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 اقتصاد انرژي ايران پژوهشنامه

 89-122صفحات  ،1394بهار ، 14شماره  چهارم،سال 

 

 

و رشد  يبر سركوب مال)نفت و گاز(  يعيا ر وفور منابع طب يبررس

 درآمد عيبر توز ياز كانال ا رگذار ياقتصاد

 4اعتصامی منصور،  3عزتی مرتضی، 2یاوری کاظم، 1رضایی محمد

26/03/1394تاريخ پذيرش:      16/12/1393 تاريخ دريافت:

 چکیده

بر  یاز کانال اثرگذار یو رشد اقتصاد ي)نفت و گاز( بر سرکوب مال يعیمقاله تالش شده است اثر وفور منابع طب نيدر ا
پژوهش استتخراج شتده استت بتا      ینظر نییمعادالت همزمان که از تب ستمی. مدل سردیقرار گ يدرآمد مورد بررس عيتوز

 قیت تحق جياقرار گرفت. نت يابيمورد ارز 1352-1389دوره  یبرا( SLS3) ای استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله
 ینتابرابر  شيافتزا  رفتت،  يشده و مطابق آنچه انتظار م ینابرابر شيمنجر به افزا ينفت یدرآمدها شيکه افزا دهد ينشان م
استت.   دهشت  یمنجر به کاهش رشد اقتصتاد  يسرکوب مال نی. همچنزند يدر اقتصاد دامن م يسرکوب مال شيبه افزا زین

درآمتد متورد    عيت از کانال توز یو رشد اقتصاد يبر سرکوب مال ينفت یبر اثر درآمدها يمبن قیتحق ياصل هیفرض نيبنابرا
و  ی( بر رشتد اقتصتاد  می)اثر مستق ينفت یوفور درآمدها يبه اثر منف توان يپژوهش م نيا جينتا گريقرار گرفت. از د ديیتا

 ینفتت در عتدم تعتادل هتا     ينقش وابستتگ  »مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان  نينام برد. ا یاثر مثبت آن بر نابرابر
 .باشد يم «(راني: ای)مطالعه مورد یاقتصاد
 

 JEL: O41 ،D63 ،E27 ،E44 ،O16بندی طبقه

 ساتم یس ،یرشاد اقتاااد   ،يدرآمد، سارکوب ماال   عيتوز ،يعیوفور منابع طب کلیدی: هایواژه

   (SLS3ای ) معادالت همزمان، حداقل مربعات سه مرحله
 

 مدرس تیاقتصاد دانشگاه ترب یدکتر یدانشجو -1

Email: rezaei.92@gmail.com 
 نويسنده مسئول -مدرس تیو اقتصاد دانشگاه ترب تيريگروه اقتصاد دانشکده مد اریدانش  -2

Email: kyavari@gmail.com 
 مدرس تیپژوهشکده اقتصاد دانشگاه ترب ارياستاد -3

Email: mezzati@modares.ac.ir 
 مدرس تیو اقتصاد دانشگاه ترب تيريگروه اقتصاد دانشکده مد ارياستاد -4

Email: etesamy@isu.ac.ir 
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 مقدمه -1
 يستطر عمتوم   تیت تثب ،یدر ثبتات اقتصتاد   ينقش مهمت  توانديم شك نظام مالي بدون
 آن توانيم که یاگونه به. کند فايا یاقتصاد هر توسعه و رشد و دیتول تيتقو ها،متیق
 ومنتابع   زیت تجه ينظتام متال   ياصتل  فته ی. وظدموتور محرکه هتر اقتصتادی تصتور کتر     را
 یو گستترش رفتاه و توستعه اقتصتاد     دیت بختش تول  تيآن در جهت حما نهیبه صیتخص
 هتتای پتتولي و متتالي  نشتتان داده استتت کتته هتتر چتته نظتتام   يتجربتتهتتای بررستتياستتت. 

 به ،های رشد باالتری را تجربه کندتواند نرختر باشند، اقتصاد مورد نظر مي توسعه يافته
است.  اقتصاد توسعه و رشددر  یدیکلعوامل از  يکي يمال یتوسعه بازارها که یاگونه
 (2011حسن و همکاران،  ؛2005 پادادورن،یآ و واتروسه ؛1993 ،1نيلو و نگیک)

 موجب بازار هيتسو که است نيا بر انتظار( بازارها گريد)همچون  يمال یبازارها در
 بتازار،  در یدستتور  و گرانته مداخلته  یهتا استت یس هرگونه وشود  منابع نهیبه صیتخص

 بته  منجتر ...( و اعتبتارات  یبنتد  هیستهم  بهره، نرخ تیتثب در دولت یهادخالت)همچون 
 نگونته يابه  .دشو منابع نهیبهنا صیتخص جهینت در و حاکم بهره نرخ در تقاضا مازادبروز 
 . شود گفته مي 2يمال سرکوب ي،مال یبازارها در دولت یهادخالت

 و نیقتوان  هتا، استت یس از یا( بته مجموعته  1999) 3نیمارت یو ساال ينیروب به اعتقاد
 بته  کته  دولتت  یستو  از شتده  اعمتال  یهتا وکنتترل  يفت یک و يکم یهااتیمال مقررات،
  .گويند مي يمال سرکوب دهد،ينم را تیظرف حداکثر با تیفعال اجازه يمال یهاواسطه
 اقتصتاد  ر،یاخ دهه چند در که است نيا یايگو زین رانيا يمال نظام تیوضع يبررس

 يملت  از پتس  یهاسال از ژهيو به ،است بوده يمال سرکوب دهيپد ریدرگ شدت به رانيا
 مته یب یهاشرکت و هابانك تیفعال دولت که( 1358) مهیب یهاشرکت و هابانك شدن

 نيت ا دارد وجتود  يمتال  سترکوب  زمینته  در کته  يمبهم نکتهرا در کنترل خود درآورد. 
 نيت ا ،کنتد يمت  جتاد يا اقتصتاد  در يمتال  سرکوب که یاديز انحرافات وجود با که است
 بتوده  -توستعه  حال در یکشورها در به ويژه -هادولت تيحما مورد همواره هااستیس

 

1- King and Levine 

2- Financial Repression 

3- Roubini and Sala-i-Martin 
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 مقابتل  در سرستختانه  هتا دولت ،ييهااستیس نیچن بودن نهیبهنا وجود با نیهمچن. است
 .کننديم مقاومت يمال یآزادساز
 یداريت مقاومت دولتت و گستترش پا   نيموجب ا يعوامل گوناگون رانياقتصاد ادر 

 یبرختوردار  امدیرا پ يسرکوب مال نياز ا يبتوان بخش ديشده است، شا يسرکوب مال
 یاثرگتتذار یبتترا يمختلفتت یهتتا . کانتتالدانستتت ينفتتت هنگفتتت یدرآمتتدها از دولتتت
 متصتور  تتوان  يمت  رانيا یرشد اقتصاد از راه آن برو  يمال سرکوب بر ينفت یدرآمدها
استاس   نيت ا . براستدرآمد  عيبر توز آن یاثرگذار ها،کانال نيا نيتر مهم از يکي. شد

 موجتب (، ينفتت )منتابع  ي عت یطب منتابع  وفتور  ايآ که است نيا شوديکه مطرح م پرسشي
 فتا يا دولتت  توستط  يمتال  سرکوب در ينقش چه درآمد عيتوز شود يم درآمد ینابرابر
 بر یاثرگذار و درآمد عيتوز کانال از يعیطب منابع وفور ايآ ،نکهيا در پي آن و کند يم

  سازد يم متاثر را کشور یاقتصاد رشد ،يمال سرکوب
استت.   رانيت بتا تمرکتز بتر اقتصتاد ا     هتا اين پرسشبه  ييمقاله، پاسخگو يهدف اصل
بختش   پتژوهش،  ینظتر  نییتببه که بخش دوم  استبه اين ترتیب  زیمقاله ن يسازمانده
 و متدل  ي و بترآورد معرفت  بته  پتنجم  و چهارم های بخش ،گذشته مطالعات مروربه سوم 

 .پردازدی و پیشنهادات ميریگجهینتباالخره آخرين بخش به 

 

 پژوهش ینظر يمبان -2
 یهتا برنامته  و هااستیس شدت به ،ينفت منابع به اندازه از شیب یاتکا ر،یاخ دهه چند در

قترار داده   ریرا تحت تتاث  رانيا یاقتصاد یرهایآن، متغ امدیدولت و به عنوان پ یاقتصاد
 اتثرا از نفتت  واردکننتده  و هکننددرصا یکشتورها  گتر يد ماننتد  زیت ن متا  کشتور است. 
 در را رانيت ا اقتصتاد  بتر  ينفتت  یدرآمتدها  اثتر تتوان  متي . ستین نماا در نفتي یهاانبحر

 مشتاهده  دولتت  یرفتارهتا  و یاقتصتاد  ستاختار  دولتت،  یهانهيهز يچگونگ چارچوب
 . کرد
 منابع نيتر مهم از يکي ينفت یدرآمدها نفت، صادرکننده یکشورها در که آنجا از
 را دولتت  بودجته  ،هادرآمتد اين  در رییتغ روديم انتظاردولت است،  بودجه يمال نیتام
 در ،بر ايتن  افزون. دهد قرار ریتاث تحترا  اقتصاد کل یتقاضا قيطر آن از و کند متاثر
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و نظتارت   داننتد يمت  ينفتت  کتالن  یدرآمتدها  صتاحبان  را خود هادولت که ييکشورها
 التيتمتا  .برنتد يمت  بهتره  ينفتت  میعظت  رانتت  ازهتا وجتود دارد،   ضعیفي بر عملکرد آن

 بته  منجتر  بلکته  اندازديم قيتعو به را یاقتصاد رشد تنها نه کشورها نيا در انهيجو رانت
 (.1390 ،يعلم و یجهاد) شود يم يخصوص بخش فیتضع و يدولت بخش تيتقو
دهنتتده نشتتان توستتعه، حتتال در کشتتورهای در گرفتتته صتتورت مطالعتتات ستتويي از
مارتین،  ساالی و وبیني ؛1973 شاو، و کینونمك)  است کشورها اين در مالي سرکوب
 وجتتود نیتز ( نفتتي  کشتور  يتك  عنتتوان بته ) ايتران  در گرفتته  صتورت  مطالعتات  .(1999
 اهمیتت  و نقش به مطالعات از برخي همچنین. دهدمي قرار تايید مورد را مالي سرکوب
 و مراستلي  ؛1389شتاهوردياني،   و تقتوی )انتد  پرداختته  توسعه و رشد بر مالي سرکوب
 (. 1387درويشي، 

