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Abstract  

The discussion about the impact of natural resources on the economic growth 

of countries has a long history, but in the last 50 years, along with the 

occurrence of some problems in countries with natural resources, various 

explanations of the impact of natural resources on the economic growth of 

countries have been presented. There is no single approach to the causes of 

the resource curse. Among the various approaches that have been presented 

about the causes of the resource curse, those that emphasize the role of 

institutions and human capital have received more attention. Perhaps, at first, 

there is an idea that abundant income from natural resources creates wealth 

for a country and leads to economic progress. Therefore, natural resources can 

be an important factor in accelerating investment and economic growth, but 

some empirical observations show the opposite of this claim. Many countries 

rich in natural resources have not been able to obtain the necessary benefits 

for their economy from the opportunity created by the income from natural 

resources, that is, while the abundance of potential natural resources could 

have increased exports and foreign exchange earnings in the economies. 

benefits from natural resources and therefore it was expected that these 

countries would have high economic growth, but in reality, this has not 

happened. This conflict between theory and experience has caused many 
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efforts to explain the causes of the negative relationship between economic 

growth and natural resources. Existing empirical studies state that natural 

resources indirectly have negative and inhibiting effects on economic growth 

and development, and the abundance of resources in most cases indirectly 

causes certain deviations and trends in the economy and thereby causes 

economic backwardness. to be The natural resource curse reflects the fact that 

natural resources prevent the development of good institutions, and countries 

gifted with natural resources have the lowest quality of institutions due to the 

development of corrupt practices. In the economic literature, mainly two types 

of natural resource effects on economic performance have been identified: a 

direct effect and an indirect effect. The indirect effect is mainly done through 

the quality of institutions and human capital. Considering the explanations 

provided regarding the abundance of natural resources in countries and their 

relationship with economic growth, considering the role of the quality of 

institutions and human capital in the economic growth of countries, in this 

regard, in this research, the impact of the abundance of natural resources on 

the economic growth of countries The developing selection, considering the 

role of institutional quality and human capital, during the years (1990-2018), 

has been studied using the auto- regression method with extended intervals of 

the PMG-ARDL panel. To estimate and analyze the model, we used the 

econometric method of the research model as well as experimental estimates. 

The econometric process related to the data includes six stages, the Manai test, 

the long-term relationship detection test (Pedroni), the collinearity test, and 

the short-term relationship test. The duration of the ARDL-PMG method 

model is the long-term relationship test of the ARDL-PMG method model, the 

test term relationship test of the ARDL-PMG method model, and the test of 

the normal distribution of the disturbance components of the model. The 

results of the panel data estimation with ARDL-PMG show that if there is a 

percent increase in the logarithm of income The results of panel data 

estimation with ARDL-PMG show that if there is a one percent increase in the 

logarithm of income Natural resources, the logarithm of economic growth in 

the long term decreases by 0.01 percent. In other words, with the increase in 

the share of natural resources in the gross domestic product, economic growth 

has decreased in the studied periods. Another result of the research is that with 

a one percent increase in the logarithm of the institutional quality index, the 

logarithm of economic growth increases by 0.089 percent. In other words, 

applying good governance and creating appropriate laws has caused economic 
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growth. Another result obtained from this research is that with an increase of 

one percent in the logarithm of total investment, the logarithm of economic 

growth increases by 0.119 percent. That is, with the increase of new 

investment, the GDP increases, and considering that investment is one of the 

components of the GDP, it is obvious that with its increase, we will witness 

economic growth and production. The last result of the research is that with a 

one percent increase in the logarithm of the human capital index, the logarithm 

of economic growth increases by 0.582 percent. Investment is considered the 

main factor of economic progress and it consists of all the costs that lead to 

maintaining, maintaining, or increasing production capacities, as well as 

generating income. These costs do not only include material investment in 

facilities, equipment, inventory of warehouses, and development of natural 

resources but also include human investment, research, and development, 

education, and labor force relocation. And according to the findings of the 

research, it seems that the abundance of natural resources through the 

backwardness of human capital and the weakness of governing institutions 

have caused the backwardness of the studied countries in development. For 

this purpose, according to the results of the research that evaluated the impact 

of human capital on economic growth, on this basis, it is suggested that 

governments and households should try to improve the level of health and 

wellness, scientific knowledge, and skills of the workforce and increase the 

level of people's well-being. Also, due to the ineffectiveness of governments 

in fighting corruption and rent-seeking, clarifying and creating a proper 

process for the proceeds from the sale of natural resources and the costs 

incurred from these resources can reduce the negative impact of natural 

resources to some extent. As a suggestion, public awareness of the income and 

expenditure of natural resources, as well as the creation of an independent 

fund for the revenues obtained in this way and transparent management, the 

fund can be effective in economic growth. It is suggested that governments 

create the necessary groundwork to attract domestic and foreign investment. 

Keywords: Economic Growth, Institutional Quality, Human Capital, Natural 

Resources abundance, ARDL-PMG method 

JEL Classification: D02, J24, O47, C32, Q33
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تاثیر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در 

 نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی حال توسعه با در 

 ی  مهدیه محمد
اقتصادی،  کارشناس ارشد اقتصادیگروه    علوم  ، اقتصاد و مدیریتدانشکده    ،علوم 

 ، ایرانتبریز، تبریزدانشگاه 
  

   سید کمال صادقی
، دانشگاه  اقتصاد و مدیریتدانشکده  ،علوم اقتصادی گروه  اقتصادی، علوم  دانشیار

 ، ایران تبریز، تبریز
  

 چکیده
یکی از مباحثی که در حال حاضر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، وفور منابع طبیعی 

در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی فراوان هستند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر  

است گرفته  قرار  مطالعه  مورد  اقتصادی  رشد  بر  طبیعی  منابع  مطا  وفور  از  برخی  تجربی  که  لعات 

در حقیقت بسیاری از   .موجود، نشان دهنده رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است

اند از فرصت ایجاد شده ناشی از درآمدهای حاصل از منابع  کشورهای غنی از منابع طبیعی نتوانسته

مقاله بررسی تاثیر وفور منابع  هدف این    طبیعی، منافع الزم را برای اقتصاد کشور خود کسب کنند. 

طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و  

است. طبق نتایج به دست آمده، درآمد منابع طبیعی بر   1995-2019سرمایه انسانی، طی دوره زمانی 

دار دارد وکیفیت نهادی، مجموع  رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا  

تاثیر  سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه  انسانی  گذاری و شاخص سرمایه 

رسد که فراوانی منابع طبیعی از طریق  های تحقیق، به نظر میمثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته

اعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه  های حاکمیتی بعقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهاد 

  است. از توسعه شده 

 -ARDL)وفور منابع طبیعی، روش    ،رشد اقتصادی، کیفیت نهادی، سرمایه انسانی ها:کلیدواژه

PMG)  
 JEL: 33, Q32, C47, O24J, 02D بندیطبقه
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  مقدمه
تحت را  اقتصادی  رشد  امروزه  که  مسائلی  از  قرار  یکی  در  داده تاثیر  طبیعی  منابع  وفور  است، 

طور گسترده تاثیر وفور  کشورهایی است که از این مزیت برخوردار هستند. در ادبیات اقتصادی به

در اکثر این مطالعات تاثیر منفی وفور است.منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته

اقتصادی کشور بر رشد  طبیعی  دارنده آن  منابع   ,Saches & Warner)   است تاکید شده های 

های  توانست عامل افزایش صادرات و درآمد یعنی در حالی که وفور منابع طبیعی بالقوه می  .(1995

رفت این کشورها از رشد اقتصادی  مند از منابع طبیعی شود و لذا انتظار میهای بهره ارزی در اقتصاد

 است. ه باالیی برخوردار باشند، ولی در واقع چنین نشد

های  درمورد این که دلیل اصلی این رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی چیست، تحلیل

های مختلفی  بین تفسیررویکرد واحدی درباره علل نفرین منابع وجود ندارد.  متفاوتی وجود دارد و  

ها و سرمایه انسانی  نهاد  هایی که تاکید بر نقشکه درباره علل نفرین منابع بیان گردیده است. تفسیر

ها بر  و در حالی که برخی از تبیین  دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و قدرت بیشتری دارند 

کنند و بر نقش کارآفرینان تاکید دارند، گروهی دیگر بر مسائل نهادهای بخش خصوصی تمرکز می

کند که منابع طبیعی طبیعی این واقعیت را منعکس مینفرین منابع    ورزند.در واقعحکمرانی تاکید می

نهاد  توسعه  میاز  جلوگیری  خوب  در    .( Ebadi & Niko Nesebeti, 2011)  کندهای 

پایین می حقیقت را  نهادها  کیفیت  طبیعی  بسیار ضعیف منابع  اقتصادی  عملکرد  به  منجر  و    آورند 

یر در دموکراتیک سازی،کاهش  یعی با تغدهند که منابع طبینشان می  شده،انجام  شوند. مطالعاتمی

آزادی  قانونسطح  حاکمیت  تضعیف  مدنی،  می،  های  کاهش  را  نهادها   & Lite)  دهد کیفیت 

Weidmann, 1999; Isam & et al, 2005 and Sala-I-Martin & Subramanian, 2008 

داده   Lite &Weidmann (1999)  عالوه به .( که  نشان  طبیعی اند  منابع  از  غنی  کشورهای 

به دلیل این  منابع طبیعی همچنین توسعه نهادی را    .کشورهایی هستند که باالترین میزان فساد را دارند

دولت ها از منابع طبیعی برای جلب رضایت مخالفان، مسئولیت عمومی و مقابله با فشارها برای  که  

 Isam & et al, 2005 and Sala-I-Martin)کندتضعیف می  کنند، میاصالح نهادی استفاده  
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& Subramanian, 2008  .)عالوه  به(Saches & Warner (1995   اند که کشورهای  نشان داده

از نظر منابع طبیعی کشورهایی هستند که از کمترین کیفیت موسسات برخوردار هستند. این به    غنی

های فاسد و در نتیجه ناکارآمدی  ت این دلیل است که فراوانی منابع طبیعی به طورکلی به توسعه فعالی

  های جنگ  باالی  خطر  طریق  از  اول  وهله  در  نهادی   گذارد. به همین ترتیب نفرینتاثیر می  هانهاد

                           .                                                                  (Collier & Hoffler, 2005)  شودع آشکار میمناب از  غنی کشورهای در داخلی

،  نهادی و حتی محیطی مختلفی بسیج شدند  ،سیاسی،  عوامل اقتصادیمسئله،  نابراین برای توضیح این  ب

اند،کشورهای دارای  مند شده دهد کشورهایی که از منابع طبیعی بهره ولین گروه مطالعات نشان میا

طور  همان .(and Ledarman & Maloney, 2007  Gilfason, 2001)  سرمایه انسانی باال هستند

دارد بستگی  موسسات  کیفیت  به  طبیعی  منابع  تاثیر  که  هستند  معتقد  دیگر  در حقیقت    .که گروه 

اند از فرصت ایجاد شده ناشی از درآمدهای حاصل  بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی نتوانسته

  طبیعی   منابع   از   که  در واقع کشورهایی  کسب کنند. یعنیاز منابع، منافع الزم را برای اقتصاد خود  

  هستند   مواجه   کشورها  سایر  به   نسبت  کمتری  رشد   نرخ  با  متوسط  بطور  هستند  برخوردار  فراوان

(Mehlum & et al, 2006 and Sala-I-Martin & Subramanian, 2008)   . 

