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Abstract  
Slow economic growth of countries with oil resources and better 

macroeconomic performance of poor countries in terms of natural resources 

is an unexpected phenomenon in economic development literature.  In recent 

decades, oil-based economies have enjoyed slow, fluctuating, and even 

negative economic growth despite earning a lot of foreign exchange earning . 

Pessimism about the development based on oil resources comes from the 

fluctuation in the price of these resources, either due to changes in demand or 

their downward supply.  Studies show that the slow economic growth of 

countries with oil resources, even after controlling the global price trend of 

these resources, is an empirical fact. Many poor countries still have abundant 

oil resources. Therefore, policymakers and economists need to investigate the 
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reasons for the failure of economic growth based on the abundance of oil 

resources  .Economists do not have a single opinion in answering the question 

of why countries benefiting from oil resources with high incomes have a low 

economic growth rate. Some believe that the backward and forward relations 

caused by the export of primary goods to the economy compared to factory 

industries, as opposed to the production of oil resources, lead to a more 

complete division of labor and improvement of the standard of living. On the 

other hand, some people believe that the abundance of oil resources and the 

incomes from it has caused the spread of the incorrect approach of some 

governments to the economy. These governments do not use policies based 

on free trade and this is an important factor in their low economic growth.  The 

negative consequences of rent-seeking behavior in the economy, disruption in 

the optimal allocation of oil resources, loss of productivity, and disruption 

among productive activities are important factors of low economic growth.  

The decrease in the price of oil greatly reduces the government's income. This, 

while facing the country with a budget deficit, on the other hand, has caused 

a reduction in construction costs, which slows down the implementation of 

construction and infrastructure projects, and the first effect of this is the 

emergence of a large number of projects. It will be half-finished in the 

construction sector, which will lead to stagnation and unemployment. On the 

other hand, with the reduction of revenues and government borrowing from 

the banking system, the growth of liquidity and the increase of the general 

level of prices happen.   On the other hand, the increase in the price of oil 

increases oil revenues and generally, the government budget is adjusted in an 

expansionary manner, which leads to the phenomenon of Dutch disease in the 

economy.  Therefore, fluctuations (increase or decrease) in oil prices, directly 

and indirectly, affect the overall economic situation and always cause negative 

shocks to the performance of macroeconomic variables, and increase the 

structural vulnerability of the economy.  On the other hand, according to the 

statistics and information from the World Economy website, the average 

income from oil sales as a percentage of the GDP for selected oil exporting 

countries during 2019-2008 for Libya was 43.89, Congo 43.45, Kuwait 42.14, 

Iraq 39/62, Oman 24/88, Saudi Arabia 24/24, Iran 22/11, Azerbaijan 21/86, 

Gabon 20/32, Chad 17/79, Qatar 16/91, UAE 16/20, Algeria 14/39 

Kazakhstan 13/84, Turkmenistan 10/21, South Sudan 7.36, Yemen 5/28, 

Egypt 5/14, Sudan 3/60, Cameroon 2/80, Bahrain 2/15, Mongolia 2/04, 

Tunisia 1/71, Georgia 03 0.001, Syria is 0.0001%, but the economic growth 

rate in terms of GDP for the mentioned countries, except for Qatar, which was 

around 7%, for other selected countries, the economic growth rate was around 
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1-3%, while that the countries of Libya, Syria, and Sudan have a negative 

economic growth rate.  Therefore, on the one hand, considering the high oil 

revenues for the selected oil exporting countries, and on the other hand, 

considering the low and even negative economic growth rate, to deal with the 

fluctuations of oil price shocks for the above countries and the spillover of oil 

revenues to achieve improvement. The better the infrastructure and economic 

development of the target and nearby areas, the freedom from dependence on 

oil revenues for the central and neighboring countries is necessary, the reasons 

for the weak performance of macroeconomic variables, including the 

economic growth rate based on the abundance of oil revenues with the 

proximity and spatial effects of the case be reviewed . Therefore, the aim of 

this research is the spatial analysis of oil revenues on the economic growth of 

selected oil exporting countries from 2008-2019. Before estimating the spatial 

model, spatial spillover effects for the spatial Durbin model were confirmed 

by using Moran's, Jerry C's, Jetis's, and Akaike's tests of spatial diagnostic 

dependence. The results of this study, in the framework of combined spatial 

data and based on the estimation of the space Durbin, showed that oil revenues 

and their proximity effects have negative effects on the economic growth of 

oil exporting countries. From other research results, population variables and 

inflation rates have a negative effect on the economic growth of the above 

countries, while the foreign direct investment variable has a positive effect on 

economic growth. Based on the results of the research, it is suggested that to 

achieve a high and stable economic growth rate, adopting policies to reduce 

the economy's dependence on oil revenues, reduce expenditures and the size 

of the government in the budget, and strengthen the industry sector and the 

spillover of oil revenues for the development of infrastructures. This section 

is recommended. 

Keywords: Oil Price, Economic Growth, Selected Countries, Spatial Effects 
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تحلیل اثر فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای  

 کننده نفتمنتخب صادر
 پی پسیان وحید نیک

 

  ت،یریدانشکده اقتصاد و مد  ،یگروه علوم اقتصاد  ،ی توسعه اقتصاد   ی دکتر  ی دانشجو

 رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم

 صمد حکمتی فرید  
دانشگاه   ت،یریدانشکده اقتصاد و مد  ، ی گروه علوم اقتصاد  ،یعلوم اقتصاد  اریدانش

 ران یا ه،یاروم ه،یاروم

 فاطمه خیل کردی
 تیریدانشکده اقتصاد، مد  ،ی الملل، گروه علوم اقتصاد  نیاقتصاد ب  ی دکتر   ی دانشجو

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،ی و علوم ادار

 رانینور بابل، بابل، ا ام یدانشگاه پ ،ی کارشناس ارشد علوم اقتصاد  اردلی  رضا انصاری

 مینا قاسملو  
اقتصاد علوم  ارشد  نظر  ،ی کارشناس  اقتصاد  اقتصاد و   ،یو صنعت  ی گروه  دانشکده 

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم ،یحسابدار

 چکیده
کننده  هدف این پژوهش، تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر

بازه زم  نفت از آزمون  2019-2008انی  طی  استفاده  با  الگوی فضایی،  از برآورد  های  است. پیش 

اثرات سرریز فضایی برای    آکائیکسی، جتیس و آماره  وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری

داده   SDMمدل   چارچوب  در  بررسی  این  از  حاصل  نتایج  گرفت.  قرار  تایید  ترکیبی  مورد  های 

نشان داد که درآمدهای نفتی و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی    SDMزن  اساس تخمینفضایی و بر

کننده نفت دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای جمعیت و نرخ  بر رشد اقتصادی کشورهای صادر 

گذاری که، متغیر سرمایهدارند در حالی  مورد تحقیقتورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای  

گردد جهت  مستقیم خارجی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می

سیاستدست اتخاذ  پایدار،  و  باال  اقتصادی  رشد  نرخ  به  به  یابی  اقتصاد  وابستگی  کاهش  های 

سرریز  و  صنعت  بخش  تقویت  و  بودجه  در  دولت  اندازه  و  مخارج  کاهش  نفتی،  درآمدهای 

 شود.های این بخش توصیه مینفتی جهت توسعه زیرساخت  درآمدهای

 رشد اقتصادی، درآمدهای نفت، کشورهای منتخب، اثرات فضایی :هاواژه کلید 

 JEL:  11O ،13O ،57O ،.31Cبندی طبقه
 

 نویسنده مسئول:                                   ایمیل                                            v.nikpey@urmia.ac.irEmail:    
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  مقدمه
 فقیر کشورهای  اقتصادی  کالن بهتر و عملکرد نفتی منابع  صاحب کشورهای  اقتصادی  رشد  کندی

 نفتی رود. اقتصادهایمی شماربه  اقتصادی توسعه ادبیات در غیرمنتظره  ایپدیده  منابع طبیعی، نظر از

در   و  نوسان با کند، اقتصادی  رشد از فراوان  ارزی  کسب درآمدهای با وجود  اخیر، ی دهه چند در

 این قیمت در نوسان از نفتی، بر منابع مبتنی توسعه از بدبینی اند.بوده  برخوردار حتی منفی مواردی

 دهندمی مطالعات نشان شود.می ناشی ها،آن  نزولی عرضه یا و تقاضا  تغییر در دلیلبه خواه  منابع،

 جهانی های قیمت  روند  کنترل از پس  حتی منابع نفتی،  دارای کشورهای اقتصادی  رشد  کند بودن

حقیقت  این یک  است. منابع،  از فقیر کشورهای  از بسیاری تجربی   سرشاری نفتی منابع  هنوز 

برای منابع وفور بر اقتصادی مبتنی رشد بررسی دالیل شکست بنابراین، هستند. برخوردار  نفتی 

 (.Ngoc & et al, 2017)یابد می اهمیت اقتصاددانان و  گذارانسیاست

از   منابع نفتی با درآمدهای باال از مندکشورهای بهره  چرا که پرسش این به پاسخ در اقتصاددانان

 و پسین روابط که معتقدند برخی ندارند. واحدی نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار هستند، نظر

 تولید برخالف ای،صنایع کارخانه با مقایسه در اقتصاد اولیه به کاالهای صادرات از پیشین ناشی

و ترکامل تقسیم به نفتی منابع می استاندارد بهبود کار  منجر    ; Auty, 1993)گردد  زندگی 

Gylfason & Zoega, 2006   ;Sachs & Warner, 1995, 1997  ;Van der Ploeg & 

Poelhekke, 2010;  Shahbaz & et al, 2019  .)فراوانی که این باورند  بر ایعده  در مقابل 

 شده  اقتصاد به هادولت نادرست برخی رویکرد رواج باعث نفتی و درآمدهای حاصل از آن منابع

در   مهمی عامل این و کنندنمی استفاده  آزاد  تجارت بر های مبتنیسیاست از هادولتاین   است.

 Hailemariam & et al, 2019;  Jibril & et)شود  ها محسوب میپایین بودن رشد اقتصادی آن

al, 2020;  Kallis & Sager, 2017;  Kilian & Vigfusson, 2011;  Kocaarslan & et 

al, 2020 .)  منابع   بهینه تخصیص در اختالل اقتصاد، جویانه در رانت رفتارهای منفی پیامدهای

  رشد اقتصادی پایین هستند  مهم عوامل از مولد هایفعالیت میان در اختالل و وریبهره  افت نفت،

(Badeeb & et al, 2021 .) 
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 با را کشور کهضمن این امر این آورد.پایین می شدترا به دولت درآمدهای ،کاهش قیمت نفت

 روند کندی که شده، عمرانی هایهزینه کاهش طرفی سبب از سازد، می مواجه بودجه کسری

 هایطرح از انبوهی ظهور نیز اثر آن و اولین دارد دنبالبه را زیربنایی و  عمرانی هایاجرای طرح

 با از طرفی، خواهد شد. بیکاری و رکود که منجر به بود، عمرانی خواهد بخش در نیمه تمام

 عمومی سطح افزایش و نقدینگی رشد بانکی، از سیستم دولت استقراض و درآمدها کاهش

اتفاققیمت افزایش(.  Mahinizadeh & et al, 2019)افتد  می ها  مقابل،   نفت قیمت در 

 این که شودمی تنظیم انبساطی صورتبه  دولت عموماً بودجه و داده  نفتی را افزایش درآمدهای

 قیمت کاهش( یا )افزایش نوسانات لذا،  .شودمی اقتصاد در هلندی بیماری پدیده  به بروز امر منجر

همواره موجب وارد شدن   و اثرگذار  اقتصاد کلی وضعیت  بر غیرمستقیم و  صورت مستقیمبه نفت

باال  شوک و  اقتصادی  متغیرهای کالن  به عملکرد  منفی  اقتصاد  رفتن آسیبهای  پذیری ساختاری 

از طرفی با توجه به آمار و اطالعات سایت اقتصاد  (.  Zandi & GHale vandi, 2022)شود  می

برای    1جهانی داخلی  ناخالص  تولید  از  درصدی  حسب  بر  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد  متوسط 

، 45/43، کونگو  89/43برای لیبی    2019-2008کننده نفت طی بازه زمانی  کشورهای منتخب صادر

، گابن  86/21، آذربایجان  22/ 11، ایران  24/24، عربستان  88/24، عمان 62/39، عراق  14/42کویت  

چاد  32/20 قطر  17/ 79،  امارات  91/16،  الجزایر  20/16،  قزاقستان  39/14،   ،84 /13 ،

حرین ، ب80/2، کامرون60/3، سودان  14/5، مصر  28/5، یمن  7.36، سودان جنوبی  21/ 10ترکمنستان

باشد، ولیکن نرخ  درصد می  0/ 0001، سوریه  03/0، گرجستان  71/1، تونس  04/2، مغولستان  15/2

بجز قطر که در حدود   برای کشورهای مذکور  داخلی  ناخالص  تولید  بر حسب  اقتصادی   7رشد 

در حدود   اقتصادی  نرخ رشد  منتخب  برای سایر کشورهای  بوده،  در    3تا    1درصد  بوده،  درصد 

کشورهای لیبی، سوریه و سودان از نرخ رشد اقتصادی منفی برخوردار هستند. بنابراین، از  که  حالی

کننده نفت و از طرفی با  یک طرف با توجه به درآمدهای باالی نفتی برای کشورهای منتخب صادر

