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Abstract 

When countries face economic shocks or economic impulses that lead 

to changes in economic growth and lack of development, they take 

different measures in the face of the shock, which depends on the level 

of economic strength and turbulence. The economy and diversity of that 

country have a weak points. The best way to deal with these risks is to 

improve national resilience. To promote economic stability in dealing 

with economic shocks and to reduce economic vulnerability, 

identifying the factors affecting it, and taking into account the 

prevailing economic conditions, is an essential and significant matter. 

As a result, this article is written to analyze and investigate the effect of 

practical factors on the economic resilience of the member countries of 
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the Organization of Islamic Cooperation. The general question in this 

article is what factors affect the strength of member countries of the 

Organization of Islamic Cooperation? 

In this research, the effect of oil revenues on the economic resilience of 

the member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) 

was tested using the FMOLS and DOLS methods. First, economic 

stability based on the Briguglio resilience index and the unweighted 

combination of Morris for ten selected member countries of the 

Organization of Islamic Cooperation (Algeria, Bahrain, Cameroon, 

Gabon, Indonesia, Tunisia, Albania, the Republic of Azerbaijan, Iran, 

Oman) in the period of 2018-2008 was calculated. The countries of 

Oman, Albania, and Morocco won first and second. Third place 

respectively means that these countries have a high level of resilience 

and resist negative economic impulses. In the case of being out of 

balance, they can quickly return to balance. The countries of Iran and 

Cameroon were placed in the last ranks, respectively, which indicates 

that the level of economic resilience in these countries is low. Against 

the shock, Economic negatives will perform poorly. 

Next, the effect of oil revenues on the economic resilience of 10 

selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation 

from 2008-2018 was tested. The panel data method has been used 

according to the consolidated data and time series. At first, the degree 

of clustering of model variables is determined through panel unit root 

tests. To check the stationarity of the variables, four different types of 

unit root tests have been used in estimating the model; to avoid false 
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regression, it is better to ensure the significance of the variable in the 

first step before estimating a regression model. If the variables are 

meaningful, the estimated models do not have the problem of spurious 

regression. In this part, we calculate the reliability of the variables by 

using the Levin, Lin and Chu, Im, Pesran, Shin, Phillips, and Perron 

panel unit root tests and the Generalized Dickey-Fuller (ADF) test. The 

results of the test show that the variables of economic freedom, poverty 

index, and economic resilience are at the level of unit root, and the 

variables of the ratio of oil revenues to national income and political 

stability are not at the level of a unit root. Still, they became unit roots 

with one difference. 

According to the results of the unit root tests, the same results are not 

obtained for the mean of the variables. To prevent false regression in 

the estimates, the co-accumulation between the independent and 

dependent variables should be evaluated. For this reason, we use the 

cointegration test to check the existence of a long-term relationship 

between the model’s variables. Most test statistics reject the null 

hypothesis of the absence of the cointegration vector. Based on this, it 

can be concluded that there is a long-term relationship between 

resilience and oil revenues. In the Kao test, the zero hypotheses indicate 

the absence of co-accumulation and co-accumulation between the 

variables, which is rejected in this research and will be confirmed 

otherwise. The results of the Kao cointegration test also show that it 

endorses the cointegration and accumulation between the variables, 

long-term relationships between the variables, and the absence of false 



 1401پاییز   | 3شماره   |  1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست  فصلنامه  |158

regression. Long-term relationships between variables were confirmed 

by unit and panel covariates. Then the covariate panel vector estimator 

was shown using two famous estimators, i.e., the fully modified least 

squares method (FMOLS) and the dynamic least squares method 

(DOLS). The elasticity of economic resilience concerning the variable, 

the ratio of oil revenues to national production, is between 5.1 and 6.09 

percent; in other words, a one percent increase in the variable of the 

ratio of oil revenues to national production, economic resilience 

increases by 5.1 and 6.09 percent. In the economy of the member 

countries of the Organization of Islamic Cooperation, the sources of 

income from the sale of oil show a positive and significant relationship 

with economic resilience; in these countries, these sources of income 

are used to improve the economic stability of capital is placed. The test 

results indicate that economic resilience has an inverse and significant 

relationship with the misery index; as expected, with a one percent 

increase in the misery index, economic resilience will decrease by 

0.0976%. One percent increase in political stability increases resilience 

to 7.967%; as expected, political stability has a positive and significant 

relationship with economic resilience. The economic freedom variable 

also has a positive and significant relationship with resilience; if 

economic freedom increases by one percent, economic resilience will 

increase by 2.308. In this study, it was shown that the elasticities 

estimated by two methods, FMOLS and DOLS, and the comparison of 

elasticities of economic resilience are very close to each other 

concerning the variables of political stability, economic freedom, and 

the ratio of oil revenues to national income. This similarity shows the 
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lack of sensitivity of the estimates to the methods of estimating long-

term coefficients in the collective panel. The accuracy of the elements 

of a high-grade model is confirmed when it is not very sensitive to 

different estimation tools. 

Keywords: Economic Resilience, Oil Revenues, FMOLS, DOLS 

Methods, Member Countries of the Islamic Cooperation. 

JEL Classification: O30, O15, F02, C23 
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های مختلف پولی، مالی و منابع آوری اقتصااادی و ارتقای آن در برابر شااو افزایش تاب

این   در .اساتی مطرح شادهاقتصااد  اتی در ادب  طبیعی جهت حفظ امنیت اقتصاادی کشاورها

آوری اقتصااادی کشااورهای  تاب درآمدهای نفتی، ثبات ساایاساای و اقتصااادی برتحقیق اثر 

آوری  اسات. جهت محاسابه تابعضاو سااامان همکاری اسا می مورد بررسای قرار هرفته

آوری بریگوهلیو اسااتفاده شااده و با اسااتفاده اا رو  اقتصااادی کشااورها اا شااا   تاب

آوری  اثر درآمدهای نفتی بر تاب اسات در بررسایهم ترکیب هردیده ها باموریس شاا  
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 یحداقل مربعات معمولهای  اقتصاادی کشاورهای عضاو سااامان همکاری اسا می اا رو 

اسات و رواب  بلندمدت میان متییرها توسا  این دو و پوپا اساتفاده شاده  شادهکام  اصا ح

حاکی اا آن اسات که درآمدهای نفتی در بلندمدت    اسات. نتای  تحقیقرو  مشاخ  شاده

بودن شاارث ثابتنحوی که بهدار دارد. بهآوری اقتصااادی کشااورها اثر موبت و معنیبرتاب

آوری اقتصااادی  سااایر متییرها در بلندمدت ید درصااد افزایش در درآمدهای نفتی، تاب

چنین وجود ثبات سایاسای  یابد. همافزایش می درصاد  09/6و   1/5میزان  ترتیب بهکشاورها به

عنوان سااایر عوامل مرثر بر  کنترل تورم و کاهش بیکاری در اقتصاااد بهو اقتصااادی همراه با 

 است.آوری کشورهای منتخب اس می شناسایی شدهتاب

نفتی، تاب  ها:کلیدواژه درآمدهای  اقتصادی،  عضو  DOLSو    FMOLS  آوری  کشورهای   ،

 ساامان همکاری اس می 

 JEL: 30O، 15O، 02F، 23Cبندی طبقه
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 مقدمه 

های اقتصاادی که منرر به تیییر رشاد های اقتصاادی و یا تکانهها در مواجه با شاو کشاور

ی متفااوت در مواجاه باا شاااو  اتخاا   اقاداماات  ،هردداقتصاااادی و عادم توساااعاه یاافتگی می

های اقتصادی و تنوع نقاث ضعف آن ی به میزان استحکام اقتصادی، ت طمگکنند که بست می

های اقتصاادی و درنظر داشات نا اطمینانی و مت طم بودن جهان امروا، سایساتمکشاور دارد. با  

اجتماعی با مخاطرات )طبیعی و اجتماعی( ایادی مواجه هساااتند که دانش بشااار توان کافی  

برای پیش بینی آثار و پیاامدهای آن را ندارد. برای مقاابلاه با این مخااطرات بهترین راه ارتقای  

آور باشاد که توان جبب تواند تابامانی ید سایساتم اجتماعی میباشاد.  آوری ملی میتاب

های موقت و دائم را داشاته باشاد و بدون اا دسات دادن ثبات، شارای   ود را با شارای  تکانه

های ( به منظوری داشااتن برنامهGhiasvand, 2015) به ساارعت در حال تییر منطبق سااااد

های اقتصاادی، ابتدا باید در رابطه با شاناساایی  های الام جهت مواجه با شاوکبهتر و آمادهی

هیرد. ع وه برآن مسااتلزم بهبود  های ید کشااور و رفع آنها مطالعاتی انرامآساایب پبیری