عملکرد اقتصادی مشخص شده  با این حال در ادبیات اقتصادی عمدتا دو نوع تاثیر منابع طبیعی بر  

مستقیم. در واقع اثر غیرمستقیم به طور عمده از طریق کیفیت  یک اثر غیر  و   است: یک اثر مستقیم 

 .شودموسسات و سرمایه انسانی انجام می 

با نظر به توضیحات ارائه شده در خصوص وفور منابع طبیعی در کشورها و رابطه آن با رشد اقتصادی،  

کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در رشد اقتصادی کشورها، تحقیق حاضر به دنبال  با توجه به نقش  

اقتصادی بیست کشور  بر رشد  تأثیر فراوانی منابع طبیعی  با در نظر    1یافتن  منتخب در حال توسعه: 

جا که مسئله بالی وفور منابع طبیعی در  از آن  .باشدگرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی می

 

کشورهای منتخب کشور شامل: )آرژانتین، الجزایر، برزیل، مصر، اندونزی، هند، ایران، اردن، مراکش،   .1

 ن، فیلیپین، روسیه، تونس، ترکیه، ونزوئال و آفریقای جنوبی(مکزیک، مالزی، نیجریه، عمان، پاکستا
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های متکی به منابع طبیعی بیشتر موضوعیت دارد، لذا بررسی دقیق و شناخت رابطه بین فراوانی  داقتصا

 منابع طبیعی و رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.  

مطالعات زیادی در رابطه با تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در ایران و جهان انجام شده ولی  

زمان تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی رابطه با بررسی هممطالعات معدودی در 

و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی انجام شده و اکثر مطالعات انجام شده به صورت رگرسیون خطی  

 . است ARDL- PMG است که این تحقیق با استفاده از  روش

تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب  در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی  

های  در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی )به عنوان مهمترین کانال

گذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی( است. تأثیرات بین منابع طبیعی و کیفیت موسسات از  اثر

بررسی مییک سو و منابع طبیعی و سرم این مدل  از سوی دیگر در  انسانی  تواند  که می شود.ایه 

مسئوالن اقتصادی کشورها را در بهبود اثرات وفور منابع بر رشد اقتصادی یاری نماید. از این رو به  

منظور تبیین و بررسی دقیق و موشکافانه دالیل بالی وفور منابع طبیعی، انجام این مطالعه ضروری  

 است.

سازماندهی تحقیق حاضر به این صورت است که این تحقیق از شش بخش تشکیل شده که در ادامه  

پردازیم و در بخش سوم به روش و  به بررسی پیشینه مطالعات تجربی در مورد موضوع تحقیق می

پیشنهادات  های پژوهش پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و  تصریح مدل و در بخش چهارم به یافته

 شود. ارائه می

 پیشینه مطالعات تجربی 

المللی  با عنوان )نفت، نوسانات و موسسات: شواهد بین   El-Anshasy & et al (2017)  ایدر مقاله

کننده عمده  کشور تولید 17ای از و نمونه  1961- 2013از تولید کنندگان عمده نفت( در بازه زمانی 

 ،(CS-ARDL)شده مقطعی آن  و نسخه تقویت  (ARDL)  گرسیون پانلراستفاده از روش اتونفت با

مدت درآمد نفت و نوسانات آن بر رشد اقتصادی و همچنین نقش نهادها در  به بررسی اثرات بلند
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با پاسخثباتی در درآمد این رابطه پرداخته و استدالل کردند که  بی نفتی همراه  های ضعیف های 

 انگیزد، نه فراوانی درآمدهای نفتی را. دوکس نفرین منابع را بر میثباتی، پارادولت به این بی

  ای تحت عنوان منابع طبیعی و رشد اقتصادی در آفریقا: نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، در مقاله

(Oumarou Zalle (2018    به تجزیه و تحلیل اثرات مشروط وابستگی منابع طبیعی به سرمایه انسانی

با استفاده   2000-2015کشور آفریقایی طی دوره زمانی    29ها بر رشد اقتصادی برای  نهادو کیفیت  

پرداختند که با در نظر گرفتن تعامل بین    های گسترده پانلیرگرسیون خود توضیحی با وقفهروش  از  

یجه  منابع طبیعی و سرمایه انسانی از یک سو و منابع طبیعی و کیفیت نهادی از سوی دیگر، به این نت 

کشور در  طبیعی  منابع  از  استفاده  برای  مناسبی  اهرم  انسانی،کوپه  سرمایه  فساد  که  های  رسیدند 

 آفریقایی است.

ای تحت عنوان )فراوانی منابع طبیعی، کیفیت نهادی و توسعه تولید: شواهدی از کشورهای  در مقاله

کیفیت نهادی را بر عملکرد تاثیرات اجاره منابع طبیعی و    Amiri & et al (2019)غنی از منابع(  

ها از  کند. این داده های قابل تجارت و غیر قابل تجارت در کشورهای غنی از منابع ارزیابی میبخش

کشور غنی از منابع طبیعی و دارای سطوح مختلف کیفیت   28پانل از  هایو مدل داده  2016-2000

نتایج برآورد مدل نشان مینهادی را بررسی می  های وابسته به منابع  که در مورد اقتصاددهد  کند. 

افزایش می نسبت  این  باشد.  طبیعی،  داشته  نهادی وجود  کیفیت  از  باالیی  که سطح  این  یابد مگر 

کند که، ساختار نهادی کارآمد در کشورهای مبتنی بر  برآوردهای مختلف رگرسیون پانل تایید می

منابع طبیعی، عملکرد بخش تولید را در این    منابع طبیعی، از طریق کاهش اثرات پدیده لعن وفور

 بخشد. اقتصادها بهبود می

ای با عنوان تاثیر جهانی شدن، وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی: شواهد سی  در مقاله

تاثیر رشد    Heidar zeidi & et al (2019)  ،1990-2016های  طی سال  ( (OECDو یک کشور  

کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تاثیر جهانی شدن، منابع طبیعی    اقتصادی و سرمایه در

های اقتصاد سنجی را برای  ای از تکنیکو سرمایه انسانی را بر توسعه مالی بررسی کردند و مجموعه

اند. نتایج روش همگرایی  های صفحه به کار گرفتهکنترل مسائل وابستگی مقطعی و ناهمگنی در داده 
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های مطالعه است. نتایج تجربی به طور مداوم به روز و اصالح  ابطه طوالنی مدت بین متغیرنشانگر ر

شده. روش حداقل مربعات معمولی تاثیر مثبت و قابل توجهی از جهانی سازی، منابع طبیعی و سرمایه  