با وجود مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش نفت بر متغیرهای کالن اقتصتادی و  
گرفتته در زمینتته سترکوب متالي، پژوهشتتي کته نقتتش     هتتای صتورت  همچنتین پتژوهش  

 انتظتار  درآمدهای نفت بر سرکوب مالي را مورد بررسي قرار دهد، انجام نشتده استت.  
به طور . شود نمايان نیز مالي سرکوب در نفتي، عظیم منابع از متاثر دولت رفتار رودمي
 و  متالي  سترکوب  بر( طبیعي منابع درآمدهای) نفت اثرگذاری هایکانال توانمي کلي

 :کرد تشرير زير به صورت را رانتي کشورهای در اقتصادی رشد در نهايت
 در. کترد  خواهتد  پیدا وابستگي درآمد منابع، رانت به نوعي به رانتیر دولت نخست،

 کنتترل  بترای  ابتزاری  بته  و داشتت  خواهتد  قترار  حاکمان کنترل در رانت اين حال عین
 از دولتت  استتقالل  افتزايش  موجتب  رانتت  ايتن  گیتری شتکل . شد خواهد تبديل جامعه
 بتازتوزيعي  و استتخراجي  تتوان  تضتعیف  و سیاستي  توستعه  مستیر  در مانع ايجاد جامعه،
 ماهیتتت تضتتعیف و اجتمتتاعي قشتتربندی در دگرگتتوني بتتا همچنتتین. شتتودمتتي دولتتت
 کانتال  دو از رانتیتر  دولتت . گتذارد مي تاثیر جامعه و دولت روابط بر دولت، نمايندگي
 بتر  گرايتي  مصرف و جويي رانت روحیه تشديد و اقتصادی توسعه هایبرنامه در اختالل
 (. 121-114، 1387میرترابي،) گذاردمي تاثیر اقتصاد
 تولیتد  بخش در مشکالت وجود دلیل به قدرتمند، و رانتیر های دولت درو مي انتظار

 نرخ داشتن نگه پايین در سعي حوزه، اين در گذارانسرمايه از حمايت همچنین برای و
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 نرخ از تر پايین سود نرخ اين به طور معمول که آنجا از. باشند داشته گذاری سپرده سود
 يتا  استت  ناچتار  دولت وام، برای تقاضا مازاد ايجاد علت به شود،مي تنظیم بازار تعادلي
 بختش  بته  کمتك  منظتور  بته  يا و دهد قرار خود کار دستور در را اعتبارات بندی سهمیه
 در هتا سیاستت  اين از يك هر انجام. بگیرد نظر در را يارانه پرداخت نظر، مورد تولیدی
 . شودمي تعريف مالي سرکوب چارچوب
 بیمتاری  نظريته  استاس  بتر  متالي  سترکوب  بر نفتي درآمدهای اثرگذاری دوم کانال
 توجیته  چنتین  را پديتده  ايتن  محققتین . استت  توضیر قابل 2شومي منابع پديده و1هلندی
 ارز هنگفت مقادير ورود و) طبیعي منابع فروش از حاصل درآمد افزايش با که کنند مي
 هتای  هزينته  ستابقه  بتي  افتزايش  آن دنبتال  بته  و( ملي پول تقويت آن متعاقب و کشور به

 در اقتصتادی  فعالیت بازدهي نتیجه در. کندپیدا مي افزايش اقتصاد کل تقاضای دولت،
 افزايش کشاورزی و صنعت های بخش به نسبت مسکن و خدمات بازرگاني، های بخش

 بتری  ستهم  کشور و تغییر اقتصادی های بخش بین تعادل عدم ايجاد موجب و پیدا کرده
 بتاالتر  بتازدهي  به توجه با وضعیتي، چنین شود. درمي مولد غیر به مولد بخش از عوامل
 سود های نرخ آزادسازی هابخش ديگر به نسبت مسکن و خدمات بازرگاني، هایبخش
 را مالي منابع بیشتر هابخش اين شد خواهد موجب مدت، کوتاه در آنها افزايش و بانکي
بته   کشتاورزی  ويژه به و صنعت های بخش در نسبي رکود و کرده جذب خود سمت به

 بته  ناچار پذير،آسیب هایبخش از حمايت برای هادولت شرايطي چنین در. آيد وجود
 که شد خواهند نظر مورد هایبخش به کمتر نرخ با وام پرداخت يا و اعتبار بندی سهمیه
  .3است مالي سرکوب بر نفت اثر دهندهننشا نوعي به

 قابتل  ارز نترخ  بتر  تتاثیر  مجترای  از متالي  سترکوب  بر نفت اثرگذاری کانال سومین
 بازارهتای  از دولت بودجه کسری ثابت، بهره نرخ وجود دلیل به ايران در. است بررسي
 از برداشتت  صورت به دولت بودجه کسری مالي تامین هایروش. شودنمي تامین مالي

 

1- Dutch Disease 

2- Resource Curse 

 درصد(، صنعت و معدن   20های کشاورزی و آب )پرداخت تسهیالت بانکي به صورت بخشي به بخش -3

بازرگاني، خدمات و درصد( و  10های بازرگاني ) درصد(، صادرات و زيرساخت 25درصد(، مسکن و ساختمان )  37)

، خود گويای 1391ی پولي، اعتباری و نظارتي نظام بانکي کشور در سال ها ، سیاست10درصد( در ماده  8متفرقه )

 بندی اعتبار و سرکوب مالي است. سهمیه
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 کستری  تامین يا و مرکزی بانك از استقراض با کسری کل تامین ارزی، ذخیره حساب
 از حاصتل  ارزی درآمتدهای  دولتت  کته  زمتاني . بتود  خواهتد  ارز تسعیر نرخ افزايش با

 بتازار  در داخلتي  پول به نسبت خارجي ارز عرضه کندمي بودجه وارد را نفت صادرات
  اينکته  نتیجته . کنتد  پیتدا متي   کتاهش  داخلتي  پتول  بته  نستبت  آن ارزش و يافتته  افزايش
 داخلتي  تولیدکننتدگان  رقابتت  قتدرت  ختارج،  بته  نستبت  داختل  نسبي قیمت افزايش با

 نیتز  کشتور  تجتاری  تتراز  واردات، افتزايش  و صتادرات  کتاهش  بتا  و پیدا کرده کاهش
  .يابد کاهش مي
 بته  را نفتي ارزهای است ممکن دولت بازار، در ريال بودن محدود علت بههمچنین 

 موجتب  بتا تزريتق ريتال،    نیتز  مرکتزی  بانك از سوی ارز خريد. بفروشد مرکزی بانك
شود دولت نیازمنتد منتابع متالي    موجب مي باالتر، تورم نرخ. شودمي تورم افزايش نرخ

 .شتود متي  نفتتي  درآمتدهای  از بیشتر استفاده به مجبور آن تأمین برای بیشتری شود که
 نفتي درآمدهای از حد از بیش استفاده حاصل که آيد مي وجود به باطلي دور بنابراين
 بتا  استت  ممکتن  دولتت  متدت  کوتتاه  در(. 3 ،1385مجلتس،   هایپژوهش مرکز)است 
 تتراز  ثبتاتي  بتي  علتت  بته  بلندمدت دراما  آيد، فائق مساله اين به خارجي ذخاير کاهش
 . شود مي ارزی بندی سهمیه به مجبور دولت ها، پرداخت

کاالهتای   واردات کشتور،  واردات از بختش بزرگتي   اينکته  علتت  بته عالوه بر ايتن  
 بتازار  استاس  شود و بتر مي بندیسهمیه کمیاب ارزی منابع است، ای سرمايه و ای واسطه
 پیتدا  تخصتیص  پتر بتازده   های فعالیت به شود. اين منابع ممکن استداده نمي تخصیص
 هایبخش رشد ارزی منابع ورود با همچنین. دهد کاهش را اقتصادی رشد نرخ و نکند

شتود و  متي  بیشتتر  کشاورزی و صنعتي هایبخش به نسبت مسکن و خدمات بازرگاني،
 توان کاهش تورم، نرخ افزايش با بنابراين. خواهد شد نیز بخشي بین تعادل عدم موجب
 بترای )دولت  ارزی، منابع کمبود و بخشي بین تعادل عدم ،خارج به نسبت داخل رقابتي
 بته  ناچتار ( حمايتت  ديتده و نیازمنتد   آستیب  هتای بختش  نیز و تولیدکنندگان از حمايت
 بته  اعتبتار  و ستهمیه  پرداختت  قالتب  در دولت دخالت اين. شد خواهد بازار در دخالت
 کته  بتود  خواهتد  ارزی بندی سهمیه يا و حمايتي بهره هاینرخ خاص، صنايع و هابخش
 .است مالي سرکوب از اینشانه
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 متالي  سرکوب بر نفت اثرگذاری کانال چهارمین قیمتي نفت، هایتکانه و نوسانات
نفتتي   هتای شتوك  از نفتت،  صتادرکننده  کشورهای که است داده نشان مطالعات. است
 قیمتت  منفتي  هتای به علت اثتر شتوك   هابیشتر اين دولت. بینندزيان مي( منفي و مثبت)

 ناچتار  خارجي، تعهدات موقع به بازپرداخت و کشور اساسي نیازهای تامین برای نفت،
 آنجا از. شوندمي ارزی جويي صرفه و خدمات و کاالها واردات بر محدوديت اعمال به
 اولیته  متواد  و ایسترمايه  کاالهای را واردات از بزرگي بخش کشورهايي، چنین در که
 توانتد متي  واردات بتر  شده اعمال محدوديت دهند،مي تشکیل تولیدی بخش نیاز مورد
 چنتین  ناپتذير  اجتنتاب  نتیجته . گتذارد  جتای  بته  کشتور  تولیدی بخش بر نامساعدی آثار

 در بیکاری افزايش و اقتصادی رکود ارز، نرخ افزايش تورمي، فشارهای بروز شرايطي،
 بنتابراين  و کشور پول تقويت موجب مثبت هایتکانه سوی ديگر از. بود خواهد جامعه
 تولیدکننتدگان  هتای تولیتد،  هزينته  افتزايش  با. شودمي وارداتي کاالهای قیمت افزايش
 اقتصتادی،  رکتود  موضتوا،  ايتن . دهنتد متي  دستت  از را خارجي رقبای با رقابت قدرت
 (. 1391 بیات، و کمیجاني، سبحانیان) داشت خواهد در پي را باال تورم و بیکاری
هتا در   های نفتي از راه افزايش نااطمیناني نشان داد که افزايش تکانه (1996) 1دررفر