های  های اقتصااادی، تیمین رشااد پویا، افزایش مهارت و توانمندی افراد در فعالیتشااا  

های  با توجه به اینکه ساایسااتم  (Mohammadi & et al, 2017اساات )اقتصااادی و نهادها  

  صاورت هویی به مساائل در ساطج جهان را ندارد، در این اقتصاادی توان کافی جهت پاسا 

مشک ت اقتصادی جهان به توجهات بیشترسیاسی و تیمین منابع مالی نیاامند است که هدف 
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های مدنظر  تتا با اساتفاده اا فرص باایابی اطمینان همراه با ثبات و رشاد اقتصاادی باشاد اصالی

آوری در بتوانند وضااعیت جهان را بهبود بخشااندکه تحقق این هدف مسااتلزم افزایش تاب

ها و توانایی بهترین پاسا  ریساد باشاد. بنابر این، برای در  بهترهای ایاد میمقابل ریساد

با توجه  (  Farzin & et al, 2017) آوری اا اهمیت  اص بر وردار شاده اساتبه آنها، تاب

هاای  آوری، جهات ارتقاا و مقااومات پابیری اقتصاااادی در مقاابلاه باا شاااو یات تاابباه اهم

اقتصااادی و کاهش آساایب پبیری اقتصااادی شااناسااای عوامل مرثر برآن با درنظر داشاات  

باشاد. درنتیره این مقاله  شارای  حاکم اقتصاادی ید امری بسایار ضاروری و قابل توجه می

های عضااو  آوری اقتصااادی کشااوربرتاب  های نفتیباهدف تحلیل و بررساای تیثیر درآمد

سااامان همکاری اسا می نگاشاته شاده اسات. ساوال کلی در این مقاله اینسات که درآمدهای 

 های عضو ساامان همکاری اس می دارد؟آوری کشورنفتی چه تاثیری برتاب

یاد این مطالعه جهت پاس  به پرسش  پن  بخش سااماندهی شده است. در    هویی  شده در 

آروی اقتصادی وعوامل  بخش دوم، پیشنه تحقیق در امینه به تاب  در  نخست مقدمه،بخش  

های آن پردا ته شده است و در بخش سوم، به مبانی  آوری اقتصادی و مولفه مرثر بر تاب

آوری  ی نفتی و تابدرآمدها  آوری اقتصادی، تعاریف آن،نظری تحقیق در امینه مفهوم تاب 

ب  اقتصادی  بر  ا تصاص دارد. در  نفتی  تیثیر درآمدهای  خش چهارم مدل و رو  سنرش 
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ها و اط عات مورد استفاده در تحقیق و  آوری ارائه  واهد شد و در بخش پنرم داده تاب

 همچنین نتای  حاصل اا تحقیق ارائه  واهد شد.

 

 مبانی نظری  .1

دارد. در آوری اقتصااادی تعاریف هوناهون و جود  برای تابآوری اقتصااادی:  مفهوم تاب

های اقتصاادی به دوران قبل  آوری اقتصاادی به توانایی باا هشات شاا  ید اقتصااد، تاب

و   مانند بیکاری، نرخ رشااد، تورم  هایشااا    تواندشااود که میاا و قوع شااو  هفته می

آوری اقتصاااادی را به صاااورت پویا و ایساااتا  توان تابمی  (Yamji, 1395جمعیت باشاااد )

  آوری اقتصاادی ایساتا یعنی قدرت حفظ در ید سایساتم مانند تولید مساتمرتعریف کرد. تاب

آوری اقتصااادی پویا به معنی ساارعت بهبود ید در وقتی ظاهر شاادن شااو  اساات. تاب

 (.Ghiasvand, 1394باشد )سیستم بعد ید شو  شدید می

 آوری اقتصادی تعاریف تاب

های  ارجی منفی  ظرفیت مقابله باشاااو ها که با بکار بردن آنها ها و رفتارشاااناساااایی راه

آوری اقتصادی  شود، اا دیدهاه دیگر تابآوری اقتصادی یاد مییابد به بنام تابافزایش می

 Mohammadi & etکند )ها را دنبال میهای اقتصاااادی بعاد و قبل اا تکانهکاهش ایان

al, 2017ر ورد انسااان با آنفوالنزا آوری را با اسااتفاده اا موال نحوه ب( لینو بریگوهلیو تاب

توان اساتخرا  کرد. فردی آوری ساه مفهوم را میدر این تعریف برای تاب  که  تعریف کرده
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  - 2شود.شود؛ اما اود  وب میبیمار می-1هیرد،  که در معرض مبت  به این ویروس قرار می

 -3باشاد ی  های درمانکند، ولوکه تقویتی و رو در برابر اثرات منفی ویروس اساتادهی می

پس ادن ویروس چاه در دا ال بادن و چاه باا دوری اا جااهاای پور  طر، اهر این حاالات را باا 

توانایی اقتصااد برای ترمیم  »  یعن آوری در اول، این تعریف، یاقتصااد مقایساه شاود برای تاب

آوری  دوم تاب  درحالت های  ساااارت بارا قابل اساااتخرا  اسااات.ساااریع پس اا شاااو 

های اقتصااادیا قابل تعریف اساات و در عدم تیثیر پبیری اا شااو صااورت »اقتصااادی به 

 ,Yamjiتوان تعمیم داد )های مخربا میتوانایی اقتصااد در پس ادن شاو »حالت ساوم  

پبیری  آوری اقتصاادی و آسایببراسااس تعاریف بریگوهلو، کشاورهارا اا منظرتاب .(2016

اناد اا  ودساااا تاه، بادترین عباارتناد کاه این چهاار حاالات  شاااوباه چهاار دساااتاه تقسااایم می

 (.Moghari & et al, 2016) باشدوضعیت، بهترین وضعیت و پسر ولخر  می

هاای  آوری پاایین و آسااایاب پابیری بااال هساااتناد و همواره تکااناهکاه دارای تاابکشاااورهاایی

هویناد. کناد این حاالات را بادترین وضاااعیات میاقتصاااادی و سااایااسااای آن را تحادیاد می

ها  ترین سایاساتای آسایب پبیری  اتی باال قرار دارند اما با اتخا  مناسابکشاورهایی که دار

اما کشاورهایی که اا آسایب پبیری  ؛ نامندهی میآور باشاند این حالت را  ود ساا تهتاب

های  های نا بهنگاام و نامنااساااب در مقاابلاه با تکاانهپایین بر وردارند ولی با اتخااد سااایااسااات

آوری حرکت  واهند کرد این حالت را پساار  جهت تاباقتصااادی وساایاساای در   ف  

های اقتصااادی  هایی که آساایب پبیری  اتی ندارند و مقابله با تکانهنامند. کشااورولخر  می
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آور هسااتند این حالت بهترین وضااعیت هفته  کنند و تابهای مناسااب اتخا  میساایاساات

 شود.می

 : آوری اقتصادی و درآمدهای نفتیتاب

و وابسااتگی کشااورهای نفت  یز به این منبع درآمدی، نوسااانات شاادید   درآمدهای نفتی 

به همراه داشته است. مهم ترین  قیمت نفت اثرات نا  و  آیند و  سارات ایاد اقتصادی را

های تولید کننده نفت، نوساانات قیمت نفت اسات، بعد اا پایگاه نوساانات اقتصاادی کشاور

اثرات قابل توجهی را بر   افزایش پیدا کرده وکه قیمت نفت به صاورت ناههانی    1973ساال 

هان نفت هباشت، درآمدهای ارای حاصل اا فرو  نفت در این دوره کننده  اقتصاد صادر

و وارادات درکشاااورهای    هاها، دساااتمزدبه شااادت افزایش یافت و منرر به افزایش قیمت

عوامل تاثیرهبار بر درآمد  ترین  صاادرکننده نفت شاد. افزایش درآمدهای نفتی یکی اا مهم

ملی اسات، در اکور کشاورهای صاادرکننده نفت، افزایش هساترده ساهم بخش نفت نسابت به 

طور افزایش فق   شاود. این های غیر نفتی و رشاد در درآمد سارانه کشاورها را باعی میبخش 

فتاده  به علت افزایش درآمدهای نفتی اسات، نه اینکه در اثر رشاد بخش واقعی اقتصااد اتفا  ا

عادم تعاادل را در پی دارد. درآمادهاای نفتی  هاای مختلف اقتصاااادی نیز  بااشاااد و در بخش 

های نفتی اساات منشااا اثرات مخصااوصااا در کشااورهایی که اقتصااادی شااان متکی به درآمد

ارای کشاااورها توسااا  این   های عظیم منابعباشاااد. درآمدهای دولت و بخش مختلفی می

های دولت در اقتصااااد این کشاااورها،  ر داشااات د التشاااود. با در نظدرآمدها تامین می
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و نرخ تورم اثر   هباری نرخ اراهیسارما  هایی مانند مصارف، پس انداا، رشاد اقتصاادی،متییر

هبارد. نوساانات درآمدهای نفتی منرر به نوساانات اقتصاادی و اجتماعی در این کشاورها  می

 (Asgharpour & Khanian,1397شود )می

یکی اا مساائل مطرح در ادبیات اقتصاادی بررسای وضاعیت رشاد اقتصاادی کشاورهایی که   

 نسبت به سایر کشورها اا منابع طبیعی کمتری بر وردار هستند می باشد.

