اقتصاد و توسعه منطقهای سال بیست و هفتم ،دوره جدید شمارة ،19بهار  -تابستان 1399

تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر
بیثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش
*

گشتار تعمیمیافته GMM

نجات محمدی فر1

استادیارگروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان،
ایران،
بهروز صادقی عمروآبادی2

استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم
اجتماعی ،گروه اقتصاد ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،اهواز ،ایران،
تاریخ دریافت1399/4/27 :

تاریخ پذیرش1399/10/4:

چکیده
این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بیثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک
پرداخته است .روش آزمون فرضیهها ،روش دادههای پانل پویا ( )GMMطی دوره زمانی  2010تا  2018در
کشورهای عضو اوپ
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کشورهای اوپ

مثبت و معنیدار اسکت و تکثثیر شکاخ

های پاسکخگویی ،ککارایی دولکت ،کنتکرل فسکاد،

حاکمیت قانون و ثبات سیاسی /عدم خشونت بر بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ
اثرات تعاملی سه شاخ

منفی و معنکیدار هسکتند.

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیکر نیکب بکر شکاخ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

منفی و معنیدار هستند.

کلیدواژهها :دولت رانتیر ،حکمرانی خوب ،ثبات سیاسی ،اوپ

.

طبقهبندی 3033. P16. D02. E02 :JEL

مقدمه

یکی از مهمترین دغدغه اندیشککمندان سیاسککی و اجتمککاعی در طککی قرنهککا ،عوامککل تعیینکننککده
ثبات سیاسی بوده است .بهطور سنتی ،این بحث بر پویاییهای اقتصاد کالن و متغیرهککای آن (تولیککد
ناخال

داخلی ،درآمد ،انباشت سرمایه و اشککتغال) متمرکککب بککوده اسککت؛ درحالیکککه امککروزه ،ایککن

بحث عالوه بر مفاهیم اقتصادی ،شاخ
دیگر ،ی

های اجتماعی و سیاسی را نیب در بککر مینیککرد؛ بککه عبککارت

ال توسعهیافته و باثبات تلقی میشود که در کنککار توسککعه اقتصککادی ،در
جامعه زمانی کام ً

زمینههای اجتماعی و سیاسی نیب توسعهیافته و این امکان را برای شهروندان فراهم کند تا بککه شکککلی
هماهنگ تحول پیدا کنند .دولتهای رانتیر با استفاده از درآمککدهای حاوککل از وفککور منککابی طبیعککی
میتوانند بر چالشهایی نظیر رشد پایین اقتصادی ،فقر و عدم پاسککخگویی ،فسککاد و نبکود حاکمیککت
قانون غلبه کرده و ثبات سیاسی خود را تضمین کنند .از طرفی حکمرانککی خککوب عککاملی مهمککی در
توسککعه اقتصککادی و اجتمککاعی کشککورها بککه شککمار رفتککه و تککروی آن باعککث ایجککاد جوامککی بککازتر و
دموکراتی

تر نیب میشود.

یکی از مباحث رای در میان اندیشمندان این است که بسیاری از کشورهای دارای منابی طبیعککی
غنککی ،یک

پککارادوکا اقتصککادی ،سیاسککی و اجتمککاعی را تجربککه میکننککد؛ ایککن پدیککده بککه عنککوان

«پارادوکا وفور« ،»1مدفوع شیطان »2یا «نفرین منابی »3تووککی

میشککود .وککر نظر از چگککونگی

نامنذاری ،این استدالل کلی وجود دارد که کشورهای دارای وفور منابی از سکطح پککایین عملکککرد
________________________________________________________________
1. paradox of plenty
2. devil's excrement
3. resource curse

تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بیثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک...

167

اقتصادی و مشکالت دموکراسی رن میبرند (.)Almaz, 2015: 60
نگاهی به تجارب تاریخی برخی از کشورها ،نشان میدهد که وفور منککابی طبیعککی ممکککن اسککت
پیامدهای سیاسی خاوی را به دنبال داشته باشد و تنها تعداد کمی از محققککان ایککن نککباره را جککدی
مینیرند که تحوالت سیاسی در کشورهایی مانند ونبوئال ،نیجریه ،عربستان سککعودی و بسککیاری از
کشورهای غنی از منابی ،بدون توجه به نقش محوری ثروت منابی طبیعککی در آنهککا میتوانککد در
شود .با این حال ،مکانیسمهایی که از طریق آنها ،وفور منابی طبیعککی بککر سیاسککت تککثثیر مینککذارد،
تالشها برای شناسایی تعمیمهای ساده را ناکام مینذارد ،درحالیکه کشککورهای غنککی از منککابی در
معیارهای استبداد ،دموکراسی و ثبات سیاسی تغییرات زیادی را به نمایش مینذارند .بهعنوانمثال،
عربستانسعودی و نیجریه هر دو تمایل شدیدی به حکومت مطلقه دارند اما اولی بککهطور فوقالعککاده
باثبات است درحالیکه دومی  9کودتای موفق (و بسیاری کودتاهککای نککاموفق) را از زمککان اسککتقالل
تجربه کرده است .همچنین «ونبوئال بین دموکراسی و استبداد ،با نوسککاناتی کککه قیمککت نفککت دنبککال
میکند ،عقب و جلو میرود ،درحالیکه نککرو بککدون در نظککر نککرفتن قیمککت نفککت دارای امنیککت و
ثبات دموکراتی

است» (.)Caselli & Tesei, 2016: 1

بنابراین میتوان استدالل کرد که وفور منابی طبیعککی تککثثیری بککر نظامهککای سیاسککی دموکراتیک
ندارند .با این حال ،این ثروت باد آورده پیامدهای سیاسککی قابککلتوجهی در نظامهککای خودکامککه بککه
همراه دارد .بهطور خاص ،زمانی که ی

نظام خودکامه ی

شو

مثبت را از جریان رانککت منککابی

دریافت میکند ،آن را با قدرت استبدادی بیشتر پاسککخ میدهککد .مهمتککر اینکککه ،نککاهمگونی در ایککن
پاسخها وجود دارد :در نظامهای شدیداً خودکامه ،اثککرات ثروتهککای بککادآورده در سیاسککت تقریبکاً
وککفر اسککت امککا در اسککتبدادهای معتککدل ثروتهککای بککادآورده ،ماهیککت نظککام سیاسککی خودکامککه را
دستخوش تغییر میکند .با توجه به این مباحث ،سؤال اولی پژوهش حاضککر ایککن اسککت کککه تعامککل
حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بیثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپ

چه تثثیری دارد؟ در ایککن

مقاله ،استدالل میشود که درآمدهای حاول از وادرات انر ی و حکمرانی خوب میتوانککد ثبککات
سیاسی را در کشورهای عضو اوپ

پیشینه پژوهش

به ارمغان آورد.
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جهت غنیتر شدن محتوای مقاله حاضر تالش میشود در ادامه بککه مطالعککاتی کککه در ایککن زمینککه
وورت نرفته است بهطور مختصر اشاره شود:
مکونککدی و همکککاران (et al., 2019

شاخ

 )Makvandiدر مقالککهای بککا عنککوان «ادرا

های ثبات سیاسی و جابککهجایی سیاسککی در حکمرانککی خککوب ،بککر اسککا

شککهروندان از
مؤلفککههای بککومی

سازمانهای خدمات شهری ایران» به این نتای رسیدند که قانونمندی ،کیفیککت خککدمات ،نظککارت و
ارزیابی ،پاسخگویی ،تعهد و مسئولیتپذیری و درنهایت تعامل مهمترین شاخ

های ثبات سیاسی

در سککازمانهای مذکورنککد .همچنککین ،جابککهجایی و تنککوع انتخککاب ،شایستهسککاالری ،نظککارت مککؤثر،
سککازی سککاختار اداری و شککفافیت در انتخککاب مککدیران بککه ترتیککب مهمتککرین شککاخ

چاب

های

جابهجایی سیاسی از دیدناه مصاحبهشوندنان بودند.
میرهبیگکککی (2016

 )mirebeigi,در پژوهشکککی نشکککان داد ککککه نظریکککاتِ رانتیریسکککم دارایِ

محدودیتهایی جدی است ،زیرا ی

حکومت بیشتر رانتیر لبوماً غیردموکراتیک

نامناسب عمل نمیکند و برعکا ی

حکومتِ کمتر رانتیر ،حکمرانیِ مناسبتری ندارد.

معینیفککرد و مهککرآرا (& Mehrara, 2015

 )Moeinifardدر پژوهشککی بککا تفکی ک

و بککا حکمرانکیِ
کشککورهای

درحالتوسعه به دو نروه کشورهای با درآمد سککرانه بککاال و پککایین ،نشککان دادنککد کککه کشککورهای بککا
درآمد باالتر ،در تبدیل ثروت ناشی از منابی به شرایط حکمرانککی بهتککر و رشککد و توسککعه اقتصککادی،
موفقتر عمل نمودهاند.
محسککنی زنککوزی و همکککاران ( )Mohseni Zonouzi et al., 2015در پژوهشککی نشککان دادنککد کککه
درآمدهای نفتی اثر منفی و معناداری بر شاخ
معنادار درآمدهای نفتی بر شاخ

حکمرانی خوب داشککته و حککاکی از تککثثیر منفککی و

های کنترل فساد ،ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است .از

سککوی دیگککر ،درآمککدهای نفتککی بککر روی اثربخشککی دولککت و کیفیککت قککوانین اثککر منفککی و روی
قانونمداری اثر مثبت داشته ،اما این تثثیرات معنادار نبوده است.
پلیبو (2020

 )Pelizzo,در مقالهای با عنوان «حکمرانی خوب و تغییر نظام حببککی» بککه سککه نتیجککه

مهم دست یافت :اول اینکه ،ثبات ی
شاخ

سیستم حببی بهشدت و بهطور قابککلتوجهی بککا هککر کککدام از

های حکمرانی خوب (حاکمیت قانون ،کیفیت نظارت ،توانایی کنترل فساد ،پاسککخگویی و

کارآیی دولت) مرتبط است .دوم اینکه ،درحالیکه بیثبککاتی سیسککتم حببککی بککه میککبان قابککلتوجهی
وابسته به ثروت کشور نیست ،حتی در وورت کنترل اثرات حکمرانی خوب ،تثثیر مثبتککی بککر رشککد
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اقتصادی خواهککد داشککت .سککوم اینکککه ،حکمرانککی خککوب بهانککدازه کککافی پیشبینیکننککده عملکککرد
اقتصادی خوب است.
اونککی و اکسککلنا اولیککی (& Excellence-Oluye, 2019

