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 چکیده
به  .به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است اقتصادی رشد بر طبیعی بعمنا وفور تأثیر و نقش

منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات 
کشور غنی از نفت  11های کننده برقراری حکمرانی خوب، از دادهو اطالعات به عنوان تسهیل

و روش اثرات همبسته مشترک  5112تا  1891های )پروکسی منابع طبیعی( در طول سال
 دهد نقش منابع طبیعی در رشدنتایج مطالعه نشان میپویای پانل دیتا استفاده شده است. 

اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت 
بدل شده اما در کشورهایی  صادیاقت رشد برای ضروری و مهم به عنوان عاملیحکمرانی باال، 

 منابع وروف تعبیری با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به
 صورت در و باشد حاکم حکمرانی خوب که شودمی اقتصادی هایفعالیت رونق سبب زمانی

سی همچنین برر شود.اقتصادی می رشد شدن کند سبب منابع وفور ضعف در حکمرانی،
انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، موضوع حاکی از آن است که 

افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطالعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی 
روه در گ اقتصادی بهبود رشد سبب منابع شود وفوربیشتر دولت در قبال مردم، سبب می

  ی اطالعات و ارتباطات پایین است، شود.کشورهایی که سطح فناور

رشد اقتصادی، منابع طبیعی، حکمرانی، فناوری اطالعات و ارتباطات،   های کلیدی:واژه

 (.DCCEروش پویای پانل دیتا )

 .JEL: C61 ،O13 ،O43 بندیطبقه

                                                 
 این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه تبریز است. 1
 نویسنده مسئول مکاتبات *

 111-161صفحات / 1181پاییز / 1/ شماره مپنج/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 
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 مقدمه -1
 رشد به رسیدن در طبیعی هایثروت و منابع وفور تأثیر و نقش اقتصاد، معماهای از یکی

 میالدی حاکی از آ ن بود که 1821 و 1811 هایفرض غالب دهه. است اقتصادی

 و اندازپس کمبود مشکل بر توانندمنابع، به واسطه منابع خود می صاحب کشورهای

 این فراوانی مطالعات میالدی، 1891 دهه اواخر آیند. اما از فائق ناکافی گذاریسرمایه

ای مجموعه تجربیات بررسی با( 1882) 1وارنر و . ساچزکشیدند چالش به را سنتی درک

 منابع فراوانی دریافتند میالدی، 91 و 11 هایدهه در طبیعی منابع دارای کشورهای از

 در عمناب نفرین دارد و با عنوان پدیده اقتصادی رشد با منفی همبستگی یک طبیعی

 بیعیط منابع از برخوردار کشورهای ضعیف اقتصادی عملکرد. شد معروف اقتصادی ادبیات

 منابع صاحب کشورهای در اقتصادی رشد کندی درباره مهم پرسش دو همواره شد منجر

 چگونه؟ است، چنین اگر و دارد؟ واقعیت منابع نفرین پدیده آیا: است مطرح طبیعی

 (.1191 ،5سلمانی و یاوری)

 در ار مهم جنبه دو اقتصادی رشد و منابع وفور با مرتبط پیشین ادبیات از جامع بررسی

 ؛5118 ،1کنراد و الکسیو) شودمی اقتصادی رشد تقویت سبب منابع وفور اول؛. بردارد

 رشد بازدارنده منابع وفور دوم؛(. 5112 ،2اسمیت ؛ وa5111و  b، 1همکاران و کاوالکانتی

 ،1درپلگون و ؛ آرزکی5111 ،6گیلفاسون ؛5111 و 1882 وارنر، و ساچز) است اقتصادی

 زا بازا و درونبرون رشد هایاما این مطالعات و حتی تئوری(. 5111 ،9درپلگون و 1511

 برای قبولی قابل پاسخ اقتصادی، رشد خصوص در قوی هایدیدگاه برخی ارائه وجود

 بیعیط منابع عظیم هایسرمایه از که و حتی کشورهایی ندارند منابع نفرین پدیده توجیه

 استدالل (1881) 8نورث. اقتصادی داشتند رشد در یفیضع عمکلرد هستند برخوردار

 هاکشور نهادهای یا حکمرانی در تفاوت به کشورها مابین اقتصادی رشد تفاوت کندمی

 هادهان حکمرانی و کیفیت وضعیت اقتصادی به رشد و منابع وفور بین بوده و رابطه مربوط

                                                 
1 Sachs and Warner 
2 Yavari and Salmani (2005) 
3 Alexeev and Conrad 
4 Cavalcanti et al. 
5 Smith 
6 Gylfason 
7 Arezki and Van der Ploeg 
8 Van der Ploeg 
9 North 
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 هایفعالیت رونق سبب انیزم منابع وفور تعبیری به (.5111درپلگ، بستگی دارد )ون

 وفور ضعف نهادهای حاکم، صورت در و باشند حاکم خوب نهادهای که شودمی اقتصادی

 اقتصاد دیدگاه از (.5111 ،1هودلر و باتاچاریا) شودمی اقتصادی رشد شدن کند سبب منابع

 بایلق سیاستمداران، همچون؛ ذینفعان بین را تضاد بذر طبیعی، منابع ثروت سیاسی،

 کتحری طبیعی منابع هایرانت نمودن دنبال در ذینفعان را و پاشدمی شهروندان و حلیم

 قرون و منابع از برخورداری بین ارتباط برقراری در حکمرانی، مواقعی، چنین در. کندمی

 (. 1181 ،5محمدی پورکاظمی)کند می پیدا کلیدی نقش اقتصادی

اطالعات و ارتباطات  یفناورواسطه رونق در دوره حاضر به نکته قابل توجه آن است که 

(1ICT )د گیرهای دولت، عملکرد آن و اطالعات به سهولت در اختیار عموم قرار میسیاست

 ICTیابد. جویی به سبب افزایش آگاهی مردم، کاهش میو از این رو میزان فساد و رانت

 زدایی ازرده و با ابهامهای مردم، مطالبات افراد را دگرگون کبا گسترش اطالعات و آگاهی

های نخبگان مرجعیت و اقتدار را به عنوان مطالبات حقیقی آلآنها، امکان القا کردن ایده

، اطالعات بسیاری در اختیار ICT(. با توسعه 1181، 1زادهافراد کاهش داده است )کمالی

(. 5111، 2کوگیرد و شفافیت بیشتر بازار در اقتصاد مطرح خواهد شد )اینسافراد قرار می

در نتیجه شفافیت حاصله، افراد انگیزه کمتری برای فساد خواهند داشت و بهبود کیفیت 

به دست خواهد آمد. در واقع این مهم در مقابل پدیده نفرین  ICTنهادی در نتیجه توسعه 

منابع در جوامعی با کیفیت نهادی ضعیف است که رانت حاصل از منابع، سبب فساد در 

خورد. از این رو با شفافیت منافع حاصل از منابع برای گروهی خاص رقم می جامعه شده و

و در نتیجه بهبود کیفیت نهادی، توزیع مجدد منابع و  ICTاقتصادی حاصل از توسعه 

مندی همه سطوح افراد جامعه برقرار خواهد شد و رشد منافع حاصل از منابع برای بهره

 (. 5111، 6امون و همکارانشود )الماقتصادی بیشتری را موجب می

برای مطالعه این رابطه  درستی اقتصادسنجی روش نشان داد از  حوزه این اتیادب یبررس

 ارگیریک به وجود با منابع، و اقتصادی رشد رابطه بررسی است چرا که در نشده گرفته بهره