ن،  انسانی بر توسعه مالی دارد. نتایج تحلیل علیت دومیترسکو و هورلین اثرات بازخورد جهانی شد

کند. منابع  رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را بر متغیر وابسته یعنی توسعه مالی تایید می

شود. شود و توسعه مالی باعث سرمایه انسانی میطبیعی باعث افزایش توسعه مالی به روشی مثبت می

یشتر موسسات  های جلوگیری از حمایت از جهانی سازی و حرکت سرمایه انسانی، توسعه بسیاست

 شود. مالی از طریق فرهنگ جهانی شده و استفاده موثر از منابع طبیعی توصیه می

ای با عنوان )فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده  در مقاله 

رابطه میان فراوانی منابع    Behbodhi & et al (2008)های تابلویی،  نفت( با استفاده از روش داده 

صادر کشورهای  گروه  دو  در  را  اقتصادی  رشد  با  انسانی  سرمایه  و  خام  طبیعی  نفت  اصلی  کننده 

-200۴نفتی( در دوره  غیر  هایکننده نفت خام )اقتصاد)اقتصادهای نفتی( و کشورهای دیگر صادر

و  1970 داده  قرار  بررسی  نتیجه رسیدند  مورد  این  بازسرمایه  که   به  و درجه  فیزیکی  بودن  گذاری 

اقتصادی، تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه  

منفی    ،است، تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتیاز کشورهای مورد بررسی داشته

اند که سرمایه انسانی از عوامل اصلی  گیری کرده و نتیجه استنفتی مثبت بوده و برای کشورهای غیر

کننده نفت است که در این  کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادر

 کنند.رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و باالیی را تجربه نمیکشورها به

 (Hadian & Mir Hashemi Dehnavi (2017  ،  به بررسی منابع طبیعی و رشد اقتصادی: آزمون

ی منابع  کشور در حال توسعه صادر کننده  16نظریه فشار بزرگ در کشورهای در حال توسعه برای 

  ( SUR)های به ظاهر نامرتبط  پرداختند و از روش رگرسیون  1996- 2013طبیعی طی دوره زمانی  

نتایج این مطا لعه نشان داد که در کشورهای آرژانتین، برزیل و  برای برآورد مدل استفاده کردند. 

مکزیک رونق منابع طبیعی به عنوان یک عامل فشار بزرگ باعث افزایش رشد اقتصادی شده است،  
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های رونق کاهش معنی داری  اما در کشورهای بولیوی، الجزایر و اندونزی رشد اقتصادی بعد از سال

 است.داشته 

 روش و تصریح مدل 
این   تأثیر  به   پژوهش در  بررسی  منتخب  منظور  بیست کشور  اقتصادی  بر رشد  منابع طبیعی  فراوانی 

، بر مبنای مباحث تئوریک و  حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی در

تجربی معرفی  ،مالحظات  روش  مدل  به  وقفهشده  با  توضیحی  خود  پانلی رگرسیون  گسترده    های 

(ARDL -PMG)  های پانل دیتا با اثرات فردی،  در صورت استفاده از مدل.  شودتخمین زده می

برآورد   روش  از  و    ARDLاستفاده  توضیحی  متغیرهای  بین  همبستگی  وجود  دلیل  به  استاندارد، 

دار و ناسازگار خواهد بود. این تورش نه  اجزای خطا نتایج صحیحی نخواهد داشت و برآورد تورش

رود. برای تصحیح این مشکل در پانل دیتا با  افزایش ابعاد زمانی و نه با افزایش مقاطع از بین نمیبا  

 & Pesaran, Smithکه توسط    PMGبعد زمانی بزرگ و بعد مقطعی نسبتا بزرگ از برآورد  

Shin (1999)  د  بر رش  یعیمنابع طب  میمستقری و غ  میمستق  ریمدل تأث  نیا  شود.ارائه شد استفاده می

  ت یفعال  ی مختلف نهاد  ی هاطیمختلف در مح  ی از آنجا که کشورهاو    کندیرا برجسته م  یاقتصاد

استفاده    یا، مناسب است که از برآورد کننده   ستند یبرخوردار ن  یکسانی  یعیکنند و از منابع طبیم

  ن یو در ع  ردیمدت را در نظر بگبلند  یهاییایمدت و پوکوتاه   یهاییایپو  نیب  زیکه امکان تما  میکن

  ح یرا ترج  PMGاست که برآوردگر    لیدل  ن ی. به همردیگدر نظر ب  زیکشورها را ن  یحال ناهمگون

دلیل بررسی کشورهای منتخب در حال توسعه داشتن استاندارد زندگی و توسعه سرمایه  .  میدهیم

در    رود.ر میانسانی نسبتا پایین بوده که از عوامل مهم کندی رشد اقتصادی در این کشورها به شما

تابع ارائه شده در این تحقیق با استناد بر   شود و استفاده می 1ایویوز افزارها از نرم تحلیل داده  و  تجزیه

که    باشدصورت زیر میبه    Oumarou Zalle (2018)مبانی نظری و مطالعات تجربی به ویژه مقاله  

 در آن:

 

1. Eveiws 
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: L𝐺𝑑𝑝𝑖,𝑡  لگاریتم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور  Iم در زمان  اt م، تولید ناخالص داخلی ا

شود.  در کشورهای منتخب در حال توسعه، با استفاده از میانگین تولید در این کشورها محاسبه می

 باشد. می 2010واحد تولید ناخالص داخلی، دالر به قیمت های ثابت سال 

Lres-nat:  منابع طبیعی در کشور  لگاریتم درآمد  I  ام در زمانt  ام، با توجه به وجود اطالعات منابع

صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، درآمد حاصل از منابع طبیعی با واحد سنجش  طبیعی به 

 شود. درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب در حال توسعه محاسبه می

LInst:    نهادی در کشور لگاریتم شاخص کیفیت  Iم در زمان  اtم. محاسبه و استخراج شده از میانگین  ا

 های حاکمیت جهانی در کشورهای منتخب. مولفه مورد عمل بانک جهانی با عنوان شاخص  6

(1 ) 