 )Oniدر پژوهشککی بککه بررسککی مفهککوم

حکمرانی و رهبری میپردازند و با اتکا بر دادههای ثانویککه ،ایککن پدیککد را در نیجریککه تجبیککهوتحلیل
میکنند .از دیدناه آنها رهبری و حکمرانی خوب برای دستیابی بککه اهککدا
اجتماعی هککر جامعککه سیاسککی بککهعنوان یک

سیاسککی ،اقتصککادی و

ضککرورت شککناخته شککده اسککت؛ اهمیککت رهبککری بککرای

حکمرانی از این واقعیت ناشی میشود که رهبری خوب جوهر و معیار حاکمیت را تعیککین میکنککد.
یافتههای آنها نشان میدهد که تاریخ نیجریه مملو از حکمرانی و رهبری است که در اکثککر مککوارد
فاقد بینش الزم و غالباً نرفتار فساد و منازعات سیاسی شدهاند که منجر به سوءاستفاده از سککلطنت و
سوءمدیریت منابی عمومی و بهتبی آن ناامنی ،عقبماندنی اقتصادی و فقر مطلق شده است.
دیویا (2017

 )Davis,در پژوهشی نشان داد کککه رابطککه معنککیداری بککین معیارهککای حکمرانککی

خوب و توسعه انسانی وجود دارد .سیاستها و اقدامات وورت نرفتککه بککا هککد

بهبککود اثربخشککی

دولت و ثبات سیاسی ،مهمترین تثثیر را در توسعه انسانی و کاهش فقر خواهند داشت.
نینه ( )Gyene, 2016در پژوهشی نشان میدهد که دو کشور قباقستان و ترکمنسککتان در مقیککا
کامل رانتیر هستند و دارای نظامهای سیاسی نئوپاتریمونیال باثبات هسککتند .درحالیکککه قرقیبسککتان و
تاجیکستان که از نظر منابی طبیعی فقیر هستند ممکن است به عنوان دولتهککای نیمککهرانتیر تووککی
ال اقتککدارنرا و الیگارشککی
شوند .آنها از نظر سیاسی بیثباتترند و دارای نظامهایی کککام ً
ازبکستان با اقتصاد بسته خود ،با نشان دادن تمایل به خودکفایی اقتصادی ،ی

هسککتند.

ر یم سیاسی بککالقوه

ناپایدار اسککت؛ بنککابراین ،در آسککیای میانککه ،دولککت رانتیککر بککر ثبککات سیاسککی ر یمهکای واقعککی تککثثیر
مینذارد.
دورو ( )Duero, 2009در مطالعهای با عنوان «دولت رانتیر در ایران :رانتنرایی ،ثبات سیاسککی و
توسعه اقتصادی» بر این اعتقاد است که از سال  ،1979جمهوری اسالمی ایران توانسته است قککدرت
خود را تحکیم و متمرکب کند ،اقتدار خککود را بککر جمعیککت داخلککی اعمککال کنککد و نفککو بیشککتری در
خاورمیانه پیدا کند .این مسائل در کنار افبایش جمعیت و تشدید مشکالت اقتصادی رخ داده است
با این حال ،دولت ایران توانسته است ضمن پیگیری سیاست خارجی محکمتر در خارج از کشککور،
ثبات سیاسی را در داخل نیب حفظ کند .تحریمهای اقتصادی ،انبوای بینالمللی و سیاستهای مهککار
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محدود ظاهراً تثثیر چندانی در تضعی
ثبات دولت در زمککان شککو

دولت ایران نداشته اسککت؛ بنککابراین ،چککه عککواملی در حفککظ

سیاسککی و اقتصککادی نقککش داشککته اسککت؟ نویسککنده تککثثیرات سیاسککی،

اقتصادی و اجتماعی را بررسی میکند و معتقد است که توسعه اقتصادی ناشی از رانت نفت در این
زمینه مؤثر بوده است.
ادبیات نظری
ثبات و بیثباتی سیاسی

در ی

دهه نذشته ،نقش ثبات سیاسی به عنوان محر

جریان توسککعهیافتگی ،بککه یک

زمینککه

مهم تحقیق تبدیل شده است ()Venancio de Vasconcelos, 2020:2؛ بنابراین مهمترین دغدغککه هککر
حکومت و نظام سیاسی دستیابی به ثبات و امنیککت پایککدار اسککت ( .)Zarghani et al., 2014: 76ثبککات
سیاسی معموالً به عنوان فقدان تغییرات قابلتوجه و تداوم ی
 .)& Kafle, 2013: 112در اول ،ثبات سیاسی ی

سیستم سیاسی تعری

میشود (

Nir

پدیده چندبُعدی است ()Goldsmith, 1987; 474

که بازتاب منظم جریان مبادالت سیاسی است ( .)Ake, 1975: 272توجه به این نکته مهککم اسککت کککه
ثبات سیاسی به معنای فقدان تغییرات نیست :بلکه دامنه و نوع تغییرات است که تعیین میکند تا چککه
اندازه ی

سیستم سیاسی باثبات تلقی شود؛ ازاینرو ،تغییر اجبککاری و اساسککی بککرای ایککده بیثبککاتی

ضروری است ( .)Dowding & Kimber, 1983: 236درحالیکه اندیشمندان مختل
ثبات سیاسی به شاخ

هنگام اشاره بککه

های مختلفی اشاره میکنند ،اولیترین و متداولترین بُعد آن مانککدناری و

ثبککات دولککت اسککت (  .)Dowding & Kimber, 1983: 230; Gurr, 1974: 144میتککوان نفککت «ثبککات
سیاسی ی

ال بحثبرانگیب است و نشککانگر ابهککام و سککردرنمی موجککود در تحقیقککات
اوطالح کام ً

علوم سیاسی در مورد شکلنیری این مفهوم ،کاربرد و اندازهنیری آن اسککت» (.)Young, 2020: 2

با این حال ازآنجاییکه موضوع بیثباتی سیاسی موردتوجه اندیشمندان سیاسی بوده است ،هر یک
سعی نموده فهرست عوامل تثثیرنذار بر ثباتی سیاسی را ارائه دهد که در بخککش عمککدهای از آنهککا
اشترا نظر وجود دارد این عوامل را میتوان در سه دسته متغیرهای سیاسی ،اجتماعی ک فرهنگککی و
اقتصادی طبقهبندی کرد:
جدول  -1متغیرهای اثرگذار بر بیثباتی سیاسی
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متغیرهای سیاسی

متغیرهای اجتماعی ـ فرهنگی

متغیرهای اقتصادی

ترور ،قتل ،تصفیه یا پاکسازی
سیاسی

تنوع قومی مذهبی و انسجام یافتن
گروههای اقلیت

نابرابری ،فقر و محرومیت

آشوب ،تظاهرات ،کودتا ،جنگ داخلی
و انقالب

شهرنشینی

افزایش تورم و ناامنی اقتصادی

قانونستیزی مجریان قانون

کاهش انسجام اجتماعی

کاهش منابع مالی و کاهش ارزش ارز و تضعیف
شاخصهای بازار پولی و مالی

تنشهای سیاسی در زمان برگزاری
انتخابات ،تقلب و ...

جمعیت و ویژگیهای کمی و کیفی آن
(بیسوادی و غیره)

کاهش نرخ رشد اقتصادی

رقابت سیاسی و نزاع بر سر قدرت و
نوع ایدئولوژی

فقدان هویت ملی منسجم

افزایش انتظارات

کاهش یا فقدان مشروعیت و نفوذ
حاکمیت

تضعیف تاریخ و بنیانهای تمدنی
مشترک یک ملت

کاهش سطح رفاه عمومی

باال بودن نرخ فساد سیاسی ـ اداری

بیعدالتی اجتماعی

فساد اقتصادی و تجارت مواد مخدر

نقش و دخالت آشکار پلیس در زندگی
شهروندان

درگیریهای مدنی

اقدامات تروریستی و تجزیهطلبانه

مهاجرت نخبگان (فرار مغزها)

تغییر قیمت نفت
رشد GDP

()Zarghani et al., 2014

دولت رانتیر
ایده دولت رانتیر ،نخستین بار توسط حسین مهدوی (Mahdavy

 )Hosseinدر سال  1970مطرح

شد و بعدها توسط ببالوی و لوسیانی در مجلدی ویککرایش شککده در سککال  1987چککا شککد .ادبیککات
مربوط به دولت رانتیر با این مشاهدات آغاز شد که درآمد کشورهای تولیدکننده نفت نککه از طریککق
مالیات ،بلکه از طریق رانتهککای تولیککد شککده کککه منشککث خککارجی دارنککد بسککتگی دارد ( & Beblawi

 .)Luciani, 1987: 41هد

اولیه این ادبیات ،در

معمای تداوم توسعهنیافتگی در بککین کشککورهای

وادرکننده نفت بود .رانتیریسم از طریق درود کل درآمد دولککت کککه توسککط رانککت نفککت حاوککل
میشود ،اندازهنیری شده است .بهعنوانمثال ،لوسیانی استدالل کرد که کشورهایی که حککداقل 40
درود از درآمد اقتصادی آنها به نفت متکی است باید به عنوان دولتهای رانتیر طبقهبندی شککوند
(& Luciani, 1987: 77

 .)Beblawiبککر اسککا

ایککن تعریک  ،مایکککل هککرب کشککورهای زیککر را در

خاورمیانه به عنوان دولتهای رانتیر بککرای دوره زمککانی بککین  1972و  1999مشککخ

کککرد :کویککت

()88٪؛ قطر ()٪87؛ امارات متحده عربی ()٪84؛ عمان ()٪81؛ عربسکتان سککعودی ()٪80؛ بحککرین
()59٪؛ لیبی ()٪58؛ عراق ()n/a؛ ایران ()٪55؛ الجبایر ()٪53؛ یمن (.)Herb, 2005: 299( )٪46
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نظریه دولت رانتیر را میتوان بهعنوان زیرمجموعه نظریه نفرین منابی در نظککر نرفککت (

Almaz,

 .)2015: 61این مفهوم با توجه به کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه مانند ایککران و پادشککاهیهای
خلی فار

توسعه یافتککه اسککت (–Madhavy, 1970; Beblawi & Luciani, 1987; Smith, 2004: 233

 )235و معتقد است که کارکرد اولی دولت در اقتصادهای رانتی توزیی رانت اسککت .نظریککه دولککت
رانتیر رکود اقتصادی ،فساد و اقتدارنرایی را ویژنیهایی اتی برای اقتصاد سیاسی رانککت میدانککد
( .)Basedau & Lay, 2009: 758به نفته ببالوی ،برای اینکه ی