 اایست اقتصادسنجی رویکرد با هامدل تحلیل و تجزیه از طوالنی، زمانی سری هایداده

                                                 
1 Bhattacharyya and Hodler 
2 Pour Kazemi Mohammadi (2012) 
3 Information and communication technologies 
4 Kamalizadeh (2015) 
5 Ionescu 
6 Al Mamun et al. 
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 سویی از(. 5112 اسمیت، و 5112 ،1رونر و مورلی مطالعاتی نظیر) است شده استفاده

 پذیرمکانا ایستا اقتصادسنجی رویکرد چارچوب در زمانی بین مسئله گرفتن نظر در دیگر،

 رخهچ در اقتصادی یک شوک عنوان به شدنی، تمام طبیعی منابع کشف که چرا نیست

 ستا،ای تحلیل و تجزیه در و شود مطالعه پویا صورت به باید و مطرح بوده کالن اقتصاد

 یا هانهاد ایده همچنین. ندارد وجود اقتصادی رشد توضیح در منابع پویایی بررسی امکان

در  .باشندمی پویا هایمدل چارچوب در مطالعه نیازمند پویاست و مفهوم یک حکمرانی

به این منظور . بحث نشده است ICT یاسطهوا اثردر مورد  ،نیاز ا شیپو مطالعات  اتیادب

مطالعه حاضر سعی دارد با وارد ساختن متغیرهای مهم و اثرگذار و روش تحقیق مناسب 

 بر این مشکالت فایق آید. 

ش شناسی پژوهدر ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده و سپس نگاهی به روش

. شودارائه و به تفسیر نتایج پرداخته میخواهیم داشت. نتایج از حاصل از برآورد مدل 

 باشد. گیری نیز آخرین بحث ارائه شده مینتیجه

 ینظر یمبان -2
، 5)آیدت و همکاران است دهیچیپ رابطه کی یبا رشد اقتصاد حکمرانی تیفیارتباط ک

 یجتماعو ا یاقتصاد داریبه توسعه پا یابیدستمختلفی به اهمیت آن در  مطالعاتو  (5119

 یاتیگرفتن نقش ح دهیناد شودیاستدالل م(. 5116، 1د دارند )دمتریادس و هوک الوتأکی

 اریسنفت ب غنی از منابع طبیعی و یاقتصادها یبرا ،یدر رشد اقتصاد کیفیت حکمرانی

به رشد  یناکارآمدتوزیع  قیممکن است از طر یعیمنابع طب رایز حائز اهمیت است

احب ص یخصوص یهاشرکت زمانی که برخی از مثال،  . به عنوانضربه وارد نماید یاقتصاد

ب سبامر  نیکنند، ا تیریرا مد یعیتا منابع طب کننددریافت میاجازه ، دولت نفوذ در

خود از  جامعه از سهماعظم بخش  گیرد وگردش منابع در دست چند نفر قرار  شودمی

هی مردم و نهادهای آگا .(5111)المامون و همکاران،  دنشو محروم یعیمنابع طب منافع

کاهد و های توزیع منافع توسط دولت، از انحراف در توزیع آنها میمردمی از مکانیسم

دهد. درنتیجه، دولت پذیری دولت در مقابل مردم را افزایش میپاسخگویی و مسئولیت

نیز در صدد برقراری حکمرانی با کیفیت باالتر خواهد بود. فناوری اطالعات و ارتباطات به 

ها و عملکرد سازی مردم  و جامعه از سیاستنوان یکی از ابزارهای در دسترس برای آگاهع

                                                 
1 Morelli and Rohner 
2 Aidt et al. 
3 Demetriades and Hook Law 
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دولت بوده و یکی از پارامترهای مؤثر و یک نیاز برای رشد اقتصادی و توسعه شرایط 

 (. 5111، 1رود )آوگرواجتماعی جوامع به شمار می

 ییتوانابه  یادیتا حد ز تواندیمارتباطات، تأثیر حکمرانی بر رشد اقتصادی  عصر در

ز ا مرتبط باشد.آگاهانه درباره اقدامات دولت  یهاقضاوتها و گیریدر تصمیمشهروندان 

 ن،یبر ا عالوهداشته باشند. کنترل تحت به طور کامل مردم را  ندتوانیمن هادولتاین رو 

را به  یاجتماعی ـ اقتصادرشد از  یدیموج جد ارتباطاتو  اطالعات یانتشار تکنولوژ

 اطالعات جریان سبب بهبود ICT توسعه(. 5111، 5ت )کوردنا و همکارانارمغان آورده اس

همچنین با کاهش  .(5111، 1شود )گورگول و الچمی اطالعات انتقال و افزایش سرعت

 و زمانی محدودیت دهد، برمی کاهش را نااطمینانی و ناکارآمدی تولید، درجه هزینه

دهد. سطح تولیدات را افزایش می گذرد ومی ملی حریم از تولید آیندفر و کرده غلبه مکانی

 به دسترسی در را افراد قدرت و بازارشده بیشتر شفافیت باعث ICTهمچنین توسعه 

گیری عاملین اقتصادی را بهبود کند و از این رو کیفیت تصمیممی تقویت اطالعات

، از طریق افزایش ICTتولید  یعسر رشد (. همچنین5116، 1بخشد )داس و همکارانمی

الدین شد )صالح اقتصادی خواهد رشد افزایش وری کل سببوری نیروی کار و بهرهبهره

از طریق ایجاد قابل توجه فساد  کاهش، ICT(. تأثیر مهم دیگر گسترش 5116، 2و عالم

نیکی (. چرا که با ایجاد فرآیندهای قانونی الکترو5111دولت الکترونیک است )اینسکو، 

که قابل مشاهده و پیگیری از سوی افراد جامعه است، امکان تخلف و فساد را کاهش داده 

گیری گسترش استفاده و بهره ن،ی(. عالوه بر ا5111، 6و همکاران وی)لبرد و یا از بین می

در کشورهایی که منافع منابع مسئوالن  ی افراد وشهروند رفتارموجب بهبود  ICTاز 

گردد. چرا که رفتار آنان به سهولت قابل پیگیری شوند، میتوزیع نمی طبیعی به درستی

ها همواره از سوی مردم است. در کشورهایی غنی از منابع که احتمال انحراف در توزیع آن

های منابع طبیعی با استفاده از وجود دارد، پیگیری مردم از مسئولین در خصوص ثروت

در جامعه فراهم شده و برقراری حکمرانی  ICT ها و امکانات حاصل از گسترشفناوری

                                                 
1 Avgerou 
2 Cardona et al. 
3 Gurgul and Lach 
4 Das et al. 
5 Salahuddin and Alam 
6 Lio et al. 
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سازد )المامون و بهتر را در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی فراهم می

 .(5111همکاران، 

 پیشینه پژوهش -3
 1، بولت و همکاران5111و  1882های مطالعاتی نظیر مطالعات ساچز و وارنر در سال

(، اثر رونق و وفور منابع طبیعی را بر 5111) 1لیامز(، وی5112) 5اوجیما و (، ایمی5112)

 نابعم رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در حالت کلی

مهلوم و  .سبب کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، شده است طبیعی

نابع پرداختند. نتیجه مطالعه ای به بررسی نهادها و نفرین م( در مطالعه5116) 1همکاران