𝛥𝑙𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡

= 𝛽𝑖𝑜 + 𝜙𝑖𝑙𝑔𝑑𝑝𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖1𝑙𝑟𝑒𝑠
− 𝑛𝑎𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖2𝑙𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖,𝑡−1

+ 𝛽𝑖3𝑙𝐾𝐻𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖4𝑙𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡−1

+ 𝛽𝑖5𝑙𝑟𝑒𝑠 − 𝑛𝑎𝑡 × 𝑙𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖,𝑡−1

+ 𝛽𝑖6𝑙𝑟𝑒𝑠 − 𝑛𝑎𝑡 × 𝑙𝐾𝐻𝑖,𝑡−1

+ ∑ 𝜆𝑖𝑗
∗ ∆𝑙𝑔𝑑𝑝𝑖,𝑡−𝑗 +

𝑝−1

𝑗=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑗
1 ∆𝑙𝑟𝑒𝑠 − 𝑛𝑎𝑡𝑖,𝑖𝑗

𝑞−1

𝑗=0

+ ∑ 𝛿𝑖𝑗
2 ∆𝑙𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖,𝑡−𝑗

𝑞−1

𝑗=0

+ ∑ 𝛿𝑖𝑗
3 ∆𝑙𝐾𝐻𝑖,𝑡−𝑗

𝑞−1

𝑗=0

+ ∑ 𝛿𝑖𝑗
4 ∆𝑙𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞−1

𝑗=0
 

 

LKH: لگاریتم شاخص سرمایه انسانی در کشورi ام در زمانt  ام. این شاخص با استفاده از درصدی

 شود.ی کشورهای منتخب در حال توسعه محاسبه مینام کننده در دوره متوسطهازجمعیت ثبت 
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LInv  :گذاری در کشورلگاریتم مجموع سرمایهi  ام در زمانt،گذاری  میانگین مجموع سرمایه  ام

در کشورهای منتخب در    یداخل  مستقیم  یگذارهیو سرما  یخارج  میمستق  ی هایگذارهیسرما یعنی  

   شود.محاسبه می 2010های ثابت سال حال توسعه با واحد سنجش دالر به قیمت 

:휀𝑖𝑡  خطا متغیر  𝜇𝑖،:عبارت  ضرایب  ثابت  وابستهاثرات  𝛿𝑖𝑗:،های 
∗ در    ضرایب  بردار 

 λ𝑖𝑗:ام،iکشور
 ام. iضرایب متغیرهای وابسته عقب افتاده که مقیاس پذیر هستند، در کشور∗

 ها  یافته

ها به روش اقتصاد سنجی مدل تحقیق و نیز برآوردهای تجربی پرداختیم  برای اثبات صحت فرضیه

آزمون مانائی، آزمون تشخیص روابط  ها شامل شش مرحله، سنجی مربوط به داده که فرآیند اقتصاد

هم آزمون  )پدرونی(،  کوتاه بلندمدت  روابط  آزمون  روشخطی،  مدل  ،  ARDL-PMG  مدت 

 آزمون توزیع نرمال اجزای اخالل مدل، است.   ،ARDL-PMGآزمون روابط بلندمدت مدل روش  

-نتایج داده شده  1های تحقیق را مورد بررسی قرار دادیم. در جدول در مرحله نخست، مانایی متغیر

 .ستا

 نتایج آزمون مانایی متغیرها با روش ایم، پسران و شین . 1جدول

 متغیر آماره تی  احتمال آماره تی نتیجه

 LGDP 32025/2 9898/0 نامانا

 LNS - 63297/1 0512/0 نامانا

 LINST - ۴8137/0 3151/0 نامانا

 LINV - 15811/0 ۴372/0 نامانا

 LHCI 6۴۴83/0 7۴05/0 نامانا

 : محاسبات پژوهش مأخذ

درصد نامانا    95دهد که تمامی متغیرها در فاصله اطمینان  نتایج آزمون ایم، پسران و شین نشان می

 هستند. 

می  2نتایج جدول   از روش  نشان  استفاده  برای  مانا هستند.  تفاضل  با یک  متغیرها  تمامی  که  دهد 

(ARDL-PMG)    باشد. روش داشته  وجود  مدل  در  بلند مدت  و  کوتاه مدت  روابط  است  الزم 

  مدت بدین صورت است که متغیر وابسته بایستی در سطح نامانا باشد تشخیص وجود روابط کوتاه 
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((Monjazeb & Nosrati, 2017  .  شرط در مدل حاکم است و متغیر تولید ناخالص داخلی  این

 گیرد. باشد. برای تشخیص وجود روابط بلندمدت در مدل آزمون پدرونی انجام میدر سطح نامانا می

 نتایج آزمون مانایی متغیرها با یک تفاضل با روش ایم، پسران و شین . 2جدول 

 متغیر آماره تی  احتمال آماره تی نتیجه

 LGDP - 32۴2/11 0000/0 مانا

 LNS - 2236/1۴ 0000/0 مانا

 LINST - 37۴8/16 0000/0 مانا

 LINV - 3597/15 0000/0 مانا

 LHCI - 273۴/10 0000/0 مانا

 : محاسبات پژوهش مأخذ

 ها را آزمون کردیم. در مرحله دوم، وجود ارتباط بلند مدت یا هم انباشتگی بین متغیر

 پدرونی نتایج آزمون  . 3جدول 

 آماره  ضریب  حتمالا آماره  ضریب  احتمال
2961/0 53565۴ /0 Panel v-Statistic 

Weighted 
011۴/0 277890 /2 PANEL V 

7735/0 

 

750326 /0 Panel rho-Statistic 

Weighted 
055۴/0 59۴350 /1 - PANEL 

RHO 

0006/0 219812 /3 - Panel PP-Statistic 

Weighted 
0000/0 22589/10 - PANEL PP 

0002/0 523938 /3 - Panel ADF-

Statistic Weighted 
0000/0 70۴213 /6 - PANEL 

ADF 
   9638/0 692۴87 /1 GROUP 

RHO 
   0000/0 537517 /۴ - GROUP PP 

   0002/0 608517 /3 - GROUP 

ADF 
 : محاسبات پژوهش مأخذ

درصد    5  زیردارای احتمال  آماره    11از  آماره    7  پدرونی،  آزمون  آمده ازدستهب   توجه به نتایجبا

