  یاز  توسعه  صندوق  اجرا  یدر  ضمانت    یی با 

دولت  یشتریب و  شود  براانجام  جار  یها  م  ی امور  توسعه  صندوق  از    ی لخود 

با دولت  ضمن  در  نکنند  هز  دیبرداشت  از  کند  حد    نهیتالش  از  خارج  کردن 

 کند.  ی دور ی در مخارج عمران  ینفت  ی مجاز درآمدها

به    یاژهیو  اهتمامبهتر است  در کشور    یگذاران اقتصاد استینظران و س صاحب .3

باشند و در تصم  ینفت  یمخرب وفور درآمدها  ریتاث اقتصاد کشور داشته    می بر 

مثبت بودن اثر    ا ی   یمسئله را در نظر داشته باشند که منف  نیخود ا  یهایریگ

اتخاذ شده در قبال آن    ی هااستیس   یبر رشد را کارآمد  ینفت   یوفور درآمدها

م  منف  کند یمشخص  اثر  بروز  امکان  تقو  ی و    ر یغ   مات ی تصم  ل یدل  به  آن   تیو 

 دارد. وجود   یکارشناس 

نقش کل .4 به  توجه  اساس  یدیبا  آزاد  ینهاد  یها مولفه  یو  در    یاقتصاد  یمانند 

کشورها    نیداشت در ا  انیب  توانیمی  منابع نفت   ی دارا  ی کشورها  یرشد اقتصاد 
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  ل یها، تسهیو خط مش  هااستیس  یو اجرا  نیدولت در تدو  یو چابک  یکارآمد

کسب و کار در کنار توجه    یبهبود فضا  یبستر مناسب برا  جادیو ا  یمال  نیقوان

مستمر سودمند    ی در جهت تحقق رشد اقتصاد  تواندیم  ی به انضباط مال   یجد

 .باشد

سرما   ی اقتصاد  ت یامن  جاد یا .5 کردن    ی گذارهیو  فراهم  واقع  در    ی فضا  ک ی که 

  ی گذارهیسرما  یها آن، طرح  چارچوب  است که در   یاسی و س  یاجتماع   ، یحقوق 

  و   کار بدون اخالل  ان یتا پا   یاز مرحله اجرا و بهره بردار  ی اقتصاد  ی هاتیو فعال

گ   یرونیب  یهایآشفتگ ب  ردی صورت  اقتصاد جهان  شتریتعامل  از    یبا  استفاده  و 

بازنگریخارج   ی گذار  هیسرما سرما  نیقوان  در   مناسب   ی،  هدف    هیبازار  با 

برا  شتری ب  تیشفاف  انداز و سرما  ش یافزا  یو ثبات الزم    تواندیم   یگذار  ه یپس 

 .فراهم آورد د ی تول شیافزا یبرا بستر الزم را

بودجه .6 در  اینکه  به  توجه  طبیعی،  با  منابع  فروش  درآمد  باالی  سهم  با  های 

های پنهان و غیر پنهان توزیع  قسمت با اهمیتی از این درآمدها به صورت یارانه

نیزمی فساد گسترده  ایجاد  آن  نتیجه  و  برابر می  شود  و  مستقیم  توزیع  باشد، 

-درآمدهای نفتی میان مردم و اخذ مالیات از آن و همچنین حذف کلیه یارانه

کیفیت نهادی  های  ای بر شاخصهای مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر چند جانبه

های حکومت باعث کاهش حجم حکومت  گذارد. از یک سو با کاهش هزینهمی

بخشی   اثر  افزایش  نتیجه  در  می و  آن  کارایی  فساد  و  دیگر  سوی  از  و  گردد 

را کاهش می منابع طبیعی  فروش  رانت  از  ناشی  اخذ  گسترده  دهد. همچنین 

مالیات و عوارض از مصرف داخلی منابع طبیعی، از چند جنبه بر ترکیب منابع  

ها  گذارد، از یک سو باعث ایجاد درآمد پایدار برای حکومتها تاثیر میحکومت

از سوی دیگر باعث هدایت جامعه به جلوگیری از اسراف در مصرف  شود و  می

 شود.این منابع به دلیل ارزان قیمت بودن آن می

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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