دولت را به عنوان دولت رانتیککر یککا

رانتجو بنامیم ،باید خصوویات خاوی ازجمله تسلط رانت در اقتصاد دولتی ،خارجی بودن رانککت
و مشارکت معدود افراد در تولید رانت را داشککته باشکد ()Beblawi, 1990: 85-99؛ بنککابراین ،دولککت
رانتیر را میتوان به عنوان دولتی تعری

کرد که در آن رانککت توسککط بککازیگران خککارجی پرداخککت

میشود و دولت تنها دریافتکننده آن است و تعداد کمی درنیر تولید این رانت هستند و اکثریککت
در توزیی یا بهرهبرداری از آن دخیل هستند ( .)Ross, 2001: 329انرچه این تعری
این مسئله منجر شود که رانت میتواند محصول وام یا کم

در

ممکن است بککه

های بککازیگران خککارجی باشککد،

اما مفهوم دولت رانتیر معموالً برای کشورهایی که از منابی غنی خود رانککت میدهنککد اسککتفاده شککده
است .به عنوان نمونهای از دولت رانتیر ،ببالوی استدالل میکند که بیشتر منککابی غنککی از کشککورهای
خاورمیانه ،بهویژه عربستان سعودی و کویت ،میتوانند بهعنوان برتککری نسککبی دولتهککای رانتککی در
نظر نرفته شوند ،زیرا آنها از رانت منابی بسککیار زیککادی برخککوردار بودهانککد (.)Beblawi, 1990: 89
عالوه بر کشورهای خاورمیانه ،آفریقای شمالی و برخی از کشورهای غنی از منابی آمریکای التککین
ازجمله لیبی ،نیجریه و ونککبوئال بککه عنککوان دولتهککای رانتیککر شککناخته میشککوند )2008

تعاری

 .(Kuru,ایککن

از مفهوم دولت رانتیر ،اهمیت حیاتی این مسئله را نشککان میدهککد کککه دولککت رانتیککر باعککث

نفرین منابی میشود و تثثیر رانت بر زندنی اجتماعی ،اقتصککادی و سیاسککی کشککورهای دارای وفککور
منابی را بیان میکند .به منظور تحلیل ایککن موضککوع ،مایکککل را
میکند کککه بککر اسککا

) (Ross, 2001چککارچوبی را ارائککه

آن ،اسککتدالل میکنککد کککه تککثثیرات دولککت رانتیککر را میتککوان در سککه نککروه

طبقهبندی کرد:
 )1اثر رانتیر :بر اسا

استدالل را  ،میتوان ایننونه ادعا کرد که دولتهککای غنککی از منککابی

تمایل به استفاده از رانت برای کاهش فشککار اجتمککاعی دارنککد و در ایککن روش اسککتقالل بیشککتری در
مقابل عموم به دست میآورنککد ( .)Ross, 2001: 329وی همچنککین اظهککار داشککت کککه رفتککار دولککت
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رانتیر را میتوان به سه وورت توضیح داد:
ال ) اثر مالیات :اثر مالیات فرض میکند ازآنجاکه درآمد کافی حاول از وادرات انککر ی بککه
خبانه دولت جریان مییابد ،دولتها در تالش برای آمککاده کککردن فضککا جهککت کسککب درآمککدهای
مالیککاتی نیسککتند (چککون درآمککدهای وککادرات انککر ی را دارنککد)؛ بنککابراین ،مککردم کمتککر خواسککتار
دموکراسی و پاسخگویی هستند .دلیل عدم تمایل شهروندان برای بلند کردن ودای دموکراسککی را
میتوان با رویههای تاریخی توضیح داد .ایده کلی ایککن اسککت کککه دولککت را از وظککای
دموکراتی

نماینککدنی

و پاسخگویی رها میکند تا مالیاتهای جدید و بیشککتری را تحمیککل کننککد؛ بککه عبککارت

دیگر ،وضعیتی به وجود میآید کککه «بککدون مالیککات هککی نماینککدنی» در دولتهککای رانتیککر وجککود
ندارد؛ بنابراین استدالل میشود که سیستم مالیاتی در دولتهککای رانتیککر باعککث میشککود شککهروندان
کمتر خواهان مشارکت سیاسی شوند ( .)Beblawi, 1990: 85-99عدم مشککارکت سیاسکی ،دولککت را
قادر میسازد که از قدرت خود سوءاستفاده کند تا بتواند از طریککق رفتارهککای رانتخواهانککه ،جیککب
خود را پُر کند ()Rosser, 2006: 15؛ بنابراین ،میتوان ادعا کرد که احتماالً فسککاد ادارات دولتککی بککه
دلیل رفتار رانتخواهانه دولتها رخ داده است .عالوه بر این ،سککطح پککایین مالیککات باعککث کککاهش
تمایل دولت برای برآوردن مطالبات مردم نسبت بککه دموکراسککی میشککود .بککه همککین دلیککل میتککوان
نتیجه نرفت که دولتهای رانتیر از مشکالت دموکراسی رن میبرند.
ب) اثککر هبینککه :اثککر هبینککه ایککن اسککت کککه دولتهککا از برنامککههای رفککاه اجتمککاعی حککامیپروری
(آموزش ،بهداشت و غیره) ،سیستم یارانه بخشهککای خککاص (یعنککی انککر ی و کشککاورزی) و ایجککاد
فروتهای شغلی در بخش منابی از رانت استفاده میکنند تا مشروعیت خود را قانونی جلککوه دهنککد
( .)Meissner, 2010: 11بهعالوه ،حکام مشروعیت خود را از طریق رانت بهجای انتخابککات آزاد ،در
شبکههای حامی ک پیرو سککرمایهنذاری میکننککد تککا از ظهککور خواسککتههای دموکراتیک

شککهروندان

جلونیری کنند ()Ross, 2001: 329؛ بنابراین ،میتوان ادعا کرد که ر یمهککای اقتککدارنرا تککا زمککانی
که رانت به خبانه دولت میرسد ،قککدرت خککود را در کشککورهای رانتککی حفککظ میکننککد .همچنککین،
میتوان ادعا کرد که بیشتر شهروندان در دولتهای رانتی بککه دلیککل هبینککه دولککت بککرای برنامککههای
اجتماعی مورد پسند آنها ،مطیی بیشتر نخبگان حاکم میشوند.
ج) اثر تشکیل نروه :این اثر نشان میدهد کککه دولتهککای رانتیککر تمایککل بککه تشکککیل نروههککای
حامیک پیرو برای جلونیری از تشکیل نروههکای اجتمککاعی مسککتقل از دولککت دارنککد ( Ross, 2001:
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 .)334بهبیاندیگر ،مخالفت با وضی موجککود یککا تشکککیل نروههککای اجتمککاعی مسککتقل بککهاحتمالزیاد
توسط دولتها سرکوب میشککود زیککرا آنهککا بککهعنوان تهدیککدی بککرای موجودیککت دولتهککا تلقککی
میشوند .چودری ( ،)Chaudrhyفقدان جامعه مدنی و نهادهای مککدنی مسککتقل در دولتهککای رانتککی
مانند عربستان سعودی ،عراق و لیبی را با «تثثیر تشکیل نروه» توضککیح میدهککد ( Chaudrhy, 1994:

 .)19میتوان ادعا کرد که رفتار رانتیر از این طریق حضور جامعه مدنی را که پیششککرط الزم بککرای
ی

کشور دموکراتی

است تضعی

میکند.

 )2اثر سرکوب :درآمدهای رانتی به دولتها این امکان را میدهد تا برای تقویت قدرت خود و
جلونیری از آرمانهای دموکراتی

 ،هبینههای بیشتری را ور

امنیککت داخلککی کننککد .عککالوه بککر

این ،حمایت از استخراج منابی برای دولتهای رانتیر از اهمیککت اساسککی برخککوردار اسککت بککه همککین
دلیل احتمککاالً سککرمایهنذاری در دسککتگاههای امنیتککی بککرای محافظککت از ایککن منککابی ایجککاد میشککود
()Billon, 2005: 15؛ لذا ادعا میشککود کککه داشککتن نیروهککای نظککامی ببرگتککر بککرای تقویککت دولککت
استبدادی و حمایت از منابی ،یکی دیگر از ویژنیهای دولت رانتیر است .بککه نفتککه را  ،دو دلیککل
برای وجود نیروهای ببرگ نظامی در دولتهککای رانتککی وجککود دارد :اسککتدالل اول ایککن اسککت کککه
دولتهای رانتیر بیشتر در معرض قیامهای مردمی قرار دارند و این قیامهککا را بککهعنوان یک

چککالش

برای اقتدار خود تلقی میکنند؛ ازاینرو ،هرچککه نیروهککای نظککامی بیشککتری داشککته باشککند ،سککرکوب
مخالفان راحتتر است .استدالل دوم حاکی از آن است که فراوانککی منککابی ممکککن اسککت منجککر بککه
درنیریهای قومی یا منطقهای نهتنها در دولت بلکه همچنین بین کشورها شود

(.)Ross, 2001: 336

بهطور خککاص ،انککر منککابی انککر ی در منطقککهای متشکککل از نروههککای اقلیککت متمرکککب شککده باشککند،
استخراج منابی ممکن است منجر به درنیری شود زیرا همککه بککهطور طبیعککی بککرای اسککتفاده بیشککتر از
منابی انر ی رقابت میکنند؛ بنابراین ،نیککروی مرکککبی مجهککبی بککرای جلککونیری از وقککوع هرنونککه
درنیری در مناطق غنی از منابی برای امنیت زیرساختهای انر ی ،ضرورت دارد.
 )3اثررر نوسررازی :را

اثککر مدرنیباسککیون را از اینگلهککارت ( )Englehartبککه عاریککت نرفککت.