 یهاکشور. هستند منابع نینفررخداد  کنندهنییتع نهادهاحاکی از آن بود که کیفیت 

 فاوتتآن  لیدل اقتصادی هستند و رشد برندگانو هم  گانبازند مه یعیطب منابع از یغن

 کل ددرآم بر یعیطب منابعنهادهای ضعیف،  ی که با وجودابه گونه. ستنهادها تیفیک در

، شتریب عمنابچنانچه نهادها دارای کیفیت باالیی باشند  کند وبه سمت پایین فشار وارد می

(، به این نتیجه دست a5111و  bکاوالکانتی و همکاران ) شوند.می درآمد شیافزا سبب

مدت سبب افزایش رشد اقتصادی شده و اثر مثبتی بر سطح یافتند که وفور منابع در کوتاه

( و 5111) 2(، محدث و پسران5111پلگ )درته است. نتایج مطالعات وندرآمدی داش

( و 5116( تاییدکننده نتیجه مطالعات مهلوم و همکاران )5111المامون و همکاران )

 نفتی ( بوده و نشان دادند مدیریت صحیح درآمدهایa5111و  bکاوالکانتی و همکاران )

تبدیل کرده و در عدم حضور حکمرانی  رحمت و برکت یک با حکمرانی خوب، آنها را به

 دهد. خوب، پدیده نفرین منابع رخ می

وفور منابع طبیعی ( با مطالعه تأثیر 1181) 6( و بهبودی و همکاران1191یاوری و سلمانی )

پدیده نفرین منابع در کشورهای مورد  ، به این نتیجه دست یافتند کهبر رشد اقتصادی

( نشان داد در گروه 1181) 1آبادی و صادقیشاه مطالعه صادق است. نتیجه بررسی

کشورهای مورد بررسی در تحقیق وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید 

                                                 
1 Bulte et al. 
2 Iimi and Ojima 
3 Williams 
4 Mehlum et al.  
5 Mohaddes and Pesaran 
6 Behboudi et al. (2012) 
7 Shahabadi and Sadeghi (2015) 
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(، غیاثوند و 1191) 1مطالعات مهرآرا و کیخانتایج ناخالص داخلی سرانه داشته است. 

( نشان 1181) 1رپو( و متفکرآزاد و ممی1181) 1(، عبادی و نیکونسبتی1181) 5صبوری

در کشورهایی با نهادهای خوب، درآمدهای نفتی یک موهبت بوده است، ولی در  دادند

کشورهایی با نهادهای ضعیف این منابع تبدیل به نفرین شده و منجر به کاهش رشد 

 رخوردارب در حقیقت، نتایج بیانگر آن بودند که کشورهای. شودمیاقتصادی این کشورها 

 واجهم منابع نفرین پدیده النفسه و به واسطه دارا بودن منابع طبیعی بافی غنی منابع از

زند. نتایج مطالعات می رقم را آن بودن بال یا نعمت آنها نهادی ساختار بلکه گردندنمی

کنند اثر حکمرانی نقش غالبی بر رشد اقتصادی داشته و نعمت یا نقمت پیشین بیان می

حکمرانی همراه باشد. همچنین نتایج مطالعات به بودن منابع باید با بررسی نقش 

های اقتصادسنجی مورد استفاده بسیار حساس بوده و از این رو نظر قطعی مگر با روش

 توان صادر کرد. مطالعه موردی نمی

 شناسی پژوهشروش -4
های پانل، است. در اقتصادسنجی داده پانلی معادله یک صورت به موردنظر تحقیق الگوی

های مورد استفاده، استقالل مقطعی دارند )گل ت کلی فرض بر آن است که دادهدر حال

های اقتصادی ممکن است نحوه رفتار عامالن اقتصادی اما براساس نظریه (.1181، 2خندان

 در مرحله نخستین (. بنابراین5111، 6شود )هشیائومنجر به یک نوع وابستگی بین آنها 

 استقالل یا وابستگی آزمونی، تشخیص هر انجام از شپانلی پی هایداده اقتصادسنجی

اند که آزمون های متعددی جهت تشخیص وابستگی مقطعی ارائه شدهاست. آزمون مقطعی
7CD نامتوازن  و متوازن هایپانل برای ( توضیح داده شده است. این آزمون5111) 9پسران

( کوچک نتایج قابل T) 11انی( بزرگ و ابعاد زمN) 8قابل اجرا بوده و برای ابعاد مقطعی

نماید و نسبت به وقوع یک یا چند شکست ساختاری در ضرایب می اعتمادی ارائه

                                                 
1 Mehrara and Keikha (2009) 
2 Ghiasvand and Saboori (2011) 
3 Ebadi and Nikoonesbati (2013) 
4 Motafakker Azad and Mamipour (2014) 
5 Golkhandan (2015) 
6 Hsiao 
7 Cross-sectional Dependence (CD) test 
8 Pesaran 
9 Cross-section dimension 
10 Time dimension 
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باشد. آماره این آزمون برای رگرسیون هر واحد می 1رگرسیون هر واحد مقطعی مقاوم

مقطعی زیر، براساس میانگین وزنی ضرایب همبستگی بین هر جفت از جمالت اخالل 

 شود:ارائه می

(1) t= 1,2,…, T i= 1,2,…, N; 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

بردار  𝑥𝑖𝑡های پانل، دهنده بعد زمانی دادهنشان tدهنده بعد مقطعی و نشان iکه در آن 

k × های متغیرهای برونزا تواند شامل وقفهبعدی از متغیرهای توضیحی است که می 1

𝑦𝑖𝑡  .ای از میزان همبستگی بین جمالت اخالل برآورد سادهنیز باشدiم و اjم در زمان اt 

پسران برای بررسی وجود وابستگی مقطعی به  CDانجام گرفته و بر این اساس، آماره 

  شود:صورت زیر ارائه می

(5) CD = √2T N(N − 1)⁄ (∑ ∑ ρ̂ij

N

j=i+1

N−1

i=1
) → N(0,1) 

 ابستگی مقطعی دارد. چنانچه قدر مطلق آماره محاسباتیو فرض صفر آزمون داللت بر عدم

CD  های بیشتر باشد، فرض صفر آزمون رد شده و وجود وابستگی مقطعی در داده 86/1از

  (.5111شود )پسران، تواند رد مورد مطالعه نمی

 ریشه مرسوم هایروش از استفاده گردد، تأیید پانل هایداده در مقطعی وابستگی هرگاه

 ( و ... احتمالIPS) 1(، ایم، پسران و شینLLC) 5پانلی نظیر آزمون لوین، لین و چو واحد

 ریشه هایآزمون مشکل این رفع نتایج ریشه واحد کاذب را افزایش خواهد داد. برای وقوع

 واحد  ریشه آزمون که است شده مقطعی پیشنهاد وجود وابستگی با متعددی پانلی واحد

CIPS1هایآزمون تبدیل ( با5111سران )است. پ جمله آن از IPS  2وADF در نظر  با

 پیشنهاد واحد ریشه فقدان یا وجود بررسی آزمونی برای آماره مقطعی، وابستگی گرفتن

 است: زیر صورت به آزمون این آماره معروف است. پسران  CIPSآزمون به که است داده

(1) CIPS(N, T) =  
1

N
 ∑ τi

N

i=1

(N, T) 

یافته به صورت تعمیم ADF)آماره آزمون ریشه واحد  CADF6 الگوی آماره τiآن  در که

 بحرانی مقادیر ( با1آماره ) باشد. مقدارمی پانل در انفرادی مقطع هر مقطعی( برای

                                                 
1 Robust 
2 Levin, Lin and Chu (LLC) 
3 Im, Pesaran and Shin (IPS) 
4 Cross-sectional augmented IPS test 
5 Augmented Dickey-Fuller 
6 Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) 
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بحرانی،  مقادیر از آماره این بودن تربزرگ صورت در و مقایسه پسران توسط شده محاسبه

 گرفت. خواهد قرار پذیرش مورد متغیر مانایی و رد (بودن متغیر )نامانا صفر فرضیه

ی های تخمینانتخاب بهترین روش تخمینی برای برآورد مدل، الزم است فروض روش برای

مورد بررسی قرار گیرد که از جمله این شروط ناهمگنی پانل و وابستگی بین مقاطع است. 