برای    نفتی های قیمتیشوک  مقابله با نوسانات توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین و حتی منفی، جهت  

 

1. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/oil_revenue/   
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ها و توسعه اقتصادی هر چه بهتر  ورهای فوق و سرریز درآمدهای نفتی با نیل به بهبود زیرساختکش

و همسایه،   برای کشورهای مرکز  نفتی  به درآمدهایی  از وابستگی  و مجاور، رهایی  مناطق هدف 

 مبتنی دالیل عملکرد ضعیف متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادیاست   ضروری

 با اثرات مجاورت و فضایی مورد بررسی قرار بگیرد. نفتی درآمدهای وفور بر

رو، هددف پژوهش حداضدددر این اسدددت کده درآمددهدای نفتی چده تداثیری بر رشدددد اقتصدددادی  از این

کننده نفت دارد؟ همچنین آیا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشدد اقتصدادی در صدادر  1کشدورهای منتخب

منظور پاسددخ به سددواالت مذکور در بخش  سددرریز فضددایی اسددت؟ بهکشددورهای فوق دارای اثرات  

های  شود. در ادامه با بیان روش شناسی پژوهش، داده بعدی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی می

گردد. در قسمت پنجم نتایج تجربی مدل ارائه و در نهایت  ترکیبی فضایی و الگوی پژوهش بیان می

 ائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.بندی و اردر بخش ششم به جمع

 ادبیات موضوع 
 زمان از  عمدتاً که دارد زیادی وجود ادبیات اقتصادی، رشد و نفت قیمت ارتباط به توجه با

توضیح  در سعی که نظری مدل چندین ایم.بوده  هاآن به امروز شاهد تا 1970 نفتی دهه شوک

 & Rasche & Tatom (1981  ،Bruno) توسط داشتند، کالن اقتصاد متغیرهای بر نفت نقش

Sachs (1982)   و (Hamilton (1983, 1988  و   نفتی هایشوک رابطه بین هاآن  شدند. ارائه

 نوسانات که را اثبات نمودند واقعیت برآورد کرده و این را اقتصادی تاثیر آن بر متغیرهای کالن

 را نتیجه مثبتی هیچ استثنائی موارد برخی در جزبه نفتی های قیمتیشوک  با مواجهه در اقتصادی

 (. Mousavi & et al, 2022)است نکرده  ایجاد

کشورهای    برای حیاتی  مساله   یک  اقتصادی   رشد   و درآمدهای حاصل از آن بر  نفت  قیمت   تغییرات

افزایش یا    را  خام   قیمت نفت  عرضه،   و   تقاضا   در  تغییر   شود. هرگونهکننده نفت محسوب میصادر

  از   بسیاری   ،1970شوک نفتی در دهه    زمان  از  گذاشت.  خواهد   تاثیر  اقتصادی   رشد   بر  و   داده   کاهش
 

اند از: ایران، عراق، عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارات، عمان، سوریه، قزاقستان،  کشورهای منتخب عبارت .1

جنوبی، کامرون،  مغولستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، لیبی، گابن، الجزیره، تونس، کونگو، مصر، سودان  

 یمن، چاد و سودان. 
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 ،2015  سال  در  کنند.  بررسی  را  اقتصادی  رشد  و  نفت   قیمت  بین  رابطه  تا  کنندمی  تالش  محققان

  توجهی  قابل  طور به ها آن زیرا  یافت،  کاهش نفت  کننده صادر اقتصادهای اقتصادی   عملکرد میانگین

  شود، می  ضعیف  جهانی  رشد در   کشورها  این   سهم.  گرفتند  قرار خام   نفت  قیمت   کاهش   تأثیر تحت

  50  از بیش  اقتصادی برآورد شده برای   رشد   کلی،  طور به.  هستند آشفته بیشتر که   کشورهایی  ویژه به

  در   تغییر(.  Umar & Lee, 2020)  بود  کاهش   به  رو   همچنان  توسعه  حال  در   کشورهای  درصد

  انتقال افزایش قیمت   مکانیزم.  گذارد می  تاثیر  اقتصاد   یک  در  اقتصاد  کالن   متغیرهای  بر  نفت،  قیمت

  اثرات .  شودمی  شامل  را  عرضه  هایکانال   هم  و   تقاضا  هم  گذاردمی  تاثیر  واقعی  بر اقتصاد  نفت که

صادر  هزینه   به   مربوط   تامین  جانبی   نفت   قیمت  افزایش  مثال،  عنوانبه.  است  کننده کشورهای 

  فرآیندهای   در  کلیدی   واسطه  نهاده   یک  عنوانبه  خام  نفت   زیرا  دهد.می   افزایش  را  تولید   هایهزینه 

  نفتی   محصوالت  با  شده ساخته    کاالهای  مورد  در  ترمهم   همه  از  موضوع  این  شود.می  استفاده   تولید

  هزینه   افزایش  طریق  از  هاشرکت  محصوالت  توزیع  هایهزینه  نیز  نفت  قیمت  افزایش  .است  صادق

  تولید   هایبر هزینه   غیرمستقیم  طوربه  نیز  نفت  قیمت  این،  بر  عالوه .  دهدمی  افزایش  را  نقل  و  حمل

  در   کاهش   نهایت  در  و  بازده   کاهش   به   منجر  تواندمی  تولید   های هزینه   افزایش  .گذاردمی  تاثیر

  در   کاهش .  است  گذاریسرمایه  و  مصرف  از  ناشی  تقاضا  جانبی  اثر.  شود  تولیدات داخلی اقتصاد

  کشش   که   آنجا  از.  گذاردمی  نیز تاثیر  خانوار  مصرف  هزینه  و  مصرف  بر  مستقیم  طوربه   نفت   قیمت

  کند  مجبور را خانوار است ممکن نفت  باالی قیمت است، پایین کلی طوربه  نفت  برای تقاضا قیمت

  تقاضا   کاهش   به  منجر  که   دهند  کاهش   دیگر  خدمات  و   محصوالت  روی   بر   را   خود  های هزینه   تا

  باالتر   هایقیمت  که  کندمی  پیشنهاد  Sill (2007)  رابطه،  این  در.  شودمی  خدمات  و  آن کاالها   برای

  حال   عین   در  و   ثروت   کاهش  باعث  زیرا  دهد،  کاهش  را  دیگر  کاالهای  برای   تقاضا   تواند می   نفت

  که   کنندمی  استدالل   Fernald & Trehan (2005).  شودمی  آینده   مورد   در   اطمینان   عدم   موجب

  که   اضافی  پرداخت  زیرا  است،  کنندگانمصرف  بر  مالیات  افزایش  مانند  نفت  باالتر  هایقیمت

 مصرفی  کاالهای  دیگر  انواع  برای تواندنمی  دیگر  کنند،می  نفت کنندگانتولید به  کنندگانمصرف

  عملکرد   بر  اثر نامطلوبی  نفت  باالتر   های قیمت   که  کنداشاره می  Bernanke (1983).  شود  خرج
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سرمایه  اقتصادی و  مصرفی  کاالهای  کوتاه خرید  در   & Basnet)داشت    خواهد   مدتگذاری 

Kamal, 2015.)  همچنین    و   تولید   نهاده برای  عنوانبه  گسترده   طوربه  نفت  شد،  اشاره   که   طورهمان

  تولید   تواندمی  نفت   قیمت  افزایش  بنابراین،  .گیردمی  قرار  استفاده   مورد   خدمات  و   کاالها   توزیع  برای

  و  شده   وارد   اقتصاد   در  قیمت  سطح  به  نهایت  در  و دهد  افزایش  را   خدمات  و   کاال  توزیع   هزینه   نیز  و

  تاثیر  اقتصاد   یک  در   هاقیمت  و   تولید  بر  تنها   نه   نفت   قیمت  افزایش  . شودمی  تورم   نرخ  افزایش  به   منجر

 ,Cebula & Michael Frewer)  گذاردمی  تاثیر  کشور  یک  ارز   مبادله  نرخ  بر  بلکه   گذارد،می

1980  ;Hamilton, 1996  ;Amano & Norde, 1998  ;Cebula, 2000  ;Issa & et al, 

 توجه اقتصادی کالن آن بر متغیرهای مالحظه قابل تاثیر دلیلبه  نفت قیمتی هایشوک (.  2008

کاهش برگشت   به منجر نفت قیمت هایشوک کرده، جلبخود   به اقتصاددانان را از بسیاری

 طبیعی نرخ تغییر و ادوار تجاری هایمدل  تکنولوژی در هایشوک  نقش سرمایه، کاهش ناپذیر

نفتی   هایشوک اساس آن بر که دارد وجود دالیل زیادی لحاظ نظری به شده است. بیکاری

 باز دلیل به نفت شوک قیمت  مثال طور به دهند.می تاثیر قرار تحت  را  اقتصادی کالن متغیرهای

 شود.کل می تقاضای به تغییر منجر نفت کننده وارد و کننده کشورهای صادر میان توزیع درآمد

انرژی  قیمت افزایش با زیرا داد، کاهش خواهد را کل احتماال عرضه نفت قیمت عالوه افزایشبه

 آن دنبالو به سرمایه و کار وری نیرویکه بهره طوریبه کنند،می  خریداری نفت کمتری هابنگاه 

 گذاریمیزان سرمایه پایین آمدن تورم و باعث اغلب نفت افزایش بهای  .یابدمی کاهش بالقوه  تولید

 کسری بودجه و کاهش هاآن که درآمدهای مالیاتیطوریبه است، شده  در کشورهای صنعتی

 واقعی دستمزدها، دستمزدهای کاهش از منظور جلوگیریبه کشورها این در یابد.افزایش می هاآن

 کاهش تقاضا همراه موضوع به این یابد.می افزایش گذارانو سیاست هافشار اتحادیه تحت اسمی

 افزایش سابقه دهد.می افزایش مدتکم در کوتاه  دست کشورها گروه  این در بیکاری را میزان

 همواره  نفت کننده کشورهای صادر اقتصادی رشد افزایش که دهدمی نشان در گذشته بهای نفت

 . (Samadi & et al, 2009)است  بوده  کننده وارد اقتصادی کشورهای رشد کاهش از کمتر
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که صادر از  اغلب کشورهایی  شده  موجب  نفت،  درآمد  به  اقتصادی  وابستگی  هستند  نفت  کننده 

کشورهای در حال توسعه و از نظر رشد اقتصادی و  لحاظ فناوری و تکنولوژی همچنان در ردیف  

پیشرفت از کشورهای همانند و هم سطح خود چندین سال فاصله بگیرند. درآمدهای نفتی منجر به  

شود، چرا که صادرات مواد نفتی، گاز و نبود  وابستگی بیش از حد کشورهای مذکور به خارج می

رفی، باعث شده کشورهای فوق همچنان در تهیه  ماشین آالت پیشرفته تبدیل مواد خام به مواد مص

مایحتاج ضروری وابسته بمانند. خام فروشی عالوه بر اینکه شدت وابستگی به کشورهای پیشرفته را  

آورد، از طریق کاهش تولیدات و صنایع داخلی نیز موجب افزایش بیکاری در درون  به ارمغان می

 در فراگیر اقتصادی توسعه و  رشد.  ( Poormand & Bakhshayesh, 2021)شود  کشورها می

 و رشد هدف مستلزم این به یابیدست شود.می مهم محسوب اهداف از یکی همواره  کشور یک

 قدرت که است پذیرامکان زمانی هدف این تحقق است. اقتصاد آن مرتبط با مناطق تمام در توسعه

 بهبود آن  اقتصادی عملکرد و افزایش یافتهکننده نفت  ای بین کشورهای منتخب صادرمنطقه رقابت

 پاالیش و مناسب هایسیاست اعمال وضع موجود، امر شناخت این  الزمه که است بدیهی کند. پیدا

 مختلف در کشورهای ایمنطقه اقتصاد تجربه طور کلیبه است. های مذکورسیاست نتایج دقیق

 بهتری عملکرد کشورها سایر با مقایسه در کننده نفت،کشورهای صادر برخی است که آن مبین

 ریزانبرنامه کهدر صورتی،  بنابراین اند.بوده  برخوردار تریسریع اقتصادی رشد از و در نتیجه داشته

 شناسایی را کشورها اقتصادی رشد بر عوامل تأثیرگذار گونهاین کننده نفتی بتوانندکشورهای صادر

 گیری کنند،اندازه  و تعیین ایمنطقه اقتصاد عملکرد در را هرکدام تأثیرگذاری میزان و نیز کنند

 توسعه اقتصادی ریزیدر برنامه شد. در واقع خواهد فراهم ریزیبرنامه برای مفیدی بسیار اطالعات

 چرا که باشد.می بدیلبی امری آنها چگونگی عملکرد شناخت و ساختار  ارزیابی مختلف، مناطق

 بر  مؤثر عوامل  تعیین و در گذشته یک از کشورها در هر اقتصادی رشد کیفیت تجزیه و تحلیل

 مناطق توسعه آتی روند درک برای و نمایدمی فراهم و تنگناها هاتوانمندی از روشنی تصویر آن

 & Maraseli)  سازدمی  پذیرامکان را آگاهی بر مبنی درست تصمیم نتیجه اتخاذ در است، مفید

et al, 2017  .)مستقیم از    طوربه   دارد که  این پتانسیل را  مناطق نفت خیز  نفت در  واقع وجود   در
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درونی کردن فرایند تولید    و   گسترش بازارها   منطقه،  اهالی  برای پرسنل و   ت طریق فراهم نمودن امکانا