دهد که بین رشااد اقتصااادی و فراوانی منابع طبیعی رابطه عکس و شااواهد ترربی نشااان می

عی باشاادکشااورهایی که دچار فقر منابع طبیعی  جود دارد به عبارت دیگر اهر مبنا منابع طبی 

هسااتند نساابت به کشااورهایی که منایع طبعی فراوان دارند، دارای رشااد اقتصااادی باالتر 

های صاادرکننده منابع طبیعی بیشاتر، با سارمایه طبیعی باال دارای  باشاند. به عبارتی کشاورمی

با منابع طبیعی فقیر مانند   رشاد اقتصاادی پایین هساتند. در قرن نوادهم و بیساتم کشاورهایی

ژاپن و ساااوییس اا کشاااورهایی مانند روسااایه با غنی منابع طبیعی سااابقت هرفتند. بهترین  

ی با منابع هان عملکرد اقتصاادی، در سای ساال هبشاته اقتصاادهای تااه صانعتی شادهدارنده

. های نفتی، دارای رشاد ضاعیف اقتصاادی بوده اساتطبیعی غنی آسایای شارقی، مانند کشاور

بین رشاد اقتصاادی و وفور منابع طیبعی رابطه عکس وجود دارد و در ادبیات بنام پدیده شاوم 

باشاد. چراکه منابع طبیعی افزایش  که دارای ید تضااد مفهومی می  شاودیا ب ی منابع یاد می

بنابراین به صاااورت معمول نرخ  ؛  دهنده قدرت  رید برای واردات و افزایش ثروت اسااات

 & Abbasian)هباری با فراوانی منابع اتفا  می افتد  فزایش ساارمایهرشااد اقتصااادی و ا
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Khatami, 2012) آوری فرایند تاثیرهباری وابسااتگی اقتصاااد به درآمدهای نفتی، برتاب

های تراری اقتصادی در اقتصادهایی  اقتصادی، اا اثر نوسانات قیمت نفت بر نوسانات سیکل

 دهد قابل بررسااای اساااتی نفتی تشاااکیال میهاکه بخش عظیم درآمد ملی آن را درآمد

(Yamji, 2015)    بریگوهلیو و همکاران با ایراد ید شاااا   ترکیبی و ارائه ید مدل

های بحران مالی و در کشاور در برابر تکانه 86آوری اقتصااد  سایساتمی آسایب پبیری و تاب

کشورهای نفت  هد که بعضی اا محاسبه کردند که در نتای  نشان مید  2003-2001های  سال

آوری پایین هساتند، مانند ونزوئ ، ایران و نیرریه   یز دارای آسایب پبیری  اتی باال و تاب

باشاااد و آوری و آسااایب پبیری پایین میو کشاااورهای بنگ د  و پاکساااتان دارای تاب

آوری باال و کشاورهای توساعه یافته مانند فرانساه، کانادا، ژاپن، اساترالیا و آلمان دارای تاب

باشاااند. کشاااورهای واردکننده نفت که صااانعتی هساااتند با آسااایب پبیری  اتی پایین می

ها همانند افزایش کارایی، متنوع ساااای ساابد انرژی، بکارهیری مرموعه ای اا ساایاساات

جایگزینی ساایر نهاده ها مانند کار و سارمایه به جای انرژی، مدیریت مصارف و ایراد   ایر 

آوری  یزان وابساااتگی را به منابع نفتی کاهش بدهند و تاباساااترات،ید، توانساااته اند که م

 های ناشااای اا نوساااانات قیمت نفت افزایش بدهندرا در برابر تکانهاقتصاااادی کشاااورشاااان

(AbouNoori & Lajevardi, 2017.) های در حال توسعه مانند عمان و امارات با کشور

های مطلوب اتخا  سااایاساااتوجود اینکه در ساااطج باالی آسااایب پبیری قرار دارند، اما 

آوری  ویش را افزایش  اقتصادی و مدیریت مناسب منابع ارای نفت، توانسته اند سطج تاب
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اقتصااد اا جمله شاوهای نفتی    های بیرونیداده و توانای ترمیم و باایابی  ویش را اا شاو 

یل عمده  کنند. کشاور ایران که دالبهبود بخشایده و مسایر رشاد و توساعه  ود را دنبال می  را

های اقتصاادی غرب این  آسایب پبیری آن وابساتگی شادید به درآمدهای نفتی اسات، تحریم

های  ارجی ناشای اا کاهش درآمد نفتی روبرو ساا ته. به دلیل وابساتگی  کشاور را با تکانه

های شاادیدی در های نفتی تکانههای نفتی با تحریمآوری کشااور ایران به درآمدشاادید ارا

ها بر این کشاااورتحمیال شاااد، به علات وابساااتگی باالی بودجه دولت به یماتحواه ارا و ق

تماام   توجهی مواجاه شاااده وهاای نفتی باا کساااری قاابالدرآمادهاای نفتی باا وضاااع تحریم

افاتااادپاروژه تاعاویاق  حااالاات  بااه  آن  عامارانای   (.Taherpour & Amiri, 2018)  هااای 

های همانند افزایش کارایی، متنوع  های صانعتی وارد کننده نفت با اساتفاده اا سایاساتکشاور

ها مانند سارمایه وکار به جای انرژی، ایراد   ایر سااای سابد انرژی، جایگزینی ساایر نهاده

کاهش درجه وابساتگی به منابع فسایلی توانساته اند اقتصااد   اساترات،ید و مدیرت مصارف،

 Duval) ندهای نوسانات قیمت نفت را کاهش دهشان را در مقابل  طرات ناشی اا شو 

& et al, 2007) 

 آوری شا   تاب

آوری  های ایادی ارائه شده اا جمله شا   تابآوری اقتصادی شا  برای محاسبه تاب

آوری بریگوهلیو  و شاااا   تااب  2آوری هروه سااانتنیاالتااب  شاااا    ،1ام اف هلوباال

 

1. FM global 

2. Centennial 



 1401پاییز   | 3شماره   |  1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست  فصلنامه  |170

اقتصاااادی  آوری  آوری اقتصاااادی بر اسااااس شاااا   تابتاب  باشاااد. در این تحقیقمی

آوری براسااس شاا   بریگوهلیو این  بریگوهلیو محاسابه شاده اسات. دلیل محاسابه تاب

آوری اقتصااادی قابل های مورد نیاا برای محاساابه شااا   تابکه تقریبا همه داده  اساات

 باشد.دسترسی می

آوری  بریگوهلیو و همکاارانش اا جملاه کساااانی بودناد کاه اولین باار اقادام باه محااساااباه تااب

آوری کشاورهای مختلف کرده و کشاورهارا بر اسااس  ئه شاا صای برای سانرش تابوارا

 (Yamji, 2016) بندی کردندآوری رتبهتاب

 آوری اقتصااادی راهیری تاببریگوهلیو و همکارانش در تحقیقات  ود به معرفی و اندااه

آوری اقتصااادی چهار  مورد بررساای قرار دادند که در تحیقیقات شااان اجزای شااا   تاب

 وب  حکمرانی    -2ک ن  ثبات اقتصااد   -1ایر شاا   را پیشانهاد کردندکه عبارت اند اا  

 .(Taherpour & Amiri, 2018)توسعه اجتماعی   -4 رد  کارایی بااار اقتصاد   -3

 پبیری بریگوهلیو و همکارانآوری اجزای شا   تاب .1جدول 

 واحد دهنده متییر های تشکیل  ایر شا   ردیف

1 

 

 

 

 

 ثبات اقتصادی 

 

 تورم 

 بیکاری 

 های بخش  صوصی بدهی 

 های دولت مرموع بدیهی 

 درصد 

 درصد 

 سهم اا درآمد ملی 

 سهم اا بودجه دولت 
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2 

 

 

 کارایی بااار اقتصاد  رد 

 

شا   قوانین کسب و  

 1کار

 2شا   قوانین نیروی کار 

 3شا   قوانین اعتبار 

 4شا   حقو  مالکیت 

استق ل و قوه  شا   

 5قضاییه 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 حمکرانی  وب  3

 6پاسخگویی دولت 

 7ثبات سیاسی 

 8تیثیر هباری دولت 

 9نقش قانون 

کیفیت قانون و قانون  

 10هباری 

 11کنترل فساد

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 موسسه امتیاا 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه 