دار ر نتیجه نتایج تورشهای نامناسب شده و دعدم بررسی فروض سبب استفاده از روش

یا ناسازگاری ارائه خواهند شد که اعتبار الزم برای تفسیر را ندارند. شرطی که در ابتدا 

برای تخمین مدل باید مدنظر باشد، ناهمگنی پانل است یعنی ضرایب شیب یکسان 

( برآوردگر 1882) 1تیپسران و اسمنیستند. برای برآورد مدل با فرض ناهمگنی ضرایب، 

هر  یبه طور جداگانه برادادند. در این روش، مدل  شنهادیپ( را 5MGنگین گروهی )میا

، رگبرآورد نیمحاسبه شود. با ا بیاز ضرا ایساده یحساب نیانگیو م برازش شدهگروه 

ها را دارند. آنها نشان گروه ها امکان تغییر در همهانسیو وار بیش بی، ضراعرض از مبدأها

بزرگ، نرمال،  Tو  Nی میانگین گروهی به صورت مجانبی برای هازندادند که تخمین

( عالوه بر روش میانگین گروهی، 1888) 1سازگار و بدون تورش هستند. پسران و همکاران

( را نیز ارائه دادند. برآوردگر 1PMGبرآوردگر میانگین گروهی ادغام شده یا تلفیقی )

مدت و واریانس خطاها أ، ضرایب کوتاهمیانگین گروهی انباشته اجازه تغییر عرض از مبد

(( اما قیدی را بر MGدهد )همانند برآوردگر میانگین گروهی )ها را میدر میان گروه

ها یکسان باشند )مانند برآوردگر اثرات کند که در بین گروهضرایب بلندمدت اعمال می

یان ایب مدرنظرگیری ناهمگنی در شیب ضر توان گفت،گیری میدر یک نتیجهثابت(. 

ها در صورت زنشد اما این تخمین PMGو  MGهای واحدهای پانلی سبب گسترش روش

ها که با عنوان عوامل یا شوک مشترک شناخته شده است، وجود وابستگی مقطعی در داده

تواند منجر به های پانلی نیز میناسازگار هستند. عوامل مشترک مشاهده نشده در داده

و  هاهای واحدهای پانلی و همچنین همبستگی میان باقیماندهههمبستگی در باقیماند

تواند سبب تورش در ضرایب و استنتاجات رگرسورها شود. فارغ از عدم همبستگی، می

 (. 5112، 2نامعتبری شود )نِال

                                                 
1 Pesaran and Smith 
2 Mean Group (MG) 
3 Pesaran et al. 
4 Pooled Mean Group (PMG) 
5 Neal 
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در ادامه، بحث دوم در خصوص فروض مهم برای انتخاب بهترین روش برای برآورد مدل، 

روش استاندارد پانل دیتا با وجود وابستگی مقاطع،  N>1. برای فرض وابستگی مقاطع است

دهد کوواریانس خطاها به طور ( بوده که اجازه می1SUREمعادالت به ظاهر نامرتبط )

( و بعد زمانی N<10هایی با حجم مقاطع کم )همزمان تخمین زده شوند و برای نمونه

باشد، استفاده  Tای برابر با دارای اندازه N(. اما زمانی که 5116زیاد کاربرد دارد )پسران، 

از این روش عملی نیست و همچنین این روش تغییرات زمانی را در مدل مورد مالحظه 

ای دیگر در مورد این روش که باید مدنظر باشد عدم درنظرگیری فرض دهد. نکتهقرار نمی

 ناهمگنی پانلی در این روش تخمینی است. 

قاطع و ناهمگنی پانلی سبب گسترش برآوردگرهای پانلی وجود دو مشکل وابستگی م 

توان به برآوردگرهای اثرات همبسته مشترک دیگر جهت رفع آنها شد از جمله می

(5CCE( اثرات همبسته مشترک ادغام شده یا تلفیقی ،)1CCEPاثرات همبسته مشترک ،) 

( و سایر CCE( اشاره کرد. روش اثرات همبسته مشترک )1CCEMGمیانگین گروهی )

های ایستای پانلی با رگرسورهای برونزای اکید کاربرد دارند. های تخمینی برای مدلروش

(، مدل پانلی ناهمگن 5116( براساس روش ارائه شده پسران )5112) 2چودیک و پسران

ای از متغیر وابسته، وجود رگرسورهای برونزای ضعیف حضور وقفه هایپویایی را با ویژگی

های خودرگرسیون برداری با وقفههای یر شیب ضرایب در میان مقاطع مدلو اجازه تغی

توزیعی پانلی، گسترش دادند. در این روش، اثرات بلندمدت براساس تخمینی از ضرایب 

آیند، صرف نظر از اینکه رگرسورها اکیداً برونزا بوده و متغیرها مدت به دست میکوتاه

ح باشند. برای توضیهای بلندمدت سازگار میینایستا از درجه یک یا صفر باشند، تخم

( در نظر گرفته 5116پسران ) CCEای با ضرایب ناهمگن براساس روش روش، ابتدا معادله

 می شود:

(1) , ui,t = γ́ift + ei,t yi,t = αi + βixi,t + ui,t 

k  برداری 𝑥𝑖𝑡متغیر وابسته،  𝑦𝑖,𝑡در معادله حاضر  ×  𝑢𝑖,𝑡، از متغیرهای توضیحیبعدی 1

 i ناهمگن، 6بار عاملی γiعوامل مشترک غیرقابل مشاهده،  idiosyncratic ،ft جزء خطای

                                                 
1 Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE) 
2 Commen Correlated Effects (CCE) 
3 Pooled commen correlated effects (CCEP) 
4 Mean group commen correlated effects (CCEMG) 
5 Chudik and Pesaran 
6 Factor loading 
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( 5116باشند. پسران )های پانل میدهنده بعد زمانی دادهنشان tدهنده بعد مقطعی و نشان

و با  x̅tسازگار با میانگین مقطعی  قادر به برآورد مدل با ضرایب CCEکند روش بیان می

های این روش تخمین، برآوردهای سازگاری برای مدل است. xit فرض برونزای اکید بودن

معادله به صورت زیر (. برای بررسی پویایی، 5112کند )چودیک و پسران، ایستا ارائه می

 شود:درنظر گرفته می

(2) yi,t = αi + λiyi,t−1 + βixi,t + ui,t 

ه ای از متغیر وابسته بباشد. با حضور وقفهوقفه متغیر وابسته می  yi,t−1در معادله حاضر 