زمینه خلق   اقتصادی هایبخش توسعه صنایع پایین دستی و سایر  پسین بخش نفت و  طرتباا واسطهبه

مناطق    بین ط  ارتبا   واسطه همچنین به  .(اثرمسقیمآورد )رفاه این مناطق را فراهم  سطح  افزایش    و  تثرو

نیرویژتکنولو  دانش و  لانتقا   زمینه  در  کشور   کشورهای   در  گذاریانسانی متخصص، سرمایه  ی، 

سایر کشورهای    توسعه  زمینه رشد و  یرمستقیم نیزغ  تصورنیاز، به   مورد الم  اق  و  هاتأمین نهاده   و  مجاور

 . (Pahlevani & et al, 2021))اثر سرریز( فراهم نماید  کننده نفت صادر

با عنایت به مطالب فوق، ارزیابی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  

 ارائه خواهد نمود.   تری راکننده نفت با در نظر گرفتن اثرات فضایی نتایج دقیق صادر

 پیشینه تحقیق

ابتدا خالصه بخش  این  مهمدر  از  پژوهشای  عنوان  ترین  با  مرتبط  داخلی  و  تجربی خارجی  های 

 گردد.تحقیق اشاره شده و سپس نوآوری پژوهش حاضر بیان می

 مطالعات خارجی

(Aliyu (2009  در پژوهشددی بددا عنددوان بررسددی نقددش قیمددت نفددت و نوسددانات نددرخ ارز در

طددی بددازه  VARبددا اسددتفاده از الگددوی کننددده نفددت رعنددوان صددادبددهنوسددانات تولیددد نیجریدده 

های مثبددت قیمددت دهددد کدده شددوکنشددان مددی تحقیددقپرداختدده اسددت. نتددایج  2007-1986زمددانی 

کدده . در حددالیاقتصددادی نیجریدده داشددته اسددتنفددت و افددزایش نددرخ ارز اثددر مثبددت بددر رشددد 

 است.های قیمتی منفی اثری منفی بر رشد اقتصادی نیجریه داشتهشوک

 (Katircioglu & et al (2015  مددتیق راتییدد تغ نیارتبدداط بدد  یبررسدد در پژوهشددی بددا عنددوان 

در  یکددداریتدددورم و ب ،یناخدددالص داخلددد   دیددد مثدددل تول یکدددالن اقتصددداد یرهددداینفدددت و متغ

پرداختنددد.  2011-1980بددا اسددتفاده از رویکددرد پانددل دیتددا طددی بددازه زمددانی  OECD یکشددورها

ناخددالص  دیدد و معنددادار بددر تول ینفددت اثددر منفدد  مددتیمطالعدده نشددان داده اسددت کدده ق نیدد ا جینتددا

 رد.مورد مطالعه دا یکشورها در یکاریتورم و ب ،یداخل
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(Vitor & et al (2018  آیددا قیمددت نفددت بددر رشددد اقتصددادی کشددور "در پژوهشددی بددا عنددوان

-1970طددی بددازه زمددانی  DOLS و FMOLSبددا اسددتفاده از الگوهددای  "غنددا تاثیرگددذار اسددت؟

 رشددد و نفددت قیمددت تغییددر بددین معکددوس رابطدده یددک دهددد کددهپرداختنددد. نتددایج نشددان مددی 2012

 در اقتصددادی رشددد در نفددت قیمددت تغییددر تدداثیر حددال، ایددن بددا. دارد وجددود غنددا اقتصددادی

 رابطدده مشددابه طددوربدده گرنجددر آزمددون علیددت نتیجدده. اسددت ندداچیز آمدداری لحدداظ از مدددتبلند

 نفددت قیمددت در تنددوع نتیجدده در. داد نشددان را اقتصدداد و نفددت قیمددت میددان سددویه تددک علیددت

 از  مسددتقل  بایددد  اقتصددادی  رشددد  بددر  نفددوذ  هایلددذا سیاسددت  ندددارد.  غنددایی  اقتصدداد  رشددد  بددر  تاثیری

 .باشد نفت قیمت تغییرات

(Umar & Lee (2020 قیمددت هددایشددوک نامتقددارن در پژوهشددی بددا عنددوان بررسددی اثددرات 

شددده توزیددع غیرخطددی خودرگرسددیون مددالزی بددا اسددتفاده از رویکددرد اقتصددادی رشددد بددر نفددت

(NARDL ) انددد. نتددایج مطالعدده حدداکی از آن اسددت پرداختدده 2015-1975طددی بددازه زمددانی

صددورت منفددی هددای قیمتددی حاصددل از منددابع نفتددی رشددد اقتصددادی کشددور فددوق را بددهشددوککدده 

 تحت تاثیر قرار داده است و اثرات مخربی بر توسعه اقتصادی کشور مالزی دارد.

(Badeeb & et al (2021   رشد   بر  نفت   رانت  های شوک  اثر  در  تقارن  در پژوهشی با عنوان عدم  

از الگوی    نفرین  دیدگاه   از   بخشی  تحلیل:  اقتصادی استفاده  با  بازه    NARDLنفت در مالزی  طی 

های نفتی تاثیری منفی بر بخش تولید  پرداختند. نتایج گویای آن است که شوک   2018- 1970زمانی  

های قیمتی  های اقتصادی دارد و باید وابستگی بر این بخش شدیدا کاهش یابد و شوک تمامی بخش

 شود.میی در اقتصاد نامیده عنوان بیماری هلندنفتی به

(Elneel & AlMulhim (2022 بددر نفددت قیمددت هددایشددوک در پژوهشددی بددا عنددوان تددأثیر 

بددا اسددتفاده از تجزیدده و تحلیددل  2030 انددداز چشددم پرتددو در سددعودی عربسددتان اقتصددادی رشددد

 2019-1969طددی بددازه زمددانی  VECMو  ARDLهددای چنددد متغیددره ترکیددب از بددین تکنیددک

دهددد کدده صددادرات غیرنفتددی تدداثیر مثبددت قابددل تددوجهی هددم در ن مددیانددد. نتددایج نشدداپرداختدده

کنددد در حددالی را بددرآورده  مددی 2030مدددت و هددم در بلندمدددت دارد کدده چشددم انددداز کوتدداه 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#auth-Faiez_Ahmed-Elneel
https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#auth-Abdullah_Fahad-AlMulhim_
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گددذاری داخلددی و رشددد گددذاری مسددتقیم خددارجی و سددرمایههددای قیمددت نفددت سددرمایهشددوک

را  2030انددداز توسددعه دهددد و چشددم صددورت منفددی تحددت تدداثیر قددرار مددیاقتصددادی را بدده

 کند.برآورده نمی

(Ashraf & et al (2022 اقتصددادی رشددد بددر نفددت قیمددت تددورم در پژوهشددی بددا عنددوان تددأثیر 

طددی  ARDL پاکسددتان بددا اسددتفاده از الگددوی از تجربددی شددواهد: نفددت واردکننددده  اقتصددادهای

ر حددال پرداختنددد. نتددایج حدداکی از آن اسددت کدده در کشددورهای د 2020-1972بددازه زمددانی 

طددور منفددی در کنددد و بددههددا مقابلدده مددیتوسددعه ماننددد پاکسددتان، رشددد اقتصددادی بددا افددزایش قیمددت

دهددد در نتیجدده تددورم قیمددت مدددت و بلندمدددت رشددد اقتصددادی را تحددت تدداثیر قددرار مددیکوتدداه 

نفددت در پاکسددتان از تدداثیر قابددل تددوجهی بددر رشددد اقتصددادی برخددوردار نیسددت، امددا سددطح 

 برد.اقتصاد باال می ها را درعمومی قیمت

(Khan & et al (2022 بددر نفددت قیمددت هایشددوک نامتقددارن در پژوهشددی بددا عنددوان تددأثیر 

طددی بددازه زمددانی  NARDL غیرخطددی رویکددرد از بددا اسددتفاده  :پاکسددتان هددا دربخش بددازده 

هددای تددامین نفددت و دهددد کدده اثددر نامتقددارن شددوکپرداختنددد. نتددایج نشددان مددی 2005-2018

دهددد. از سددایر نتددایج داری را نشددان مددیتقاضددای خددات نفددت بددر بددازده بخددش بانددکهددای  شوک

هددای تددامین نفددت و تقاضددای نفددت اثددری منفددی بددر بددازده بخددش تولیددد انددرژی، تحقیددق شددوک

 های شیمیایی و کود دارد.برق، بخش

 مطالعات داخلی

(Seyed Noorani & Khushkalam Khosrow Shahi (2013  در پژوهشدددی بدددا

کددارگیری منددابع طبیعددی نفددت هددا و راهکارهددای مربددوط بدده چگددونگی بددهعنددوان بررسددی چددالش

 یامددداموتو و-تدددودادر ایددران جهددت نیددل بددا هدددف پیشددرفت اقتصددادی بددا اسددتفاده از الگوهددای 

نیددافتگی تددرین دالیددل توسددعهانددد. مهددمپرداختدده1386-1353طددی بددازه زمددانی  تدددصحیح خطدددا

 ،باشددند عبددارت اسددت از داشددتن اقتصدداد تددک محصددولیتج از مقالدده حاضددر مددیایددران کدده مندد 

ای بدده درآمدددهای ارزی حاصددل از فددروش نفددت خددام و داشددتن نگدداه غالددب مصددرفی ندده سددرمایه
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-نیددافتگی ایددران مهددمبددا توجدده بدده دالیددل توسددعه ،ضددعف در مدددیریت صددحیح درآمدددهای نفتددی

ش بددرای دوری از اقتصدداد تددک محصددولی تددرین راهکارهددا بددرای بددرون رفددت از ایددن معضددل تددال

تغییددر نگددرش مسددئولین کشددور از نگدداه غالددب مصددرفی بدده درآمدددهای ارزی حاصددل از فددروش 

 نفت و توجه خات به بحث مزیت نسبی در بخش تولید اقتصاد کشور است. 

(Mehrara (2014  در پژوهشددی بددا عنددوان بررسددی آثددار درآمدددهای نفتددی بددر رشددد اقتصددادی

انباشددتگی گددری زا بددا اسددتفاده از الگددوی هددمهددای سدداختاری درونشکسددت ایددران مبتنددی بددر

دهددد کدده پرداختدده اسددت. نتددایج تحقیددق نشددان مددی 1389-1338گددورمن هنسددن طددی بدداز زمددانی 

انددد. همچنددین فرضددیه آثددار منفددی بددر رشددد اقتصددادی داشددته ،در بلندمدددت درآمدددهای نفتددی

هددای نفتددی شددد اقتصددادی نسددبت بدده تکانددهمدددت واکددنش راصلی تحقیق مبنی بددر اینکدده در کوتدداه 

 گیرد.های کاهشی قیمت نفت شدید است، مورد تایید قرار مینامتقارن و برای تکانه

(Emami & et al (2017  قیمت هایتکانه تقارنعدم اثر  مقایسه و بررسیعنوان  در پژوهشی با 

کشورهای  رشد بر نفت الگوی   کننده وارد و کننده صادر منتخب اقتصادی  از  استفاده  با  نفت 

 هایتکانه  اثرپرداختند. نتایج میبن آن است که    2015-1961یافته طی بازه زمانی  گشتاورهای تعمیم

 اقتصادی رشد بر نفت ترتیب قیمتبه   OECDو   اوپک کشورهای در است. نامتقارن نفت قیمت

 گروه  دو  در اقتصادی  رشد بر  نفت  قیمت  و گذاریهسرمای متقاطع اثر دارد. منفی و مثبت اثر هاآن

 است. مثبت گروه  هر در اقتصادی رشد بر رشد جمعیت و گذاریسرمایه اثر و منفی کشورها

(Sheikh zadeh (2019 اجتماعی توسعه بر آن تأثیر و نفت سیاسی اقتصادعنوان در پژوهشی با 

است.  پرداخته  1390-1320تطبیقی طی بازه زمانی   و  ایمقایسه تحقیقات رویکردایران با استفاده از  

 و شهر میان نابرابری افزایش باعث شهرها به نفت درآمد دهد که تخصیصنتایج تحقیق نشان می

 کشورهای پژوهش این نتایج اساسرب است. داده  کاهش را اجتماعی و عدالت گردیده  روستا

 رهایی یابند.  منابع نفرین دام از نفت درآمد صحیح مدیریت توانند بامی خیزنفت

(KHosh Kalam KHosroshahi (2019    تکانه نامتقارن و متقارن اثراتدر پژوهشی با عنوان-

 و علیت برداری خطای تصحیح مدل از استفاده ایران با   در کالن اقتصاد بر متغیرهای نفتی ایه
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نتایج تحقیق بیانگر آن است که  پرداخته است.    1395-1369فصلی طی بازه زمانی   صورتبه گرنجر

 تأثیرش اما است بوده  مثبت نقدینگی و حقیقی داخلی ناخالص تولید  بر نفت  قیمت تأثیر شوک

 تولید بر نفت قیمت مثبت شوک تأثیر دهندمی نشان نامتقارن مدل نتایج منفی است. تورم بر

 شوک تأثیر و است بوده  مثبت و منفی مثبت، ترتیب به  نقدینگی و حقیقی، تورم داخلی ناخالص