 امتیاا موسسه  شا   توسعه انسانی  توسعه اجتماعی  4

 ( 2008: بریگوهلیو و همکاران ) می ب 

(  کر شده با  1جدول )شا   که در  ریا 16آوری اقتصادی در این مطالعه اا ترکیب تاب

 است.استفاده اا ترکیب نامواون موریس محاسبه هردیده

 

1. Business regulation 

2. Labor regulation 

3. Credit regulation 

4. Legal system & property rights 

5. Judicial independence 

6. Voice and Accountability 

7. Political stability & absence of violence/terrorism 

8. Government effectiveness 

9. Rule of law 

10. Regulatory quality 

11. Control of corruption 
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 مطالعات داخلی و خارجی. 2

مولفه تحت   Ghasemi (2020)ای  همطالعدر   »تعیین  تابعنوان  ترارتی  های  نظام  آوری 

بیان می نتیره مطالعات  ود  انرام داده که در  اند اا    4کند که  ایرانا را  مولفه که عبارت 

آااد و  نسبت صادرات نفتی به صادرات غیر نفتی، متیییر شا   ریسد، ا ت ف نرخ ارا  

متییر مهم شنا ته شده اندکه   23رسمی و نسبت واردات مصرفی به کل واردات، در حضور 

 آوری نظام تراری ایران دارند.بیشترین اثر را برتاب

های  تحت عنوان »مولفه  در مطالعاتی  Ghasemi & ArabMazar (2020)اا سوی دیگر  

پ،وهش با    ایرانا انرام داده است. دراین آوری با تیکید بر آسیب پبیری ایران اقتصاد  تاب

عنوان مهم ترین متییرهای  متییر را به  7متییر    63استفاده اا رویکرد میانگین هیری بیزی اا بین  

نرخ رشد درآمدهای  -1آوری اقتصادی ایران معرفی کرده که عبارت اند اا  تعیین کننده تاب

  سد یرشا   -4نرخ تورم  -3 دولتدرآمدهای نفتی دولت به کل درآمد -2نفتی دولت 

نسبت کسری بودجه به تولیدنا ال     - 6  ینگ ینقدنسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به    -5

 نرخ رشد نقدینگی.  - 7 دا لی

آوری متییرهای اقتصاد ک ن ایران در برابر به بررسی »تاب  Goldoost (2019)چنین  هم 

آوری  ا پردا ته است در این تحقیقات تابDSGEمدل  شو  سیاست پولی و ارای در  

های  پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت   اقتصادی با استفاد اا الگوی استاندرد تعادل عمومی

دهد که عکس  آن نشان مینتای     که  های کالبیره شده به بررسی هرفته است.چسپنده و پارامتر
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العمل تورم به شو  سیاست پولی انبساطی و ارای بستگی به مقدار پارامتر چسبندهی دارد  

آوری تورم در اقتصاد با فزایش پارامتر چسبندهی قیمت، افزایش بیشتری اا  ود نشان  و تاب

 دهد.می

قتصادی ک ن  آوری امطالعاتی را در  صوص »تاب  Tonekaboni (2019)در همین راستا  

-است. نتای  این تحقیق نشان می مطالعه بین کشوریا انرام داده–و روشکستگی نظام بانکی  

اقتصاد و تاب نرخ رشد  افزایش  با  بانکی  دهد که  نظام  احتمال ورشستگی  اقتصادی  آوری 

یابد. طبق الگوی بریگوهلیو افزایش حکمرانی  وب و کارایی بااار بر احتمال  کاهش می

ورشکستی اثر منفی دارد و افزایش بی ثباتی اقتصادی ک ن احتمال ورشستگی را افزایش  

 دهد.می

آسیب  Vesoghi (2018)چنین  هم  تابتیثیر  و  تولید پبیری  نوسانات  بر  اقتصادی  آوری 

مورد بررسی قرار داده است. نتای  تحقیق حاکی    مطالعه بین کشوری–نا ال  دا لی سرانه  

معنی  اا آن است آسیب  موبت و  اثر  اقتصادی  نا ال  سرانه  پبیری  تولید  نوسانات  بر  دار 

 آوری اقتصادی اثر منفی و معنادار بر نوسانات تولید نا ال  سرانه دارد.دارد، تاب

ها  را تحت عنوان »نقش نهاد  مطالعاتی  Mohammadi & et al (2018)قابل  کر است که  

افزایش تاب باتاکید بردر  بنیان در ید    آوری اقتصادی   ا GSDEمدل  شرکت های دانش 

داده نهاد انرام  نقش  بررسی  به  مطالعات  این  در  تاثیراند  و  اقتصادی  ساای  آن   ها درمقاوم 

ها با استفاده اا رو  تعادل عمومی پویای  آور کردن اقتصاد و برطرف کردن تحریم برتاب
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یافتهDSGE)  یتصادف  دهد، در صورت که دولت اا  های تحقیق نشان می( پردا ته است. 

 وری دارد. های دانش بنیان حمایت کند تیثیر ید بار شو ، اثر موبت بر بهرهشرکت

تحریم  Mahdilo (2018)چنین  هم  اثرات  قیمتبرآورد  سطج  بر  اقتصادی  در  های  ها 

-افتهی  ( انرام داده است.TYPامان )آوری اقتصادی: رهیافت پارامتر متییر در  چارچوب تاب

 شود.دهدکه شرای  نامطلوب اقتصادی باعی شدت اثار تحریم میای مطالعاتی آن نشان میه

عنوان تحقیق  ا  1394-1384  ی هاآوری اقتصادی ایران طی سال»بررسی شا   ترکیبی تاب

Mirjalili & Bozorgi (2018)  با استفاده اا  در این مطالعه تاب  بود آوری اقتصادی را 

  تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه به تولید نا ال  دا لی،  شا   ترکیبی متییر نرخ

ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور  ارا، نسبت وردات کاالهای واسطه  نرخ

کل   به  عالی  تحصی ت  با  شاغ ن  نسبت  امینی،  ایر  اقتصادی  دا لی،  نا ال   تولید  به 

تعداد   و  باسوادی  نرخ  جینی،  دولت، ضریب  اجتماعی،  شاغ ن  تامین  اصلی  شدهان  بیمه 

آوری اقتصاد ایران با  افزایشی شا   تابدهد که روند محاسبه شده است و نتای  نشان می

 شیب م یم است. 

های  تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه عنوان ) مطالعه ای را تحت    Mohammadi(  2017در سال )

بیان  تاب درمقاله  ود  است  پردا ته  اقتصادی(  میمی آوری  شرایطی  در  که  اا  کند  توان 

اما ؛  ریزی شده استفاده کرد که حوادث و بحرانها اا قبل پیش بینی شده باشدهای برنامهطرح
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بینی ندارند و واقعیات که داری ماهیت نااطمینانی  آمدهای که قابلیت پیش رویدادها و پیش 

 آوری تاکید شود.هستند الام است بر تاب

»مقاله    مطالعاتی  GhaderPanah & MoradSaif (2017)چنین  هم  عنوان  تحت  را 

های اقتصادی مبتنی بر ترارت جهانیا انرام داده که در نتیره بیان  پ،وهشی: بررسی مرلفه

تابمی افزایش  برای  تحریم کند  که  شرای   در  اقتصادی  های  تکانه )  یاقتصادهای  آوری 

اهیمت ترین مولفه چابد ساای دولت است  مهترین مولفه ثبات اقتصادی و کم  تخاصمی(  

سیاست باید  تصمیم هبارانکه  برنامه  هیرندهان،  هیرد. و  قرار  توجه  مورد  اقتصادی  ریزان 

مهم  را  ملی  تولید  میافزایش  اقتصادی  بحران  شرای   مولفه در  مسئولین  ترین  باید  داند که 

 آوری مورد توجه قرار دهند. اقتصادی برای افزایش تاب

آوری اقتصادی  به »بررسی عوامل مرثر برتاب  Farzin & et al (2017)قی دیگر  در تحقی

های تابلویی با ضرائب متییرا پردا ته  در ایران و کشورهای منتخب رویکردی بر رو  داده

آوری کشورهای منتخب را بررسی کرده  اند دراین تحقیقات میزان تیثیر عوامل مرثر بر تاب

نشان می نتای  آن  ارتقای شا   تاباست.  فساد، کاهش  دهد که  مستلزم کاهش  آوری 

 نهادی است صادرات نفتی و ارتقاء شا   

پ،وهش   تاب  ErshadiYamchi (2016)در  بر  نفتی  درآمدهای    یاقتصادآوری  تیثیر 

بررسی  ) منتخب(  تابشدمطالعه کشورهای  برای حساب  تحقیق  این  در  اقتصادی  .  آوری 
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نفتی را سنریده  بریگوهلیو استفاده کرده و تیثیر درآمدهای متخب اا شا    کشور های 