هتای مثبتت نفتتي کته      دهد. همچنتین شتوك   گذاری را کاهش مي اقتصاد، سطر سرمايه
شود به دلیل ايجاد فضتای نااطمینتاني بته تتاخیر در      دوران رونق درآمد نفتي حادث مي

انجام و رکود تتورمي را   ول ميگذاری منجر خواهد. اين به کاهش عرضه محص سرمايه
 از يتك  هتر  در رودمي انتظار بر اين اساس(. 2005، 2کوين و هو) در پي خواهد داشت

هتا و بهبتود   برای جلتوگیری از آستیب   دولت ،(مثبت و منفي هایشوك) حالت دو اين
 هتای سیاستت  قالب در پذيرآسیب و مولد هایبخش از اشتغال، و تولید گذاری، سرمايه
 .کند حمايت مالي

 3توان از مجرای کیفیت نهادیپنجمین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالي را مي
مورد بررسي قرار داد. کیفیت نهادی در چگونگي استفاده از وفور منابع طبیعي و تبديل 

های ترين کانال ای داشته و يکي از مهمآن به فرصت و يا بالی منابع، نقش تعیین کننده

 

1- Ferderer 

2- Hui Guo and Kevin L. Kliesen  
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شود )بهبودی و وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادی کشورهای نفتي تلقي مياثرگذاری 
 (.1391ديگران، 

در ادبیات اقتصادی دو رويکرد مختلف در خصوص ارتبتاط بتین کیفیتت نهتادی و     
طرفداران رويکرد اول اعتقاد دارند که وفور منابع طبیعي  وفور منابع طبیعي وجود دارد.

دی ااندن بته کیفیتت نهتادی و در نهايتت رشتد اقتصت      به طور مستقیم موجب آسیب رست 
متتارتین و  -؛ ستتاالآی2003، 2؛ ايشتتام و ديگتتران1999، 1شتتود )اليتتت و وايتتدمن  متتي

(. در حالي که در رويکرد دوم کیفیت نهتادی ضتعیف از طريتق بته     2003، 3سابرامانیان
ت و شتود )بالت  انحراف کشیدن استفاده از منابع طبیعي موجب کندی رشد اقتصادی مي

 نامناستب  تیت فیک اقتصتاددانان  از گتروه  نيا .(2006؛ مهلوم و ديگران، 2005ديگران، 
 منابع در يغن یکشورها در یاقتصاد نيیپا رشد لیدل تنها را کشور در موجود ینهادها
 را استت  شتده  ارائته  منتابع  يشتوم  ریتوض یبرا که یگريد یهانظريه و داننديم يعیطب
  .دانندينم يکاف

 بتا  کیفیتت نهتادی   میتان  مستتقیمي  غیر مطالعات نشان داده است که ارتباطهمچنین 
 بهبتود  بتا  کته  ایبته گونته   وجتود دارد،  ايران جمله از کشورها سطر در اقتصادی فساد
، 4؛ درهتر و ديگتران  1390استت. )متداح،    يافتته  کتاهش  اقتصادی فساد نهادی، کیفیت
برای جلوگیری از فساد با دخالت  رود دولتانتظار مي(. 1387؛ قرباني و صديقي 2005

 در اقتصاد و سعي در افزايش کیفیت نهادی منجر به سرکوب مالي شود.
 توزيتع  بتر  اثتر آن  فترض  بتا  را متالي  سترکوب  بر نفت توان اثرمي اينکه ديگر نکته
 ايتن  2000 ستال  تتا  گرفتته  صتورت  تجربتي  هتای  پتژوهش  بیشتر در. داد توضیر درآمد
 استت  شتده  تائیتد  شتود متي  اقتصتادی  رشد کاهش موجب درآمدی نابرابری که فرضیه
( 2000) 8بتارو (. 1996 ،7پروتي و 1994 ،6تابلیني و پرسون ؛1994، 5رودريك و السینا)
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 طتي  را درآمتد  توزيع و اقتصادی رشد بین رابطه تابلويي هایداده رويکرد از استفاده با
 رگرسیون در درآمد اولیه سطر و جیني ضريب متقابل اثر مطالعه با) 1965-1996 دوره
 بته  در ستعي  نتابرابری  افزايش که داد اين بررسي نشان نتیجه .کرده است بررسي( رشد
 وی. دارد غنتي  کشتورهای  در رشتد  تقويتت  و فقیتر  کشورهای در رشد انداختن تاخیر
 هاداده تمام بین در درآمد توزيع و اقتصادی رشد بین همگاني )همه شمول( رابطه يك
 . نکرد پیدا

 راه از اقتصادی رشد بر درآمد نابرابری اثر هاپژوهش در اين که است آن مهم نکته
داده  توضیر آموزش هزينه و انتقالي هایپرداخت مالیات، همچون عمومي هایسیاست
 اقتصتادی،  رشتد  و درآمتد  توزيتع  رابطه بررسي در( 2003) 1زيگا و جلفاسون. شودمي
 قترار  تاثیر تحت را آنها دو هر که زايي برون و سوم مولفه عنوان به را طبیعي منابع وفور
 بته طتور   طبیعتي  منابع وفور که دادند نشان نظری به طور آنان. اندکرده معرفي دهد،مي

 بته صتورت   سپس. دهدمي قرار تاثیر تحت را اقتصادی رشد و نابرابری دو هر معکوس
 متورد  1965-1998 دوره طي را توسعه درحال و صنعتي کشور 87 های داده نیز تجربي
 : کرد خالصه زير به صورت توانمي را زيگا و جلفاسون نظری مدل. دادند قرار بررسي
 گزينته،  دو از يکتي  ختود  زندگي ادامه و معاش امرار برای کارگران شودمي فرض
 خاك از طبیعي منابع استخراج 3اولیه بخش در اشتغال يا و 2ایکارخانه بخش در اشتغال
 جامعته  ستطر  در مستاوی  به طتور  انساني سرمايه که آنجا از. کنندمي انتخاب را دريا يا

. استت  يکستان  کتارگران  همه برای تولیدی بخش در دستمزد درآمد است، شده پخش
 منتابع  توستط  شتده  ايجتاد  اجتاره  بترای  رقابت يا و طبیعت ذات به توجه با حالي که در

 نتیجته  تتوان متي  بنتابراين . است نابرابر زمان از نقطه هر در ابتدايي بخش درآمد طبیعي،
 توزيتع  شتود،  استتخدام  طبیعتي  منابع استخراج برای بیشتری کارگران چه هر که گرفت
نظتر   به بنا. شد خواهد متاثر نیز اقتصادی رشد و داشت خواهیم بیشتری درآمدی نابرابر

 بترای  بیشتتری  فرصت تواندای ميکارخانه بخش که کنیم فرض اگر زيگا، و جلفاسون
 اولیته  بختش  در را بیشتتری  زمتان  کارگران اندازه هر آورد، فراهم نوآوری و يادگیری
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 تحترك  طريتق  از طبیعتي  منتابع  وفور بنابراين. شد خواهد کمتر رشد نرخ کنند، صرف
 يکستتاني درآمتتدهای و بیشتتتر خروجتتي و آوریفتتن کتته صتتنايعي ستتمت بتته کتتارگران
 نتتايج . شتود متي  اقتصتادی  رشتد  کاهش و درآمدی نابرابری موجب کنند،مي پرداخت
 .کرد تايید را هافرضیه اين نیز آنان بررسي تجربي
 2معتتین و مهلتتوم تورويتتك، ،(2005) 1ديکتتونو  دامانتتا بالتتت، ماننتتد اقتصتتادداناني 
 تیت فیکي را عت یطب به لحاظ منابع يغن یکشورها در یاقتصاد نيیپا رشد لیدل ،(2006)

 ریتوضت  یبترا  کته  یگتر يد یهتا نظريته  و داننتد يم کشور در موجود ینهادها نامناسب
 و وتثر آنهتا معتقدنتد  خالصه بته طتور   . دانندينم يکاف را است شده ارائه منابع يشوم
 منابع. دارد اثتر  آن دتت مدرآ عيت توز یرو کشتور  كي یاقتصاد یهارساختيز یتوسعه
 هتتتب را دتتتمدرآ عيتتتوز ، التیتحصتت انزتتتمی یبرانابر و جيرخا اریگذ سرمايه ،طبیعي
 باشتتند داشتتته را ثیرات همین بايد نیز جويي نترا و دفسا دهنتتد،يمتت قسو یبرانابر سمت
 در درآمتد  عيت توز بتر  نفتت  که یریتاث به توجه با بنابراين(. 1388 ،يگلستان و يرحمان)

 از ريپذ بیآس اقشار از تيحما جهت در دولت داشت انتظار توانيم گذارد،يم اقتصاد
 التیتسه هیسهم صیتخص و ارانهي پرداخت همچون)ي تيحما یهااستیس یاجرا قيطر
 و متالي  بتازار  در دخالتت  يمعنت  به زین ييهااستیس نیچن اتخاذ. شود عمل وارد( يبانک

 . است يمال سرکوب
 سترکوب  بتر  مختلفي هایکانال از طبیعي منابع وفور شود،مي مالحظه که همانگونه

 بتین  رابطته  وجتود  ختارجي،  و داخلتي  مختلف هایبررسي همچنین. گذاردمي اثر مالي
 امری ها،کانال اين از کدام هر بررسي. اندکرده تايید را اقتصادی رشد و مالي سرکوب
 منتابع  وفتور  اثرگتذاری  روی بتر  پتژوهش  ايتن  تمرکز حال اين با. رودمي شمار به مهم
 . است درآمد توزيع کانال از اقتصادی رشد و مالي سرکوب بر طبیعي
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  پیشینه تحقیق بر یمرور -3

 يمال سرکوب زمینه درها پیشینه بررسي -3-1

 خارهي هایبررسي-3-1-1
 اقتصتادی  رشتد  در متالي  بازارهتای  نقش زمینه در کامال متفاوت نظريه دو طورکلي، به
 اقتصادند در مالي بخش اهمیت مخالف اقتصادداناني که اول، گروه. است تعريف قابل
 نیتتز معتدود  گتروه  ايتتن مقابتل  (. در2004)لتوبن،   1لوکتتاس میلتر،  و ماديگلییتاني  ماننتد 
 رشتد  بتر  متالي  تتاثیر بازارهتای   روند به متعدد مطالعات انجام با که هستند داناني  اقتصاد
 : اند قابل تقسیم مجزا گروه دو به اقتصاددانان از گروه اين. اند پرداخته اقتصادی
در  دولتت  دخالتت  بته  معتقتد  کته  انتد  کینزينتي  مکتتب  طرفتدار  اقتصاددانان اول، گروه