 منفی و مثبت منفی، ترتیببه  نقدینگی و تورم حقیقی، ناخالص داخلی تولید بر نفت قیمت منفی

قیمت هایشوک  تأثیر اندازه  اما است.  و تورم حقیقی، داخلی ناخالص تولید بر نفت مثبت 

 است.  نفت قیمت منفی هایشوک  بیشتر از و کمتر بیشتر، مراتببه بلندمدت در نقدینگی

(Danesh Jafari & et al (2021    های نااطمینانی درآمدهای نفتی  اثر شوک در پژوهشی با عنوان

بی صادبر  منتخب  کشورهای  در  اقتصادی  کالن  متغیرهای  برخی  از  رثباتی  استفاده  با  نفت  کننده 

پرداختند. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است   2019-2000طی بازه زمانی  P-VARالگوی 

شوک بیکه   به  نسبت  ارز  نرخ  و  نقدینگی  حجم  دولت،  اندازه  نفتی  ثباتی  درآمدهای  های 

در  العمل مثبت و  عکس  مدتکوتاه ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در  العمل مثبت و بیعکس

 .دهدی نشان میعکس العمل منف بلندمدت

(Mousavi & et al (2022  با  رشد بر نفت قیمت نامتقارن اثرات بررسیعنوان  در پژوهشی 

(  NARDL)غیرخطی   رویکرد برداری باتوضیحیناستفاده از الگوی خودرگرسیوایران با اقتصادی

 با اقتصادی رشد بر نفت قیمت تاثیردهد که پرداختند. نتایج نشان می 2018-2000طی بازه زمانی 

 .استبوده  متقارن نفت، احتساب درآمد بدون نامتقارن اما نفت، درآمد احتساب

(Zandi & GHalevandi (2022    اقتصادی، رشد  بر نفت  جهانی قیمت تأثیردر پژوهشی با عنوان 

طی بازه    VARایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری   در بودجه کسری و بیکاری تورم،

 و اقتصادی رشد بر نفتی قیمت شوکاند. نتایج گویای آن است که  پرداخته  1398-1363زمانی  

هرگونه   که صورتبدین است.هنداشت تأثیری بودجه کسری و تورم بر و داشته مستقیم تأثیر بیکاری

 .داشته باشد بیکاری و اقتصادی رشد بر سوء آثار تواندمی نفت، قیمت بر ناگهانی تغییر
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(Khavari & et al (2022    نفت قیمت تالطم اثرگذاری هایکانال بررسیدر پژوهشی با عنوان 

خود  الگوی از  استفاده  بامالی   و پولی برخی متغیرهای نهادی، طریق از ایران اقتصادی  رشد بر

بازه زمانی    S-VARساختاری   برداری بازگشت از آن    1396-1360طی  نتایج حاکی  پرداختند. 

 دارد. پی در را تولید رشد سوی از منفی واکنشی نفت، های قیمتتالطم بر وارده  تکانهاست که  

 مستقیم به رابطه توجه با و است منفی نفتی، هایتالطم به دموکراسی نهادی العمل شاخص عکس

 دولت مخارج با رابطه در یابد.کاهش می تولید رشد طریق این  از مجموعاً تولید، رشد با آن

 شود.می تولید کاهش رشد به منجر مشابهی، طریقبه نیز

 نشان درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی حوزه  در  شده  مطالعات انجام و  حاضر پژوهش بین مقایسه

تاثیر آن بر رشد  درآمد حاصل از صادرات نفت و   حوزه  در مطالعات متعدد رغمعلی که دهدمی

 سرریز )غیرمستقیم( و  و اثرات مستقیم فضا، درآمدهای نفتی اقتصادی کشورهای مختلف دنیا، عامل

کننده نفت نادیده گرفته شده است که در مطالعه  رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر بررسی در

 فوق سعی شده است تا کاستی فوق برطرف شود.

 شناسی تحقیق روش
بخشبا   در  شده  بیان  مطالب  به  فضایی  عنایت  اثرات  ارزیابی  الگوی  قسمت  این  در  قبلی،  های 

منتخب صادر اقتصادی در کشورهای  بر رشد  نفتی  نفت درآمدهای  این  بیان می  کننده  برای  شود. 

شود. سپس مدل پایه در این حوزه معرفی منظور ابتدا رویکرد اقتصادسنجی فضایی توضیح داده می

 شود.  یت مدل اقتصادسنجی فضایی بیان میو در نها

 های پانل فضایی ساختار الگو

 )پنل( رگرسیونی  1مختلط  یا ایدوره  الگوهای عملکرد به فضایی اثرات فضایی  اقتصادسنجیدر  

اقتصادسنجیمی اضافه در  بنابراین  هستند   مکانی جزء دارای ای نمونه اطالعات فضایی شود. 

(Akbari, 2003  .)قابل دو باشند مکانی جزء دارای دیتاها که موقعی است:  موضوع  بحث 

 

1. Panel 
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مدل پانل   عمومی بر این اساس تصریح (.Lesage, 1999) 2فضایی .ناهمسانی2  1فضایی .وابستگی1

  :است زیر فرم به فضایی تابلویی دیتاهای فضایی برای

Yi = τY1,t−1 + ρwYit + Xitβ + DXitθ + αi  + γt + Vit (1)                            

Uit ≈ N(0σ2In)Vit = λEVit + Uit (2                                            )                                                                     

nبردار   یک   Yن،زما و دوره  دهنده  نشان ترتیببه t و i آن در که ×  شونده توضیح متغیر  از  1

nقالب   یک  بیانگر X و × k  و مستقل  متغیرهای از W  شونده توضیح متغیر  فضایی وزنی ماتریس 

n  سطح در × n   استD .، و   دهنده توضیح متغیر   فضایی وزن ماتریسE ، فضایی  وزنی قالب 

 الگوهای وضعیت به منوط  .است دوره  اثر   γt   و  اتفاقی یا  ثابت اثر    αi  .است  اخالل  جمالت

 (. Elhorst, 2010)شوند  می بیان های فوقمدل فضایی

 فضایی ارتباط اخالل جمله یا مستقل متغیرهای و توضیح شونده  متغیر اینکه به منوطدر این میان  

 باشند.که به شرح زیر می شوندمی مطرح  متفاوتی فضایی هایمدل  باشند یا نه، داشته

 (SAR) 3خودرگرسیون فضایی ( مدل 1

 (λ = θ = 0) → Yi = τYi, t1 + ρWYit + Xitβ  +αi  + γt + uit   (3 )                    

 ( SDM) 4مدل دوربین فضایی (2

(λ = 0) → Yi = τYi, t1 + ρWYit + Xitβ + DXitθ  +αi  + γt + uit   (4)               

 ( SEM) 5( مدل خطای فضایی3

(ρ = θ = τ = 0) → Yi = Xitβ + αi  + γt + vit , vit =  λEvit + uit  (5   )        

 (SAC) 6( مدل خودهمبسته فضایی4

 

1. Spatial dependence 

2. Spatial heterogeneity 

3. Spatial Autoregressive Model 

4. Spatial Durbin Model 

5. Spatial Error Model 

6. Spatial Autocorrelation Model 
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(θ = τ = 0) → Yi = τYi,t1 + ρWYit + Xitβ + αi  + γt + vit , vit  , vit =

 λEvit + uit  (6  )  

 (GSPRE) 1یافتهمدل پیامدهای تصادفی پانلی تعمیم( 5      

(ρ = θ = τ = 0) → Yi = Xitβ + αi  + γt + vit   ,  vit =  λEvit + uit  , αi  =

ϕWαi  + ui  (7                                                                                                                            )                                       

 ساکن تاکیدی  الگوهای  که موقعی کارا خواهند بود  SARو    SDMالگوهای   است قابل ذکر

τ) باشند   =  یک در توضیح شونده  متغیر بیانگر حد وابستگی  ρفضایی   خودرگرسیون ضریب(.  0

 فضایی پیوستگی صورت در همچنین مجاور است. توضیح شونده نواحی به تحوالت متغیر منطقه

 توضیح شونده  متغیر در متوسط تغییرات به ناحیه در یک خارجی شوک یک اخالل، اجزای

دهد. در  می نشان را آن مقدار  λ  فضایی ضریب خطای و ودشمی همجوار )همسایه( منتهی پیرامون

 وزنی میانگین از یک محدوده  توضیح شونده  متغیر بیانگر این است که  θفضایی   دوربین الگوی

 (. Akbari, 2003)پذیرد می چه اندازه تأثیر نواحی سایر مستقل متغیرهای

 های تعیین وابستگی فضاییآزمون

بین   خودهمبستگی وجود و فضایی وابستگی هایاز آزمون فضایی پانل الگوهای برآورد از قبل

 خودهمبستگی فضایی و مشاهدات بین فضایی  پیوستگی شود. وجوداستفاده می اختالل جمالت

این انجام این هدف   دارد. برای فضایی پانل هایمدل کاربرد لزوم بر  اشاره  اختالل، جمالت میان

 وجود  فرض Moran آزمون  .شودمی استفاده   Getis Ouard Geو    Moran  ،Gery Cاز آزمون  

   .دهدقرار می بازبینی مورد را اختالل جمالت میان فضایی خودهمبستگی

I = ∑ ∑ Wij
N
j=1

N
i=1 ei. ej/ ∑ ei

2N
j=1 =

e′We

e′e
(8                                            )                                           

λ)از    عبارتست آزمون این صفر فرضیه = 0)  H0:  .  کهطوریبه  λ  خودهمبستگی فضایی ضریب 

که  حالتیکند. در  می تبعیت استاندارد نرمال پراکنش از I آماره  است. Moran آزمون آماره  I و

 Gery  . شاخصدارد وجود فضایی خودهمبستگی اختالل جمالت میان شود، نقض صفر فرضیه

 

1. Generalized Spatial Panel Random Effects model 
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C شود: صورت زیر بیان میبه 

c =
 (N−1) ∑ ∑ wij (xi−xj)

2
ji

2W ∑ (xi−x̅)2
i

(9                                                                                                                          )  

بر می را  2  و  0 بین مقادیر Gery C آزمون آماره حد مقداردر   وجودعدم معنایبه 1 گیرد. 

 و فزآینده  مثبت فضایی خودهمبستگی دهنده نشان یک از مقادیر کمتر فضایی، خودهمبستگی

 ,Jani & et al)  است فزآینده  منفی  فضایی  خودهمبستگی دهنده توضیح یک  از بیشتر مقادیر

2020 .) 

شاخص درآمد حاصل از صادرات نفت را   1فضایی  هایخوشه  وجود ،  Getis Ouard Geآزمون  

در نوع    Gery Cو    Moranهای  آزمونکند. تفاوت این شاخص با  در کشورهای فوق را بررسی می

همبستگی    Getis Ouard Geر  کار رفته  در این شاخص است چرا که دماتریس وزنی فضایی به

به باینری  برده شده جهانی ماتریس وزنی فضایی  و هم تشخیص خودهمبستگی فضایی مثبت   کار 

-دهد. خوشهتشخیص می را مثبت فضایی  خودهمبستگی پدیده  فقط باشد چرا که این شاخصمی

 طوربه که  هستند مقادیری گرم،  نقاط  از  منظور شوند.می شامل را 2سرد گرم و  نقاط  فضایی ایه

 ارزش از  استثنایی طوربه که اندمقادیری سرد نقاط و مند هستندبهره  باال ارزش خیلی استثنایی از

 شود: صورت زیر بیان میبه Getis Ouard Geشاخص  3مند هستند. بهره  پایین خیلی

G =
∑ ∑ wijEIiEIj

n
j

n
i

∑ ∑ EIiEIj
n
j

n
i

        ,            ∀   𝑗 ≠ 𝑖 (10                   )                                                                          

ماتریس وزنی  wij و  ها  در کشوردرآمد حاصل از صادرات نفت  نشان دهنده شاخص    EIکه در آن  

بیشتر  (  E)تظار  انکه آماره آزمون معنادار بوده و مقدار آن از مقدار موردباشد. در صورتیفضایی می

تر است. در  تر شدیدتر و حساسباشد، خودهمبستگی فضایی تایید شده و این پدیده در خوشه گرم

مقدار موردمقابل در صورتی از  مقدار آماره آزمون  باشد، خودهمبستگی  کم(  E)انتظارش  که  تر 

سوی دیگر، تشخیص  باشد. از  تر میفضایی مثبت بوده و این پدیده در خوشه سرد شدیدتر و حساس

 

1. Spatial Clustering 

2. Hot Spot & Cold Spot 

 ( رجوع کنید. 1396)ها به مطالعه حمیدی برای مطالعه بیشتر راجع به آزمون. 3
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های بعد  های تشخیصی فوق اولین مرحله در کار با داده وجود وابستگی فضایی با استفاده از آزمون

-های مکانی تمایل دارند رفتار خوشههای فوق بیانگر آن است که داده مکانی و فضایی است. آزمون

و چرایی این خوشه بندی  بندی از خود نشان دهند تا توزیع یکنواخت فضایی، ولی در مورد نحوه  

 1کنند.)وابستگی فضایی( اظهار نظری را ارائه نمی

 معرفی مدل تحقیق 

 Katircioglu & et alمطالعه  از برگرفته حاضر تحقیق در کار برده شده مدل به تجربی به لحاظ