می نشان  نظر  مورد  مطالعات  کمتر  کشور  دهد،است.  فروشی  درآمدهای  ام  به  که  هایی 

 باشد. تر میهای اقتصادی آن مترقیآوری بیشتر دارند، وایرسا ت وابسته هستند، تاب

آوری اقتصادی  مفهوم وارایابی تاب»عنوان  ای تحتمقاله   Ghyasvand (2015)چنین  هم 

آوری اقتصادی ایران را با استفاده  ایرانا نگاشته شده است که درمطالعه  ود ت   کرده تاب

اا دوشا   کلی جد بورمن و همکارانش و شا   بریگوهلیو بررسی کند. هدف اصلی  

متییر های باعی    آوری در طول دوره مورد نظر و اینکه چهتحقیق  ود بررسی روند تاب

 کند. شود عنوان میآوری و چه متییرهای باعی بد تر شدن آن میبهبود تاب

به »بررسی شا   ترکیبی  در مطالعه  Mirjalili & Bozorgi (2018)تا  در این راس  ای 

ایران طی سالتاب اقتصادی  -ا پردا ته است. در این مطالعه تاب 1394-1384  یهاآوری 

استفاده اا شا   ترکیبی متییر نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری  وری اقتصادی را با آ

ای و اولیه به کل  وردات کاالهای واسطه  نسبت  ارا،  نرخ  بودجه به تولید نا ال  دا لی، 

نسبت   امینی،  ایر  اقتصادی  دا لی،  نا ال   تولید  به  کشور  کل  بودجه  نسبت  واردات، 

ضریب جینی، نرخ باسوادی و تعداد بیمه    شاغ ن با تحصی ت عالی به کل شاغ ن دولت، 

نشان می نتای   و  اجتماعی، محاسبه شده است  تامین  افزایشی  شدهان اصلی  دهد که روند 

 آوری اقتصاد ایران با شیب م یم است. شا   تاب
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انرام شده   تحقیقات  ارجی  موضوع  تحقیقات  ود تحت    در  Hallegatte (2014)در 

و  تاب» تعریف  اقتصادی،  میاندااهآوری  عنوان  امین  هیریا  مانند  طبیعی  ب یای  دارد که 

لراه، طوفان سیل و...، نه تنها  سارات و تلفات انسانی را به همراه دارد بلکه باعی ا ت ل  

در عملکرد سیستم اقتصادی، مانند کاهش درآمد، کاهش تولید، کاهش در اشتیال و درآمد 

شود رفاه کاهش یابد. ایشان در تحقیقاتش  باعی می  مالیاتی دولت را در پی دارد که در نتیره 

 کند.آوری اقتصاد ک ن و  رد بیان میآوری کل اقتصاد را ترکیبی اا تابتاب

کارهیری رو  شا   ترکیبی و با استفاده اا  با به Angeon & Bates (2015)چنین  هم 

محاسبه شده   2000-2009کشور برای دوره   95آسیب پبیری  - آوریمتییر  ال  تاب 43

آوری باال و کشورهای کمتر  دهد که کشورهای توسعه یافته دارای تاباست. نتای  نشان می

 پبیری باالهستند.توسعه یافته دارای آسیب

دیگر   تحقیقی  آسیبتاب  Bates & et al (2014)در  و  اقتصادی  کشور آوری  پبیری 

در   آنان  دادند.  قرار  بررسی  تحت  میسنگاپور  بیان  فاکتورهای  مطالعات  ود  که  دارد 

کیفیت قوانین، ثبات سیاسی  )  یاس ی س  مانند مصرف  انوار، تمرکزصادراتی و ...()  ی اقتصاد

های  باشند اا سوی دیگر مولفه آوری و آسیب پبیری قابل کنترل میو...( در شا   تاب

ژی، مناطق حفظ شده و...(  اجتماعی )هزینه س مت نرخ با سوادی و ...(، محیطی )واردات انر

دهد که  ها نشان میباشد. نتای  بررسیمانند هزینه حمل و نقل( قابل کنترل نمی)  ی ارجو  
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باشد، حکمرانی  وب دولت و مزایای آوری بیش اا آسیب پبیری در این کشور میتاب

 آوری در کشور سنگاپور است. ادغام در بااار جهانی اا عمده ترین دالیل تاب

های اقتصادی درتوانایی و باایابی اا  توانایی متاثر اا سیاست Bergoglio (2008)ین چنهم 

عامل    کنند. آنها در تحقیقات شان، چهارآوری تعریف میهای  ارجی را تاباثرات شو  

داند که عبارت اند اا؛ حکمرانی  وب،  آوری اقتصادی میترین عوامل تاب عنوان مهمرا به

 اقتصاد ک ن، توسعه اجتماعی و کارایی بااار اقتصاد  رد. ثبات  

تاب بر  نفتی  درآمدهای  اثر  حاضر  مطالعه  عضودر  کشورهای  اقتصادی  ساامان   آوری 

مورد بررسی قرار هرفته است که    DOLSو    FMOLSهمکاری اس می با استفاده اا رو   

مولفه بر اساس ترکیب نامواون    16اقتصادی کشورها با استفاده اا ترکیب    آوریدر ابتدا تاب

آوری اقتصادی کشورها محاسبه هردیده و سپس اثر درآمدهای  موریس ترکیب شده و تاب

 آوری اقتصادی کشورهای مورد نظر بررسی شده است.نفتی بر تاب

 روش تحقیق   .3

های ساری امانی برای های مقطعی و دادهتحلیل کابردی در این پ،وهش مبتنی بر تلفیق داده

انرام شده است. با توجه به   2008-2018کشور عضو ساامان همکاری اس می در دوره  10

هم    یداده های تلفیقی و سااری امانی اا رو  پنل دیتا اسااتفاده شااده اساات. در ابتدا درجه

شااود. جهت  های ریشااه واحد پنل مشااخ  میانباشااتگی متییرهای مدل به واسااطه آامون
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بکار هرفته شاااده اسااات.   بررسااای ایساااتای متییرها چهار نوع آامون ریشاااه واحد مختلف

آامون   (2003)  2پساااران و شاااین   ،ایم  ( و2002)  1چو  لوین، لین و:  اناد ااهاا عباارتآامون

فرض اسااسای که   LLCفیشار. در آامون -PP( و آامون 1999)  3یافته فیشاردیکی فولر نعمیم

اما در آامون ایم پساران  ؛  وجود دارد این اسات، اساتق ل مقطعی بین اجزای پنل وجود دارد

فرض همگنی پنل دیتا ندارد، ایرا در این آامون فرض ناهمگنی ضاارایب  و شااین نیاای به

همین اسااس این آامون را آامون ریشاه واحد نا شاود، به  در  ود پنل دیتا در نظر هرفته می

 نامند.می  4همگن 

ها دارای اهمیت اسات. اهر وجود ریشاه های ترکیبی بررسای وجود هم جمعی متییردر داده

ها و باید جهت تعین رابطه بلندمدت بین متییر  ها اثبات شاودواحد بر اسااس شاواهد در داده

جمعی انراام شاااود. جهات آامودن هم  -مجلوهیری اا وقوع رهرسااایون کاا ب آامون ه

هاای مختلف ارائاه هردیاده اسااات کاه ااجملاه باه هاای ایاادی باا چهاار چوبجمعی، آامون

توان اشاااااره کرد. در آامون پادرونی  ( می1999)  6( و کاائو2004)  5هاای پادرونیآامون

هیرد و یم  بلندمدت مورد اساتفاده قرار  پساماندهای تخمین اده شاده و حاصاله اا ریگرسایون

 شکل کلی آن به صورت  یل است

 

1. Levin, Lin & Chu 

2. Im, Pesaran and Shin W-stat 

3. ADF - Fisher Chi-square 

4. Heterogeneous panel Unit Root Test 

1. Pedroni 

2. Kao 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑥2𝑖𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑚𝑖𝑥𝑚𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡  (1)  

نشاااان دهناده دوره اماانی   t=1,2,…,Tو  هاای مادل هر یاد اا بخش   i=1.2….Nدرآن  

ها و روندها در بخش  δ iو  α iنشااان دهنده تعداد متییر های توضاایحی اساات.   mاساات 

نشاان دهنده پساماندهای تخمین در رواب   εit ساااد.امکان بررسای اثرات ثابت را فراهم می

پدرونی جهت مشاخ  کردن رواب  بلندمدت در بین متییرها، منعاداری    باشاد،بلندمدت می

 ( تحت بررسی قرار داد.1معادله )را به واسطه    yiآماری 

 (2) εˆit =γ iεˆit-1+ uit 

باشاد. پدرونی به منظور  ( می1مدل )پساماندهای به دسات آمده اا تخمین   ˆεدر معادله دوم 