 کینتز  نظر اين گروه از اقتصاددانان طبق .اند بهره نرخ های سقف تعیین و مالي بازارهای
 ستقف  تعیتین  و  متالي  سترکوب  سیاستت  هستند و باال نقدينگي رجحان به وجود معتقد
  .کنند مي تجويز اقتصادی رشد افزايش برای دولت را توسط بهره نرخ
آزادسازی  ها و قیمت حاکمیت های سیاست که اند نئوکالسیك اقتصاددانان دوم، گروه
)کمیجتاني و  . دارند تاکید بهره نرخ آزادسازی بر مالي بازارهای در و اند کرده را آغاز
 (1388ديگران، 
 تحريتك  درآمد افزايش طريق از اندازپس که بود اين بر فرض ،1970 دهه اوايل تا
 حجم بر تاثیر با تواندمي حقیقي بهره نرخ که مشخص شد «فیشر نظريه»با ارائه . شودمي
 برختي  در همچنتین . ای بگتذارد اثر پايه سرمايه بر انباشت ،(گذاریسرمايه و) انداز پس
 بازار مبنای ساز و کار بر حقیقي بهره نرخ که است شده ديده توسعه حال در ورهایکش
 نخستتین . کننتد متي  دخالتت  حقیقتي  بهره نرخ تعیین در دولتي مديران و شودنمي تعیین
 ويتژه  نقتش  به جدی به طور که توسعه حال در کشورهای در مالي بازارهای هایتحلیل
 بته  اقتصاددان دو سوی از مستقل طور به پردازد،مي کشورهايي چنین در مالي نهادهای
 رشد که بود اين آنان فرض. گرفت صورت( 1973) شاو و( 1973)کینون  مك هاینام

 در بتتر استتاس ايتتن ديتتدگاه،. دهتتدافتتزايش متتي را اقتصتتادی رشتتد متتالي، گتتریواستتطه
 مالي بازارهای توسعه و مالي آزادسازی هستند، مواجه مالي سرکوب با  که اقتصادهايي

 

1- Modigliani, Miller & Lucas. 
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 را اقتصتادی  رشتد  گتذارد، متي  گتذاری سترمايه  و اندازپس رشد نرخ بر که اثری راه از
 پتايین کته در   بتازدهي  بتا  هتای بتا حتذف دخالتت دولتت، پتروژه      زيرا دهد.افزايش مي

 . شوندمي جايگزين باال بازدهي با هایپروژه با شندبانمي سود ده بهره، باالتر های نرخ
 موجتب  بهتره  نترخ  بتر  مصتنوعي  هایسقف اعمال که دادند نشان شاو و کینون مك
 آنتان  مطالعه. شود مي منابع بهینه تخصیص تضعیف و سرمايه انباشت و اندازپس کاهش
 بترای  کته  «متالي  سترکوب » اصطالح. شد معروف شاو -کینون مك الگوی به نام بعدها
 متورد  حتال  عتین  در و استتقبال  متورد  گرفتت،  قرار استفاده مورد آنان توسط بار اولین
 .است گرفته قرار اقتصاددانان از بسیاری انتقاد

هتای تعیتین ستقف نترخ بهتره       ها در بازارهای مالي از راه مداخله دولتبه طور کلي 
های باالی ذختاير قتانوني، دخالتت در توزيتع اعتبتارات بتانکي،        های بانکي، نرخ سپرده

وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمايه، باعث پايین آمدن 
 شود. تیجه نرخ بهره حقیقي منفي مينرخ بهره بانکي به سطحي کمتر از نرخ تورم و در ن

 و کمیجاني)شتتتود نامیتتتده متتتي  مالي بسرکو دی،قتصاا هتتتاینوشتتتته در يطاشر ينا
 (. 1387، ستميررپو

 از ای مجموعتته متتالي ستترکوب( 1981) شتتاو و( 1981)کینتتون  متتك ديتتدگاه از
 در دولتت  دخالتت  راه از متالي  نظتام  از درآمتد  ايجاد آنها هدف از که است ها سیاست
شتاهوردياني،   و تقتوی ) استت  واقعتي  بهره نرخ تعیین و منابع تخصیص و گذاریقیمت
1389.) 

( 1987) 2گلب و( 1983) 1الرواگاآ توسط بتتترای نخستتتتین بتتتار  متتتالي ستتترکوب
( 1980) 5تیلتتور و( 1983) 4ويجنبتترگن ،(1987) 3بارکتتت مطالعتتات. شد زیسا شاخص
 همچنتین . نشتود  اقتصتادی  رشد به منجر است ممکن مالي بازارهای توسعه که داد نشان
 حتال  در کشتورهای  در مالي کامل آزادسازی که دادند نشان( 1994) 6هانتر و اسپینوزا

 

1- Agarwala (1983) 

2- Gelb (1987) 

3- Burkelt (1987) 

4- Wijnbergen (1983) 
5- Taylor (1980) 

6- Espinnosa and Hunter (1994)
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 بته  منجتر  سهام بازار نوسانات زيرا نخواهد بود، نیز مطلوب نیست، ممکن نه تنها توسعه
 . شودمي مالي سرکوب

 عنتوان  بته  متالي  سترکوب  از هتا دولتت  بیشتتر  ،(2001) 1کوهیل و کلتزر از ديدگاه
 در را مالي سرکوب نقش آنان. کنندمي استفاده عمومي بودجه مالي تامین برای ابزاری
 شتده  بررستي  متدل . کردنتد  بررسي ارز، نرخ مديريت هایسیاست و مالي هایسیاست
 همچنتین  و ارز نترخ  نوستانات  کنتترل  برای ابزاری تواندمي مالي سرکوب که داد نشان

 نامناستب  کنتترل  را مالي سرکوب( 2008) 2سینق. باشد مالي سرمايه جريانات مديريت
 متتالي ستترکوب در مالیتتات نقتتش بتته بیشتتتر( 2008) 3گوپتتتا دانتتد،متتي متتالي بختتش در
 و کترده  تعريتف  بهتره  نرخ کنترل را مالي سرکوب ،(2009) 4توروی و هي. پردازد مي
 . دانندمي مختلف هایبخش و صنايع بین سرمايه جابجايي را آن هاینشانه

 بتانکي،  وام اعتبتاری  سقف بهره، نرخ کنترل ،(2010) 5میکلووينچي و ونکاتارامني
 هایمولفه را ارز بودن نرخي چند باالخره و آن میزان تعیین و ارزی های سپرده مديريت
 کمتك  متالي  سرکوب مفهومي شناخت به هااين تعريف. دانندمي مالي سرکوب اصلي
 توستعه  حتال  در کشتورهای  در گرفتته  صتورت  هتای بررستي  از آنچه با مطابق کند،مي

 هستند. مالي توسعه بازدارنده و مالي سرکوب اصلي عامل هادولت شود،مي برداشت
 

 داخلي هایبررسي -3-1-2
 هايي انجام شتده استت.  بررسي مالي سرکوب با مرتبط هایحوزه برخي در نیز ايران در

 از حاصل درآمد مالیاتي، ابزار يك به عنوان مالي سرکوب معرفي با ،(1385) درويشي
 کترده  بترآورد  را( 1368-1383) توستعه  برنامته  سه طي ايران اقتصاد در مالي سرکوب
 اختتالف  از تتابعي  دولتت  بترای  متالي  سرکوب از حاصل درآمد وی، ديدگاه از. است
 هتای نرخ با که است دولت داخلي هایبدهي حجم و خارجي و داخلي یبهره هاینرخ
 بته  درآمتد  ايتن  مقتدار  داخلتي  یبهتره  نرخ مساوی يا کوچکتر بزرگتر، خارجي یبهره

 

1- Klerzer and Kohil 

2- Singh 

3- Gupta 

4- He and Turvey 

5- Venkataramny and Miklovich 
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 یبرنامه سه طي مجموا، در دهدمي نشان وی برآورد .است صفر يا منفي مثبت، ترتیب
 ريتال  میلیتارد  80.482.380متالي   سترکوب  راه از دولتي بخش( 1368-1383) توسعه

 برابر ترتیب به دولتي موسسات و  ها شرکت و دولت سهم که است کرده کسب درآمد

 . است بوده درصد 35و  65با 
 اثتر  بررسي به تابلويي هایداده رويکرد از استفاده با( 1390)ترکي  و سامتي طیبي،
  توستعه  حتال  در منتخب کشور 43 اقتصادی رشد هاینوسان بر مالي آزادسازی فرآيند
 نوسان از تابعي اقتصادی رشد نوسان آنان پژوهش در. پرداختند 1996-2005 دوره طي
 تولیتد  بته  گستترده  پتول  نستبت  نوستان  داخلتي،  ناخالص تولید به گذاری سرمايه نسبت
 و اقتصتادی  رشتد  تتاخیری  متغیر نوسان سرمايه، کنترل رسمي شاخص داخلي، ناخالص
 اقتصادی رشد نوسان مالي، آزادسازی که داد نشان آنان پژوهش نتايج. است تورم نرخ
 . را کاهش داده است توسعه در حال منتخب کشورهای در

 اثتر  و پتولي  هایسیاست بررسي به ایمطالعه در( 1391)احمد  مشهدی و کمیجاني
 سترکوب  هتای سیاست اثر دادن نشان برای آنان. اند پرداخته ايران اقتصادی رشد بر آن
 بترای  و اندکرده معرفي را( LFD)مالي عمق برای انباشتگي هم مدل مالي، عمق بر مالي
 استتفاده  داگالس-کاب تابع لگاريتمي شکل از اقتصادی رشد بر مالي عمق اثر ارزيابي
 1343-1386 دوره برای يوسیلوس-يوهانسون روش از استفاده با آنان برآورد. اندکرده
 فراينتد  مالي عمق بر دست کم از راه اثر منفي مالي سرکوب پديده که است آن بیانگر
 . کندمي مختل را اقتصادی رشد

 ايتران  اقتصادی رشد بر مالي سرکوب سیاست اعمال اثر( 1390) همکارن و عباسي
 خطتا  تصتحیر  و انباشتتگي  هتم  معادلته  روش از استفاده با را( 1355-1385) سالهای در
(VECM )شکل به مالي سرکوب سیاست که دهدمي نشان آنان نتايج. اندکرده بررسي 

 سیاستت  کته  استت  ايتن  کننتده بیتان  و است را کاهش داده ايران اقتصادی رشد مستقیم
 مراستلي . است اقتصادی رشد ضد سیاستي مستقیم غیر و مستقیم شکل به مالي سرکوب