- 1980طی بازه زمانی  OECDهای پانل پویا برای کشورهای  که در چارچوب داده بوده،    (2015)

 صورت زیر است: باشد که معادله تخمینی پژوهش فوق به می 2011

GDPPCit
=f(OILitUNEit,CPIit ,OIL EXPORTSit,EMPit,POPit,POVit,ERit,INFit) 

GDP𝑃𝐶𝑖𝑡
= β0 OILit

β1
 UNEit

β2
 CPIit

β3
URit

β4
 EMPit

β5
 POPit

β6
 POVit

β7
 ERit

β8
 INFit

β9
  

L(GDP𝑃𝐶𝑖𝑡
)=β0+β1L( OIL𝑖𝑡)+β2L(UNEit)+β3L(CPI𝑖𝑡 ) +

β4L(OIL EXPORTSit) + β5L(EMPit) + β6L(POPit) + β7L(POVit) +

β8L(ERit) + β9L(INF𝑖𝑡 ) + εi 

(11) 

GDPPCitدر مدل فوق داریم:  
 ثابت قیمت به داخلی سرانه ناخالص لگاریتم تولید دهنده توضیح  

لگاریتم شاخص قیمت نفت،   OILitعنوان متغیر وابسته،  اقتصادی بهعنوان رشد ( که به2000دالر )

UNEit    ،بیکاری شاخص  مصرفی،    CPI𝑖𝑡لگاریتم  قیمت  شاخص  لگاریتم 

 OIL EXPORTSitمیزان بیانگر نیز نفت  لگاریتم  شاخص   EMPit،  صادرات  لگاریتم  بیانگر 

-به  ERit  بیانگر لگاریتم شاخص فقر،  POVit  لگاریتم تعداد جمعیت هر کشور،  POPitاشتغال،  

  εiباشد.  فوق می  مطالعه عنوان نرخ تورم داخلی هر کشور دربه  INF  عنوان لگاریتم نرخ ارز و

عنوان جزء خطا بیان شده است. با توجه به الگو ارائه شده، مدلی که در این تحقیق مورد آزمون  به

 د، به فرم زیر است:  گیرقرار می

 
 

 رجوع شود.  81برای مطالعه بیشتر به مطالعه حمیدی اقتصاد انرژی صفحه . 1
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GRit = ρ ∑ Wij
n
j=1 GRjt + γGRi,t−1 + β1OILit + β2FDIit+β3INFit +

β4lnPOPit + θ ∑ WijOILjt
n
𝑗=1 + WijFDIjt + WijINFjt + Wij ln POPj;𝔱 + δi +

μt + εit  ,  εit = λΕεit +

uit                                                                                                                       (12)    

با توجه به مدل باال،   به  بیانگر رشد اقتصادی به  GRکه  صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 

صورت درصدی  رشد اقتصادی به  GRi,t−1  ،عنوان متغیر وابستهبه  2015پایه سال  قیمت ثابت دالر بر  

می گذشته  سال  در  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نشان  WijGRj,t.  باشداز  نرخ  فضایی  اثر  دهنده 

صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، بیانگر درآمد حاصل از فروش نفت به  OIL𝑖𝑡اقتصادی،  

FDIit  بهبیانگر سرمایه تولید ناخلص داخلی،  گذاری مستقیم خارجی    INF𝑖𝑡صورت درصدی از 

بیانگر لگاریتم جمعیت واقعی هر کشور که همه ساکنان را بدون توجه    lnPOP𝑖𝑡  بیانگر نرخ تورم و

می نظر  در  تابعیت  یا  حقوقی  وضعیت  مستقل   بیانگر  θ  گیرد. به  متغیرهای  فضایی  اثرات  مجموع 

طور که بیان شد الگوی فوق به شکل ترکیبی همراه با اثرات ثابت  همان  باشد. موجود در الگو می

μبیانگر اثرات ثابت انفرادی و    δiشود و  ای و زمانی برآورد میدوره 
t

، اثرات ثابت زمانی را نشان  

طی بازه   1متغیرهای تحقیق از سایت بانک جهانی   دهد. آمار و اطالعات مورد نیاز برای تمامیمی

 کننده نفت استخراج گردیده است.کشور منتخب صادر  25به تفکیک  2019-2008زمانی 

 برآورد مدل تحقیق 

 بررسی روند متغیرهای کلیدی پژوهش

پیش از برآورد الگوی تحقیق، ضروری است روند آماری متغیرهای کلیدی تحقیق بیان شود. طبق  

-میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر    unctad (2022)آمار منتشر شده از سوی  

(  1صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در نمودار )به  2019-2008ننده نفت طی بازه زمانی  ک 

 است.  شده   نشان داده 

جز  کننده نفت بهشود اغلب کشورهای منتخب صادرطور که مشاهده می(، همان1بر اساس نمودار )

درصد از تولید    3تا    1از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و اغلب کشورها از رشد اقتصادی  قطر  

 

1. https://data.worldbank.org 

https://data.worldbank.org/


 1401بهار  | 1شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |152

کشورهای لیبی، سودان، یمن  (  1باشند. با توجه به نمودار )مند میناخالص داخلی به قیمت ثابت بهره 

کننده نفت از نرخ رشد اقتصادی منفی برخوردار بوده، که و سوریه نسبت به سایر کشورهای صادر

های  انتشار شوک شناخت مکانیسم بنابراین  با توجه به درآمدهای حاصل از نفت جای تامل دارد.

 جهت در پولی و بخش نهادی ساختارهای بر آن آثار طریق از اقتصادی رشد درآمدهای نفت بر

بر کشورهای   نفتی اقتصادهای در کالن اقتصاد سایر متغیرهای به  هااین تالطم انتقال از جلوگیری

  کننده نفت ضرورت دارد.هدف و کشورهای مجاور صادر

 
  دی از تول  درصدی  حسب  بر  نفت  کنندهمنتخب صادر  یکشورها  ی نرخ رشد اقتصاد  نیانگی م . 1 نمودار 

 unctad (2022) منبع:                  2019-2008  یبازه زمان  یط  یناخالص داخل

دهنده روند آماری درآمد حاصل از فروش نفت بر حسب درصدی از  (، نشان2در ادامه نمودار )

  باشد. کننده نفت میبرای کشورهای منتخب صادر  2008-2019تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی  

( نمودار  در  نفتی  درآمد  به  توجه  سوریه،  2با  کشورهای  به  مربوط  نفتی  درآمد  میزان  کمترین   ،)

باشد. در ادامه کشورهای کویت، عربستان، عمان، قطر، عراق و  گرجستان، مغولستان و سودان می

فتی باال  اند. با عنایت به میزان درآمد نترتیب بیشترین مقدار عایدی از فروش نفت را داشتهلیبی به
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-برای کشورهای عراق و لیبی، از نرخ رشد اقتصادی خیلی کمتری نسبت به سایر کشورهای صادر

-2008که میانگین رشد اقتصادی کشور لیبی طی بازه زمانی  اند، در حالیکننده نفت برخوردار بوده 

ا  2019 با توجه به درآمدهای نفتی باالتر برای  البته  غلب کشورهای  منفی بوده و جای تامل دارد. 

جز قطر، میزان نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای مذکور از نرخ بسیار  کننده نفت بهمنتخب صادر

لذا، بررسی رابطه  باشد.  درصد از تولید ناخالص داخلی می  3تا    1پایینی برخودار بوده و در حدود  

تاثیر منفی آن بر متغیرهای کالن نفتی درآمدهای بین ب اقتصادی، و  نوساناتمقابله  های  شوک ا 

کننده نفت با اثرات مجاورت و همسایگی مورد کنکاش  برای کشورهای منتخب صادر نفتی قیمتی

تری را ارائه خواهد داد و منجر به بهبود عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی  قرار بگیرد، نتایج مطلوب 

 و افزایش نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای مزبور خواهد شد. 

 
کننده نفت بر حسب درصدی از  روند درآمد حاصل از فروش نفت کشورهای منتخب صادر  . 2نمودار  

 WTO (2022) منبع:   2019-2008تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی  

 ها خالصه وضعیت داده

شود.  در ادامه تحلیل نتایج تحقیق، آمار توصیفی و تحلیلی در خصوت متغیرهای تحقیق ارائه می

 است.( بیان شده 1نتایج خالصه وضعیت متغیرهای در جدول )
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 ها خالصه وضعیت داده . 1جدول 

 مشاهدات انحراف معیار  حداقل  حداکثر  میانگین  گیریواحد اندازه متغیرها نماد 

GR  300 39/10 - 07/62 13/123 85/2 درصد  رشد اقتصادی 

OIL 300 10/16 67/0 27/63 11/19 درصد  درآمد نفت 

FDI 
گذاری  ورودی سرمایه

 مستقیم خارجی 
 300 62/6 - 17/37 91/43 86/3 درصد 

INF  300 39/26 - 86/4 380 36/9 درصد  نرخ تورم 

lnPOP  300 14/1 91/13 42/18 16/16 درصد  لگاریتم جمعیت 

 های پژوهش منبع: یافته   

بر حسب   اقتصادی  نرخ رشد  که  است  این  بیانگر  توصیفی  آمار  ناخالص  نتایج  تولید  از  درصدی 

درصد   2/ 85برابر با    2019-2008کننده نفت طی بازه زمانی  کشور منتخب صادر  25داخلی برای  

با   برابر  مقدار  بیشترین  برابر    13/123بوده،  مقدار آن  و کمترین  لذا    -07/62درصد  است.  درصد 

درصد است. در    3کشورها در حدود  توان استدالل نمود که نرخ رشد اقتصادی در این گروه از  می

درصد و    27/63درصد، بیشترین مقدار آن    11/19ادامه، درآمد نفتی برای کشورهای فوق برابر با  

  20درصد است. بنابراین درآمد نفتی کشورهای فوق الذکر حدود    67/0کمترین مقدار آن برابر با  

 د.باشدرصد از تولید ناخالص داخلی می

 بستگی مقاطع پسراننتایج آزمون وا

کار برده شده استقالل مقطعی دارند،  های بههای ترکیبی معموال فرض بر این است که داده در داده 

های مورد استفاده در تحقیق از استقالل مقطعی اما ممکن است فرض فوق برقرار نباشد. لذا باید داده 

آزمون از  یکی  باشند.  وابستگی برخوردار  بررسی  جهت  موجود  داده   های  مقطعی  استقالل  ها،  یا 

های ترکیبی  های داده باشد. آزمون فوق برای انواع مدل می  CD  (Pesaran (2004استفاده از آزمون  

در جدول    Pesaranناهمگن پویای ایستا و ریشه واحد کاربرد دارد. نتایج آزمون وابستگی مقطعی  

 است.( ارائه شده 2)

 Pesaran نتایج آزمون وابستگی مقاطع  . 2جدول 

 
 متغیرها

 نتیجه Pesaran آزمون وابستگی مقاطع
CD-test  مقدار ارزش احتمال 
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GR 55/5 000 /0*  وابستگی بین مقاطع 

OIL 39/46 000 /0**  وابستگی بین مقاطع 

FDI 82/3 000 /0*  وابستگی بین مقاطع 

INF 23/14 000 /0**  وابستگی بین مقاطع 

lnPOP 91/39 000 /0**  وابستگی بین مقاطع 

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی 5داری در سطح  *  معنی  

 های پژوهش منبع: یافته   

نتایج جدول ) ( تمامی متغیرهای تحقیق فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی مقاطع را رد  2با توجه به 

 نموده و دارای وابستگی مقطعی است.

 نتایج آزمون ریشه واحد

گام بعدی در این تحقیق، بررسی پایایی متغیرها است. با توجه به اینکه وابستگی مقطعی بین متغیرهای  

  Pesaran (2007)تحقیق تایید شد، برای آزمون پایایی متغیرها از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط  

شود. نتایج حاصل از آزمون فوق در جدول  اده میگیرد، استفکه در آن وابستگی مقطعی را در نظر می

 ( ارائه شده است. 3)

 Pesaran نتایج آزمون ریشه واحد   . 3جدول 

 نتیجه مقدار ارزش احتمال  Z[t-bar] متغیر

GR 240 /3 - 001 /0* I(0) 

OIL 745 /3 - 000 /0* I(0) 

FDI 988 /3 - 000 /0* I(0) 

INF 839 /6 - 000 /0* I(0) 

lnPOP 435 /2 - 007 /0* I(0) 

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی 5داری در سطح معنی*  

 های پژوهش منبع: یافته

 متغیرهای مدل در سطح ایستا هستند. فوق تمامی اساس نتایج آزمون  بر

    F Limerآزمون 
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داده  اقتصادسنجی  ادبیات  اساس  بهبر  تابلویی،  داده های  همگنی  در  منظور  و  روش  ها  از  استفاده  نتیجه 

( نتیجه تخمین  4رو، جدول )گیرد. از اینمورد آزمون قرار می  F Limerهای تابلویی، آماره  تخمین داده 

 دهد. این آزمون را نشان می

 F Limer  نتایج آزمون  . 4جدول 

 مقدار ارزش احتمال  آماره آزمون نوع آزمون

F Limer 45/1 0835/0 * 

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی 5داری در سطح معنی*  

 های پژوهش   منبع: یافته

جای روش حداقل  های تابلویی بهدار بودن استفاده از روش داده ( داللت بر معنی4نتایج حاصل از جدول )

 مربعات تجمیع شده دارد. 