د بردار هم جمعی در پنال نااهمگن هفات  بررسااای وآامون فرض صااافر مبتنی بر عادم وجو

آمااره متفااوت را در دو هروه معرفی کرد. در هروه اول چهاار آامون باه صاااورت میاان 

هاا امکاان بررسااای نااهمگنی را فراهم  شاااود، این هروه در بین بخش هروهی محااساااباه می

بین    شااود این هروهسااااد. در هروه سااوم سااه آماره به صااورت بین هروهی تعیین میمی

 کند.ها شرای  ناهمگنی را فراهم میبخش 

جمعی  کاه بردارهاای هم جمعی مقااطع همگن بااشاااد آامون همفرض این   باا  (1999کاائو )

 ی دیکی فولر را به شکل  یل ارا ئه داد.تعمیم یافته

ê𝑖𝑡 = ɣê𝑖𝑡−1 ∑ 𝐽𝑃
𝑗=1 𝑗

∆𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 𝑉𝑖,𝑡𝑃              (3 )  
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  ADFتعاداد وقفاه در آامون    𝑷 طاای تخمین رابطاه بلنادمادت ونماانگر    ê𝒊𝒕(3در رابطاه )

 طای معادله تخمین اده  𝑉𝑖,𝑡𝑃های آامون و نماهر ضاریب متییرتفاضال وقفه  𝑱باشاد. می

 باشد.می

هاا  وجود رواب  بلنادمادت بین متییر  هاای هم جمعی پنال باه منظور مشاااخ  کردنآامون

ها تایید شود هام بعدی تخمین بردار هم  بلندمدت بین متییرشود. اهر وجود رواب  انرام می

جمعی پنل اسات. جهت تخمین بردار هم جمعی پنل در ساالیان ا یر رویکردهای محدودی 

کام  اصاا ح   یحداقل مربعات معمول  مورد اسااتفاده قرار هرفته اساات. رویکرد اول رو 

نی معرفی شده است. رو  است که منظور تخمین رواب  بلند توس  پدور  (FMOLS)شده 

در واقع یاد رو  نااپاارامتریاد اسااات کاه    (FMOLS)حاداقال مربعاات اصااا ح شاااده  

همبساااتگی احتمالی بین اجزای  طای مدل و تفاضااال مرتبه اول متییرهای توایعی باوجود 

دهد و تخمین  ضارایب ثابت را جهت تصاحیج  ود همبساتگی ساریالی مورد بررسای قرار می

کند، یعنی مشاکل  ود همبساتگی ساریالی اپارامترید تصاحیج میرا به صاورت ن  OLSان 

 DOLS  ایپو یرو  حداقل مربعات معمولرویکر دوم    و  کندرا تصحیج می  OLSدر رو  

 مطرح هردیده است.  واتسوناست که توس  استا  و 

رهرسیون  در این رو  اا تعدی ت پارامترید برای اجزای  طاها با استفاده اا ترمیع ید  

کند و مقدار هبشااته  ها با ید تفاضاال اسااتفاده میایسااتا با وقفه و مقادیر جاری رهرساایون
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عنوان ید متییراضااافی در تخمین در نظر  وآینده متییر توایحی را به صااورت تفاضاالی به

 هیرد.می

های کوچد نیز کاربرد دارد و همچنان اا ایراد  اساات که در نمونهن مزیت این دو رو  آ

می  تور  بردارهم  همزمااان جلوهیری  تخمین  برای  دو رو   هر  اا  تحقیق  این  در  کنااد. 

 شوند.میجمعی پنل استفاده شده و نتای  باهم مقایسه  

 مدل موریس 

برنااماهترین تکنیادرو  موریس یکی اا جادیادترین و کااربردی ریزی اساااات کاه  هاای 

اساااتفااده اا رو  موریس میزان کااربردهاای متعاددی دارد. در این تحقیق ساااعی شاااده باا  

آوری  های تابیافتگی کشااورهای ساااامان همکاری اساا می با اسااتفاده اا شااا  توسااعه

 .(HosseinzadeDalir, 2002)  اقتصادی مورد بررسی و محاسبه قرار بگیرد

𝑦𝑖𝑗در این مدل شاا   نامواون موریس اا طریق فرمول =
𝑋𝑖𝑗−𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛
𝑋 100   محاسابه

 iمتییر  Xijام،  jها در کشاور  امi شاا   نامواون برای متییر    Yijشاود. در این فرمول می

حاداکور   Ximaxام در بین کشاااورهاا و    iحاداقال مقادار متییر    Ximinام،   j  ام در کشاااور

( نکته مهم در این رو  این  153:  1383ام در بین کشاورها اسات. )رضاوانی،   iمقدار متییر 

های بکار هرفته شااده باید همسااو یا هم جهت باشااند. )بدری و دیگران، اساات که شااا  

ها همسو و هم جهت  ها با دیگر شا  ( و اهر چنانچه ید یا تعدادی اا شا  21:  1385

شااا   محاساابه شااده اا طریق فرمول فو  ها اا معکوس  نباشااند، جهت همسااو نمودن آن
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.𝐷هردد. در مرحله بعد ضااریب نهایی اا طریق فرمول اسااتفاده می 𝐼. =
∑𝑖=1

𝑛 𝑌𝑖𝑗

𝑛
محاساابه   

شاا   اصالی اسات.   .D.Iهای مورد مطالعه و تعداد شاا   nشاود که در این فرمول، می

کتر باشد، سطج نزدی  100نوسان دارد که هر چه به    100ضریب شا   موریس بین صفر تا  

  (.Rezvani, 2004) شا   بیشتر است

 ها و مدل داده

جامعه مورد بررسای در این پ،وهش بررسای کشاورهای عضاو سااامان همکاری اس می است  

، رانیا  ی، جمهوری آ رباایراان،آلباان  ،تونس  و )الرزایر، بحرین، کاامرون، هاابون، انادونزی،

دلیل انتخاب آن در دساترس بودن داده ها و کشاورهای صاادر کننده نفت که عضاو   (،عمان

آوری  های شا   تاباست. داده  2018-2008های دوره مطالعه سال ساامان اوپد هستند

و موسااسااه شااا      2، سااایت بریتیش پترولیم1های نفتی اا باند جهانیاقتصااادی و درآمد

آوری  ا ب هردیده و برای بررسی میزان اثر درآمدهای نفتی بر تاب 3آاادی اقتصادی فریزر

کشاورهای عضاو سااامان همکاری اسا می اا معادله رهرسایونی به صاورت ایر اساتفاده شاده  

 است.

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑖𝑡 + δPolstb𝑖𝑡 + 𝜃𝑜𝑖𝑙𝑖𝑡 + 𝛽𝑓𝑟𝑒𝑒𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡            (4 ) 

 

 

1. www.data.worldbank.org 

2. British Petroleum. 

3. www.fraserinstitute.org, www.freetheworld.com 
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 که متییرهای موجود درآن عبارت اند ا:

  ی اسااا ی سااا ثبات  -(oil) یملنسااابت درآمدهای نفتی به درآمد   -(R)  یاقتصاااادآوری  تاب

(polstb)-   زریفرشا   آاادی بنیاد (free)-    شا( ف کتinf) 

شااود و در هام بعدی آامون هم  ها بررساای میبا اسااتفاده ااآامون ریشااه واحد مانایی متییر

جمعی پنل انرام و درصااورت تایید شاادن رواب  بلندمدت، در این آامون رواب  بلندمدت  

شااود ونتای  باهم مقایسااه  ی میبررساا   DOLSو   FMOLSبین متییرها را با اسااتفاده اا رو   

ها مانا اسااات یا کنیم که آیا دادههام نخسااات آامون ریشاااه واحد آامون می در هردد.می

هاا را مااناا  هاا ناامااناا بود برای نااماا کردن باا اساااتفااده اا تفااضااال هیری متییرناامااناا، اهر داده

کنیم که آیا هی مشخ  میانباشتهها با استفاده آامون هم  ساایم. بعد اا مانا کردن متییرمی

 رابطه بین متییر ها بلندمدت است یا کوتا مدت.