 دوره در اقتصاد رشد بر مالي سرکوب اثر بررسي به خود مطالعه در( 1387)درويشي  و
 رشتد  تنهتا  نته  متالي  سترکوب  دهتد کته  متي  نشان بررسياين  اند،پرداخته 1385-1347
 .است نیز داشته اقتصادی کارايي بر منفي اثر بلکه است، نشده موجب را اقتصادی
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 بتا  ايتران را  اقتصتاد  در مالي سرکوب بر موثر عوامل( 1384) عراقي خلیلي و تقوی
 بتر  متوثر  عامتل  10 آنهتا . انتد کترده  ديماتتل بررستي   تکنیتك  و دلفتي  روش از استفاده
 اقتصتاد  عامل عامل، اثرگذارترين که کردند شناسايي را ايران اقتصاد در مالي سرکوب
 بتر  عامل تاثیرگذارترين نفتي، اقتصاد مولفه از بعد ها،آن از ديدگاه. بود نفت به وابسته
 .است نفت به وابسته اقتصاد نهايي نتیجه خود که است رانت عامل مالي، سرکوب
 کتالن  هتای شتاخص  کند و بربازار را مختل مي ساز وکار مالي سرکوب که آنجا از
 ناختالص  تولیتد  و گتذاری  سترمايه  آنهتا  پتي  در و اندازپس و مصرف جمله از اقتصادی
 کشتور  اقتصتاد  در ناکتارايي  موجتب  هتا، اينگونه سیاستت  اجرای گذارد،اثر مي داخلي
 کته  شتود متي  ديده جهان و ايران در گرفته صورت هایبررسي به نگاهي با. شد خواهد
 بتر  آن اثرگذاری چگونگي و نفت نقش به مالي سرکوب بر موثر عوامل بررسي هنگام
( بتدون  1384تنها در بررسي تقوی و خلیلي عراقي ). است نشده پرداخته مالي سرکوب

 هر گونه تحلیل نظری و بررسي تجربي به آن اشاره کوتاهي شده است. 
 

 درآمد توزيع بر نفتي درآمدهای اثر زمینهدر  هاپیشینه بررسي -3-2
 خارهي هایبررسي -3-2-1

 بتر استاس   بیشتتر  طبیعتي  های برختوردار از منتابع  اقتصاد درباره های در دسترسبررسي
 ثبات بي هایسیاست و طبیعي منابع قیمت نوسانات هایهلندی، ديدگاه بیماری نظريه

 انساني سرمايه در گذاری سرمايه به توجهي درآمد و بي توزيع و اقتصادی رشد دولت،

 اند.را منفي دانسته کشورها اينگونه در طبیعي منابع نقش هابررسي اين بیشتر. است بوده
 در کتوزنتز  از ستوی  درآمتد  توزيع و اقتصادی رشد رابطه نظری هایجنبه ترين مهم
 نابرابر توزيع اقتصادی، رشد اولیه مرحله در که کندبیان مي وی. شد مطرح 1955 سال
از . شتود  متي  عادالنه نیز درآمد توزيع اقتصادی، رشد ادامه با و آيدمي به وجود درآمد

معکتوس بتین نتابرابری درآمتد و رشتد اقتصتادی وجتود دارد.         Uنظر وی يتك رابطته   
 هتر چنتد   کترد،  تايیتد  را نظريته  ايتن  متیالدی  80 و 70دهه  در صورت گرفته مطالعات
 ايتن  مطالعتات  بتارزترين  يکتي از . است نکرده تايید را آن چندان 90 دهه هایپژوهش
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 آنتان . استت ( 2001) 1زيگا و جلفاسون مطالعه طبیعي، منابع دارای کشورهای در حوزه
 لحتاظ  از هم و داده قرار بررسي مورد را نابرابری و رشد و طبیعي منابع وفور بین رابطه
 وفتور  بتین  واستط  توانتد متي  درآمتد  توزيع که دادند نشان تجربي لحاظ از هم و نظری
 توزيتع  بتین  رابطه که داد نشان آنان مطالعه همچنین. باشد اقتصادی رشد و طبیعي منابع
 . است منفي ایرابطه اقتصادی رشد و درآمد
را  دیقتصاا شدر و یمددرآ یبرانابر بین منفي رابطه (1999) 2تانینن پژوهش نتیجه
 ختارجي،  گتذاری سترمايه  طبیعتي،  منتابع  کته  داد نشان(  2005) کاسا مطالعه. نشان داد
 . شود مي نابرابری افزايش موجب جويي، رانت و فساد و تحصیالت نابرابری
 ناخالص تولید بر نفتي منابع نياوافر ثرا که کرد مشاهده پژوهشي در( 2006) ادیمر
 همچنین. ستا کوچك آن انتتتدازه امتتتا دار، معني و مثبت تبلندمد در( GDP) خليدا

 و بررستي ستاراف   .است مددرآ يعزتو بر دارمعني و منفي اثر دارای نفتي منابع فراواني
 مناستب  تخصتیص  ديريتتت م اتت ب کته  داد نشان ناابوتسو رکشو برای( 2001) 3جیوانجي

. شتد  رداربرخو ارپايد و مناسب دیقتصاا شدر خنر يك از تتوان  متي  مدهادرآ گونهينا
  را یمددرآ یبرانابر انتتدتوانستتته دولتتتي مستتئوالن کتته دادنتتد نشتتان آنتتان همچنتتین
 . هندد کاهش

 از را درآمد توزيع بر وفور منابع اثرگذاری چگونگي( 2000) 4انگرمن و سکولوف
 مستتعمراتي  در کته  داد نشتان  آنتان  مطالعه. دادند قرار بررسي مورد نهادها تحول کانال
 ستوی  از نتابرابری  شتود، متي  زمتین  نتابرابر  مالکیتت  بته  منجر مقیاس به نسبت صرفه که

 ايتن  بتا . شودمي تحمیل( هستند فقرا حذف و ثروتمندان به متمايل که) سیاسي نهادهای
 برابرتتر  توزيتع  بته  منجتر  مقیتاس،  به نسبت صرفه وجود عدم مستعمرات، ديگر در حال
 . شودمي 5طلب برابری نهادهای گیریشکل و زمین

 هتتایستتال بتترای کشتتور 90 هتتایداده از استتتفاده بتتا( 2009)ستتاموئل  و بنتتديکت
 آنان مطالعه. کردند سازیمدل را اقتصادی رشد و درآمد توزيع بین رابطه 1999-1965

 

1- Gylfason & Zoega 
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3- Sarraf, M. & M. Jiwanji 
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 از تجتارت  قابتل  بختش  بته  نستبت  تجتارت  غیرقابتل  بختش  که شرايطي تحت داد نشان
 متدت  کوتتاه  در منتابع،  رونتق  شتوك  يتك  از بعتد  کنتد متي  استتفاده  غیرماهر نیروهای
 تا اقتصادی رشد هنگام به و پیوسته به طور سپس کند و پیدا مي کاهش درآمد نابرابری
. کنتد  افزايش پیتدا متي   نابرابری رود، از بین نابرابری بر منابع رونق اولیه تاثیر که زماني
 به طور کاال صادراتي قیمت به نسبت اطمینان عدم بلندمدت، در دريافتند همچنین آنان
 .دهدمي افزايش را نابرابری توجهي قابل

 دوره بتترای زمتتاني ستتری هتتایداده از استتتفاده بتتا( 2010) 1متتارکوس و هولتتدر
 تتك  و قومیتي چند کشورهای در درآمد توزيع بر طبیعي منابع وفور اثر ،2005-1997 

 کشتورهای  در کته  داد نشتان  آنان پژوهش. دادند قرار بررسي مورد را( همگن) قومیتي
 و بولیتتوی همچتتون) شتتودمتتي نتتابرابری افتتزايش موجتتب منتتابع وفتتور دو قطبتتي قتتومي
 را نابرابری( نروژ همچون) هستند همگن قومي لحاظ از که کشورهايي در اما( مکزيك
  .دهدمي کاهش

مکانیزم اثرگذاری وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصتادی را يکتي از    2(2003استیون )
بیماری هلنتدی، اثتر جتايگزيني و بتاالخره      های کاهش بلندمدت در رابطه مبادلهکانال

 داند.های دولت در اقتصاد مي افزايش دخالت
 

 داخلي هایبررسي -3-2-2
 طتتي را ايتران  در درآمتتد توزيتع  بتتر نفتتي  درآمتتدهای اثتر ( 1384) قباليا و جرجترزاده 

 نتتايج . دادنتد  قترار  بررستي  متورد  ARDL رويکترد  از استفاده با 1347-1381 های سال
 تمتام  در درآمتد  توزيتع  شدن نابرابرتر سبب نفتي درآمدهای که داد نشان آنان برآورد
 نظر اظهار توان نمي صراحت به شهری فضای در ولي شود مي شهری فضای در و کشور
  .کرد
 و جینتي  ضتريب  بتین  یرابطته  تجربي بررسي به تحقیقي در( 1388)همکاران  و سامتي
 درآمتدهای  بیکتاری،  نرخ تورم، نرخ داخلي، ناخالص تولید) اقتصادی کالن متغیرهای
 دوره در ايران اقتصاد برای( پول حجم رشد و نفتي درآمدهای دولتي، مصارف دولتي،

 

1- Ronald Holder and Ruikang Marcus 

2- Stevens 
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 جوستیلیوس -جوهانستون  انباشتتگي  هم اقتصادسنجي تکنیك از استفاده با 1386-1348
 ايتران  اقتصاد در دولتي درآمدهای و مصارف که داد نشان آنان مطالعه نتايج. پرداختند
 از استتفاده  با  ایمطالعه در( 1388)گلستاني  و رحماني. شودمي نابرابری افزايش باعث
 روی بتر  منتخب کشورهای در نفتي باالی درآمدهای اثر بررسي به pool تخمین روش

 اخیتتر، ی دهتته در کتته داد نشتتان رگرستتیون نتتتايج. پرداختنتتد درآمتتد توزيتتع نتتابرابری
 کتاهش  ستبب  دارنتد،  کتارآ  دولتت  کته  ای يافتته  توسعه کشورهای در نفتي درآمدهای
 ستبب  تتر  کتم  کتارايي  با های دولت دارای بیشتر کشورهای در و درآمد توزيع نابرابری
 .است  شده نابرابری افزايش

 

 مدلمعرفي  -4
 نابرابری درآمدی بین رابطه در زمینه گوناگوني نظری هایديدگاه مختلف پژوهشگران