توان از  میدهد که بین متغیرهای تحقیق روابط بلندمدت وجود دارد و  می  باشند. این نتیجه نشانمی

 های تخمین بلندمدت استفاده نمود. روش

 ها را بررسی کردیم. در مرحله سوم، وجود روابط هبستگی )هم خطی( میان متغیر
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 ن متغیرهای توضیحی مدل خطی بیآزمون هم. 4جدول
سرمایه  

 انسانی 

مجموع 

 گذاری سرمایه 

کیفیت  

 نهادی 

درآمد منابع  

 طبیعی

 متغیر

 درآمد منابع طبیعی  1 - 0/ 360757 0/ 1۴۴525 0/ 081722

 کیفیت نهادی  - 0/ 360757 1 0/ 108581 0/ 371078

 گذاری مجموع سرمایه  0/ 1۴۴525 0/ 108581 1 0/ 170038

 سرمایه انسانی  0/ 081722 0/ 371078 0/ 170038 1

 : محاسبات پژوهش مأخذ

در مرحله چهارم، پس از مطالعه و بررسی مدل و فراهم شدن شرایط الزم برای تخمین مدل با استفاده  

وقفه  با  به آزمون روابط کوتاه مدت مدل روشاز خودرگرسیونی  پانلی،  -ARDL  های گسترده 

PMG .پرداختیم 

 ARDL-PMG نتایج نهایی روابط کوتاه مدت مدل به روش. 5جدول 
 متغیر ضریب  انحراف استاندارد  آماره تی  احتمال آماره تی

0002/0 ۴۴315/21 005350 /0 11۴731 /0 COINTEQ01 

0001/0 ۴۴265/32 00098/0 003179 /0 D(LNS) 

07۴2/0 692959 /2 001960 /0 005278 /0 D(LINST) 

0000/0 5520/383 000788 /0 302133 /0 D(LINV) 

0018/0 63305/10 - 0118۴2 /0 125917 /0 - D(LHCI) 

3357/0 1۴3907 /1 - 832۴۴0 /1 0961۴2 /2 - C 

0000/0 20۴ /1712 - 0000131/0 002238 /0 - 1@TREND 

 پژوهش : محاسبات مأخذ

نتیجه  بهاولین  آید این است که خودتوضیحی متغیر وابسته تا یک  دست میای که از تخمین مدل 

سال متوالی    1گونه تغییر در تولید ناخالص داخلی در سال جاری تا  دوره ادامه دارد. یعنی اثرات هر 

 

های سری زمانی ممکن است از یک روند در طول دوره مورد مطالعه تبعیت کنند.روند در  های دارای دادهمدل .1

 شود.می نمایش داده  TREND@ها با نرم افزار
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-نهادی و مجموع سرمایهمشهود خواهد بود. در کوتاه مدت متغیرهای درآمد منابع طبیعی، کیفیت 

اند. در مقابل تاثیر شاخص سرمایه انسانی بر تولید  گذاری اثر مثبت و معنادار بر متغیر وابسته گذاشته 

 ناخالص داخلی منفی است.  

در مرحله پنجم، با توجه به نتایج آزمون پدرونی و اثبات وجود روابط بلند مدت، روابط بلندمدت  

 است. ارائه شده  ARDL-PMGمدل روش  مدل با آزمون روابط بلندمدت

 ARDL-PMG نتایج نهایی روابط بلندمدت مدل به روش  . 6جدول
 متغیر ضریب  انحراف استاندارد  آماره تی  احتمال آماره تی

0398/0 063631 /2 - 005005 /0 010328 /0 - LNS 

0117/0 53۴523 /2 03537۴ /0 089656 /0 LINST 

0000/0 5۴7118 /9 020896 /0 199۴99 /0 LINV 

0000/0 392237 /7 07881۴ /0 582609 /0 LHCI 

 : محاسبات پژوهش مأخذ

اقتصادی   رشد  بر  طبیعی  منابع  درآمد  منفی  تاثیر  دهنده  نشان  بلندمدت  تخمین  از  حاصل  نتایج 

گذاری و سرمایه انسانی بر رشد  باشد. تاثیر کیفیت نهادی، مجموع سرمایهکشورهای مورد مطالعه می

 شود.  اقتصادی مثبت و معنادار گزارش می

آوری شده، مربوط به یک جامعه آماری نرمال در مرحله ششم، برای تعیین این که آیا نمونه جمع

 برا( انجام شد. -است، آزمون توزیع نرمال اجزای اخالل مدل )جارک

 هش: محاسبات پژو مأخذبرا                    -مون نرمال جارک  نتایج آز. 7نمودار 
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Series: Standardized Residuals

Sample 1995 2019

Observations 480

Mean      1.74e-08

Median  -0.000474

Maximum  0.544000

Minimum -0.505297

Std. Dev.   0.057328

Skewness   0.869582

Kurtosis   46.86142

Jarque-Bera  0.547535

Probability  0.760509
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 گیری بحث و نتیجه 

فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و  تأثیر  در مقاله حاضر،  

به روش   1995  -2018برای بیست کشور منتخب در حال توسعه و برای بازه زمانی  ،  سرمایه انسانی

با وقفه  و    مورد بررسی قرار گرفت  ARDL -PMG  های گسترده پانلیرگرسیون خود توضیحی 

این است که در صورت افزایش  بیانگر    ،ARDL-PMGهای تابلویی با  نتایج حاصل از برآورد داده 

درصد کاهش    01/0یک درصد در لگاریتم درآمد منابع طبیعی، لگاریتم رشد اقتصادی در بلندمدت  

خالص داخلی، رشد اقتصادی در مقاطع  یابد. به عبارت دیگر با افزایش سهم منابع طبیعی در تولیدنامی

و با  های توسعه در ابتدا بر رشد اقتصادی تأکید داشته  تئوری مورد مطالعه کاهش پیدا کرده است.  