باوجوداین واقعیت که اثر نوسککازی بککهطور مسککتقیم بککا ثککروت منککابی در ارتبککاط نیسککت ،اینگلهککارت
استدالل میکند کککه دموکراسککی «مجموعککهای از تغییککرات اجتمککاعی و فرهنگککی ازجملککه تخصک
شغلی ،رشد شهرنشینی و افبایش میبان تحصیالت است که به نوبه خککود ناشککی از توسککعه اقتصککادی
است» ( .)Ross, 2001: 334بهبیاندیگر ،انر توسعه اقتصککادی حاوککل از ثککروت منککابی ،زمینککه ایجککاد
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تغییرات اجتماعی و فرهنگی را فراهم نکنککد ،دموکراتیباسککیون رخ نخواهککد داد .را

بککا اسککتفاده از

روشهای کمی دیدناه اینگلهارت را مورد آزمون قککرار داد .اوککوالً دو اسککتدالل برنرفتککه از کککار
اینگلهارت است :اولین مسئله این است کککه تحصککیالت بککاالتر منجککر بککه افککبایش قککدرت سککخنوری
شهروندان میشود .دوم اینکه ،افبایش تخص

شغلی ،نیروی کککار مسککتقل بیشککتری ایجککاد خواهککد

کرد که قطعاً قدرت چانهزنی کار در مقابل نخبگان سیاسی را تقویت خواهد کرد .به عبارت دیگر،
انر هر دو (سطح تحصیالت عککالی و تخصک
خواهد شد .را

بیشککتر شککغلی) اتفککاق بیفتککد ،دولککت دموکراتیک

تر

با آزمون ایککن دو اسککتدالل ،هککی رابطککه علککی مسککتقیمی بککین دموکراسککی و رشککد

شهرنشینی و تحصیالت پیدا نکرد ( .)Almaz, 2015: 66با این حال ،میتوان استدالل کرد کککه تککثثیر
مدرنسازی هنوز میتواند برای توضیح اینکه چرا بسیاری از دولتهای رانتیککر دارای سککطح بککاالیی
از تولید ناخال

داخلککی هسککتند؛ درحالیکککه دارای سککطوح پککایین تحصککیالت و شککرایط بهداشککتی

هستند ،مورد استفاده قرار نیرد.
نفرین منابع

قبل از دهه  ،1980دیدناه سنتی تثکید میکرد که بین فراوانی منابی طبیعککی و توسککعه اقتصککادی
رابطه مثبت وجود دارد .در این راسککتا ،نینببککرگ ( ،)Ginsburgاظهککار داشککت کککه «برخککورداری از
ی

موهبت مهم و متنوع از منابی طبیعی ی

مبیت ببرگ برای هر کشوری است کککه بککه دورهای

از رشد اقتصادی سریی مبادرت میکند» ( .)Rosser, 2006: 268روسککتو ،دیککدناه مشککابهی را مککنعکا
کرد و ادعا کرد که «مواهب منابی طبیعککی ،کشککورهای درحالتوسککعه را قککادر میسککازد کککه مرحلککه
«خیب» ونعتی را تحقق بخشند ،دقیقاً هماننونه که استرالیا ،آمریکککا و انگلککیا موفککق بککه انجککام آن
شدند» ( .)Rostow, 1961: 4-16همچنین اندیشمندان دیگری بر اهمیت داشتن منابی طبیعی بککرای رشککد
اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه تثکید میکنند ( .)Almaz, 2015: 60انرچه ایده غالب در مککورد
رابطه بین داشتن منابی طبیعی فراوان و توسعه تا دهه  1980خوشبینانه بود ،امککا دیککدناههای بدبینانککه
بین دانشمندان اقتصاد سیاسی رشد کرد .از اواخر دهککه  ،1980تعککداد قابککلتوجهی از ادبیککات ظهککور
کردند و دیدناه سنتی را به چالش کشیدند .رویکرد جدید که «نفرین منابی» نامیککده میشککود ،بیککان
کرد کشورهایی که از منابی طبیعککی غنککی برخوردارنککد احتمککاالً عملکککرد ضککعی

اقتصککادی ،فسکاد،

اقتدارنرایی ،سطح پایین دموکراسی و جنگ داخلی را تجربه خواهند کرد (;Auty, 2001:839-849
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 .)Ross, 2001:356-357; Fearon, 2005:503-505ریچارد اوتی ،اولین محققی بود که نظریه «نفککرین
منابی» را معرفی کرد .این نظریه ،بیان میکند که بر اسا

شواهد جدید نهتنها بسیاری از کشورهای

درحالتوسعه غنی از منابی از موهبتهای مطلوب بهرهمند نمیشوند؛ آنها در واقی ممکککن اسککت از
کشورهای دارای موهبتهای کمتر عملکرد بدتری داشککته باشککند ( .)Auty, 1993: 77-78عککالوه بککر
این ،تحقیقات ساکا و وارنر در مورد تجبیه و تحلیل عملکرد اقتصادی کشککورهای غنککی از منککابی
در طی سالهای  ،1989-1970زمینه را برای افبایش چشمگیر مطالعات نفککرین منککابی همککوار کککرد.
درنتیجه ،مطالعه آنها نشان داد که بین شدت منابی طبیعی و رشد اقتصادی رابطککه علککی وجککود دارد
(.)Sachs & Warner, 1995: 6398

باید پرسید که دالیل ظهور نفرین منابی چیست؟ بهبیاندیگر چه چیبی باعث میشککود کککه منککابی
بهجای خیر و برکت برای دولتها نفرین شوند؟ انرچککه پاسککخها در ادبیککات نفککرین منککابی متفککاوت
بوده است ،نظریه دولت رانتیر که در باال به آن اشاره شد به عنوان یکی از بهترین اببارهای تحلیلککی
برای روشن کردن دالیلی که باعث نفرین منابی میشوند ،ظاهر شده است.
حکمرانی خوب

در رابطه با مفهوم «حکمرانی» و «حکمرانی خوب» تعاری

متنوعی وجککود دارد کککه عمککدتاً بککه

دامنه نسترده کاربردهای بالقوه آن نسبت داده میشود .نراهام و همکاران ( )2003حکمرانی را به
عنوان فرآیندی تعری

میکنند که به موجکب آن جوامککی یککا سککازمانها تصککمیمهای مهککم خککود را

اتخا میکنند و تعیین میکنند که چه کسی در این فرآینککد و نحککوه پاسککخگویی آن دخیککل هسککتند
( .)Graham et al., 2003: 1واندر والدت ( )2012حکمرانی را شامل شبکهای از روابط وابسککته بککین
بازیگران مختل

تعری

میکند ( .)Van der Waldt, 2012: 83به نفته کافمن و همکاران ()2004

حکمرانی ،سنتها و نهادهایی هسککتند کککه توسککط آنهککا اقتککدار در یک

کشککور اعمککال میشککود و

همچنین فرایندی است که حکومتها انتخاب و جایگبین میشوند ،توانایی حکومت برای تککدوین
و اجرای سیاستهای وحیح افبایش مییابد و احترام شککهروندان و دولککت بککرای نهادهککایی کککه بککر
تعامالت اقتصادی و اجتماعی حاکم هستند را به همراه دارد (.)Kaufmann et al., 2004: 254
جدول  :2اصول حکمرانی خوب ،تعاریف و منابع
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اصول
حکمرانی

تعاریف

منابع

خوب

شمول
(جامعیت)

همه ذینفعان فرصت دارند تا در تصمیمگیری مشارکت کرده و بر آن تأثیر
بگذارند .رفاه جامعه بستگی به حصول اطمینان از این دارد که همه اعضای
آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و از جریان اصلی جامعه مستثنی
نیستند .این امر مستلزم این است که همه گروهها ،بهویژه آسیبپذیرترین
اقشار جامعه ،فرصتهایی برای بهبود یا حفظ رفاه خود داشته باشند.

انصاف

هیئت حاکمه در فرایند تصمیمگیری ،به نظرات مختلف ذینفعان بدون
تعصب احترام میگذارد و توزیع هزینه /سود را در نظر میگیرد.

اثربخشی و
کارآیی

فرآیندها اهداف خود را محقق میسازند درحالیکه از بهترین منابع
استفاده میکنند .مفهوم کارآیی در چارچوب حکمرانی خوب همچنین
شامل استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست است.

شفافیت

منطق تصمیمگیری بهوضوح انتقال داده میشود و اطالعات آزادانه موجود
و در دسترس است .تصمیمات گرفتهشده و اجرای آنها به شکلی انجام
میشود که در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

مشروعیت

به هیئت حاکمه اختیار تصمیمگیری بر اساس قانون یا توسط ذینفعان
داده میشود .اقتدار با تمامیت و درستی مورد استفاده قرار میگیرد.

;)Lockwood et al. (2010
)Pomeranz & Stedman (2020

پاسخگویی

هیئت حاکم مسئولیتپذیر است و در قبال تصمیماتش پاسخگو است .این
مسئله نشاندهنده انجام وظایف است .حکمرانی خوب نیازمند این است
که سازمانها و فرآیندها در یک چارچوب زمانی مناسب به همه ذینفعان
خدمت کنند .این الزام کلیدی نهتنها برای نهادهای دولتی بلکه برای بخش
خصوصی و نهادهای جامعه مدنی است.

;)Lockwood et al. (2010
Graham et al. (2003); Sheng
;)(2009); Unescape (2008
;)Pomeranz & Stedman (2020
)Van Doeveren (2011

اجماعنظر

چشمانداز استراتژیک؛ نگاه سازنده به آینده .حکمرانی خوب نیازمند
میانجیگری منافع مختلف برای رسیدن به یک اجماع گسترده در جامعه
است تا نفع همگان حاصل شود .همچنین نیاز به یک چشمانداز گسترده و
بلندمدت در مورد آنچه برای توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به
اهداف چنین توسعهای الزم است.

Graham et al. (2003); Decker
;)et al. (2016
& Unescape (2008); Pomeranz
)Stedman (2020

قابلیت

منابع ،مهارتها ،رهبری ،دانش هیئت حاکمه

مشارکت

مشارکت زنان و مردان در فرآیندهای تصمیمگیری شاخصی کلیدی برای
حکمرانی خوب است.