 شتود متي  فترض  کته  استت  چنتین  هاديدگاه اين خالصه .اندکرده بیان اقتصادی رشد و
 ختوب  رشتد  بترای  X در حتالي کته  ( متالي  توستعه  مثال) است بد X متغیر برای نابرابری
 وارد لطمته  اقتصتادی  رشتد  بته  X بته  رستاندن  آستیب  با نابرابری افزايش بنابراين. است
 . کند مي

 کته  کردنتد  فترض  و گرفتند پیش در را متفاوتي رويکرد (2002زيگا ) و جلفاسون
 و هتم بتر  ( مستقیم مستقیم و غیر) رشد هم بر طبیعي منابع وفور همچون زاييبرون متغیر
 را نابرابری ابتدا طبیعي منابع وفور که دادند نشان آنان گذارد،مي اثر( مستقیم) نابرابری
 بتر ( آمتوزش  عمومي سطر همچون)مختلف  هایراه از نابرابری سپس و کندمي ايجاد
 . گذاردمي اثر اقتصادی رشد

( کته يکتي از   2003با الهام از مطالعه جلفاسون و زيگا و همچنین مطالعه استیونس )
هتای دولتت در   های اثرگذاری وفور منابع طبیعتي بتر رشتد را افتزايش دخالتت     مکانیزم
مدل شود. در اين های پژوهش پیشنهاد ميداند، مدل زير برای بررسي فرضیهاقتصاد مي
گتذارد.  اثتر متي   درآمتد  هتم بتر توزيتع    و رشتد  هم بر طبیعي، وفور منابع شودمي فرض
 از گتذارد، متي  متالي  سرکوب بر که اثری با درآمد توزيع که است شده فرض همچنین
 :اثر دارد اقتصادی بر رشد نیز راه اين
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(1 ) 

t tGDP GINI NATURAL FIR K GDP             
 
(2) 

tGINI GDP NATURAL P         
(3) 

   tFIR GINI GDP         
 

طبیعتي و   منتابع  وفتور  مستتقیم  اثتر  بته  دهتد کته  متي  نشتان  را رشتد  مدل ،(1) معادله
. دارد اشتاره  متالي  سترکوب  بتر  اثر راه از درآمد توزيع مستقیم غیر اثر و سرکوب مالي

بیانگر  (3) دهد و معادلهمي نشان را درآمد توزيع بر طبیعي منابع وفور اثر ،(2) یمعادله
 است. مالي سرکوب درآمد بر توزيع اثر

 داخلتي،  ناختالص  تولیتد  𝐺𝐷𝑃 سترانه،  نرخ رشتد درآمتد   GDPدر اين معادالت، 
𝐹𝐼𝑅 مالي،  سرکوب شاخص 𝑃 ،نرخ تورم𝐾   بته  نسبت انباشت سترمايه ناختالص𝐺𝐷𝑃، 

𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 از درصتدی  عنوان به طبیعي منابع وفور از حاصل درآمدهای GDP  وGINI 
شتاخص متورد استتفاده     .هستتند  اختالل  اجتزا  𝜇𝑡 و 𝜀𝑡، 𝜗𝑡 همچنین. است جیني ضريب

 بهتره  نترخ  متوزون  برای سرکوب مالي، نرخ بهره حقیقي است کته از تفاضتل میتانگین   
 آيد.بانکي از نرخ تورم به دست مي تسهیالت

ای معادلته  به لحاظ ساختاری با رگرستیون تتك  از آنجا که سیستم معادالت همزمان 
های کالستیك را تتامین نکنتد. در اينگونته      متغیره متفاوت است ممکن است فرض چند

زا، استتتفاده از معتتادالت، بتته دلیتتل همبستتتگي بتتین جمتتالت خطتتا و متغیرهتتای درون   
به برآوردهايي با تورش و ناسازگار منجر خواهد شد )صديقي،  OLSهای برآوردکننده
نهايتت میتل   (. حتي اگر در چنین شرايطي حجم نمونه بته ستمت بتي   262، 1386الولر، 

جامعه برابر  های حداقل مربعات معمولي با پارامترهای حقیقيکند، باز هم برآوردکننده
لتتوگیری از ايجتتاد نتتتايج (. از ايتتن رو بتترای ج815، ص 1995شتتوند )گجراتتتي، نمتتي
مستأله  واقعي انجام چهار آزمون مانايي، اريب همزماني، قطری بودن و  دار و غیر تورش
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 دوره بترای  زمتاني  ستری  هتای  داده از مطالعته  ايتن  انجام برای تشخیص ضروری است.
  .است شده استفاده 1389-1352
 

 تخمین مدل -5
 آزمون مانايي -5-1

 قبتل  زماني در انجام اين پژوهش استفاده شده استت،  سری هایداده از اينکه به توجه با
 راستتا،  ايتن  در. گیترد  قترار  بررستي  متورد  متغیرهتا  از يك هر بايد مانايي اقدامي هر از

 از که همانطور .گرفت خواهد قرار استفاده يافته مورد تعمیم 1فولر ديکي مانايي آزمون
 انباشتته  متغیرها هم ، سايرPو  GDP ،FIR ،Kرشد  به جز شود،مي مشاهده( 1)جدول 
 .هستند يك درجه از

 
 متغیرها ايستايي برای فیلیپس پرون و يافته تعمیم ديکي فولر هایآزمون از حاصل نتايج -1جدول 

 نام متغیر
آزمون ديکي 
 احتمال I(d) فولر

 مقادير بحراني )درصد(

1 5 10 

3.28-  (𝐺𝐷𝑃) تولید ناخالص داخلي I 0.0234 3.62- 2.95- 2.6-  

4.76-  (GDPرشد تولید ناخالص داخلي ) I 0.0006 3.65- 2.96- 2.62- 

شتتتاخص ستتترکوب متتتالي )نتتترخ بهتتتره  
 (𝐹𝐼𝑅حقیقي( )

3.98-  I 0.0039 3.62- 2.94- 2.61- 

 شتتاخص نتتابرابری )ضتتريب جینتتي( )  

GINI) 
6.35-  I 0.0000 3.62- 2.94- 2.61- 

وفتتتور منتتتابع نفتتتتي )صتتتادرات نفتتتتي(  
( 𝑁𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴𝐿) 

7.41-  I 0.0000 3.56- 2.92- 2.59- 

2.84-  (Kتشکیل سرمايه ناخالص ) I 0.0627 3.62- 2.94- 2.61- 

3.35-  (Pتورم ) I 0.0175 3.56- 2.91- 2.59- 

 GDP 7.11-  I 0.0000 3.62- 2.94- 2.61- 

 های پژوهشماخذ: يافته

 

 

1- Dickey- Fuller test 
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ستاختگي يتا    رگرستیون  از به دلیل اينکه برخي از متغیرها مانا نیستتند، بترای پرهیتز   
انباشتتگي   گرنجتر، هتم   –انگتل  انباشتتگي  هتم  تستت  از استفاده با تخمین از بعد کاذب،
 مانا شده زده تخمین مدل سه هر اخالل اجزا گرفت. چون قرار بررسي نیز مورد هامدل
 است. منتفي هااين مدل مورد در کاذبساختگي يا  رگرسیون بحث هستند،
 

 آزمون اريب همزماني -5-2
 جملته پستماند   با احتمال وجود همبستگي و هستند زا متغیرها درون از برخي که از آنجا
هتای  زا و جملته  درون متغیرهتای  همبستتگي  بررسي برای همزماني دارند، آزمون وجود
 بته  ديگتری  هتای  روش بايتد از  در صورت تايید وجود همزماني. است ضروری پسماند
 مربعتات  حتداقل  استتفاده از روش  کرد، در غیر اين صتورت  استفاده OLS  روش جای
 مجاز است. معمولي

گیترد،  هايي که برای بررسي اريب همزماني مورد استتفاده قترار متي   يکي از آزمون
( پیشنهاد شتده استت.   1983) 2کینون است که توسط ديويدسون و مك 1آزمون هاسمن

هستتتیم، در نخستتتین  OLSای انجتتام آزمتتون هاستتمن نیازمنتتد انجتتام دو رگرستتیون  بتتر
زا و زا است را بر همه متغیرهتای بترون  رود متغیر درونرگرسیون، متغیری که گمان مي

آوريم و سپس در رگرستیون دوم، بتا   ابزاری رگرس کرده و پسماند آن را به دست مي
مرحله اول به عنوان متغیر توضیحي، رگرستیون  در نظر گرفتن پسماند به دست آمده از 

دهیم، چنانچه ضريب متغیر توضیحي جديد )پسماند به دست آمده از قبل را تشکیل مي
 دار باشد، به معني اريب همزماني است. ( از لحاظ آماری معنيOLS اولین 

مبنتي بتر    Hانجام آزمون هاسمن برای معادالت مورد بررسي در پژوهش، فرضیه 
 کند.وجود همزماني بین متغیرهای ياد شده را تايید مي

 
 
 

 

1- Hausman Test 

2- Davidson and MacKinnon 
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1آزمون قطری بودن -5-3
 

 معادله، آزمتون قطتری بتودن متاتريس     تك يا سیستمي فرم به برآورد روش تعیین برای
پسماند معادالت  هایکوواريانس با هدف بررسي احتمال همبستگي بین جمله-واريانس
احتمتال   ( پیشنهاد شد. از آنجا که ايتن 1980) 2سیستم توسط بروس و پاگانموجود در 
 اريتب  دچتار  هتا معادلته  نتامرتبط باشتند و   ظتاهر  در پستماند  هتای جملته  که دارد وجود
 گیرد.نباشند، آزمون قطری بودن مورد استفاده قرار مي همزماني
هتای  جملته  کوواريتانس  تت  واريانس ماتريس نشان داد که بودن قطری آزمون نتايج
برآورد  منظور به نتیجه در. نیست قطری مورد بررسي، سیستم معادالت مورد در پسماند

 استفاده کرد. سیستمي برآوردهای توان ازمي معادالت، پارامترهای
 

3تشخیصمسأله  -5-4
 

گیترد.  مورد بررسي قرار متي  5ایو مرتبه 4جهت انجام آزمون تشخیص دو شرط ترتیبي
زا است، اگر متغیر برون Kزا و متغیر درون Gمعادله همزمان که دارای  Gدر الگويي با 
زا، تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده به متغیر برون  kزا و متغیر درون gای با از معادله

 زای معادلته منهتای يتك     ( بیشتر يتا برابتر تعتداد متغیرهتای درون    K-kکار گرفته نشده )
(g-1)         باشتتد، آنگتتاه معادلتته قابتتل شناستتايي استتت اگتتر شتترط ترتیبتتي بتته صتتورت

K k g  ای زماني صادق است کته، اگتر و فقتط اگتر     باشد. همچنین شرط مرتبه
که شامل ضرايب متغیرهای حذف شده از يك معادله، اما بکار گرفته شتده   ∆ماتريس 

ای برابتر تعتداد معتادالت منهتای يتك باشتد، بته        در معادالت ديگر است دارای مرتبته 
عبارتي معادله  rank G   ( .282، 1386، صديقي، الولربرقرار باشد) 

ای بترای سیستتم معتادالت    با توجه به توضیحات باال، هر دو شترط ترتیبتي و مرتبته   
 کرد.توان معادله را برآورد مشخص است و مي دقیقابرقرار است و سیستم 

 
 

1- Diagonality Test 

2- Bruch-Pagan 

3- Identification Problem 

4- Order Condition 

5- Rank Condition 
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 برآورد الگو -5-5

تشتخیص،  مستأله  های مانتايي، همزمتاني، قطتری بتودن و همچنتین      بعد از انجام آزمون
 روش توان معادالت فوق را به صورت سیستمي برآورد کرد. با توجه به اينکهاکنون مي
يي دارد، از های سیستمي کارايي باال( در بین روش3SLSای )مرحله سه مربعات حداقل

 افتزار معتادالت بتا استتفاده از نترم     ايتن  بترآورد  از نتايج حاصتل آن استفاده شده است. 
Eviews 8 است شده آورده 2جدول  در. 