اما    دانستند.اطمینان وجود منابع طبیعی را برای رسیدن به رشد مناسب و توسعه همه جانبه موثر می

نجام شده در کشورهای در حال توسعه از جمله  نتایج به دست آمده از مطالعات نظری و تجربی ا

های اخیر که هدف خود را رشد قرار داده بودند، نشان  کشورهای آمریکای التین و آفریقا در سال

و  وجود درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در بسیاری از کشورها باعث توسعه نگردیده دهد که می

منابع نفتی  علیرغم موفقیت نسبی آنها در رشد اقتصادی، وضعیت آنها چندان بهبود نیافته است، زیرا 

های اقتصادی و سیاسی گردیده و توسعه کشورهای  باعث فساد گسترده در حاکمیت و ایجاد رانت 

العات  دارای منابع طبیعی به نفع جاه طلبی و قدرت طلبی حاکمیت به کنار گذاشته شده است.. مط

توان  زیادی وجود دارد که نشان دهنده رابطه منفی درآمد منابع طبیعی و رشد اقتصادی است که می

 & Saches & Warner (2001)  ،(Gilfason (2001،  (John (2011  ،Ahmed  به مطالعات

et al (2016)  ،(Oumarou Zalle (2018،  (Sameti & et al (2007)    وHadian & Mir 

Hashemi Dehnavi (2017)    در حاکمیت  مخرب  نقش  به  مطالعات  این  تمامی  نمود.  اشاره 

 رسیدن به توسعه از طریق ایجاد فساد و رانت گسترده اشاره دارند. 

از نتایج دیگر پژوهش این است که با افزایش یک درصد در لگاریتم شاخص کیفیت نهادی، لگاریتم  

عبارت دیگر اعمال حاکمیت خوب و ایجاد قوانین   یابد. بهدرصد افزایش می 089/0رشد اقتصادی 

 است.مناسب باعث رشد اقتصادی شده 
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Haggard &Tied (2011)  در ارتباط با حاکمیت قانون و رشد اقتصادی به این نتیجه رسیدند که  

با بسیار  پیشرفته  و  در کشورهای صنعتی  آنها  میان  درحال  الترارتباط  است  از کشورهای    .توسعه 

ب هم بردن شاخصهچنین،  اجزای گسسته شاخص حاکمیت  ی  های کلکار  از  بهتر  قانون  حاکمیت 

 ست که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. ا قانون

نتیجه دیگری که از این تحقیق بدست آمد این است که با افزایش یک درصد در لگاریتم مجموع  

میزان  سرمایه به  اقتصادی  رشد  لگاریتم  میدرص  119/0گذاری،  افزایش  افزایش  د  با  یعنی  یابد. 

یابد. این نتیجه کامال موافق با تئوری های  گذاری جدید، تولید ناخالص داخلی افزایش میسرمایه

گذاری یکی از ارکان تشکیل دهنده تولید ناخالص  ای علم اقتصاد است. با توجه به اینکه سرمایهپایه

رشد   آن،  افزایش  با  که  است  بدیهی  است،  بود.  داخلی  خواهیم  شاهد  را  تولید  و  اقتصادی 

(Shiripour & Mehrabani (2015  رشد    تاکید بر  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  که  کردند 

 گذارد.  اقتصادی تاثیر شگرفی می

آخرین نتیجه حاصل از این پژوهش این است که با افزایش یک درصدی در لگاریتم شاخص سرمایه  

 عمده  عامل گذاری،سرمایهیابد.  درصد افزایش می  582/0به میزان  انسانی، لگاریتم رشد اقتصادی  

 حفظ، موجب که هاییهزینه تمام از است  عبارت عام معنی به و آیدمی به شمار اقتصادی پیشرفت

 گذاریسرمایه فقط هاهزینه  این شود. می درآمد  ایجاد همچنین و تولید،  های ظرفیت  افزایش یا  و ابقا

 بلکه گیرندبرنمی در را طبیعی منابع  توسعه و انبارها   موجودی تجهیزات،  ، تأسیسات در مادی

 بهداشت خدمت،  ضمن آموزش پرورش، و و توسعه، آموزش پژوهش  انسانی، هایگذاریسرمایه

 کمبود حقیقت در که هستند معتقد اقتصاددانان شود. بیشتررا نیز شامل می کار نیروی جابجایی و

 در کشورهای  در  اقتصادی  رشد سطح بودن  نازل اصلی عامل انسانی  های سرمایه در گذاریسرمایه

 افزایش و  دانش  و  علوم  از استفاده  ،پرورش و آموزش کشورها این  که  زمانی  تا و  است  توسعه حال

 نازلی سطح  در سرمایه و  کار نیروی  کارایی و  بازدهی اند، نداده  ارتقا  را  ای حرفه  هایمهارت سطح

 توان می  واقع در .گیردمی صورت ترسنگین هایهزینه  با و کندی با اقتصادی رشد  و  ماندمی باقی

 سرمایه الزم مقادیر دارای کشور که شد خواهند مولدزا بیشتر زمانی تنها فیزیکی هایسرمایه  گفت
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  و  انسانی سرمایه که است آن مبین کشور از خارج و داخل در شده  انجام مطالعات.  باشد انسانی

 Taghavi & Mohammadi  .دهستن  اقتصادی رشد بر مثبتی تأثیر دارای  آن با مرتبط هایشاخص

 ، سازدمی  ترتوسعه انسانی فرایندی است که دامنة انتخاب مردم را گسترده معتقد هستند،    (2006)

ش تغییر و تحول شود. بـا  تواند در طول زمان دستخوهایی که پایانی ندارد و می  هـا یا گزینه انتخـاب 

  : گیـردایـن حال، در هر سطحی از توسعه، سه عامل یا گزینه ضروری برای مردم مالک قرار مـی

کسب علم و دانش و دسترسی به منابع مورد نیاز یک   ،مندی از زندگی طوالنی توأم با سالمت بهره 

انسانی به همین جـا خـتم نمـی   .زندگی مناسب و شایسته نیز  شـود. گزینـه اما توسعه  هـای دیگری 