و همچنین اکیدًا برونزا  𝑢𝑖,𝑡عنوان متغیر توضیحی، فرض وابستگی مقطعی ضعیف برای 

ی و برای دستیابهای متغیر وابسته، برآوردگرها ناسازگار خواهند بود. از این رنبودن وقفه

T√به برآوردگرهای سازگار، تعداد 
( 2های واحدهای مقطعی به معادله )وقفه از میانگین 3

 شود و معادله زیر را خواهیم داشت:اضافه می

(6) yi,t = αi + λiyi,t−1 + βixi,t + ∑ δ́i,lz̅t−l

PT

l=0

+ ei,t 

بوده  yو  xواحدهای مقطعی برای  میانگین  y̅t−1 و x̅tمعرفی شده و  PTها با تعداد وقفه

z̅t ( با6و در معادله ) = (y̅t−1, x̅t) اند. با تعریفنشان داده شده λi  وβi  )ضرایب مدل(

πiبه صورت = (λi, βi)  برآوردگر میانگین گروهی به صورت ،π̂MG =
1

N
∑ π̂i 

N
i=1 ریف تع

,N)شود. تحت شرایطی نظیرمی T, PT) ⇒  �̂�𝑀𝐺  و  π̂iو رتبه کامل بارهای عاملی،   ∞

( با در نظرگیری PMGسازگار هستند. برآوردگر میانگین گروهی ادغام شده یا تلفیقی )

مدت قابل تخمین است. از این رو مدل به صورت همگنی بلندمدت و ناهمگنی در کوتاه

 به صورت زیر نوشته می شود:  مدل تصحیح خطا

(1) Δyi,t = ϕi(yi,t−1 + θ1,ixi,t) + δ0,i + δ1,iΔxi,t + ϵi,t 

دهنده ضرایب نیز به ترتیب نشانδ و   θسرعت تصحیح خطا، ϕiدر معادله حاضر 

δ̂MGمدت به صورتمدت هستند و برآوردگر میانگین گروهی کوتاهبلندمدت و کوتاه =
1

N
∑ δ̂i 

N
i=1 شود. قابل ذکر است، برآوردگرهای محاسبه شده به شیوه تعریف میMG  و

PMG  زمانی که ابعادN  وT  بزرگ باشند، سازگار بوده و مشکل تورش ممکن است فقط

های ناهمگن پویا رخ دهد. برای حل این مشکل نیز، چودیک های کوچک در پانلدر نمونه
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استفاده  5نایف نیمه پانلو برآوردگر جک 1تعدیل میانگین بازگشتی( از 5116و پسران )

 د: شونکنند. برآوردگرهای میانگین گروهی تحت این شرایط به صورت زیر ارائه میمی

π̃MG = 2π̂MG −
1

2
 (π̂MG

a +π̂MG
b ) 

ω̃it = ωit −
1

t − 1
∑ ωis 

t−1

s=1

 (9)  

ωitجائیکه  = (yit, xit) است و �̂�𝑀𝐺
𝑎  وπ̂MG

b  اشاره به تخمین میانگین گروهی از نیمه

 اول و دوم پانل دارد. 

( این روش نسبت 1باشد: )های این روش به این صورت قابل خالصه میها و مزیتویژگی

( صرف نظر از اینکه 5به ریشه واحدهای ممکن در رگرسورها و/ یا عوامل، مقاوم است؛ )

( به درجه 1مدت و/ یا بلندمدت همگن یا ناهمگن باشند، قابل کاربرد است؛ )رایب کوتاهض

( نیازی به دانستن تعداد عوامل 1مقاوم است؛ ) ftو  εitدلخواه از همبستگی سریالی 

( نتایج تحت وابستگی مقطعی ضعیف در اجزای 2مشترک مشاهده نشده وجود ندارد؛ )

 Pxiو   Pyiهای وقفه فردی  ( نیازی به تصریح مرتبه6معتبر است؛ )، idiosyncraticاخالل 

های ممکن در اجزا اخالل نیز مقاوم است )چودیک و پسران، ( به شکست1نیست و )

5112( .)3ARDL) 

 مدل و نتایج برآورد -5

  یمدل برآورد -5-1

و  اطالعاتبرای توضیح ارتباط منابع طبیعی )نفت( و کیفیت حکمرانی و فناوری 

ارتباطات با رشد اقتصادی، مدل رشد اقتصادی سولو تحت چارچوب نئوکالسیک و تابع 

در بخش قبل،  DCCE. بر طبق روش معرفی شده 1تولید کاب داگالس مدنظر بوده است

جهت بررسی سه فرضیه و رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی،  های ذیلمدل

 د:شونارائه می اطالعات و ارتباطات با رشد اقتصادی فناوریحکمرانی و رشد اقتصادی و 

                                                 
1 Recursive mean rdjustment 
2 Half-panel jackknife 
3 Autoregressive distribiuted lag 

Demetriades and Hook Law (2004) ،et al (2011a and  Cavalcantiه شود به برای مطالعه بیشتر مراجع 1

b) و Al Mamun et al (2017). 
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(11) 

ΔlnGDPCi,t = μi + φilnGDPCi,t−1 + λ1FCFi,t−1 + λ2GOVi,t−1

+ λ3PGi,t−1 + λ4OilRenti,t−1

+ ∑ γj
i(ΔlnGDPCi)t−j

p−1

j−1

+ ∑ δ1j
i ΔFCFi,t−j

q−1

j=0
+ ∑ δ2j

i ΔGOVi,t−j

q−1

j=0

+ ∑ δ3j
i ΔPGi,t−j

q−1

j=0
+ ∑ δ4j

i ΔOilRenti,t−j

q−1

j=0

+ εi,t 

(15) 

ΔlnGDPCi,t = μi + φilnGDPCi,t−1 + λ1FCFi,t−1 + λ2GOVi,t−1

+ λ3PGi,t−1 + λ4OilRenti,t−1 + λ5QOGi,t−1

+ +λ6(OilRenti,t−1 ∗ QOGi,t−1)

+ ∑ γj
i(ΔlnGDPCi)t−j

p−1

j−1

+ ∑ δ1j
i ΔFCFi,t−j

q−1

j=0
+ ∑ δ2j

i ΔGOVi,t−j

q−1

j=0

+ ∑ δ3j
i ΔPGi,t−j

q−1

j=0
+ ∑ δ4j

i ΔOilRenti,t−j

q−1

j=0

+ ∑ δ5j
i ΔQOGi,t−1

q−1

j=0

+ ∑ δ6j
i Δ(OilRenti,t−1 ∗ QOGi,t−1)

q−1

j=0
+εi,t 

(11) 

ΔlnGDPCi,t = μi + φilnGDPCi,t−1 + λ1FCFi,t−1 + λ2GOVi,t−1

+ λ3PGi,t−1 + λ4OilRenti,t−1 + λ5ICTi,t−1

+ +λ6(OilRenti,t−1 ∗ ICTi,t−1)

+ ∑ γj
i(ΔlnGDPCi)t−j

p−1

j−1

+ ∑ δ1j
i ΔFCFi,t−j

q−1

j=0
+ ∑ δ2j

i ΔGOVi,t−j

q−1

j=0

+ ∑ δ3j
i ΔPGi,t−j

q−1

j=0
+ ∑ δ4j

i ΔOilRenti,t−j

q−1

j=0

+ ∑ δ5j
i ΔICTi,t−1

q−1

j=0

+ ∑ δ6j
i Δ(OilRenti,t−1 ∗ ICTi,t−1)

q−1

j=0
+εi,t 
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مدل تحقیقی پانل دیتا شامل متغیرهای زیر است: لگاریتم متغیر تولید ناخالص داخلی 

و  1(LGDPCبه دالر آمریکا، به عنوان متغیر وابسته ) 5112ال سرانه به قیمت پایه س

(، تشکیل سرمایه ثابت به GOV) GDP درصدی از های دولت به عنوانهزینهمتغیرهای 

، GDP (Oil Rent) درآمد نفتی به عنوان درصدی از، GDP (FCF) عنوان درصدی از

عات و ارتباطات شاخص فناوری اطال( و PG) رشد جمعیت(، QOG) کیفیت حکمرانی

متغیرهای توضیحی (، ICT) )ترکیب متغیرهای کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه(

متغیر  یک عنوان به که متقابل اثرات یا ضریب 5تعاملی همچنین ضریبدر مدل هستند. 