 Husmanآزمون 

انتخاب میان اثرات تصادفی یا ثابت از آزمون  برای برآورد الگو با داده    Husmanهای ترکیبی جهت 

این آزمون بیانگر انتخاب روش اثرات تصادفی است. نتایج حاصل از آزمون    H0شود. فرضیه  استفاده می

 ( ارائه شده است.5فوق در جدول )

 Husman نتایج آزمون  . 5جدول 

 احتمال مقدار ارزش  آماره آزمون نوع آزمون

 *Husman 59/17 000 /0 آزمون

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی  5داری در سطح *  معنی

 های پژوهش   منبع: یافته

فرضیه صفر مبنی بر پذیرش اثرات تصادفی رد شده و از روش اثرات  ،  Husmanبا توجه به آماره آزمون  

،  Husmanو    F Limerهای  شود. بنابراین با توجه به نتایج آزمونثابت جهت تخمین الگو استفاده می

 باشد. می Panelهای مدل رگرسیون از نوع داده 

 آزمون ماتریس همبستگی متغیرها

بین متغیرها، ماتریس همبستگی متغیرها محاسبه و در   منظورقبل از برآورد مدل، به درک بهتر رابطه 

( تئوریک، ضریب  6جدول  انتظارات  با  مطابق  و  این جدول  نتایج  اساس  بر  است.  داده شده  نشان   )
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گذاری مستقیم خارجی مثبت، درآمد نفت، نرخ تورم و لگاریتم  همبستگی بین رشد اقتصادی، سرمایه

 جمعیت منفی است.

 آزمون ماتریس همبستگی متغیرهانتایج   . 6جدول 

 GR OIL FDI INF lnPOP متغیر

GR 1 - - - - 

OIL 14/0- * 1 - - - 

FDI 08/0 * 07/0 * 1 - - 

INF 16/0- * 08/0- ** 05/0- ** 1 - 

lnPOP 10/0- * 08/0- * 26/0- * 13/0- * 1 

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی  5داری در سطح *  معنی

 های پژوهش منبع: یافته

 های تشخیصی اثرات فضایی آزمون

پیش از تخمین مدل فضایی، باید ابتدا وجود یا عدم وجود اثرات فضایی مورد بررسی قرار بگیرد. این 

است. نتایج آزمون های فوق در جدول    Getis Ouard Geو    Moran  ،Gery Cها شامل آزمون  آزمون

 ( ارائه شده است. 7)

 های تشخیص برای استفاده از اثرات فضایینتایج آزمون  . 7جدول 

 مقدار ارزش احتمال  آماره آزمون نوع آزمون

Moran 21/0 000 /0* 

Geary 87/0 000 /0* 

Getis 961 /0 000 /0* 

 درصد.  10سطح داری در درصد، ** معنی  5داری در سطح *  معنی

 های پژوهش منبع: یافته

 Moran  ،Geryدهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود اثرات فضایی برای هر سه آزمون  نتایج نشان می

C    وGetis Ouard Ge  عبارتی اثرات فضایی بین متغیرهای تحقیق برای مدل  جتیس رد شده است. به

  Moranدر آزمون  ( ارائه شده است.  7های فوق در جدول )وجود دارد که نتایج آزمون  SDMفضایی  

این آزمون   دارد. در  اختالل  بین جمالت  بر عدم وجود خودهمبستگی فضایی در  فرضیه صفر داللت 
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است، لذا همین امر خودهمبستگی فضایی بین جمالت    درصد رد شده   1داری  فرضیه صفر در سطح معنی

باشد خودهمبستگی  می  1کمتر از    Gery Cدهد. با توجه به اینکه مقدار آماره  اخالل را مورد تائید قرار می

های تشخیصی  گیرد. لذا با عنایت به نتایج آزمون فضایی مثبت بر اساس این آزمون نیز مورد تائید قرار می

کننده  سازی درآمدهای نفتی در بین کشورهای منتخب صادرضروری است که مدلوابستگی فضایی،  

بعد فضا صورت گیرد. شکل )  متغیر دهد. می نشان را  Moran پراکنش نمودار (  1نفت در حضور 

رشد اقتصادی است. محور افقی مقدار استاندارد شده نرخ رشد اقتصادی را برای    نمودار این در وابسته

یک کشور، محور عمودی مقدار استاندارد شده نرخ رشد اقتصادی را برای کشورهای مجاور )اثر سرریز(  

ها به روش  ها در ماتریس وزندهند. همسایهها تعریف شده است، را نشان میی ماتریس وزنوسیلهکه به 

شامل کشورهایی است   Aهای کشور معین که همسایهرخ مانند مرتبه اول تعریف شده است، بدین معنی

 که یک ضلع مشترک )باال، پایین، راست و چپ( با ناحیه بررسی دارد.

 

 

 های پژوهش منبع: یافته                    Moranنمودار پراکنش    . 1شکل 
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، خودهمبسددتگی فضددایی Getis(، بددر اسدداس آزمددون 7بددر طبددق نتددایج ارائدده شددده در جدددول )

مثبددت تدداثیر درآمددد نفددت بددر رشددد اقتصددادی بددین کشددورهای منتخددب مطالعدده فددوق تائیددد شددده و 

باشددد. بنددابراین بددر هددای گددرم مددیهددای فضددایی سددرد شدددیدتر از خوشددهایددن پدیددده در خوشدده

( از مقدددار 961/0وچددک بددودن آمدداره ایددن آزمددون )بددا توجدده بدده ک ، Getisحسددب آزمددون 

یافتدده، توسددط تددر توسددعه، کشددورهای کددم2019-2008( بددرای دوره 962/0مددورد انتظددارش )

تددر، برتددری )از لحدداظ انددد و خوشدده سددردتر بددر خوشدده گددرمیافتدده احاطدده شددده کشددورهای توسددعه

ر نتیجدده، بددا توجدده ( بیددان شددده اسددت، د2همبسددتگی فضددایی( دارد. رخددداد ایددن نمددود در شددکل )

بدده عملکددرد آزمددون فددوق، رشددد اقتصددادی کشددورهای خوشدده سددرد )قرمددز رندد ( بیشددتر مددورد 

 توجه قرار گیرد.

 های پژوهش منبع: یافته     کننده نفتتوزیع فضایی رشد اقتصادی بین کشورهای منتخب صادر  . 2شکل 

 فضایی Husmanآزمون 
-استفاده می Husman ی کای دو آزمونتصادفی از آماره برای تشخیص استفاده از اثرات ثابت یا 

باید معادله با استفاده از اثرات ثابت تخمین  باشد، آنگاه می 1/0ود که اگر مقدار احتمال، کمتر از ش

( نشان داده شده است که بیانگر وجود اثرات ثابت در مقابل  8زده شود. نتایج این آزمون در جدول )

 اثرات تصادفی است.  
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 فضایی SDM فضایی با عنایت به مدل Husman آزمون . 8ل وجد

 مقدار ارزش احتمال  آماره آزمون نوع آزمون

Husman  0/ 000 01/87 فضایی* 

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی  5داری در سطح *  معنی 

 های پژوهش منبع: یافته

توجه به معناداری آزمون فوق و همچنین رد فرضیه صفر مبنی بر اثرات تصادفی، مدل فضایی مورد  با

 خواهد بود. SDMاستفاده در این مطالعه، اثرات ثابت دو جانبه برای الگوی 

 AICآماره 
آماره فوق، شود با توجه به  ترین الگوی فضایی انجام میجهت تعیین بهترین و مناسب  AICآماره  

 بهترین مدل انتخابی الگویی خواهد بود که از کمترین میزان معیار اطالعات برخودار باشد. 

 AIC ترین مدل براساس آمارهتعیین مناسبنتایج    . 9جدول 

 SAR SDM SEM SAC مدل 

 AIC 96/2213 82/2016 93/2214 48/2214  مقدار آماره 

 های پژوهش منبع: یافته

فضایی از بین سایر الگوهای فضایی    SDM(، مدل  9بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از جدول )

 گردد.انتخاب می

 نتایج تخمین مدل

های آماری در موقعیت مناسبی ( بیانگر آن است که الگوی برآوردی از نظر شاخص10نتایج جدول )

آماره   دارد.  به  Fقرار  است.  رگرسیون  کل  معناداری  ضرایب  بیانگر  که  فرضیه  این  دیگر،  بیان 

دار است. آماره شود و کل رگرسیون معنیتوانند صفر باشند رد میمتغیرهای توضیح دهنده الگو می

2R    بیانگر این است که ح شونده توسط متغیرهای توضیح  درصد از تغییرات متغیر توضی  70/0نیز 

ها و اطمینان از وجود اثرات سرریز فضایی، دهنده بیان شده است. در ادامه با عنایت به نتایج آزمون

منظور بررسی این موضوع که  شود. بهرویکرد مناسب فضایی برای برآورد مدل تحقیق انتخاب می

مدل تحقیق مناسب است، نتایج  برای برآورد  (SAR, SDM, SEM, SAC)کدام الگوی فضایی 

 ( ارائه شده است. 10حاصل از برآورد مدل بر اساس هر چهار الگوی فضایی در جدول )
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 نتایج برآورد مدل با متغیر وابسته رشد اقتصادی   . 10جدول       

 مدل 

 متغیر

SAR SDM SEM SAC 

آماره+  ضرایب 

 سطح

آماره+  ضرایب 

 سطح

آماره+  ضرایب 

 سطح

آماره+  ضرایب 

 سطح

C - - - - - - - - 

GR 26 /0 - 81 /4-  

(000/0 *) 

27 /0 11 /5  

(000/0 *) 

- - - - 

W.GR 54 /0 - 29 /2-  

(022/0 *) 

56 /0 00 /2  

(045/0 *) 

- - - - 

OIL 52 /0 10 /6  

(000/0 *) 

64 /0 - 62 /5-  

(000/0 *) 

31 /0 60 /3  

(000/0 *) 

38 /0 85 /3  

(000/0 *) 

FDI 09 /0 87 /0  

(387/0 **) 

10 /0 29 /2  

(022/0 *) 

05 /0 46 /0  

(643/0 **) 

05 /0 48 /0  

(629/0 **) 

INF 03 /0 - 22 /1-  

(223/0 **) 

03 /0 - 32 /2-  

(020/0 *) 

01 /0 - 77 /0-  

(440/0 **) 

01 /0 - 71 /0-  

(478/0 **) 

lnPOP 007/0 23 /0  

(819/0 **) 

84 /2 - 28 /2-  

(019/0 *) 

70 /0 11 /0  

(910/0 ** ) 

79 /0 - 11 /0-  

(910/0 **) 

W.OIL - - 36 /0 - 18 /2-  

(029/0 *) 

- - - - 

W.FDI - - 62 /0 95 /1  

(048/0 *) 

- - - - 

W.INF - - 09 /0 - 41 /2-  

(015/0 *) 

- - - - 

W. 

lnPOP 

- - 56 /9 - 69 /2-  

(010/0 *) 

- - - - 

ρ 36 /0 - 06 /2-  

(039/0 *) 

65 /0 81 /1  

(071/0 *) 

- - 37 /0 - 56 /1-  

(118/0 **) 

λ - - - - 12 /0 - 68 /0  

(499/0 **) 

13 /0 65 /0  

(514/0 **) 

های آماره 

 ارزیابی 

𝑅2 = 07  %, prob-F= 000/0  

 درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی 5داری در سطح معنی*  

 های پژوهش منبع: یافته

فضایی نسبت به چهار الگوی فضایی دیگر بهترین نتایج را مطابق با    SDM( مدل  10مطابق جدول )

ارائه می تئوریکی  و مستقل  انتظارات  وابسته  از  اعم  تحقیق  متغیرهای  تمامی  فوق  الگوی  دهد. در 

شود.  عنوان الگوی مناسب در این مطالعه انتخاب میبه  SDMباشند. بر این اساس الگوی  دار میمعنی
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نهمان از  که  مدل  طور  )  SDMتایج  جدول  می10در  مالحظه  و  (  نفت  قیمت  افزایش  با  شود 

داری بر رشد اقتصادی کشورهای  درآمدهای حاصل از فروش آن در کشور هدف، تاثیر منفی و معنی

های  باشد که با افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش هزینه فوق را دارد و بیانگر این مطلب می

انداز در اقتصاد را کاهش داده و موجب افزایش نرخ  هدولت، افزایش ولخرجی ای دولت و پس 

های زیربنایی شده و سبب  گذاری در بخشبهره در اقتصاد شده و در نتیجه منجر به کاهش سرمایه

( ρ)  گردد. ضریب خودرگرسیون فضاییکاهش رشد اقتصادی )بیماری هلندی و نفرین منابع( می

باشد که با افزایش قیمت نفت و  باشد و بیانگر این نکته میمعنادار میمثبت بوده و از نظر آماری  

 65/0به میزان یک درصد، رشد اقتصادی به میزان  (  i) درآمدهای حاصل از آن در کشورهای هدف  

یابد که بر وابستگی فضایی رشد اقتصادی کشورها تاکید  کاهش می(  j)درصد در کشورهای مجاور  

-گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی(، ضریب سرمایه10ئه شده در جدول )دارد. بر اساس نتایج ارا

باشد که مناطقی که بر پایه افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی  ار بوده و بدین مفهوم مید

گذاری مستقیم خارجی خواهند بود، بنابراین  تری برای جذب سرمایههای مناسبشوند مکاناداره می

گیری کند و  تواند با مشاهده قوانین کشور میزبان، با اطمینان بیشتری تصمیمخارجی میگذار  سرمایه

رو، با افزایش عوامل موثر بر  گذاری خواهد شد از ایناین موضوع موجب کاهش ریسک سرمایه

بهبود زیرساخت  FDIجذب   این زمینه در جهت جذب سرمایهو  مرتبط در  ها، رشد  گذاریهای 

میاقتصادی   و  افزایش  منفی  تحقیق  تئوریکی  انتظارات  با  مطابق  تورم  نرخ  ادامه ضریب  در  یابد. 

ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته  دار بوده و بیانگر این مفهوم است که با افزایش سطوح قیمتمعنی

کنند. لذا کاهش تقاضای کاال منجر به کاهش  کنندگان کاالی کمتری را طلب میو در نتیجه مصرف

-لید داخلی شده و موجب پایین آمدن سطح تولید و در نهایت سبب کاهش رشد اقتصادی میتو

هایی را اتخاذ نمایند که سبب کاهش نرخ تورم )عامل باز  مردان باید سیاستگردد. بنابراین، دولت

دارنده تولید ناخالص داخلی( گردد تا موجب افزایش رشد اقتصادی کشورهای فوق شود. در نهایت  

لگاریتم جمعیت منفی و معنادار بوده و بیانگر این نکته است که چنانچه اقتصاد یک کشور    ضریب

بیمار باشد و گرفتار معضالت مختلف اقتصادی مثل بیکاری باال، تورم مزمن، سطح تولید ناخالص  
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اصلی   عامل  اگرچه  افزایش جمعیت  است،  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  سایر  و  اندک  داخلی 

نیست  می  مشکالت  تشدیداما  اینتواند  از  باشد.  در چنین  کننده مشکالت  افزایش جمعیت  با  رو، 

شود و در نتیجه منجر به کاهش  کشورهایی موجب بروز مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی می

بر اساس نتایج کلی نیز ماتریس مجاورت فضایی در مورد متغیر درآمد نفت  گردد.  رشد اقتصادی می

تاثیر   صادربیشترین  منتخب  کشورهای  اقتصادی  رشد  بر  بهرا  است.  داشته  نفت  عبارتی  کننده 

تواند اثرات سرریزی بر رشد اقتصادی کشورهای مجاور  درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز می

تر  داشته باشد که این امر در کشورهای خوشه سردتر )قرمز رن ( نسبت به کشورهای خوشه گرم

( ارحجیت دارد. البته در خصوت کشورهای خوشه گرم )سبز رن (  2)  )سبز رن ( با توجه به شکل

شایان ذکر است که چنین کشورهایی با توجه به اینکه نسبت به کشورهای خوشه سرد )قرمز و زرد  

رن ( دارای رشد اقتصادی باالتری هستند اما از نظر تکنولوژی، نوآوری و خالقیت در شیوه تولید  

کننده کاالهای  یافته دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و اغلب واردعهدر مقایسه با کشورهای توس

هیچ تولید  امر  در  و  بوده  فوق  تجملی کشورهای  و  نداشتهلوکس  را  نتایج  گونه خالقیتی  این  اند. 

منتخب صادر اقتصادی کشورهای  بر رشد  نفت  درآمد  اثرات سرریز  بر  مورد  تائیدی  نفت  کننده 

 مطالعه است.

و کل   غیرمستقیم ،مستقیم اثرات(  11جدول )  در فضایی، اثرات تردقیق و  بیشتر بررسی منظوربه

(  10محاسبه اثرات مذکور از ضرایب تخمین زده شده در جدول ) منظوربه .است شده  ارائه متغیرها

  دهد که اگر آن متغیر در کشور هدف تغییر کند استفاده شده است. اثر مستقیم هر متغیر نشان می

که اثر غیرمستقیم هر  طور متوسط چه تاثیری بر رشد اقتصادی خود کشور خواهد داشت. در حالیبه

متغیر بیانگر آن است که اگر متغیری در کشور هدف تغییر کند، چه تاثیری بر رشد اقتصادی سایر 

قیم  کشورهای مجاور خواهد داشت )اثر سرریز(. در نهایت اثر کل مجموع اثرات مستقیم و غیرمست

طور متوسط چه تاثیری بر  باشد که تغییرات هر متغیر در کشور هدف بهباشد و بیانگر این نکته میمی

 رشد اقتصادی کشورهای کل نمونه مورد مطالعه دارد. 
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 نتایج اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم  . 11جدول 

 آماره+ سطح  ضریب  نوع اثر  متغیر

 

OIL 

 (*0/ 018)  -37/2 - 62/0 مستقیم 

 (*0/ 004)  -90/2 - 35/0 غیرمستقیم 

 (*0/ 002)  -04/3 - 98/0 کل

 

FDI 

 (*0/ 045)  01/2 09/0 مستقیم 

 (*0/ 023)  25/2 62/0 غیرمستقیم 

 (*0/ 030)  17/2 71/0 کل

 

INF 

 (*0/ 000)  -56/4 - 04/0 مستقیم 

 (*0/ 015)  -40/2 - 08/0 غیرمستقیم 

 (*0/ 022)  -29/2 - 12/0 کل

 

lnPOP 

 (*0/ 004)  -90/2 - 77/2 مستقیم 

 (*0/ 030)  -17/2 - 92/9 غیرمستقیم 

 (*0/ 001)  -25/3 - 69/12 کل

 های پژوهش منبع: یافته                                     درصد.  10داری در سطح درصد، ** معنی  5داری در سطح *  معنی

دار کشور منفی و معنی(، اثرات مستقیم درآمد نفت بر رشد اقتصادی هر  11اساس نتایج جدول )بر

بوده و همچنین اثرات غیرمستقیم آن بر رشد اقتصادی کشورها منفی بوده که مطابق با نتایج ارائه  

باشد و بیانگر این مطلب است که با افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای  ( می10شده در جدول )

از فروش نفت بیشتر صرف  ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه درآمدهای حاصل  فوق، سوء مدیریت 

مولد و رانتی افزایش  های دولت در راستای اهداف غیرامور مصرف گرایانه، تجمل گرایانه و هزینه

یافته و به امور مرتبط در حوزه رشد اقتصادی و تولید داخلی سرریز نشده، و در نتیجه میزان تولید و  

با افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای  یابد. بنابراین  رشد اقتصادی در کشورهای مجاور کاهش می

فوق، موجب کاهش تولیدات داخلی، تک محصولی شدن اقتصاد، کاهش تجارت خارجی، حرکت 

-اقتصاد به سمت مصرف گرایی تجملی برای نهادها، کاهش اعتبارات بانکی جهت تامین سرمایه

اقتصاگذاری نهایت موجب عقب ماندگی و کاهش رشد  دی در منطقه و  ها در منطقه شده و در 

هر کشور    رشد اقتصادیبر    گذاری مستقیم خارجیسرمایهاثرات مستقیم  گردد.  کشورهای مجاور می

بوده    مثبت  ی مجاورکشورها  رشد اقتصادی دار بوده و همچنین اثرات غیرمستقیم آن بر  و معنیمثبت  
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امنیت  ت که با افزایش  باشد و بیانگر این مطلب اس( می10که مطابق با نتایج ارائه شده در جدول )

سیاسی ثبات  نهادها  ،اقتصادی،  خوب  سرمایه  حکمرانی  جذب  در  میزان  خارجی  مستقیم  گذاری 

بر    افزایش  منطقه های  کشور آن  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اثرات  و موجب سرریز شدن  یافته 

اشتغال،  کشورهای مجاور شده و در نهایت سبب افزایش تولیدات داخلی کشورها، بهبود وضعیت  

فناوری اقتصادی در کشورهای همجوار میافزایش  افزایش رشد  و  تولید  نوآورانه  اثر  های  گردد. 

دار است، همچنین اثرات غیرمستقیم  مستقیم ضریب جمعیت بر رشد اقتصادی هر کشور منفی و معنی

بر رشد اقتصادی کشورها منفی و معنی نشان میمتغیر فوق  بوده و  با  دار  افزایش جمعیت در  دهد 

کشورهایی که از وضعیت مطلوب اقتصادی برخودار نیستند و گرفتار معضالت مختلف اجتماعی،  

به  اقتصادی و سیاسی می بوده و موجب مهاجرت  افزایش جمعیت تشدید کننده مشکالت  باشند، 

های  کشورهای مجاور گردیده و در نتیجه سبب افزایش بیکاری، عقب ماندگی و بزهکاری در کشور

 همسایه خواهد گردید.  

 گیرینتیجه

در ساختار اقتصادی    ایقیمت نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن نقش مهم و تعیین کننده 

صاد کشورهای  میراغلب  بازی  نفت  منتظرکننده  غیره  شوک  هرگونه  شدن  وارد  به  ه کند.  ای 

  هرگونه . بحران در این کشورها منجر شودتواند به بروز عدم تعادل و حتی  بازارهای جهانی نفت می

  خواهد   تاثیر  اقتصادی  رشد  بر  و   داده   افزایش یا کاهش  را  خام  قیمت نفت  عرضه،  و  تقاضا  در  تغییر

 توجه اقتصادی کالن متغیرهای آن بر مالحظه  قابل تاثیر دلیلبه  نفت قیمت هایشوک  گذاشت.

 کاهش برگشت به منجر نفت قیمت هایشوک کرده، خود جلب به از اقتصاددانان را بسیاری

 طبیعی نرخ تغییر و ادوار تجاری هایمدل  تکنولوژی در هایشوک  نقش سرمایه، کاهش ناپذیر

نفتی   هایشوک اساس آن بر که دارد وجود دالیل زیادی نظری لحاظ به شده است. بیکاری

 دهند.می تاثیر قرار تحت را اقتصادی کالن متغیرهای

متغیر درآمد    که کرد اضافه توانمی تحقیق این در فضایی رگرسیون از استفاده  چرایی تبیین برای

ناحیه  ناحیه مجاور نفت در  تاثیر عوامل درونی آن  بود. زمانی  تنها تحت   کشور در  کهنخواهد 
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بر رشد اقتصادی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد )اثرات   یابد  افزایش درآمدهای نفتی همسایه

اثر گذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی  همجوارسرریز( و همچنین اگر درآمد نفت در منطقه 

 است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. 

، مطالعه فوق به ارزیابی  کشورهای منتخب صادرکننده نفت در موضوع این اهمیتلذا با توجه به  

 2019-2008کننده نفت برای بازه زمانی  تاثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر

با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی پرداخته شد. ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی 

وابستگی فضایی کشورها مورد    AICو آماره    Moran  ،Gery C  Getis Ouard, Geاز آزمون  

های وابستگی فضایی، الگوی پژوهش در چارچوب  داری آزمونتایید قرار گرفت و بر اساس معنی

SDM    نتایج تحقیق، درآمدهای حاصل از فروش نفت، اثرات منفی و با توجه به  برآورد گردید. 

نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از    دهد و این مخرب بر رشد اقتصادی این مناطق را نشان می

 Ashraf & et al (2022 ( ،Khan & et  al (2022  ،(Umae & Lee, (2020( ،Turan)جمله  

(2015( ،Mousavi & et el (2022    و(Khavari & et al (2022  باشد. با عنایت به نتایج  می

متغیر سرمایه و  تحقیق،  مثبت  تاثیری  مستقیم خارجی  اقتصادی کشورهای  گذاری  بر رشد  معنادار 

داری بر  که متغیرهای نرخ تورم و جمعیت تاثیری منفی و معنیمورد مطالعه تحقیق دارد در حالی

رشد اقتصادی مناطق مجاور دارند که از این میان متغیر درآمد نفت بیشترین تاثیر منفی بر رشد و  

-گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم بههتوسعه اقتصادی دارد و همچنین متغیرهای جمعیت، سرمای

ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج  

از )Elneel & AlMulhim, (2022)  جملهسایر مطالعات   ،Katircioglu & et al, (2015  ،

(Emami & et al, (2017  و   (KHosh Kalam KHosroshai (2019  با  می باشد. از طرفی 

عنایت به پایین بودن تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه، موجب عقب ماندگی کشورها  

شود  از لحاظ رشد و توسعه اقتصادی شده و اثر سرریز فضایی آن به کشورهای مجاور بازگردانده می

ها با حجم باال خواهد شد. از آنجا  الق فقر و تشدید بیکاریو موجب فرو رفتگی کشورها فوق در بات

،  کفایتی نهادهاهای مختلف مانند بیاساس ادبیات تحقیق، بخشی از اثرات نفت از طریق کانال که بر

https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#auth-Faiez_Ahmed-Elneel
https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#auth-Abdullah_Fahad-AlMulhim_
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یره به تولیدات داخلی و مخصوصا بخش صنعت  و غ  ثمرنامولد و بی  های یت ، فعالهای رانتیردولت 

های قیمتی نفت و  کننده نفت جهت مقابله با شوکشود کشورهای صادرپیشنهاد میشود، منتقل می

ثباتی در قیمت نفت که عمدتا ناشی از تولید و صادرات بیش از حد نفت بوده، با یکدیگر  کاهش بی

هماهنگی الزم را داشته باشند تا از اثرات سوء شوک قیمتی نفت بر عملکرد اقتصادی مقابله نمایند  

بهبود عملکرد  و عوای به مناطق مجاور سرریز کرده و موجب  د مثبت حاصل از صادرات نفت را 

کننده نفت باشد. از اتکا بیش از حد  متغیرهای کالن اقتصادی و توسعه هرچه بهتر کشورهای صادر

به درآمدهای نفتی خوداری نموده و عواید حاصل از صادرات نفت را در زمان شوک مثبت نفتی را  

های مرتبط با آن در جهت افزایش سطح  ی مولد مخصوصا بخش صنعت و زیر بخشها در بخش

کیفیت و حجم تولیدات داخلی با ارزش افزوده باال سرریز نمایند تا موجب کاهش نرخ بیکاری و  

کننده نفت در خصوت  ها بین کشورهای صادرافزایش نرخ رشد اقتصادی باشد. افزایش همکاری

های تولید  روز در خصوت استخراج منابع نفتی و کاهش هزینه برتر و به   هایاستفاده از تکنولوژی 

پایه مالیات غیرنفتی و   تقویت و نفت به مالی وابستگی کاهشنفت، ارائه راهکارهایی در خصوت  

 گذاری در منابع تجدید پذیر افزایش یابد. سرمایه

 تعارض منافع 

 .تعارض منافع وجود ندارد

 سپاسگزاری
عوامل پر تالش و زحمت کش در گرد آوری پژوهش فوق کمال تشکرو قدردانی را  از تمامی  
 داریم. 