حاکمیت
قانون

مستلزم چارچوبهای قانونی منصفانهای است که بهطور بیطرفانه اجرا
شود .همچنین به حمایت کامل از حقوق بشر ،بهویژه حقوق اقلیتها نیاز
دارد .اجرای بیطرفانه قوانین به قوه قضائیه مستقل و نیروی پلیس
غیرفاسد نیاز دارد.
مأخذ :برگرفته از ادبیات پژوهش

;)Lockwood et al. (2010
; Pomeranz & (Unescape (2008
)Stedman (2020

;)Lockwood et al. (2010
)Pomeranz & Stedman (2020
Graham et al. (2003); Sheng
;)(2009
& Unescape (2008); Pomeranz
Stedman (2020); Van
)Doeveren (2011
;)Lockwood et al. (2010
Graham et al. (2003); Sheng
;)(2009); Unescape (2008
;)Pomeranz & Stedman (2020
)Van Doeveren (2011

)Lockwood et al. (2010
& Unescape (2008); Pomeranz
Stedman (2020); Van
)Doeveren (2011
& Unescape (2008); Pomeranz
Stedman (2020); Van
)Doeveren (2011
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استوکر ( )1998حکمرانی را در رابطه با ایجککاد شککرایطی بککرای برقککراری نظککم و کککنش جمعککی
تعری

میکند ( .)Stoker, 1998: 23نقاط اشترا

این تعککاری

بیشککتر تثکیککد بککر مفهککوم «فرآینککد»

است؛ یعنی نحوه تصمیمنیریها و اجرای آنها و چگونگی پاسککخگو بککودن تصککمیمنیرندنان .بککر
این اسا

 ،داونر (2000

 )Downer,حکمرانی خوب را فرآیندی تعری

میکند که بککه موجککب آن

نهادهای دولتی امور عمومی را اداره میکنند ،منابی عمومی را مدیریت کرده و تحقککق حقککوق بشککر
را تضمین میکنند .دانشمندان اوککول مختلفککی را شناسککایی کردهانککد کککه منعکاکننککده شکیوههای
حکمرانی خوب است.
بررسی مطالعات انجام شده و ادبیات نظری پژوهش نشان میدهد که در رابطه با اثککرات تعککاملی
دولت رانتیر و حکمرانککی خککوب بککر بیثبککاتی سیاسککی کشککورهای عضککو اوپک

تحقیقکات متنککوعی

وورت نرفته و هر کدام از آنها به بررسی رابطه تعدادی متغیر محدود پرداختهاند .از نکات بککدیی
تحقیق حاضر این است که به وورت جامی و کلی رابطه اثککرات تعککاملی دولککت رانتیککر و حکمرانککی
خوب بر ثبات (بیثباتی) سیاسی کشورهای عضو اوپ

را مککورد کککاوش قککرار داده اسککت .در ایککن

راستا پژوهش حاضر درودد است تا مدل تجربی زیککر را کککه مسککتخرج از ادبیککات نظککری پککژوهش
است مورد آزمون قرار دهد.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،کاربردی و توویفی تحلیل با استفاده از مککدل اقتصادسککنجی بککا دادههککای
پانل ( )Panel Dataپویا ( )GMMمیباشد که با بهرهنیری از نرمافککبار  Eviews 10طککی دوره زمککانی
 2010تا  2018کشورهای عضو اوپ

 1انجککام شککده اسککت .ایککن بخککش در ابتککدا مککدل و متغیرهککای

پژوهش و سپا روش تخمین بیان میشود.

________________________________________________________________
 - 1اوپک ) ،(OPECی

کارتل بینالمللی نفتی است که متشکل از کشورهای عراق ،آنگوال ،امارات متحده عربی ،ایران ،کنگو،

عربستان ،قطر ،کویت ،نابن ،لیبی ،نیجریه و ونبوئال است .مقر بینالمللی اوپ
شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

از بدو تاسیا در سال  1339در نو بود و در سال  1344به
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مدل و متغیرهای تحقیق

با توجه به ادبیات تحقیق مربوط به نفرین منابی طبیعی ،دولت رانتیر و تئوری حکمرانی خککوب و
همچنین مطالعات تجربی تحقیق ،مدل پژوهش به وورت رابطهی  1میباشد:

( )1
که متغیر وابسته  InStabشاخ
سرویاهای ریس

بیثباتی سیاسککی کشککورهای عضککو اوپک

سیاسککی ( )Political Risk Serviceمیباشککد .شککاخ

برنرفتککه از مؤسسککه
ریسک

سیاسککی از ایککن

موسسه انتخاب شده است که به منظور رتبهبندی سککه حککوزه سککرمایهنککذاری یعنککی انتقککاالت ملککی،
سرمایهنذاری مستقیم و بازارهای وادراتی تبدیل به نمرات الفبائی میشود که درنهایت تبککدیل بککه
شاخ

بین وفر و تا  100شده است .متغیرهای مستقل نسبت درآمدهای ناشککی از منکابی طبیعککی بککه

تولیککد ناخککال

داخلککی بککه عنککوان شککاخ

دولککت رانتی کر  Rentو پککن شککاخ

حکمرانککی خککوب

(پاسخگویی  ،GG1کارایی دولت  ،GG2کنترل فسککاد  ،GG3حاکمیککت قککانون  ،GG4ثبککات سیاسککی و
عدم خشونت/تروریسم  ،GG5تنظیمکنندنی  )GG6که از دادههای بان
کشورهای اوپ

اتخا شده است .این شاخ

اند .همچنین اثرات ضربی شاخ

جهانی ( )WDI 2020بککرای

ها به وورت کامل در ادبیات تحقیق تشریح شککده-

های حکمرانی خوب و شاخ

دولت رانتیر به عنککوان متغیرهککای

دیگر مستقل تحقیق میباشند .متغیرهای کنترلی  Controlsتحقیق مؤثر بر بیثبککاتی سیاسککی مبتنککی بککر
ادبیات تحقیق در دو بخش اقتصادی ک اجتماعی و سیاسی تقسیمبندی شککدهاند .متغیرهککای اقتصککادی
مؤثر بر بیثباتی سیاسی در این مطالعه تولید ناخال
نرخ بیکاری  ،Unempشاخ
داخلی)  Openو شاخ

داخلی  ،GDPتورم  INFمبتنی بر شککاخ

،CPI

درجککه بککاز بککودن تجککاری (نسککبت حجککم تجککارت بککه تولیککد ناخککال

ضریب جینی  Giniبه عنوان نابرابری درآمدی .متغیرهای اجتماعی ،سیاسککی

نیب نرخ شهرنشینی  ،Urbunمیککبان جککرم و جنایککت  Crimeو نسککبت جمعیککت فعککال کشککور  PoPکککه از
نرمافبار  WDIبان

جهانی استخراج شده است.
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1

روش تخمین :گشتاورهای تعمیم یافته ()GMM

بسیاری از روابط اقتصادی بهطور طبیعی پویا هستند و یکی از مبایای دادههککای پانککل ایککن اسککت
که به پژوهشگران اجازه میدهد که پویککاییهککای تعککدیل را بهتککر در
حضور متغیر وابسته وقفهدار در بین متغیرهای توضیحی مشخ

کننککد .ایککن روابککط پویککا بککا

میشوند ،یعنی:

Yi,t = α + βYi,t-1 + γXi,t + ηi + εi,t

( )2

 Yمتغیر وابسته بیثباتی سیاسی X ،مجموعهای از متغیرهای توضیحی حکمرانی خککوب و دولککت
رانتیر η ،اثر ویژه کشور مستقل از زمان ε ،جمله خطا و  iو  tنشککاندهندهی واحککد مشککاهده و زمککان
میباشند .در تخمین معادله ( )2دو موضوع اقتصادسککنجی مهکم وجککود دارد .اولککی از معرفککی متغیککر
وابسته وقفهدار و اثرات فردی مشاهده نشده مستقل از زمان در معادله اسککت .هسککیائو ()Hsiao, 1986

نشان داد حذ

اثرات فردی ثابت در مدل دادههای پانل پویا ،تخمینهای سطوح حککداقل مربعککات

معمولی را با تورش و ناسازنار میکند .برای مثال ،احتماالً همبستگی مثبت بین متغیر وابسته وقفککه-
دار  Yi,tو اثرات ثابت حذ
طر

شده  ηiمیتواند ضرایب تخمین 𝛽 را به سمت باال تککورشدار کنککد .از

دیگر ،نیکل ( )Nickell, 1981نشان میدهد کککه تخمککین زننککدههککای دروننروهکی (

 )Groups Estimatorsکه ی

تکنی

Within

تخمین جایگبین بککرای در نظککر نککرفتن اثککرات ثابککت اسککت،

تخمین 𝛽 که به سمت پایین تورشدار است را در پانلهای کوتککاه ارائککه مککیکنککد .بنککابراین انتظککار
میرود که تخمین سازنار و بدون تککورش از 𝛽 ،بککین تخمککین سککطوح حککداقل مربعککات معمککولی و
تخمین دروننروهی قرار نیککرد .موضککوع دوم از درونزا بککودن بککالقوه متغیرهککای توضککیحی منککت
میشود .با توجه به معادله متغیرهای سمت راست درونزا میباشند ،بنابراین درونزا بودن متغیرهای
توضیحی برای اجتناب از تورش بالقوه که به وسیله همبمانی تحلیککل میشککود بایسککتی کنتککرل شککود.
برای حل این مسائل ،ارالنککو و بونککد ( )Arellano & Bond, 1991تخمککین زننککده روش نشککتاورهای
تعمیم یافته تفاضلی مرتبه اول را پیشنهاد کردند که شامل حذ

اثرات ویژه فردی مسککتقل از زمککان

 ηiبا نرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله ( )4است .با انجام این عمل خواهیم داشت:
()4

)Yi,t – Yi,t-1 = β(Yi,t-1 – Yi,t-2) + γ (Xi,t – Xi,t-1) + (εi,t – εi,t-1

________________________________________________________________
)1. General Method Of Moments (GMM
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در این حالککت ) (Yi,t-1 – Yi,t-2بککا ) (εi,t – εi,t-1همبسککته هسککتند .تخمککین حککداقل مربعککات
معمولی معادله ( ،)5تخمین سازنار و بدون تورشی از  βرا بدست نمککیدهککد .از ایککن رو بایککد ابککبار
معتبری را برای () Yi,t-1 – Yi,t-2پیدا کرد .با فرض اینکه (ال ) جمالت خطا به وورت سککریالی
همبسته نیستند:
( )5

E[εi,t εi,s] = 0 for i= 1,…,N and s ≠ t

و (ب) حاالت اولیه  Yi,tاز قبل تعیین شده هستند:
( )6

E[Yi,t εi,t] = 0 for i= 1,…,N and t ≥ 2

ارالنو و بوند ( )Arellano & Bond, 1991محدودیتهای نشتاوری زیر را بیان میکنند:
( )7