نهادی و فناوری  کیفیت مانند عواملی اثر متقابل سنجش ها برایمدل در توضیحی

 .شوندیم استفاده رشد اقتصادی بر آن تبع به و طبیعی منابع اثر ات براطالعات و ارتباط

 گرفته استفاده قرار ( مورد5118) 1( و کولستاد5116) دیگران و ملهوم سوی از ضریب این

 .است

است  6یادار تیفیو ک 2، قانون و نظم1فسادمتغیر کیفیت حکمرانی شامل سه شاخص 

 تیفیکهای اصلی از ین کیفیت حکمرانی به ویژگیبنابرا (. 5111، 1)چارون و همکاران

 تیحاکمنظیر تر عیوس ماتاقدا نیو همچن یفساد ادار ی وادار تیفیکنظیر حکومت 

 نیباالتر 1 باشد بدین صورت کهمی 1اندازه این متغیر نیز از صفر تا  .اشاره دارد قانون

 یهادنکیفیت  نیبدتردهنده نشان و ازیحداقل امت و صفرمطلوب  ینهاد تیفیمقدار ک

  است.

روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه در نمونه مورد بررسی در نمودارهای زیر ارائه 

 گردد. می

                                                 
از این متغیر به عنوان پروکسی  Al Mamun et al (2017)و  et al (2011a and b) Cavalcantiمقاالتی نظیر  1

 اند.مناسب برای رشد اقتصادی استفاده کرده
2 Interaction Term 
3 Kolstad 

 باشند.اند، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( میمشخص شده aتوضیحات: کشورهایی که با 
4 Corruption 
5 Law and Order 
6 Bureaucracy Quality 
7 Charron et al. 
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-2115(: روند تغییرات لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه در بازه زمانی 1نمودار )

1891 
 های پژوهش.منبع: یافته

 1891لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه در دهه ، حاکی از روند نزولی تغییرات 1نمودار 

به بعد  1881میالدی برای نمونه کشورهای مورد مطالعه بوده و روند این متغیر از دهه 

 افزایشی بوده است. 

 
 1891-2115(: روند تغییرات درآمد نفتی در بازه زمانی 2نمودار )

 های پژوهش.منبع: یافته

دهد. نمودار فوق را نشان می GDPبه عنوان درصدی از  ، روند درآمدهای نفتی5نمودار 

دهد که به دالیل مختلف روندی از افزایش و کاهش در درآمدهای نفتی را نشان می

 همچون تغییر در میزان عرضه و تقاضای نفت، قیمت آن و دالیل دیگر صورت گرفته است. 

٨.٨٠

٨.٩٠

٩.٠٠

٩.١٠

٩.٢٠

٩.٣٠

١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠

LGDPC

1

2

11

12

51

52

1891 1881 5111 5111

Oil Rent
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 1891-2115(: روند تغییرات کیفیت حکمرانی در بازه زمانی 3نمودار )

 های پژوهش.منبع: یافته

تغییرات سطح کیفیت حکمرانی برای کشورهای نمونه مورد بررسی، کشورهایی با سطح 

به تصویر کشیده شده است. نکته جالب توجه  1باال و پایین کیفیت حکمرانی در نمودار 

ی یآن است که از اختالف فاحش بین کیفیت حکمرانی بین دو گروه کشوری یعنی کشورها

به تدریج کاسته  1891با حکمرانی ضعیف و قوی در ابتدای دوره مورد بررسی یعنی سال 

شده و در پایان دوره مورد بررسی شاخص کیفیت حکمرانی برای کشورهایی با کیفیت 

 باشد. باالی حکمرانی تقریبًا دو برابر کشورهایی با سطح حکمرانی پایین می

 
 1891-2115ر بازه زمانی د ICT(: روند تغییرات 4نمودار )

 های پژوهش.منبع: یافته

نچه دهد. آروند تغییرات میانگین انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان می 1نمودار 

باشد آن است که شروع تغییرات این متغیر از ها قابل رویت میاز نمودار و تغییرات داده

1.1
1.1
1.5
1.1
1.1
1.2
1.6
1.1
1.9

1891 1892 1881 1882 5111 5112 5111 5112

QOG

QOG کشورهایی با سطح حکمرانی باال کشورهایی با سطح حکمرانی پایین

-5.1
-1.1
1.1
1.1
5.1
1.1
1.1

1891 1892 1881 1882 5111 5112 5111 5112

ICT

ICT   ICTکشورهایی با سطح باالی   ICTکشورهایی با سطح پایین 
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 ICTآن در کشورهایی با سطح باالی میالدی بوده و روند رو به رشد  1881اواسط دهه 

 باشد. در نمونه مورد بررسی می ICTتقریباً بیش از دو برابر کشورهایی با سطح پایین 

، نروژ، مصر، نیآرژانت، سیانگل، aهیجرین، aاکوادور، aریالجزاکشور،  11نمونه آماری شامل 

، aرانیای، برونئ، هیوسر، aقطر، aیاندونزی، ویبول، aعراق، عمان، گابون، نیبحر، کایآمر

، ایکلمب، و توباگو دادینیتر، aتیکو، کانادا، هیسور، aونزوئال، کامرون، aیعربستان سعود

، به عنوان کشورهای غنی از منابع aیامارات متحده عربو  کیمکز، کنگو، تونسی، مالز

داده  ند و به غیر ازاانتخاب شده 1891-5112ها برای بازه زمانی باشند. دادهنفت می

بهره گرفته شده است، از سایت بانک  ICRG1مربوط به کیفیت حکمرانی که از سایت 

 باشند.می 5جهانی

 نتایج برآوردی -5-2

 مورد استفاده هایداده بین مقطعی استقالل یا وابستگی تشخیص برای و کار ابتدای در

 محاسباتی، آماره ند.اشده ( گزارش1جدول ) در نتایج که شده استفاده آزمون پسران از

با توجه  .دارد مقاطع وجود وابستگی مشکل دهدمی نشان و بوده صفر فرضیه رد بیانگر

 شهیعدم وجود ر ابرای تشخیص وجود ی CIPSآزمون از  ،یمقطع یبه اثبات وجود وابستگ

دهند به غیر از لگاریتم متغیر تولید . نتایج به دست آمده، نشان میشودیواحد استفاده م