 
 3SLSروش  از استفاده با مدل تخمین نتايج -2جدول

 .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob متغیرهاي توضیحي متغیر وابسته

GDP 

 0.0000 -4.858065 1039.640 -5050.636 عرض از مبدا

𝐺𝐼𝑁𝐼 10600.90 2134.767 4.965837 0.0000 

𝑁𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴𝐿 26.05945- 6.532119 3.989433- 0.0001 

𝐹𝐼𝑅 7.737999- 1.635429 4.731479- 0.0000 

𝐾 2.881156 1.006881 2.861467 0.0052 

tGDP
 09-E7.52 09-E1.77 4.255145 0.0000 

cnR =0.94 

𝐺𝐼𝑁𝐼 

 0.0000 32.01920 0.014922 0.477778 عرض از مبدا

𝐺𝐷𝑃 13-E5.16- 13-E1.09 4.722737- 0.0000 

𝑁𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴𝐿 0.001732 0.000620 2.793599 0.0063 

𝑃 0.001510- 0.000410 3.680979- 0.0004 

cnR =0.97 

𝐹𝐼𝑅 

 0.0020 -3.178891 33.27207 -105.7683 عرض از مبدا

𝐺𝐼𝑁𝐼 197.6946 73.52999 2.688626 0.0084 

𝐺𝐷𝑃 10-E1.27 11-E3.53 3.587469 0.0005 

cnR =0.82 

 هاي پژوهش يافتهماخذ: 
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تمتام متغیرهتا رابطته     دهتد کته  نتايج حاصل از بترآورد سیستتم معتادالت نشتان متي     
در  Rدارنتد. در سیستم معادالت همزمان به دلیل تغییر  زامعناداری با متغییرهای درون

 نهايتتتتتتتتتت، از آمتتتتتتتتتاره  محتتتتتتتتتدوده صتتتتتتتتتفر تتتتتتتتتتا منفتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتي   

cn

Y

MSE
R



 
  
 

شناخته شده استت، بته عنتوان معیتار ختوبي       1نگر -که با نام کارتر 

 میتانگین مربتع خطتا معادلته تخمینتي و       𝑀𝑆𝐸 شود کته در آن،  برازش استفاده مي
واريانس سطر متغیر وابسته است. نتايج حاصل از برازش اين آماره نیتز بیتانگر بترازش    

 بررسي است.های مورد خوب مدل
شود در معادله اول به جتز عالمتت ضتريب متغییتر جینتي،      همانگونه که مالحظه مي

 عالمت ساير ضرايب با عالمت مورد انتظار تطبیق دارد. 
شتود، وفتور درآمتدهای نفتتي اثتر منفتي و       مطابق آنچه از جدول بتاال مالحظته متي   

گرفتته اخیتر استت.     داری بر رشد اقتصادی دارد که تايیدی بتر مطالعتات صتورت    معني
( تتاثیر منفتي بتر    FIRهمچنین متغیر نرخ بهره حقیقي به عنوان شاخص سرکوب متالي ) 

رشد اقتصادی دارد که با مطالعات اقتصادی ايتن حتوزه نیتز همختواني دارد. از ستويي      
گتذارد. مطتابق   های رشد، متغیر سرمايه اثر مثبتت بتر رشتد اقتصتادی متي     براساس مدل

( در مدل برآورد شده مثبت است و تايیدی بر ادبیتات  Kمتغیر ) جدول باال، ضريب اين
 رشد اقتصادی است.

هتای مختلتف   پژوهشگران مختلف، نوا ارتباط نابرابری و رشد اقتصادی را با روش
تتوان  دهد که بتا قاطعیتت نمتي   اند. بررسي اين مطالعات نشان ميمورد بررسي قرار داده

بر رشد اقتصادی را به عنوان يك قاعده کلتي قبتول   وجود اثر مثبت و يا منفي نابرابری 
شود افزايش نابرابری به طتور   ( مشاهده مي1همانگونه که از معادله رشد )معادله   کرد.

مستتقیم و بتا افتزايش     مستقیم باعث افزايش رشد اقتصادی شده است، امتا بته طتور غیتر    
 دهد.سرکوب مالي، رشد اقتصادی را کاهش مي

 شتود متي  کاستته  نابرابری داخلي، ناخالص تولید افزايش با( 2) هشمار معادله مطابق
 بتر  تورم نرخ اثر همچنین. شودمي نابرابری افزايش باعث نفتي درآمدهای افزايش ولي
 .است ناچیز بسیار ضريب اين البته است، شده برآورد دار معني و مثبت جیني ضريب

 

1- Carter-Nagar 
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( و همچنتین  GDPداخلتي ) از سويي بر طبق معادله ستوم، افتزايش تولیتد ناختالص     
 ضريب جیني اثر مثبتي بر سرکوب مالي دارد.

 

 پیشنهاد و گیری نتیجه -6

در اين پژوهش اثر درآمدهای نفتي بر سرکوب مالي و رشد اقتصادی از کانتال توزيتع   
با استفاده از سیستم معادالت همزمان مورد بررسي قرار  1352-1389درآمد برای دوره 

 آمده گويای چند نکته مهم و اساسي است:گرفت. نتايج به دست 
بر اساس نتايج استخراج شتده از بترآورد متدل، افتزايش درآمتدهای نفتتي منجتر بته         * 

رفتت، افتزايش نتابرابری نیتز بته افتزايش       افزايش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار مي
 زند. از ستويي همانگونته کته مالحظته شتد سترکوب      سرکوب مالي در اقتصاد دامن مي

مالي منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراين فرضیه اصلي تحقیق مبني بر اثر 
درآمدهای نفتي بر سرکوب مالي و رشد اقتصادی از کانال توزيع درآمتد متورد تايیتد    

 قرار گرفت.

عالوه بر اينکه فرضیه اصلي تحقیتق متورد تايیتد قترار گرفتت، اثتر مستتقیم افتزايش         * 
د اقتصادی نیز منفي به دست آمده است و اين موضتوا تايیتدی   درآمدهای نفتي بر رش

است بر بسیاری از مطالعات انجام گرفته داخلي و خارجي در زمینه اثر منفي وفور منابع 
 طبیعي بر رشد اقتصادی.

گرچه افزايش نابرابری از مسیر افزايش سرکوب مالي منجر به کاهش رشد اقتصادی * 
صورت گرفته اثتر مستتقیم افتزايش نتابرابری بتر رشتد        شده است ولي بر اساس برآورد

اقتصادی مثبت است. بنابراين در ارتباط با اثر کل توزيع درآمتد بتر رشتد اقتصتادی بتا      
تتوان گفتت کته متغیتر نتابرابری بتا در نظتر        توان اظهار نظر کرد. صرفا ميقاطعیت نمي

دارد ولتي بته واستطه    گرفتن سطر ثابتي از سرکوب مالي با رشد اقتصادی رابطه مثبتتي  
کاهتد، حتتي ممکتن    گذارد از سرعت افتزايش رشتد متي   اثری که بر سرکوب مالي مي

تر اين موضوا  است باعث خنثي شدن و در نهايت تاثیر منفي بر رشد شود. بررسي دقیق
نیازمند مطالعه اثر متقابتل توزيتع درآمتد و سترکوب متالي بتر رشتد اقتصتادی استت و          

 عات آتي به آن توجه شود.شود در مطالپیشنهاد مي
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داری دارد. بته ايتن موضتوا بته     انباشت سرمايه با رشد اقتصادی رابطه مثبتت و معنتي  * 
 کرات در ادبیات مربوط به رشد اقتصادی اشاره شده است.

( سیستم معادالت مشتخص استت کته رشتد اقتصتادی بتا تولیتد        1همچنین از معادله )* 
ارد، اين موضتوا نیتز از لحتاظ اقتصتادی قابتل      ناخالص داخلي دوره قبل رابطه مثبتي د

 توجیه است.