E[Yi,s (εi,t – εi,t-1)] = 0 for i= 3,…,T and s ≥ 2

ازآنجاکه مقادیر دو دوره و یا بیشتر وقفهدار  Yi,tبککا ( )Yi,t-1 – Yi,t-2و نککه بککا ()εi,t – εi,t-1
همبسته هستند ،میتوان آنها را به عنوان اببارهای معتبری برای معادله ( )7در نظر نرفت .بککا توجککه
به متغیرهای توضیحی ،Xi,t ،سه حالت ممکن وجود دارد :ال ) انر متغیرهای توضیحی  Xi,tاکیداً
برونزا باشند (یعنی فرض شود متغیرهای توضیحی با همه مقککادیر نذشککته ،حککال و آینککده جمککالت
خطا ناهمبسته باشند) ،ازاینرو همه مقادیر نذشته ،حال و آینده  Xi,tاببارهای معتبککری بککرای معادلککه
هستند .ب) انر متغیرهای توضیحی  Xi,tاز پیش تعیککین شککده باشککند (یعنککی فککرض شکود متغیرهککای
توضیحی با مقادیر نذشته و نه با مقادیر حال و آینده جمالت خطا همبسته هستند) ،ازاینرو مقککادیر
ی

و یا بیشتر وقفهدار  Xi,tاببارهای معتبری برای معادله هستند .ج) انککر متغیرهککای توضککیحی Xi,t

درونزا باشند (یعنی فرض شود مقادیر متغیرهککای توضککیحی بککا مقککادیر نذشککته و حککال و نککه آینککده
جمالت خطا همبسته هستند) ،ازاینرو مقادیر دو و یککا بیشککتر وقفککهدار  Xi,tاببارهککای معتبککری بککرای
معادله هستند.
سازناری تخمینزننده  GMMبه معتبککر بککودن فککرض عککدم همبسککتگی سککریالی جمککالت خطککا و
اببارها بستگی دارد که میتواند به وسیله دو آزمککون تصککریح شککده توسککط ارالنککو و بونککد (،)1991
ارالنککو و بککوور ( )Arellano & Bover, 1995و بلونککدل و بونککد ( )Blundell & Bond, 1998آزمککون
شود .اولی آزمون سارنان (Test

 )Sarganاست که معتبر بودن اببارهککا را آزمککون مککیکنککد .دومککی

آماره  M2است که وجود همبستگی سریالی مرتبککه دوم در جمککالت خطکای تفاضککلی مرتبککه اول را
آزمون می کند .عدم رد فرضیه وفر هر دو آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی
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و معتبر بودن اببارها فراهم میکند.
نتایج تحقیق
تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها

بهمنظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار نرفتککه اسکت و آشککنایی
بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل از تجبیه و تحلیل دادههای آماری و با توجه بککه اینکککه کارکردهککای
این معیارها این است که میتوان خصوویات اولی مجموعهای از دادهها را به وککورت یک
بیان کنند و بدین ترتیب افبون بر آن که به فهم بهتر نتای یک

آزمککون کمک

عککدد

مککیکننککد ،مقایسککه

نتای آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیککب تسککهیل مککینمایککد .آمککار تووکیفی متغیرهککای
پژوهش در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3شاخصهای توصیف كننده دادههای تحقیق
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

بیثباتی سیاسی

59/9

6/76

77/5

55

دولت رانتیر (نسبت درآمد منابع طبیعی از )GDP

29/9

9/178

56/964

9/607

شاخص حاکمیت قانون (حکمرانی خوب)

31/858

26/22

80/281

0/000

شاخص کنترل فساد (حکمرانی خوب)

32/518

27/367

89/047

0/9478

شاخص کارایی دولت (حکمرانی خوب)

36/564

26/050

91/346

1/4423

شاخص تنظیم گری (حکمرانی خوب)

30/938

25/21

82/962

0/4807

شاخص پاسخگویی (حکمرانی خوب)

22/309

12/754

53/694

2/3474

شاخص ثبات و عدم خشونت (حکمرانی خوب)

32/8733

25/005

92/417

1/428571

منبع :یافتههای پژوهش

اولیترین شاخ
و شاخ

مرکبی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکب ثقل توزیککی اسککت

خوبی برای نشان دادن مرکبیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیککر نسککبت

درآمد منابی طبیعی از  GDPبرابر با  29/9درود میباشد که نشان میدهد بیشککتر دادههککا حککول ایککن
نقطه تمرکب یافتهاند .بهطورکلی پارامترهای پراکنککدنی ،معیککاری بککرای تعیککین میککبان پراکنککدنی از
یکدیگر یا میبان پراکندنی آنها نسککبت بککه میککانگین اسککت .از مهمتککرین پارامترهککای پراکنککدنی،
انحرا

معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر نسبت درآمد منابی طبیعککی از  GDPبرابککر اسککت بککا
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 9/1درود است .در ادامه وضعیت این شاخ
عضو اوپ

مرور میشود .نمودار  2شاخ

ها برای اقتصاد ایران بککه عنککوان یکککی از کشککورهای
های حکمرانی ایران طی سککالهای  2010تککا  2018بککه

وورت زیر میباشد:

منبعwww.govindicators.org :

نمودار  -2شاخصهای رتبه حکمرانی ایران طی سالهای  2010تا 2018

وضعیت شاخ

های بیثباتی سیاسی و دولت رانتیر نیککب بککرای کشککور ایککران بککه عنککوان یکککی از

کشورهای عضو اوپ

به وورت نمودار  3میباشد:

همانطور که مشاهده میشود ،روند شاخ

های بیثباتی سیاسی و درآمدهای رانتککی همجهککت

و رو به افبایش برای اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپ

میباشککد .در ادامککه پککا

از بررسی توویفی متغیرهای پژوهش ،مدل پژوهش و آمار استنباطی مرور مینردد.
برآورد الگوی تحقیق

در ابتدا مانایی متغیرهای تحقیق بررسی شد که نتای

آزمون لککوین ،لککین ،چککو ( Levin Lin Chu

 )(LLCبرای آزمون مانایی دادههای تابلویی تحقیق حاکی از مانا بودن تمام متغیرهککای تحقیککق دارد.
برای اینکه بتوان مشخ

نمود که آیا استفاده از روش دادههککای پانککل در بککرآورد مککدل مککوردنظر

کارآمد خواهد بود یا نه ،از آزمون  Fلیمر و به منظور اینکککه مشککخ

نککردد کککدام روش (اثککرات

تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بیثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک...

ثابککت و یککا اثککرات تصککادفی) جهککت بککرآورد مناسککبتر اسککت (تشککخی
تفاوتهای واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن (Test

185

ثابککت یککا تصککادفی بککودن

 )Hausmanاستفاده میشود .نتای حاول از

این آزمونها در جدول ( )4ارائه شده است.

نمودار  :3شاخصهای بیثباتی سیاسی و دولت رانتیر ایران طی سالهای  2010تا 2018
منبع WDI,2020 :و /https://www.prsgroup.com

جدول  -4نتایج آزمون  Fلیمر
آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

35/841

0/000

الگوی دادههای تابلویی

همانطور که مشاهده میشود ،نتای حاکی از رد فرض وفر است .در نتیجککه الگککوی دادههککای
تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته شده است؛ بنابراین باید برای انتخاب از بین الگوی دادههای تککابلویی
با اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن نیب انجام شود .در ادامه نتای مربککوز بککه ایککن
آزمون در جدول ( )5آورده شده است.
جدول  -5نتایج آزمون هاسمن
نتایج آزمون

آماره مربع کای

درجه آزادی

احتمال

اثرات ثابت

30/14

2

0/049
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همانطور که مشاهده میشود ،نتای حککاکی از رد فرضککیه وککفر اسککت ،در نتیجککه روش الگککوی
دادههای تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته شده اسککت .درنهایککت بککا توجککه بککه نتککای آزمککون  Fلیمککر و
آزمون هاسمن ،مدل پژوهش با استفاده از الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت از رابطه  1برآورد
شده است .در ادامه نتای مربوط به آزمون ،در جدول ( )6ارائه شده است .برای سنجش اعتبار مدل
و بررسی مفروضات رنرسیون کالسی

الزم است عککالوه بککر بررسککی عککدم وجککود همخطککی بککین

متغیرهای مستقل وارد شده در مدل ،آزمونهککایی در ارتبککاط بککا نرمککال بککودن باقیمانککدهها ،همسککانی
واریاناها ،استقالل باقیماندهها و عدم وجود خطای تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیب انجام شود.
برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آزمونهای مختلفککی میتککوان اسککتفاده کککرد .یکککی از ایککن
آزمونها ،آزمون جارکیو -برا ( )Jarque-Bera Testمیباشد که در این پژوهش نیککب از ایککن آزمککون
استفاده شده است .نتای آزمون جارکیو -برا حاکی از این است که باقیماندههای حاول از برآورد
مدل تحقیق در سطح اطمینان  %95از توزیی نرمال برخوردار هستند ،بهطوری که احتمال مربککوط بککه
ایککن آزمککون ببرگتکر از  0/05میباشککد .یکککی دیگککر از مفروضککات آمککاری رنرسککیون کالسککی
همسانی واریانا باقیماندهها میباشد .در وککورتی کککه واریاناهککا ناهمسککان باشککند بککرآورد کننککده
خطی نا اریب نبوده و کمترین واریانا را نخواهد داشککت .در ایککن مطالعککه بککرای بررسککی همسککانی
واریاناها از آزمون برش پانان استفاده شککده اسککت .بککا توجککه بککه سککطح اهمیککت ایککن آزمککون کککه
کوچ

تر از  0/05می باشد ،فرضیه وفر مبنی بر وجود همسانی واریانا رد شده و میتوان نفککت

مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانا میباشد .در این مطالعه برای رفککی ایککن مشکککل در بککرآورد از
روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده شده است .همچنین در ایککن مطالعککه بککرای
آزمون همبسته نبودن باقیمانککدههککا کککه یکککی از مفروضککات تجبیککه و تحلیککل رنرسککیون میباشککد و
خودهمبستگی نامیده میشود از آزمون دوربین واتسون ( )D-Wاستفاده شده است .با توجه به نتککای
اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسککون برابککر بککا  1/8بککوده و ازآنجاییکککه مککابین  1/5و 2/5
است ،میتوان نتیجه نرفت باقیماندهها مستقل از هم هستند .عالوه بر این ،برای آزمون اینکه مککدل
دارای رابطه خطی است و اینکه آیا مدل موردنظر تحقیق از نظر رابطه خطی بککودن و یککا غیرخطکی
بودن درست تبیین شده است یا خیر از آزمون رمبی استفاده نردیده است .با توجه به اینکه سککطح
اهمیت آزمون رمبی ( )0/7845ببرگتر از  0/05میباشد ،بنابراین فرضیه وفر این آزمون مبنی بر
خطی بودن مدل تثیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمیباشد .خالوه نتای آزمککونهککای فککوق
در جدول ( )6ارائه شده است.
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جدول  -6نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماری مدل تحقیق
آماره Jarque-Bera