Reference 

• Abu Noori, I., Mahmoudzadeh, M., & Shahreki, M. (2012). Oil 

shocks and their effects on the economy, social, economic, scientific 

and cultural monthly work and society, 158. 25-23. [In Persian] 

• Afrasiabi, M., Pahlavani, M., & Hosseinzadeh, R. (2021). 

Investigating the effects of oil revenues on regional integration in 

Iran's economy: a spatial econometric approach. Development and 

capital, 19;5(2): 1-6. [In Persian] 



 1401بهار  | 1شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |168

• Aliyu, R. S. U. (2009). Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate 

Volatility on Economic Growth in Nigeria: An Empirical 

Investigation, Research Journal of International Studies, 11: 4-15. 

• Amano, R., & Norden, S. (1998). Exchange rates and oil  prices, 

Review of International Economics, 6: 683–94. doi:10.1111/1467-

9396.00136 . 

• Asgari, H. E., & Aali, M. A. (2017). The effect of oil export on the 

convergence or divergence of GDP per capita of OPEC member 

countries with a spatial hybrid econometric approach. Quantitative 

Economic Research Quarterly,14(1):31-66. [In Persian] 

• Askari A., & Akbari, N. (2003). space econometric methodology; 

Theory and application. [In Persian] 

• Auty, R. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The 

Resource Curse Thesis. Routledge, London. 

• Awunyo-Vitor,  D., Samanhyia, S., & Bonney, B. (2018).  Do oil prices 

influence economic growth in Ghana? An empirical analysis, Cogent 

Economics &  Finance, 6: 1, 1496551, DOI: 

10.1080/23322039.2018.1496551. 

• Badeeb, R. A.,   Kenneth, R., Szulczyk, H., & Hooi, L. (2021).  

Asymmetries in the effect of oil rent shocks on economic growth: A 

sectoral analysis from the perspective of the oil curse, Resources 

Policy 74, 102326. 

• Basit, A., Khan, D., Shafiq, M., Magda, R., & Oláh, J. (2022). The 

Asymmetric Impact of Oil Price Shocks on Sectoral Returns in 

Pakistan: Evidence from the Non-Linear ARDL Approach. 

Economies, 10: 46. https:/doi.org/10.3390/economies10020046. 

• Bernanke, B. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical 

investment, Quarterly Journal of Economics, 98, 85–106. 

doi:10.2307/1885568. 

• Bruno, M., & Sachs, J. (1982). Input price shocks and the 

slowdown in economic growth: The case of UK. Rev. Econ. 

Stud, 49, 679–705 

• Cebula, R. J. (2000). A brief empirical note on impact of crude oil 

prices on domestic inflation: the case of the United States, 1965–

1999, Economia Internazionale, LIII, 449–54. 



 169                                                                   ... تحلیل اثر فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی 

• Cebula, R. J., & Michael Frewer, M. (1980). Oil imports and inflation: 

an empirical international analysis of the ‘imported inflation’ thesis, 

Kyklos, 33, 615–22. doi:10.1111/j.1467-6435. 1980.tb00716.x 

• Danesh Jafari, K., & Nazman Bahrami, J. (2021). The effect of oil 

income uncertainty shocks on the volatility of some macroeconomic 

variables in selected oil exporting countries using the PVAR 

approach. Scientific Quarterly Journal of Economic Growth and 

Development Research, 2021 Nov 27 [In Persian] 

• Elhorst, J. P. (2010). Spatial panel data models. In: Fischer MM, Getis 

A (eds) Handbook of applied spatial analysis, Springer, Berlin, 

Heidelberg and New York, 377-407. 

• Elneel, F., A., & AlMulhim, A., F. (2022). The Effect of Oil Price 

Shocks on Saudi Arabia’s Economic Growth in the Light of Vision 

2030 “A Combination of VECM and ARDL Models. Journal of the 

Knowledge Economy, Published: 11 January 2022, doi: 

10.1007/s13132-021-00841-7. 

• Fernald, J. & Trehan, B. (2005). Why hasn’t the jump in oil prices led 

to a recession? in FRBSF Economic Letter, Federal Reserve Bank of 

San Francisco, 2005–31. 

• Gamouri, M., & Amini Fard, S. N. E. (2021). Investigating the 

asymmetric effects of oil price on Iran's economic growth (Vector 

explanatory autoregression method with non-linear approach. 

Industrial Economics Research Quarterly, 2021 Aug 23;5(16):95-

110. [In Persian] 

• Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The Analysis of Spatial Association by 

Use of Distance Statistics. Geographical Analysis, 24 (3): 189-206. 

• Gylfason, T., & Zoega, G. (2006). Natural resources and economic 

growth: the role of investment. World Econ, 29 (8): 1091–1115. 

• Hailemariam, A., Smyth, R., & Zhang, X., (2019). Oil prices and 

economic policy uncertainty: evidence from a nonparametric panel 

data model. Energy Econ, 83: 40–51. 

• Hamilton, J. (1983). Oil and the  macroeconomy since World War II. 

Journal of Political Economy, 91: 221-248. 

• Hamilton, J. (1988). A neoclassical model  of unemployment and the 

business cycle. Journal of Political Economy, 96: 593-617. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#auth-Faiez_Ahmed-Elneel
https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#auth-Abdullah_Fahad-AlMulhim_
https://link.springer.com/journal/13132
https://link.springer.com/journal/13132
https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7#article-info


 1401بهار  | 1شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |170

• Hamilton, J. (1996) This is what happened to the oil price–

macroeconomy relationship. Journal of Monetary Economics, 38: 

215–20. doi:10.1016/S0304-3932(96)01282-2. 

• Hem, C., Basnet, K., & Upadhyaya, A. (2015). Impact of oil price 

shocks on output, inflation and the real exchange rate: evidence from 

selected ASEAN countries. Applied Economics, DOI: 

10.1080/00036846.2015.1011322. 

• Issa, R., Lafrance, R., & Murray, J. (2008) The turning  black tide: 

energy prices and the Canadian dollar,  Canadian Journal of 

Economics, 41: 737–59.doi:10.1111/j.1540-5982.2008. 00483.x 

• Nik Pey Pesyan, V., & Safizadeh, S. (2020). Investigating the impact 

of the tourism industry on the employment of the country's provinces 

with a panel spatial econometric approach. Quarterly journal of 

economic research and policies, 28 (93): 233-66.  [In Persian] 

• Jibril, H., Chaudhuri, K., & Mohaddes, K. (2020). Asymmetric oil 

prices and trade imbalances: does the source of the oil shock matter? 

Energy Pol, 137, 111100. 

• Kallis, G., & Sager, J. (2017). Oil and the economy: a systematic 

review of the literature for ecological economists. Ecol. Econ, 131: 

561–571. 

• Katircioglu, S. T., Sertoglu, K., Candemir, M., & Mercan, M. (2015). 

Oil price movements and macroeconomic performance: Evidence 

from twenty-six OECD countries. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 44: 257-270. 

• Khavari Falahi, S., & Salihnia. S. (2021). Examining the influence 

channels of oil price volatility on Iran's economic growth through 

some institutional, monetary and financial variables. Scientific 

Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 

11 (43): 50-31. [In Persian] 

• Khosrowshahi, S. K. (2019). Symmetrical and asymmetric effects of 

oil impulses on macroeconomic variables in Iran during the period 

2015-2016. Strategic and macro policies, 7 (25):142-63. [In Persian] 

• Kilian, L., & Vigfusson, R.J. (2011). Nonlinearities in the oil price–

output relationship. Macroeco, Dyn. 15 (S3): 337–363. 



 171                                                                   ... تحلیل اثر فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی 

• Kocaarslan, B., Soytas, M.A., & Soytas, U. (2020). The asymmetric 

impact of oil prices, interest rates and oil price uncertainty on 

unemployment in the US. Energy Econ. 104625. 

• Lesage, J. P. (1999). Spatial Econometrics. University of Toledo. 

• Liagat, M., Ashraf, A., Nisar, SH., & KHursheed, a. (2022).  The 

Impact of Oil Price Inflation on Economic Growth of Oil Importing 

Economies: Empirical Evidence from Pakistan. Journal of Asian 

Finance, Economics and Business, 9 (1): 0167–0176. 

• Mehara, M. (2014). The effects of oil revenues on Iran's economic 

growth based on endogenous structural failures. financial economics, 

8 (26):33-52 [In Persian] 

• Mohinizadeh, M., Yaori, K., Jalai, F., & Jafarzadeh, S. A. M. (2019). 

The impact of structural changes on economic welfare in Iran, the 

approach of computable general equilibrium models. Financial, 13 

(48):167-90 [In Persian] 

• Ngoc Trang, N., Ngoc Tho, X., & Thu Hong, D. T. T  (2017). The 

Impact of Oil Price on the Growth,  Inflation, Unemployment and 

Budget Deficit  of Vietnam, International Journal of 

EnergyEconomics and Policy، 7 (3), 42-49 . 

• Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section  

dependence in panels. 

• Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence 

of  cross‐section dependence. Journal of applied econometrics, 22 (2): 

265-312. 

• Pourmandbakshaish, V, M., & Sadeghi, Sh. (2020). Spatial study of 

the effect of exports and foreign direct investment on employment 

(selected countries in the MENA region). Modern economy and 

business, 1-27. [In Persian] 

• Rasche R., & Tatom, J. (1981). Energy price shocks, aggregate supply 

and monetary policy: the theory and the international  evidence. 

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 14 (1): 9-93. 

• Sachs, J. D., & Warner, A. M., (1995). Natural Resource Abundance 

and Economic Growth. Working Paper 5398. National Bureau of 

Economic Research.  

• Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1997). Natural Resource Abundance 

and Economic Growth. Center for International Development and 



 1401بهار  | 1شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |172

Harward Institute for International Development. Harvard 

University, Cambridge MA. 

• Saif Elahi, N., & Emami, N. (2017). Prepar, Tavek. Investigating and 

comparing the effect of asymmetry of oil price shocks on economic 

growth (selected oil exporting and importing countries using the 

GMM method). financial economics, 11 (38): 47-62. [In Persian] 

• Saif, E. M., & Hamidi Razi, D. (2017). Effective factors on the energy 

consumption intensity index of the country's provinces: the spatial 

dynamic panel data approach. Quarterly Journal of Energy 

Economics Studies, 13 (53): 61-103. [In Persian] 

• Samadi, Y., & Moalemi, N. (2009). Analysis of the impact of oil price 

shocks on macroeconomic variables in Iran. Researches and 

economic policies, 52 (17):5-26. [In Persian] 

• Seyed Noorani, S. M., & Khoshkalam Khosrowshahi, N. (2014). 

Natural source of oil and Iran's economic development: challenges 

and solutions. Economic magazine-monthly review of economic 

issues and policies, 13 (11): 5-30. [In Persian] 

• Shahbaz, M., Destek, M. A., Okumus, I., & Sinha, A. (2019). An 

empirical note on comparison between resource abundance and 

resource dependence in resource abundant countries. Resour, Pol, 60: 

47–55. 

• Sheikhzadeh, S. (2019). The political economy of oil and its impact 

on the social development of Iran. International relations research, 9 

(1): 243-80. [In Persian] 

• Sill, K. (2007). The macroeconomics of oil shocks. Business Review, 

Q1, 21–31. 

• Umar Bala, & Lee, Ch. (2020). Asymmetric Impacts of Oil Price 

Shocks on Malaysian Economic Growth: Nonlinear Autoregressive 

Distributed Lag Approach, Iran. Econ. Rev, 24 (4): 959-981. 

• Van der Ploeg, F., & Poelhekke, S. (2010). The pungent smell of “red 

herrings”: subsoil assets, rents, volatility and the resource curse. J. 

Environ. Econ. Manag, 60 (1): 44–55. 

• Zendi GHaleh Nandi, P. (2021). The impact of global oil prices on 

economic growth, inflation, unemployment and budget deficit in Iran. 

Economics and business research paper, 12 (21). [In Persian] 

• https://unctadstat.unctad.org  

https://unctadstat.unctad.org/