 قیتحق  هایافتهی. 4

عوامل مرثر بر آن مورد   آوری اقتصاادی محاسابه و ساپس شاا   تاب در ابتدای

 وتحلیل قرارمی هیرد.ترزیه

 آوری اقتصادی تاب

موریس   نامواونترکیب  آوری اقتصاادی در این مطالعه بر اسااس شاا   بریگوهلیو و تاب

  محاسبه   2008-20018کشور منتخب عضو ساامان همکاری اس می در بااه امانی    10برای  

 شده است.  ارائه 2018برای سال  (2نتای  محاسبه در جدول شماره ) هردیده است.
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ترکیب   بر اساسمنتخب عضو ساامان همکاری اس می  آوری اقتصادی کشورهایتاب. 2جدول 

 2018موریس سال 

 ی کشورها بند رتبه

 کشورها  ی بندرتبه شماره

 عمان 0062/60 1

 بحرین  2502/56 2

 آلبانی 3329/49 3

 تونِس  2724/49 4

 اَندونِزی  2515/45 5

 جمهوری آ ربایران 0674/36 6

 هابون  0843/34 7

 الرزایر  2649/27 8

 ایران  0172/25 10

 کامِرون 4184/24 10

های تحقیق: یافته می ب  

دهد که عمان، بحرین و آلبانی به ترتیب  آوری در این بااه امانی نشان مینتای  محاسبه تاب

آوری  مقام اول، دوم و سوم را دارا هستند که این بیانگر آن است که این کشورها دارای تاب

رتبه  در  ترتیب  به  که  کامرون  و  ایران  مانند  کشورهای  اما  بوده،  باال  آ ر اقتصادی  های 

 .هستآوری اقتصادی پایین بر وردار ، بیانگر این است که اا تاباندفتهقرارهر

 آزمون ریشه واحد .1

در تخمین مدل به جهت اینکه اا رهرساایون کا ب جلوهیری شااود باید در قدم اول قبل اا 

که اا وضااعیت مانا بودن متییر مطمئن    اینکه ید مدل رهرساایونی تخمین بزنیم بهتر اساات
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باشند. های برآوردی دچار مشکل رهرسیون سا تگی نمیها مانا باشند مدلمتییرشویم. اهر  

های ریشااه واحد پانلی لوین، لین و ها را اا با اسااتفاده اا آاموندر این قساامت پایایی متییر

محاسابه    (ADF)  افتهیمی تعم –و پرون و آامون دیکی فولر   پس ی لی ف  چو، ایم، پساران و شاین،

کنیم. فرضاایه صاافر مبنی این آامون مانایی و یا نامایی متییرها را مشااخ  میکنیم و بر می

 نامانایی متییر است )وجود ریشه واحد(.  دهندهنشان

 های ریشه واحد پنل نتای  آامون .3جدول 

 PP - Fisher نتیره 

Chi-square 

ADF - Fisher 

Chi-square 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 

Levin, Lin 

& Chu t* 

 امونآ     

 نام متییر 

I(0) 
64.9846 46.7228 -2.99166 -3.80571 

Free 
0 0.0016 0.0014 0.0001 

I(0) 
82.7713 76.0527 -5.77032 -8.76071 

Inf 
0 0 0 0 

I(1) 
74.7736 42.8571 -2.2889 -2.1737 

Oil 
0 0.0103 0.011 0.0149 

I(1) 
82.994 60.1029 -3.86181 -7.06803 

Poistb 
0 0.0001 0.0001 0 

I(0) 
59.2465 50.8363 -3.46076 -7.07372 

R 
0.0001 0.0011 0.0003 0 

 های تحقیق : یافتهمی ب 

آوری  شااا   ف کت و تاب  اقتصااادی،دهد که متییرهای آاادی  نتای  آامون نشااان می

اقتصاادی در ساطج مانا بوده و متییرهای نسابت درآمدهای نفتی به درآمد ملی، ثبات سایاسای  

 مانا شدند.  تفاضل هیری باردیدر سطج مانا نبوده ولی با 

دهند.  نمی  به دستها  ی ریشاه واحد نتای  یکسان برای مانایی متییرهاآامونبه نتای    با توجه

متییر   ی بین هم انبااشاااتگهاا، باایاد   ب در تخمین جهات جلوهیری اا وجود رهرسااایون کاا
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وجود رابطه   . به همین جهت برای بررسایردی قرار هی وابساته مورد ارایابی  رهای متیمساتقل و  

 کنیم.ی استفاده میهم انباشتگهای مدل اا آامون  بین متییر بلندمدت

 یهم جمعآزمون   .2

  د یدرجهها هم انباشااته اا  متییرهای ریشااه واحد مشااخ  شااد که  به نتای  آامون  با توجه

پرداایم. برای بررسای بین متییرها می  بلندمدتاین قسامت به بررسای وجود رواب     در اسات.

 .شودی پدرونی و کائو استفاده میهم جمعآن اا آامون 

 تای  آامون هم جمعی پدرونین .4جدول 

بدون عرض 

اا مبدأ و 

 روند

با عرض اا 

 مبدأ و روند
 موناآ بدون روند 

 در بین ابعاد 

 آماره پانل 3.620237- 4.956807- 3.78282-
(0.9999) 1.000) ) )0.9999 ( 

 پرون  -اا نوع فیلپس Pآماره پانل  4.02992 4.985204 2.725617
(0.9968) (1.000) (1.000) 

 پرون -نوع فیلیپس tآماره پانل  11.7522- 15.48133- 7.39641-
(0.000) (0.000) (0.000) 

 آماره پانل اا نوع دیکی فولر تعمیم یافته  4.626255- 5.067319- 5.29136-
(0.000) (0.000) (0.000) 

 میان ابعاد

 پرون هروهی -فیلیپس Pآماره  5.546346 6.102596 4.663152
(1.000) (1.000) (1.000) 

 پرون هروهی  -فیلیپس tآماره  15.79907- 18.13527- 11.7446-
(0.000) (0.000) (0.000) 

 هروهی   t (ADF)آماره  4.528407- 5.527418- 4.93487-
(0.000) (0.000) (0.000) 
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 های تحقیق : یافتهمی ب 

 است. p – value اعداد دا ل پرانتز بیانگر 

ارائه هردیده است. اکور  ( 4هانه پدرونی در جدول )های هفتبا توجه به نتای  آامون آماره

کناد. بر این  هاای آامون فرضااایاه صااافرمبتنی برعادم وجود بردار هم جمعی را رد میآمااره

 آوری و درآمدهای نفتی وجود دارد.میان تاب توان نتیره هرفت رابطه بلندمدتاساااس می

آامون کائو نیز فرضااایاه صااافر بیانگر عدم وجود رابطه هم جمعی و هم انباشاااتگی بین    در

  ف آن مورد  شاااود وتییرهاا اسااات کاه در این تحقیق این فرض یاا قادرت کاامال رد میم

دهاد کاه رابطاه هم جمعی و . نتاای  آامون هم جمعی کاائو نیز نشاااان میهرددیمتایییاد قرار  

 دی تائها و عدم رهرسااایون کا ب را  انباشاااتگی بین متییر و وجود رواب  بلندمدت بین متییر

 کند.می

 نتای  آامون هم جمعی کائو .5جدول 

 ADF آماره t آماره سطج احتمال
0.0001 -3.673653 

 های تحقیق : یافتهمی ب  

 ( FMOLS) شده اصالح کامالا روش حداقل مربعات  .3

داشااات وجود رابطاه هم جمعی پاانلی بین متییرهاای مادل، در این مرحلاه باه تخمین   در نظرباا 

مدت بین  تخمین رابطه بلند  منظوربهضاارایب بلندمدت متییرهای مدل پردا ته شااده اساات.  

(  6اساتفاده شاده اسات. نتای  آن در جدل ) DOLSو  FMOLSهای مدل اا الگوهای  متییر

  کر هردیده است.
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 FMOLS ابطه بلند با استفاده اا رو برآورد ر. 6جدول 

 نام متییر ضریب انحراف معیار tآماره  احتمال
0.0000 5.367877 1.48428 7.967434 POISTB 

0.0685 1.852085 2.756963 5.106131 OIL 

0.0927 -1.70624 0.057203 -0.0976 INF 

0.0119 2.586382 0.892747 2.308986 FREE 

0.980421 R-squared 

0.970631 
Adjusted R-

squared 

 های تحقیق: یافتهمی ب 

با ید درصااد افزایش در نساابت درآمدهای نفتی بر تولید ملی،  دهدیمنتای  آامون نشااان 

یابد، در اقتصااد  آوری اقتصاادی افزایش میدرصاد تاب  5.10  اندااهبهآوری اقتصاادی  تاب

  همکاری اساا می منابع درآمدی حاصاال اا فرو  نفت ارتباث  عضااو ساااامانکشااورهای  

دهد، یعنی در این کشااورها اا این منابع آوری اقتصااادی نشااان میی با تابداریمعن موبت و 

آامون   ینتا هردد.هباری میآوری اقتصااادی ساارمایهدرآمدی در راسااتای پرور  تاب

با شاا   ف کت مطابق انتظار رابطه معکوس    یاقتصااد  آوری¬اا آن اسات که تاب  یحاک

به   یاقتصااااد  آوری¬تابدرصاااد در شاااا   ف کت   دی  ش یکه با افزا  دارد  داریو معن 