گیری ماناست، سایر متغیرها در سطح مانا بار تفاضللص داخلی سرانه که با یکناخا

باشند. از این رو و براساس نتایج آزمون ریشه واحد و آزمون وابستگی مقطعی از روش می

 ها انتخاب شود. به منظور رفع این مشکالت و برآورد مدل DCCEتخمینی 

 CIPSو آزمون ریشه واحد  CD(: آماره آزمون وابستگی مقطعی 1جدول )

 متغیرها
 CIPSآزمون ریشه واحد  CDآزمون وابستگی مقطعی 

CD- test ρ CIPS (Level) Difference) stCIPS (1 

LGDPC 
a95/15 281/1 195/1- a255/1- 

GOV 
a11/1 118/1 a828/5- a511/15- 

FCF 
a96/15 115/1 a122/1- a116/151- 

OIL RENT 
a91/25 111/1 a511/1- a219/12- 

POPG 
a11/59 219/1 a181/8- a111/16- 

QOG 
a18/11 121/1 a111/5- a215/11- 

ICT 
a21/155 811/1 a561/1- a986/5- 

 باشد. می %1نشانگر معناداری در سطوح  aعالمت  -

 های پژوهشمنبع: یافته

                                                 
1 International Country Risk Guide (ICRG) (www.prsgroup.com) 
2 World Development Indicators / World Data bank / http://databank.worldbank.org/ 
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مطرح شده در  اند. با توجه به فرضیاتگزارش شده 1و 5ها در جداول نتایج برآوردها مدل

 ژهیه وب ،یعیمنابع طب شود که آیامقاله، در اولین گام به بررسی این موضوع پرداخته می

و نتایج  5جدول ی. نتایج ارائه شده در منف ادارد یمثبت  ایاقتصادی رابطه نفت با رشد

رابطه  ینفت با رشد اقتصاد درآمدهایدهد که ینشان م یحاصل از مدل اصل برآوردی

و در کشورهای مورد مطالعه و دوره زمانی مورد بررسی، مطالعه  معناداری دارد مثبت و

رابطه منابع طبیعی و رشد اقتصادی صرف نظر از ورود سایر متغیرهای تأثیرگذار )نظیر 

النفسه مثبت بوده و پدیده نفرین منابع حکمرانی و فناوری ارتباطات و اطالعات( فی

 نراد،ک و الکسیونظیر  از مطالعات برجسته یبرخ نتایج با افتهی نیا شود.مشاهده نمی

نشان  هدارد ک یهمخوان( 5112) تیاسم( و a5111و  bهمکاران ) و (، کاوالکانتی5118)

 .کندیم تیرا تقو یمنابع رشد اقتصاد یدهد فراوانیم

رشد  رمرانی بحک تیفیکمدل بعدی به بررسی اثر منابع طبیعی با وارد ساختن متغیر 

دهند کیفیت حکمرانی تأثیر مثبتی بر رشد پردازد.  برآوردها نشان میمی یاداقتص

ادار معنمدت مثبت و مدت و کوتاهبلندحکومت در  تیفیک بیضراقتصادی خواهد داشت. 

عامل  نیتر، مهممرانیحک تیفیدهد که کینشان م بیتر به ضراقیدق ی. نگاهباشدمی

مدت و هم در بلندمدت نمونه هم در کوتاه یکشورها یبرا یکننده رشد اقتصادنییتع

و  یکاوالکانت(،5116دمتریادس و الو ) مانند پیشینمطالعات نتایج با  جهینتاین است. 

تر همخوانی دارد. برای بررسی دقیق (5111المامون و همکاران ) و (a5111و  b) همکاران

بندی یف و قوی تقسیمموضوع، نمونه کشورها به دو گروه کشوری با حکمرانی ضع

کشورها، براساس  یبندمی(، تقس5111بر طبق مقاله المامون و همکاران )شوند. می

با  1891-5112 یدوره زمان یبرایک کشور  یحکمران ریداده متغ نیانگیم سهیمقا

 کشوری که. پذیردمیمذکور انجام  یکل کشورها در دوره زمان یبرامتغیر آن  نیانگیم

ه در نمون یکشورهاکل  یبرا یداده حکمران نیانگیمباالتر از  آن یکمرانداده ح نیانگیم

ردیده گ یبنددسته یبا سطح باالتر حکمران یی، در گروه کشورهاباشدمدنظر  یدوره زمان

دول در ج .گرفته است قرار نییپا یبا حکمران ییکشورها رگروهیدر ز نصورتیا ریو در غ

های حکمرانی باال و پایین گزارش شده به زیرگروه بندی کشورها( پیوست مقاله، طبقه1)

و برای گروه کشورهایی با حکمرانی ضعیف و  5ی گزارش شده در جدول هاافتهاست. ی

در کشورهایی با نفت  درآمدهای بیضردر بلندمدت د ندهیبه وضوح نشان مقوی 

 بیضرقوی،  به لحاظ آماری معنادار و در کشورهایی با حکمرانیو  یمنفحکمرانی ضعیف 
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ز ا یرابطه منابع و رشد اقتصاددر واقع است.  به لحاظ آماری معنادارمثبت و  این متغیر

بر رشد اقتصادی موثر است و این نتیجه مطابق با نتایج مطالعات  یحکمران تیوضع قیطر

 ( است.5111( و ون در پلگ )5116مهلوم و همکاران )

 ا درنظرگیری متغیر حکمرانی در مدل(: نتایج برآورد مدل پایه و مدل ب2جدول )

 متغیرها

Main Model  

(Oil Rent) 

Oil Rent and 

Governance 
Low Governance High Governance 

 مدتکوتاه بلندمدت مدتکوتاه بلندمدت مدتکوتاه بلندمدت مدتکوتاه بلندمدت

LGDPC 
a115/1- a116/1 a526/1- b198/1 a192/1- b519/1 a118/1- a151/1 

FCF 
c111/1 c111/1 c116/1 a112/1 b119/1- a112/1 111/1- b111/1 

GOV 115/1- 111/1- b111/1 a112/1- b151/1- b112/1- 111/1- a111/1- 

PG 
c115/1- 115/1 116/1- 111/1 111/1- 118/1- a511/1- 111/1 

OILRENT 
c116/1 111/1- 115/1- 151/1- b119/1- 1111/1- c151/1 115/1 

QOG 
  a115/1 c155/1     

OILRENT* 
QOG 

  111/1 159/1     

Constant 112/1- 611/1- a112/1 a119/1 

 189 211 861 861 تعداد مشاهدات

 12 16 11 11 تعداد کشورها

CD Test 11/1- 26/1 91/1 91/1- 

P-Value 129/1 118/1 161/1 195/1 

 باشند. می %11و  %2، %1داری در سطوح به ترتیب نشانگر معنا cو  a ،bهای عالمت

 های پژوهشنبع: یافتهم
ارای دمدت در بلندثابت،  هیسرماتشکیل  کنترل ریمتغ دهدهمچنین برآوردها نشان می

این نتیجه چنین است  یاستدالل اقتصادضریب مثبت و به لحاظ آماری معنادار است. 