آماره Breusch-Pagan

P-Value

F

P-Value

D

32/841

0/0097

1.8

X2

0/3394 1/4672

آماره Durbin-Watson

آماره
F

Ramsey
P-Value

0/7845 0/2427

جدول  -7نتایج پژوهش با استفاده از روش اثرات ثابت ()GMM
متغیر

ضریب

متغیر بیثباتی سیاسی با یک وقفه

0/040264

انحراف
معیار

ضریب

آماره t

معناداری
0/0001

0/005809

6/930252

دولت رانتیر

8/156033

2/759444

2/955684

0/0032

شاخص پاسخگویی از حکمرانی خوب

-1/094407

0/086221

-12/69300

0/000

شاخص کارایی دولت از حکمرانی خوب

-0/041123

0/013313

-3/088845

0/0010

شاخص کنترل فساد از حکمرانی خوب

-0/328514

0/034896

-9/414097

0/0000

شاخص حاکمیت قانون از حکمرانی خوب

-0/020662

0/005987

-3/451290

0/0008

شاخص ثبات و عدم خشونت از حکمرانی
خوب

-2/186227

0/218425

-10/00903

0/0000

شاخص تنظیمکنندگی از حکمرانی خوب

-1/825001

0/605464

-3/014220

0/0026

دولت رانتیر* پاسخگویی

-2/914776

0/479629

-6/077145

0/0000

دولت رانتیر* کارایی دولت

-7/641236

4/146999

-1/842594

0/0686

دولت رانتیر* کنترل فساد

-0/245332

0/110525

-2/219700

0/0446

دولت رانتیر* حاکمیت قانون

-5/34555

2/009767

-2/659786

0/0388

دولت رانتیر* ثبات و عدم خشونت

-5/75544

1/964753

-2/929346

0/0269

دولت رانتیر* تنظیمکنندگی

-5/327020

14/15895

-0/376230

0/7076

تولید ناخالص داخلی

-2/175443

0/48793

-4/458539

0/0038

نرخ تورم

1/754443

0/69212

2/534868

0/0395

نرخ بیکاری

4/996580

1/998674

2/499947

0/0142

درجه باز بودن تجاری

-1/774815

0/840579

-2/111419

0/0374

نابرابری درآمدی (ضریب جینی)

1/561714

0/670888

2/327860

0/0221

نسبت شهرنشینی

0/000890

0/000337

2/643951

0/0216

رشد جرم و جنایت

0/004172

0/000961

10/53119

0/0001

نسبت جمعیت فعال

6/453434

1/999957

3/226787

0/0187

1/ 8

0/000

آماره دوربین-
واتسون

0/68

ضریب تعیین )(R2

 :3/15آماره سارگان

0/63

تعدیل شده )(R2

Prob F
منبع :یافتههای پژوهش

آماره لیمر 32/841= F
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با توجه به نتای حاول از آزمونهککای  Fلیمککر و هاسککمن و همچنککین نتککای آزمککون مفروضککات
آماری رنرسیون کالسی

 ،مدل پککژوهش بککا اسککتفاده از روش دادههککای پانککل و بهوککورت اثککرات

ثابت  GMMبرآورد میشود .نتای برآورد مدل در جدول ( )7ارائه شده است.
با توجه به ضریب تعیککین نشککان از بککرازش خککوب الگککو اسککت و متغیرهککای اسککتفاده شککده در آن
قدرت توضیح دهندنی مدل را به میبان  63درود نشان میدهد که با توجککه بککه آنکککه روش مککورد
اسککتفاده دادههککای تککابلویی اسککت عککدد خککوبی اسککت .دوربککین واتسککون نیککب نشککان از عککدم وجککود
خودهمبستگی است و عکدد  1/8را نشککان میدهککد .آمککاره  Fدر ایککن بککرازش نیککب برابککر وککفر بککودن
ضرایب را رد میکند .عالمت ضرایب نیب همگی مطابق با تئوری و مبانی نظری ارائه شده است و با
توجه به احتمال ضککرایب حککاکی از تثثیرنککذاری کلیککه متغیرهککای اسککتفاده شککده در ایککن پککژوهش و
معنیدار بودن آنها است؛ و بککا توجککه بککه احتمککال ضککرایب حککاکی از تثثیرنککذاری کلیککه متغیرهککای
استفاده شده در ایککن تحقیککق و معنکیدار بککودن آنهککا اسککت .آمککارهی  j-statisticکککه همککان آمککاره
سارنان است که برای آزمون همبستگی پسماندها و متغیرهای ابباری اسککتفاده میشککود .همککانطور
که در جدول فوق مشاهده میشود ،تمام متغیرهای برآورد شده از عالمتهککای سککازنار بککا تئککوری
برخوردارند .آمارهی آزمون سارنان نیب که دارای توزیی خی دو با درجهی آزادی برابککر بککا تعککداد
است ،آزمون وفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها بککا متغیرهککای

محدودیتهای بیشازحد مشخ

ابباری را رد میکند .در نتیجه ،اعتبار نتای جهت تفسیر تثیید میشوند .در تفسیر آمککارهی سککارنان
( )3/15میتوان نفت همبستگی بین باقیمانککدههای تخمککین کککه میتوانککد باعککث اریککب در ضککرایب
تخمینی شود ،در این آزمون رد میشود .در واقی این آزمککون ارتبککاط بککین باقیمانککدههای تخمککین را
بررسی میکند تا مشکل خودهمبستگی به عنوان یکی از مشکالت احتمالی کالسی

رنرسککیون را

ال دقیککق و بککدون
آزمون کند؛ که در نهایت وجود این خودهمبستگی رد شده و نتککای تخمککین کککام ً
اریب است.
بهطور تفکیکی نتای به قرار زیر است:
تثثیر متغیر دولت رانتیر بر شاخ
معنیدار است و تثثیر شاخ

های پاسخگویی ،کارایی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قانون و ثبات

و عدم خشونت به عنوان شککاخ
اوپ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

برابر ضریب  8/15مثبککت و

های حکمرانککی خککوب بککر شککاخ

بیثبککاتی سیاسککی کشککورهای

به ترتیب  -2/18 ،-0/02 ،-0/032 ،-0/04 ،-1/09و  -1/82منفی و معنیدار هستند.
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جدول  :8نتایج پژوهش

جهت بررسی استحکام مدل؛ متغیر وابسته بیثباتی سیاسی1

متغیر
متغیر بیثباتی سیاسی با یک وقفه
دولت رانتیر
دولت رانتیر را یک وقفه
شاخص پاسخگویی از حکمرانی خوب
شاخص کارایی دولت از حکمرانی خوب
شاخص کنترل فساد از حکمرانی خوب
شاخص حاکمیت قانون از حکمرانی خوب
شاخص ثبات و عدم خشونت از حکمرانی خوب
شاخص تنظیمکنندگی از حکمرانی خوب
دولت رانتیر* پاسخگویی
دولت رانتیر* کارایی دولت
دولت رانتیر* کنترل فساد
دولت رانتیر* حاکمیت قانون
دولت رانتیر* ثبات و عدم خشونت
دولت رانتیر* تنظیمکنندگی
تولید ناخالص داخلی
نرخ تورم
نرخ بیکاری
درجه باز بودن تجاری
نابرابری درآمدی (ضریب جینی)
نسبت شهرنشینی
رشد جرم و جنایت (شاخصی برای عدم سرمایه
اجتماعی)
فرار مغزها
سرمایه انسانی
تغییرات نرخ ارز
آماره R2
آماره سارگان

مدل پانل با اثرات
ثابت

مدل 2
GMM
**0/089
**0/589
0/012
*-0/036
*-0/639
**-0/865
**-0/987
**-0/601
*-0/096
*-0/019
*-0/685
**-0/659
*-0/463
-0/415
-0/674

**0/421
*-0/433
*0/417
**0/412

**0/109
*0/801
**-0/100
0/250
-

*0/159

-

**0/177

**0/587
-0/022
*0/199
0/59
-

*0/693
*-0/108
**0/856
0/61
3/07

0/008
-0/007
**0/166
0/58
-

**0/214
*0/120
*0/159
*0/324
**-0/887
**-0/937
**-0/507
-0/021
*-0/021
*0/025
*-0/458
*-0/653
*-0/114
-0/169

مدل 2پانل با اثرات
ثابت
**0/693
0/005
**-0/369
-0/148
**-0/745
**-0/954
**-0/412
-0/037
*-0/470
-0/006
*-0/096
*-0/102
-0/415
*-0/475
*0/124
*0/137
**-0/214
*0/369

منبع :یافتههای پژوهش

________________________________________________________________
 - 1عدد ضریب متغیر را نشان می دهد .عالمت دو ستاره به معنای معناداری متغیر با خطای  0.01و عالمت ی
با خطای  0.05می باشد .متغیر نرخ ارز کشور ها براسا
اسا

ستاره به معنای معناداری متغیر

نرخ ارز رسمی کشورها نسبت به دالر در نظر نرفته شده است .متغیر فرار مغبها بر

آمار مهاجرت نخبگان از سایت  www.theglobaleconomy.comبرای نروه کشور ها اتخا شده است .شاخ

نیب بر اسا

تعداد افراد تحصیل کرده متوسطه از منبی  WDIاتخا شده است.

سرمایه انسانی
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اثرات تعاملی سه شاخ
بر شاخ

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولککت رانتیککر نیککب

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

بککه ترتیککب  -0/24 ،-2/91و  -5/34منفککی و معنکیدار

هستند.
همچنین اثر متغیر کنترل تولید ناخال

بیثبککاتی سیاسککی کشککورهای اوپک

داخلی بر شککاخ

برابر ضریب  -2/17منفی و معنیدار میباشد و اثرات متغیرهای تورم ،نرخ بیکاری ،شاخ
باز بودن تجاری و شاخ

درجککه

ضککریب جینککی و نککرخ شهرنشککینی و میککبان جککرم و جنایککت بککر شککاخ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

همگی مثبت و معنیدار میباشند.