هـا متفـاوت است و از آزادی  وجود دارد که برای بسیاری از مردم بسیار ارزشمند است. ایـن گزینـه 

منـدی از عزت نفس شخصی  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا فرصت سازندگی و بروز خالقیت، بهره 

انسانی را در برمـی ایـن رو  و تضمین حقوق  از  انسـانی دارای دو جنبه است: یکی  گیـرد.  توسـعه 

توانمندی شکل دیگری  گیری  و  مهارت  و  دانش  سـالمت،  سـطح  افـزایش  ماننـد  انسانی  های 

هـای اکتسـابی در راه مقاصـد سـازنده کسـب آسایش و آرامش با فعالیت در  بکارگیری این قابلیت 

بر اساس مدل لوکاس به بررسی   Barqandan & et al (2010) .  امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

تاثیر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند که این مطالعه تاثیر مثبت و معناداری را نشان  

 دهد. می

 پیشنهادات

رسد فراوانی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه  های تحقیق به نظر میبا توجه به یافته

میتی باعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه از توسعه شده  انسانی و ضعف نهادهای حاک 

با توجه به نتایج تحقیق که تاثیر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی مثبت    است. به این منظور

در هر سطحی از توسعه، سه عامل یا گزینه ضروری برای مردم مالک قرار ارزیابی کرده است،  

کسب علم و دانش و دسترسی   ، مندی از زندگی طوالنی توأم با سالمتبهره   که شامل  گیردمی

ها  شود دولت پیشنهاد می  باشد. بر این اساسمی  به منابع مورد نیاز یک زندگی مناسب و شایسته 

نیروی  مهارتی  و  علمی  دانش  و سالمتی،  بهداشت  ارتقای سطح  به  نسبت  خانوارها  و و  کار 
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های نظری ارائه شده است، توسعه  د. طبق آنچه در تئوری افزایش سطح رفاه مردم تالش نماین

سرمایه انسانی از طریق رشد آگاهی و دانش،  افزایش تولید و اثرگذاری در انتخابات سیاسی 

بر رشد اقتصادی موثر است. این مهم عملی نخواهد شد مگر اینکه به سالمت، آگاهی و رفاه  

ها در مبارزه با فساد و  به ناکارآمدی دولت  با توجه همچنین  مردم توجه خاصی صورت پذیرد.

سازی و ایجاد فرآیند مناسب در عواید حاصل از فروش منابع طبیعی و رانت خواری، شفاف 

تواند تا حدودی تاثیر منفی منابع طبیعی را کاهش دهد به  های انجام شده از این منابع میهزینه 

بع طبیعی و همچنین ایجاد صندوق مستقل  سازی عمومی از دخل و خرج مناعنوان پیشنهاد آگاه 

تواند در رشد اقتصادی  برای درآمدهای حاصل از این طریق و مدیریت شفاف، بر صندوق می

موثر باشد. و با توجه به نتایج تحقیق که تاثیر افزایش مجموع سرمایه را بر رشد اقتصادی مثبت  

گذاری داخلی و  رای جذب سرمایهسازی الزم بها زمینه شود دولتارزیابی کرد، پیشنهاد می

های زیربنایی انجام شود و ابزار  گذاری خارجی را ایجاد نمایند. بدین جهت الزم است سرمایه

گذاران ارائه شود. همچنین عواملی را که باعث افزایش ریسک  تشویقی جهت ترغیب سرمایه

میسرمایه انجام شد گذاری  مطالعه  به  توجه  با  نمایند.  کنترل  را  اصلی  شود  عوامل  از  یکی  ه 

تاثیرگذاری منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، فساد در سیستم سیاسی و نهادی کشورها  

تواند در کاهش فساد سیستماتیک اثرگذار باشد.  های دموکراسی میباشد. ایجاد زیرساختمی

های موثر  خاب تواند باعث رشد شعور اجتماعی شود و از طریق انتافزایش آگاهی در جامعه می

نهاد نیازمند  و کشورها  بیایند  بر سرکار  سالم  و  پاسخگو  دولتمردان شریف  قوی،  مدنی  های 

پایدار  کردن حاکمان و حمایت هم زمان از رقابت سیاسی و اقتصادی هستند، همچنین رشد 

های  نیازمند ساختار نهادی است که رشد پایدار را تضمین نماید. با توجه به این که مداخله نهاد

درآمد از  استفاده  نحوه  بر  اقتصادی  سیاسی  رشد  نتیجه  در  و  طبیعی  منابع  از  حاصل  های 

شود تاثیر مداخله نهادهای سیاسی در  کشورهای دارای منابع طبیعی تاثیرگذار است پیشنهاد می

ها بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار  های حاصل از منابع طبیعی کشورگذاری درآمد سیاست

 گیرد. 
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گذاری  با توجه به این که تاثیر افزایش مجموع سرمایه، بر رشد اقتصادی مثبت است و سرمایه

های اقتصادی است، پیشنهاد  مستقیم خارجی منبعی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و فعالیت

بر جذب سرمایهمی منابع طبیعی  فراوانی  تاثیر  و رشد  شود  و خارجی  گذاری مستقیم داخلی 

 درکشورها مورد مطالعه قرار گیرد. اقتصادی

تاثیر منفی وفور منابع   از عوامل  نهادی کشورها  به این که فساد در سیستم سیاسی و  با توجه 

شود تاثیر فساد در نهادهای سیاسی و اجرایی بر رشد طبیعی بر رشد اقتصادی است، پیشنهاد می

 رار گیرد.اقتصادی با تاکید بر درآمدهای منابع طبیعی مورد مطالعه ق

 تعارض منافع 
 در این مقاله، تعارض منافع وجود ندارد.

 سپاسگزاری 

وسیله از استاد فاضل و اندیشمند، آقای دکتر سید کمال صادقی به عنوان استاد راهنما که همواره  بدین

عزیزم  اند، کمال تشکر را دارم. همچنین از پدر و مادر  نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده 

اند، تقدیر و تشکر  مهدی که در تمام طول تحصیل همراه و همگام بوده پور  و همسرم آقای مهندس

 نمایم. می
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