رابطه تولید ناخالص داخلي با سرکوب مالي، مثبت است، به اين معني که با افتزايش  * 
تولید ناخالص داخلي که بخش زيادی از آن ناشتي از درآمتدهای نفتتي استت، دولتت      

 کند. دهد بازارهای مالي بر اساس منطق حاکم بر بازار عملاجازه نمي

رود افزايش تورم باعث افزايش نابرابری نشده باالخره اينکه برخالف آنچه انتظار مي* 
است. در اين خصوص توجه به چند نکته ضروری است. نخست اينکه ضريب به دستت  

تتوان  ای کته متي  ( است، به گونه-0.001510آمده ناشي از تخمین مدل، بسیار اندك )
گفت اثر آن ناچیز است. همچنین عالوه بر تورم و تولید ناخالص داخلي بسیاری عوامل 

نتابرابری اثتر    بتر  نیتز  (فرهنگتي  و اجتماعي اقتصادی، ساختاری، عوامل همچون)ديگر 
بهتر است  بنابراين. نیست پذيرامکان مدل همه اين عوامل در کردن که لحاظ گذارد مي

 .بر سرکوب مالي نگريست تورم اثر مورد در آمده دست به هبا ديده احتیاط به نتیج

 
 پیشنهادات

 و رشد نهیزم تا ردیگ قرار هامتیق ثبات و یاقتصاد ثبات جهت در يپول یهااستیس* 
 .شود فراهم یاقتصاد رشد خدمت در و کارا يمال یبازارها گسترش
مالي بتر رشتد اقتصتادی    دار سرکوب  های پژوهش و اثر منفي و معنيبا توجه به يافته* 

 ريتتزی جهتتت ختتروج از شتترايط ستترکوب متتالي و  ايتتران، ضتترورت تستتريع در برنامتته
اقتصتادی بته    رشتد  در بختش  ايتن  اهمیت به با توجه همچنین تدوين برنامه توسعه مالي

 رسد. اثبات مي

 رشتد  بر نفتي درآمدهای افزايش مستقیم مطابق با نتیجه به دست آمده از پژوهش اثر* 
ها نفتت بستته   شود در چاهباشد ممکن است سوال شود آيا توصیه ميمي منفي اقتصادی

 زيترا بتا وجتود    باشد، راهگشا تواندنمي ایتوصیه چنین شود  در پاسخ بايد گفت، خیر
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 رشتد  بتر  بیشتتری  مراتتب  بته  هتای آستیب  توانتد مي منابع اين به اقتصاد شديد وابستگي
 بته  بلندمتدت  و متدت  کوتتاه  هتای  ريزی برنامه قالب در توانمي اما کند، وارد اقتصادی
 توانمي مناسب ريزی برنامه يك اساس بر. کرد حرکت اتکا به نفت بدون اقتصاد سمت
 حرکتت  نفتتي  هتای فرآورده صادرات سمت به خام نفت صدور و فروشي خام جای به
 .داد کاهش نیز را وابستگي از میزان اين حتي بلندمدت در و کرد
شود اثر درآمدهای نفتي بر سرکوب مالي و رشد های آتي، پیشنهاد ميپژوهشبرای * 

گتذارد و همچنتین از کانتال بیمتاری     اقتصادی از طريق اثری که بتر رانتت و فستاد متي    
 هلندی يا نرخ ارز مورد بررسي قرار گیرد.

 

 منابع -7

 الف( فارسي
 هرابطت » ،(1388)  حمیتد  نصترآبادی،  زادهزمتان  و محستن  مهرآرا، حمید، ابريشمي، -1

 «استت   نامتقتارن  رابطه اين آيا: اپك عضو کشورهای اقتصادی رشد و نفتي هایتکانه
 93-112 صص ، 21 شماره ششم، سال، انرژی اقتصاد مطالعات فصلنامه
 بررستي  هلنتدی؛  بیمتاری  و نفتتي  شوك»، (1390) سمیرا نصیری، و جاويد بهرامي، -2

 54-25 صص ،48 شماره، ايران اقتصادی های پژوهش ،«ايران موردی
 در متالي  سترکوب  بتر  متوثر  عوامتل »، (1384) متريم  عراقي، خلیلي و مهدی تقوی، -3

 هتای  پتژوهش  فصتلنامه  ،«گروهتي  گیتری تصتمیم  هتای  متدل  بکارگیری با ايران اقتصاد
 91-113. صص  ،بهار ،22 شماره هفتم، سال ،ايران اقتصادی

 توستتعه و رشتتد و متتالي ستترکوب» ،(1389) شتتادی شتتاهوردياني، و مهتتدی تقتتوی، -4
 197-214صص ،4 شماره ،پرتفوی مديريت و مالي مهندسي ،«اقتصادی

 اقتصتادی  رشتد  بر نفتي های-شوك نامتقارن اثرات بررسي ،(1381) راضیه تمیزی، -5
 .تهران دانشگاه ،اقتصاد دانشکده اقتصاد، رشته ارشد کارشناسي نامه پايان ،ايران در
 بر نفتي یمدهادرآ یثرهاا سيربر»، (1384) ضاريتتعل، قباليا و ضارلیتتع زاده،جرجر -6
 شتتماره چهتتارم، ستتال ،جتماعيا هفار هشيوپژ علمي فصلنامه ،«انيرا در مددرآ عتتتيزتو
 19-1صص، 17
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 رشتد  و نفتت  قیمتت  هتای  تکانته »، (1390) (متیال ) زهترا  علمتي،  و محبوبته  جهادی، -7
، اقتصتادی  توسعه و رشد های پژوهش ،«(اوپك عضو کشورهای از شواهدی) اقتصادی
 40-11صص ،2 شماره
 ستتطر بتتر شتتده بینتتيپتتیش رستتمي ستتود نتترخ تغییتتر اثتتر ،(1385) محمتتود ختتتايي، -8

 وبتانکي،  پتولي  انتشتارات  ،وبتانکي  پتولي  پژوهشتکده  ،ايتران  اقتصاد در گذاریسرمايه
 جمهوری اسالمي ايران. مرکزی بانك
 توسعه برنامه سه طي مالي سرکوب از دولت درآمد برآورد» ،(1385) باقر درويشي، -9
 75-101 صص، اول شماره سوم، دوره ،اقتصادی هایبررسي فصلنامه، «(83-1368)
 بررسي»، ( 1387)  زهرا بزرگي، دشت و... ا شمس بخش، شیرين مجید، دالوری، -10
 هناملفصت ، «نامتقتارن  همگرايتي  از استتفاده  بتا  ايتران  اقتصتادی  رشتد  بر نفت قیمت تاثیر

 80-65 صص، 18 شماره پنجم، سال ،انرژی اقتصاد مطالعات
 و نفتتتي منتتابع نفتترين از تحلیلتتي» ،(1388) مانتتدانا گلستتتاني و تیمتتور رحمتتاني -11
 ،اقتصتادی  تحقیقتات  ،«خیتز  نفتت  منتختب  کشتورهای  در درآمتد  توزيع بر جويي رانت
 86-57صص ،89 شماره
 نفتي درآمدهای اثرات» ،(1388) مهدی يزداني و آزاد خانزادی، مرتضي، سامتي، -12
 دقتصاا فصلنامه ،«ايتران  کشتور  متوردی  مطالعته : درآمد توزيع بر اقتصاد به آن تزريق و
 51-72 صص ،4 رهشما ،6 دوره ،اریمقد
 نامته پايتان  اقتصتادی،  متغیرهتای  بتر  نفتي های شوك تأثیر ،( 1381) علي سرزعیم، -13

 .ريزیبرنامه در مديريت پژوهش و آموزش عالي مؤسسه ارشد، کارشناسي
 1391 مرکزی، بانك کشور، بانکي نظام نظارتي و اعتباری پولي، های سیاست -14
 هتای  چرخته  در نفتتي  هتای  تکانته  نقتش » ،(1385) فاطمته  قاستمي،  و علي نیا، طیب -15

 صتص  ،(23 پیتاپي ) 4 شتماره  ،ششتم  ستال ، اقتصتادی  پژوهشنامه ،«ايران اقتصاد تجاری
 49-80 
 بتر  متالي  آزادستازی  اثتر » ،(1388) لتیال  ترکتي  مرتضتي،  سیدکمیل،سامتي طیبي، -16
 ،نتوين  تجتارت  و اقتصتاد  ،«توسعه حال در منتخب کشورهای اقتصادی رشد های نوسان
 .15-1صص ،20 و 19 هایشماره ،پنجم سال
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ترجمته   ،کتاربردی ستنجي رهیافتت    اقتصتاد  ،(1386. )الولر.کي.ا صديقي، اچ.آر؛ -17
 بخش، انتشارات آوای نور. اهلل شیريندکتر شمس

 بررستي » ،(1390) فروهتر  فردوسي، و بهروز رحیملو، زاده ابراهیم ابراهیم، عباسي، -18
  بهتتادار اوراق تحلیتتل متتالي دانتتش ،«ايتتران اقتصتتادی رشتتد بتتر متتالي ستترکوب تتتاثیر
 144-126 صص ،11 شماره ،(مالي مطالعات)
 و رحتیم  اصتفهاني،  داللي سعید، صمدی، خديجه، نصرالهي، مصطفي، زاده،کريم -19
 مبادله رابطه تاثیرگذاری: ايران اقتصاد در هلندی بیماری بررسي» ،(1388) مجید فخار،
، (اقتصتادی  هتای بررستي  فصتلنامه ) مقداری اقتصاد فصلنامه ،«گذاری سرمايه ساختار بر
 172-147 صص ،(23 پیاپي) 4 شماره ،ششم سال
 بتر  آن تاثیر و پولي های سیاست» ،(1391) فائزه احمد، مشهدی و اکبر کمیجاني، -20
 ،47 دوره ،اقتصتادی  تحقیقتات  ،«ايتران  در بتانکي  سود نرخ بر تاکید با اقتصادی؛ رشد
 .200-179 صص ،4 شماره

 تبیتین  نظتری  چتارچوب »، پوررستتمي  ناهیتد  و متوستلي  محمتود  اکبتر،  کمیجاني، -21
 و هتا  پتژوهش  ،«( ويلیامستون  متدل  بتر  تاکیتد  بتا )  متالي  توستعه  بتر  متوثر  نظری عوامل
 .30-5(: 1388) 50 اقتصادی، های سیاست

 شتواهد ) اقتصتادی  رشد و مالي سرکوب» ،(1387) باقر درويشي، و عزيز مراسلي، -22
 195-175 صص ،3 شماره هشتم، سال، اقتصادی پژوهشنامه ،«(ايران اقتصاد از تجربي
 کشتور  کتل  1385 ستال  بودجته  اليحته  درباره، (1384) مجلس هایپژوهش مرکز -23
 3ص. 7713 مسلسل شماره، ملي اقتصاد بر آن اثر و بودجه عملکرد( 43)
 در اقتصتتادی رشتتد و نفتتت نهادهتتا،» ،(1387) علیرضتتا کیختتا، ،محستتن مهتترآرا، -24

 فصتلنامه  ،«انباشتتگي  هتم  پانتل  روش ؛1975-2005 دوره طتي  نفت به متکي کشورهای
 .55-79 ،(سابق اقتصادی های بررسي) مقداری اقتصاد
 .قومس انتشارات تهران، ،ايران نفت مسائل ،(1387) سعید میرترابي، -25
 رشد و هلندی بیماری طبیعي، منابع وفور» ،(1389) اصغر ،مبارك و محسن نظری، -26

 .68-47 صص ،27 شماره ،انرژی اقتصاد  مطالعات ،«نفتي کشورهای در اقتصادی
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 شماره، مرکزی بانك ،روند مجله ،«مالي ثبات بر ای مقدمه»، (1384) فرهاد نیلي، -27
 .45 ص، 45
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