در انتها برای استحکام نتای  ،متغیرهای کنترلی مدل تغییر مییابند تا مشخ

شود نتای تحقیککق

از ثبات باالیی برخوردار هستند ،لذا چندین مدل در جدول ( )8تخمین زده میشود.
با توجه به ضریب تعیین نسبتاً باالی تمامی مدلها ،نشان از برازش خوب الگو است و متغیرهککای
استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندنی مدلها به ترتیب بککه میککبان  0/61 ،0/59و  0/58دروککد
نشان میدهد که با توجه به آنکه روش مورد اسککتفاده دادههککای تککابلویی اسککت عککدد خککوبی اسککت.
مانایی تمامی متغیرهای تحقیق با استفاده از روش لوین لین چو بررسی شده که همگی مانککا هسککتند.
آمارهی سارنان در مدل دوم  GGMهمبستگی بین باقیماندههای تخمین رد میشککود .دیگککر فککروش
کالسی

همچون هم خطی ،خودهمبستگی و واریانا ناهمسککانی مککدلها بررسککی شککده اسککت کککه
را تثیید میکند.

نتای وجود فروض کالسی

نتای سه مدل اضافی جدول  8نیب همانند مدل اولی پژوهش حاکی از تثثیر مثبت متغیککر دولککت
رانتیر و همچنین متغیر وقفهدار شاخ
است و تثثیر شاخ

بیثباتی سیاسککی کشککورهای اوپک

رانت دولتی بر شاخ

های پاسخگویی ،کارایی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قککانون و ثبککات و عککدم

خشونت به عنوان شاخ

های حکمرانی خوب بر شاخ

و معنیدار هستند .اثرات تعاملی سه شاخ
دولت رانتیر نیب بر شاخ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیککت قککانون بککه همککراه

بیثبککاتی سیاسککی کشککورهای اوپک

در اکثککر مککدلها منفککی و معنکیدار

هستند .لذا نتای این مدلها ،نتای مدل اولی پژوهش را تثیید میکنند .اثر شاخ
و تغییرات (نوسانات یا انحرا
سیاسی کشورهای اوپ
بوده است.

منفککی

های فرار مغبهککا

معیککار) نککرخ ارز در اکثککر مککدلها اثککر مثبککت و معنککادار بککر بیثبککاتی

داشته است .متغیر سرمایه انسانی نیب در مککدل دوم  GMMمثبککت و معنککادار
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نتیجهگیری

هد

اولی این پژوهش ،تحلیل اثرات تعککاملی حکمرانککی خککوب و دولککت رانتیککر بککر بیثبککاتی

سیاسی کشورهای عضو اوپ

با استفاده از روش نشککتار تعمیمیافتککه  GMMبککود .بککر اسککا

حاول از پژوهش ،تثثیر متغیر دولت رانتیر بر شاخ
معنیدار بود .همچنین تثثیر شاخ

های حکمرانی خوب بر شاخ

نیب منفی و معنیدار است .اثرات تعاملی سه شککاخ

قانون به همراه دولت رانتیر نیب بر شاخ
همچنین اثر متغیر کنترل تولید ناخال

مثبککت و

های پاسخگویی ،کارایی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قانون و

ثبات و عدم خشونت به عنوان شاخ
اوپ

بیثباتی سیاسککی کشککورهای اوپک

نتککای

بیثباتی سیاسی کشککورهای

پاسککخگویی ،کنتککرل فسککاد و حاکمیککت

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ
داخلی بر شاخ

منفی و معنیدار بودند.

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

معنیدار است و اثرات متغیرهای تورم ،نرخ بیکاری ،شککاخ
ضریب جینی و نرخ شهرنشینی و میبان جرم و جنایت بر شاخ

منفی و

درجککه بککاز بککودن تجککاری و شککاخ
بیثباتی سیاسی کشورهای اوپک

مثبت و معنیداراند.
این نتای با یافتههای مکوندی و همکاران ( ،)1397زنوزی و همکککاران ( ،)1393پلیککبو ()2020
و نینه ( )2016همسو و با یافتههای معینی فرد و مهرآرا ( )1394و دورو ( )2009ناهمسوست .نتای
حاول از پژوهش مکوندی و همکاران ( )1397نشان میدهککد کککه قانونمنککدی ،کیفیککت خککدمات،
نظارت و ارزیابی ،پاسخگویی ،تعهد و مسککئولیتپذیری و درنهایککت تعامککل مهمتککرین شککاخ

های

ثبات سیاسی هستند .نتای پژوهش زنوزی و همکاران ( )1393حککاکی از آن اسککت کککه درآمککدهای
نفتی اثر منفی و معناداری بککر شککاخ
درآمدهای نفتی بر شاخ

حکمرانککی خککوب داشککته و حککاکی از تککثثیر منفککی و معنککادار

های کنترل فساد ،ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی اسککت .از سککوی

دیگر ،درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مککداری اثککر
مثبت داشته ،اما این تثثیرات معنادار نبوده است .یافتههای پلیککبو ( )2020نشککان میدهککد ثبککات یک
سیستم حببی بهشدت و بهطور قابلتوجهی با هرکدام از شاخ

های حکمرانککی خککوب (حاکمیککت

قانون ،کیفیت نظارت ،توانایی کنتککرل فسککاد ،پاسککخگویی و کککارآیی دولککت) مککرتبط اسککت .نتککای
پژوهش نینه ( )2016نیب حاکی از آن است که کشورهای نیمککهرانتیر یککا اقتصککادهای رانتککی ممکککن
است از نظر سیاسی بیثبات باشند.
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نتای این پژوهش با مبانی نظری پژوهش نیب قابل تفسیر است .بر اسککا

نظریککه دولککت رانتیککر و

نظریه نفککرین منککابی ،افککبایش درآمککدهای رانتککی میتوانککد در بلندمککدت باعککث تنشهککای سیاسککی و
بیثباتی سیاسی شود .در واقی افبایش درآمدهای رانتککی وقتککی بککا شککاخ
همچون حاکمیت ضعی
رانتی ور

های حکمرانککی ضککعیفی

قانون ،عدم پاسککخگویی و فسککاد نسککترده همککراه باشککد ،ایککن درآمککدهای

سرکوب ،حامیپروری و توزیی رانت بین نروههای محدود قدرت شود و رقابت بککین

نروههای محدود قدرت از ی

طر

و نارضایتی مردم از این توزیی رانت از طر

دیگر ،شرایط

را برای تغییرات نسترده و بیثباتیهای سیاسی در هر لحظه فراهم خواهد کرد.
بر اسا

استدالل را  ،میتوان ایننونه ادعا کرد که دولتهای غنی از منابی تمایل به استفاده

از رانت برای کاهش فشار اجتماعی دارند و در این روش استقالل بیشتری در مقابل مردم بککه دسککت
میآورند .را

با توجه به عوامل تبیینکننده تثثیر رانتیر یعنککی تککثثیرات مالیککات ،مخککارج و تشکککیل

نروه استدالل میکند ازآنجاکه درآمد کافی حاول از وککادرات انککر ی بککه خبانککه دولککت جریککان
مییابد ،دولتها در تالش برای آمککاده کککردن فضککا جهککت کسککب درآمککدهای مالیککاتی نیسککتند؛ در
نتیجه ،مردم کمتر خواهان دموکراسی و پاسککخگویی از طککر

دولککت هسککتند و وضککعیتی بکهوجککود

میآید که «بدون مالیککات هککی نماینککدنی» در دولتهککای رانتیککر وجککود نککدارد؛ بنککابراین اسککتدالل
میشود که سیستم مالیاتی در دولتهای رانتیر باعث میشود شککهروندان کمتککر خواهککان مشککارکت
سیاسی شوند و یا اساساً به آنهککا چنککین اجککازهای داده نمیشککود .از طککر

دیگککر بککر اسککا

نظریککه

هانتینگتون چون این دولتها فاقد نهادهای سیاسککی الزم بککرای جککذب ایککن مشککارکت هسککتند؛ ایککن
نروهها دچار سرخوردنی شده و ضمن ناامید نشککتن از امکککان فعالیککت سیاسککی در قالککب مجککاری
قانونی و رسمی خارج از نهادهای موجود ،کنشهای خود را سامان میدهند که به بیثباتی سیاسککی
به انواع طرق کودتا ،شورش ،طغیان ،جنگ استقاللطلبانه و انقالب منجر مینردد.
بر اسا

استدالل را  ،مشروعیت حکام از طریق رانت بهجای انتخابات آزاد ،باعککث میشککود

تا دولتهای رانتیر بیشتر درآمد خود را در شبکههای حامی ک پیرو سرمایهنذاری کنند تککا از ظهککور
خواستههای دموکراتی

شهروندان جلونیری شود .را

بر این اعتقاد است کککه دولتهککای رانتیککر

تمایل به تشکیل نروههای حامیک پیرو برای جلککونیری از تشکککیل نروههککای اجتمککاعی مسککتقل از
دولت دارند .به بیان دیگر ،مخالفت با وضی موجود یا نروههای اجتماعی مسککتقل بککه احتمککال زیککاد
توسط دولتها سرکوب میشود زیرا آنها بهعنوان تهدیدی برای موجودیت دولتهای خود تلقی
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میشوند که این مسئله بیثباتی سیاسی ر یم را در پی دارد.
با توجه به نتای تحقیق که نشان میدهد اثککر دولککت رانتیککر بککر بیثبککاتی سیاسککی مثبککت و اثککرات
شاخ
تضعی

های حکمرانی بر بیثباتی سیاسی منفی است ،اولین توویه برای کشککورهای عضککو اوپک

،

وضعیت دولت رانتیر (کاهش درآمدهای منابی طبیعککی نسککبت بککه  )GDPو دومککین پیشککنهاد

تقویت شاخ

های حکمرانی خوب همچون تقویککت پاسککخگویی ،کککارایی دولککت ،کنتککرل فسککاد،

حاکمیت قانون و ثبات و عدم خشونت میباشد .همچنین بککا توجککه بککه اینکککه اثککرات تعککاملی دولککت
رانتیر و سه شاخ

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیت قانون منفی و معنککادار بککوده اسککت ،تووککیه

میشککود در وککورت افککبایش درآمککدهای منککابی طبیعککی نس کبت بککه  GDPو تقویککت دولککت رانتیککر،
سیاستهای مبتنی بر تقویت شککاخ

های حکمرانککی خککوب در پیشنرفتککه شککود تککا از ایککن طریککق

درآمدهای رانتی به وورت کارا و بهینه توزیی شود و بیثباتی سیاسی را کاهش دهد .این موضککوع
به وورت تجربی در بین کشورهای اوپ

در مقایسه با کشورهایی همچون نرو  ،آمریکککا و ...کککه

دارای درآمدهای سرشار نفتی و بیثباتی پایین سیاسی هستند قابل تثمل میباشد.
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