منرر به   درصااد افزایش در ثبات ساایاساای دی .افتیدرصااد کاهش  واهد    0.0976 زانی م

اقتصادی  آوری  هردد، مطابق انتظار ثبات سیاسی با تابآوری میدرصد افزایش تاب  7.967

دار  آوری رابطه موبت و معنیی اقتصاااادی نیز با تابآااد  ری متیدارد.   داریمعن رابطه موبت و 

 اندااهبهآوری اقتصاادی  دارد، در صاورتی که آاادی اقتصاادی ید درصاد افزایش یابد تاب

 افزایش  واهد یافت. 2.308
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 (DOLS)نتایج برآورد روش حداقل مربعات پویا  .4

میبا   کائو  ضرایب  بردار  بلندمدت  جمعی  هم  رابطه  تخمین  که  درنظرداشت  هفت  توان 

.  هستدارای تور     OLS  های ترکیبی مبتنی بر تخمین کل ضرایب توس  رو برآورد داده

. در این تخمین  شوداستفاده می(  DOLS)  ایپوبه همین جهت اا رو  تخمین حداقل مربعات  

رو  متییر    ن ی در اشود.  هرفته می  در نظرها  رابطه بلندمدت متییر  FMOLSنیز مانند رو   

های ثبات سیاسی، آاادی اقتصادی، شا    متییر وابسته و متییر  عنوانبهآوری اقتصادی  تاب

های مستقل در نظر هرفته شده  عنوان متییربه  یدرآمد ملف کت، نسبت درآمدهای نفتی به  

 ه شده است. رائ( ا7جدول )است. نتای  آامون در 

 DOLSبرآورد رابطه بلندمدت با استفاده اا رو   .7جدول 

 نام متییر ضریب انحراف معیار tآماره  احتمال
0.000 9.165633 0.952975 8.734622 POISTB 

0.01 2.643782 2.304268 6.091981 OIL 

0.0812 -1.76706 0.034408 -0.0608 INF 

0.0002 3.968408 0.997721 3.959365 FREE 

0.977727 R-squared 

0.968056 
Adjusted R-

squared 

 های تحقیق: یافتهمی ب

نتاای  مشااااباه و نزدیکی باه دسااات آماده اسااات کاه این   FMOLSرو  باا رو     نتاای  این 

 .هستدرستی برآورد نتای     دهندهنشان

آوری اقتصاادی نسابت به ثبات سایاسای،  تاب  هایکشاش   کهنتای  آامون حاکی اا آن اسات  

ی، آاادی اقتصاادی طوری اسات که ید درصاد افزایش  درآمد ملنسابت درآمدهای نفتی به 
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آوری  درصااد تاب  3.95و   8.734  اندااهبهی و آاادی اقتصااادی، به ترتیب  اساا ی ثبات ساا در  

  0.0608یابد. همچنین ید درصااد افزایش در شااا   ف کت باعی  اقتصااادی افزایش می

شااود. همچنان با افزایش نساابت درآمدهای نفتی به آوری اقتصااادی میتاب  درصااد کاهش 

یابد. نتای  به دسااات درصاااد افزایش می  6.091آوری اقتصاااادی به میزان درآمد ملی، تاب

دهد که درآمدهای نفتی در کشاورهای عضاو سااامان همکاری اسا می منرر آمده نشاان می

 هردد.آوری اقتصادی میبه افزایش تاب

 FMOLSو  DOLS روش واسطهبه ها در بردار هم جمعی پنل سنجش کشش .5

در این قسامت برای اینکه مشاخ  شاود ساا تار مدل اقتصاادسانری که در این پ،وهش مورد 

های  قرارهرفته ید سااا تار مناسااب اساات، حساااساایت مدل را نساابت به رو   اسااتفاده

های  شاود که کشاش بررسای نشاان داده میشاود، در این  برآوردی رواب  بلندمدت بررسای می

آوری اقتصاادی نسابت های تابکشاش   ساهیو مقا DOLS و FMOLSبرآوردی به دو رو   

های ثبات سایاسای، آاادی اقتصاادی و نسابت درآمدهای نفتی به درآمد ملی بسایار به به متییر

ها به نبود حساااساایت تخمین   دهندهنشااانهمدیگر نزدید هسااتند. در حقیقت این تشااابه  

صاحت    ورد امانیهای برآورد ضارایب بلندمدت در پنل هم جمعی اسات. به نظر میرو 

های متفاوت حسااسایتی  شاود که نسابت به ابزار تخمین می دی تائعناصار ید مدل با درجه باال 

 چندان نداشته باشد.
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 DOLSو  FMOLS های بلندمدت مدل هم جمعی پنل به رو مقایسه کشش .8جدول 

POISTB  OIL INF FREE 
 متغیر            

 آزمون      

7.967434 5.106131 -0.0976 2.308986 FMOLS 

8.734622 6.091981 -0.0608 3.959365 DOLS 

 های تحقیقافتهی :می ب       

 ها شنهادی پی و ریگجهی نت .4

های عضاااو سااااامان ی اقتصاااادی کشاااورآوربر تابدر این تحقیق تیثیر درآمدهای نفتی  

آوری اقتصاااادی بر اسااااس ( مورد آامون قرار هرفت. ابتدا تابOIC)  یاسااا مهمکاری  

کشااور منتخب عضااو    10موریس، برای   نامواونآوری بریگوهلیو و ترکیب  شااا   تاب

محاسابه هردید و کشاورهای عمان،   2018-2008  یامانسااامان همکاری اسا می در بااه 

آلبانی و مراکش به ترتیب مقام اول، دوم و سااوم را کسااب کردند، یعنی در این کشااورها  

و یاا در   کننادیممنفی اقتصاااادی مقااومات هاای  آوری بااال بوده و در برابر تکااناهساااطج تااب

باشند و کشورهای ایران سریع به تعادل را دارا می بااهشتصورت دور شدن اا تعادل توان  

آن اسااات که در این    دهندهنشاااانهای آ ر قرار هرفتند که این  و کامرون به ترتیب در رده

های منفی اقتصاادی ضاعیف  آوری اقتصاادی پایین بوده و در برابر شاو کشاورها ساطج تاب

 عمل  واهند کرد.
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کشاااور منتخب عضاااو سااااامان    10ی اقتصاااادی  آوربر تابدر ادامه اثر درآمدهای نفتی  

مورد آامون قرار هرفت. برای انرام آامون   2018-2008همکاری اسا می در دوره امانی 

شاد   دی تائییرها  های ریشاه واحد و پنل هم جمعی رواب  بلندمدت بین مت آامون  واساطهبهابتدا 

و ساپس تخمین بردار پنل هم جمعی با اساتفاده اا دو تخمین ان معروف یعنی رو  حداقل 

( نشان داده شد DOLS) ایپو( و رو  حداقل مربعات FMOLS) شدهاص ح  کامً مربعات 

  5.1آوری اقتصاادی نسابت به متییر، نسابت درآمدهای نفتی به تولید ملی بین  که کشاش تاب

ید درصاد افزایش در متییر نسابت درآمدهای نفتی به   گریدعبارتبه هساتصاد در  6.09و 

اقتصااااد   در یابد.می  ش یافزا  درصاااد  6.09و  5.1اندااه بهآوری اقتصاااادی  تولیاد ملی، تاب

کشااورهای عضااو ساااامان همکاری اساا می منابع درآمدی حاصاال اا فرو  نفت ارتباث  

دهد، یعنی در این کشااورها اا این منابع آوری اقتصااادی نشااان میداری با تابموبت و معنی

 هردد.هباری میآوری اقتصادی سرمایهدرآمدی در راستای ارتقای تاب

مکاری اسا می، جهت پایداری و حفظ ارتباث  کشاورهای عضاو سااامان ه  هباراناساتی سا 

های  با بهبود عملکرد سایاسات  ساتیبایمآوری اقتصاادی  موبت میان درآمدهای نفتی و تاب

آوری اقتصااادی  را بهبود بخشااند و برای افزایش تاب  شااانیاقتصااادمالی و پولی و اوضاااع  

تخصای    باهدفکارآمد و تردید ساا تار    صاورتبهارای نفتی    رهی   اساتفاده اا صاندو  

ثبات سااایاسااای و   کنندهتی توب ی  هاشاااا  شاااود. همچنین ارتقای  بهینه منابع توصااایه می

مشااارکت مردم در عرصااه ساایاساای و اقتصااادی، ایراد پیوندهای قومی،   ااجملهاقتصااادی  
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یی ساایاساای و اقتصااادی در کشااور و همکاری بین  افزاهماساا می و ملی در کشااور جهت  

 ورهای اس می در دستور کار کشورها قرار هیرد.کش

 تعارض منافع 
 تعارض منافع وجود ندارد. 
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