د باعث که به نوبه خو شده هیسرمامطلوب کار و  بیثابت منجر به ترک هیسرماکه تشکیل 

 یعیثابت به طور طب هیسرما تشکیلدر  شیافزا و شودیکار م یروین یوربهره شیافزا

 نتایج حاصل از .(5111، 1)آرکاند و همکاران خواهد شد یشتریب یمنجر به رشد اقتصاد

دهد به جهت عدم برآورد مدل برای کشورهایی با سطح حکمرانی ضعیف نشان می

گیری کشورها از سیستم مالی کارآمد و عدم تخصیص بهینه منابع به بخش خصوصی بهره

شود، گیری سیستم کارآمد در بلندمدت میبه سبب حکمرانی ضعیف که مانع از شکل

 نتیجهد. کننده باشتواند کمکتشکیل سرمایه ثابت در راستای افزایش رشد اقتصادی نمی

( و سمرقندی و 5116) 5از جمله لوآیزا و رانسیر یبا مطالعات قبلی متعددبه دست آمده 

 ثابت هیسرما متغیر تشکیل یبرآورد شده برا بیضر( همخوانی دارد. 5112) 1همکاران

                                                 
1 Arcand et al.  
2 Loayza and Ranciere 
3 Samargandi et al. 
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 لیکتش متغیر را داراست و این به جهت ورود مستقیممورد انتظار  عالمتمدت در کوتاه زین

  شود.ر معادله رشد احساس مید فوراً آنتأثیر مثبت  بوده و دیتابع تول درثابت  هیسرما

نتیجه دیگری است مدت در کوتاه ودولت در بلندمدت  یهانهیهزمعنادار و  یمنف تأثیر

 یهاهنیهزضریب منفی این متغیر به سبب آن است که . شده استگزارش که در برآوردها 

التر با فساد زیو ن یرشد بخش خصوصبرای کم  یفضابه عنوان نمادی برای  یباالتر دولت

شود ی میاقتصاد داتیمنجر به کاهش تول ( و همین امر5115، 1منبوده )مونتینال و جک

های باالتر دولتی به معنی افزایش بار مالیاتی (. همچنین هزینه5116)لوآیزا و رانسیر، 

 جه،یدر نت است که یخصوصبخش  یگذارهیسرما یهانهیکاهش هزبوده که به معنی 

 یبرآورد شده براد اقتصادی کشورها شود. همچنین نتایج سبب کاهش رشممکن است 

حاکی از بار اضافی رشد  دهد کهرا نشان میدر بلندمدت آن  یمنف ریثأت تیرشد جمع

  جمعیت باالتر بر اقتصاد کشورهاست. 

در بحث نظری، استدالل شد فناوری اطالعات و ارتباطات به طور مستقیم نقش مهمی در 

به طور غیرمستقیم با کاهش فساد و افزایش پاسخگویی و شفافیت رشد اقتصادی دارد و 

کند. عالوه بر این، فناوری اطالعات و ارتباطات دولت نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می

های بازار را کاهش وری را افزایش و حساسیتاز طریق فرآیند شفافیت اطالعات بازار بهره

از ترکیب متغیرهای کاربران اینترنت ارتباطات  دهد. شاخص متغیر فناوری اطالعات ومی

گیری انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات، اند و اندازهتعریف شده و مشترکین تلفن همراه

تری از گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات را به دست انداز دقیقبا این شاخص چشم

در بلندمدت  ICT ر مستقیمدهد که تاثینشان می 1دهد. نتایج ارائه شده در جدول می

 مثبت و قابل توجه است. 

 ICTتر، نمونه اولیه به دو گروه کشورهای با سطح باال و پایین برای تحلیل دقیق

کشورها،  یبندمی(، تقس5111بر طبق مقاله المامون و همکاران )بندی شدند. تقسیم

 1891-5112 یماندوره زیک کشور در  یبرا ICT ریداده متغ نیانگیم سهیبراساس مقا

 هکشوری ک. پذیرفتمذکور انجام  یکل کشورها در دوره زمان یبرامتغیر آن  نیانگیبا م

 یدر دوره زمان هنمون یکل کشورها یبرا ICTداده  نیانگیاز مآن  ICTداده  نیانگیم

 نیا ریو در غشده  یبنددسته باالتر ICTبا سطح  ییمدنظر باالتر باشد، در گروه کشورها

لیست کشورهایی  .گرفته استقرار  ICT ترنییبا سطح پا ییکشورها رگروهیر زد صورت

                                                 
1 Montinola and Jackman 
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ها برای نمونه ( پیوست درج شده است. یافته5باال و پایین در جدول ) ICTبا سطح 

دهد که درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر نشان می ICTکشورها با سطح پایین 

رد و حاکی از آن است که منابع نفتی به عنوان رشد اقتصادی این نمونه از کشورها دا

نعمت در این کشورها بوده و این کشورها با پدیده نفرین منابع مواجه نیستند. ضریب این 

باالی انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات، مثبت بوده اما به  متغیر در کشورهایی با سطح

( 5111المامون و همکاران ) لحاظ آماری معنادار نیست. این نتایج با نتیجه مطالعه

 همخوانی دارد.

 (: نتایج برآورد مدل با درنظرگیری متغیر انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات3جدول )

 متغیرها
Oil Rent and ICT Low ICT High ICT 

 مدتکوتاه بلندمدت مدتکوتاه بلندمدت مدتکوتاه بلندمدت

LGDPC 
a115/1- a111/1 a161/1- a161/1 a111/1- b515/1 

FCF 
a112/1 a111/1 111/1 a116/1 111/1- b111/1 

GOV 111/1 a112/1- 111/1 c112/1- 151/1- a116/1- 

PG 111/1- 161/1- b561/1- 191/1- c185/1- 129/1 

OILRENT 1111/1- 111/1 c115/1 a115/1 112/1 b111/1 

ICT 
b191/1 111/1     

OILRENT*ICT 1115/1 115/1     

Constant 
a111/1 111/1 911/1- 

 189 211 1121 تعداد مشاهدات

 12 16 11 تعداد کشورها

CD Test 15/1 55/1- 59/1- 

P-Value 126/1 951/1 511/1 

 های پژوهش.باشند. منبع: یافتهمی %11و  %2، %1به ترتیب نشانگر معناداری در سطوح  cو  a ،bهای عالمت

، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت اثر مثبت و 1در جدول های گزارش شده در تخمین

 مدتدولت در کوتاه یهانهیهزمدت را نشان داده و متغیر معنادار در بلندمدت و کوتاه

ی بر رشد اقتصاد یمنف ریثأت تیرشد جمعدارای ضریب منفی و معناداری است. همچنین 

  باشد. می 5یج برآوردی جدول دهد. تفسیر نتایج، همانند تفسیر نتاکشورها را نشان می

 گیرینتیجه -6
های و ثروتبود که منابع آن  یاقتصاد رشددر  یعیمتداول در مورد نقش منابع طب دگاهدی

ایه، سرمبا هرگونه کمبود  قابلهمبه جهت کمک برای  رشد اقتصادی ندآیدر فرطبیعی 

سط ساچز و وارنز میالدی تو 1881این دیدگاه در دهه  .کنندنقش مهمی را ایفا می

ای منفی بین ثروت منابع طبیعی و رشد ( و به واسطه مطالعه تجربی و یافتن رابطه1882)

اقتصادی در کشورهای غنی از نفت به نقد کشیده شد. مطالعات مختلفی در رابطه با این 

موضوع انجام گرفت و در این میان برخی از محققین با افزودن متغیرهای مهم به مطالعه 
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رابطه مثبت مابین وفور منابع و رشد اقتصادی دست یافتند. ادعای محققین حاضر بر به 

آن بود که کیفیت نهادی و حکمرانی در یک کشور بر رابطه مورد مطالعه مؤثر می باشد 

چرا که درآمدهای نفتی از زیرنظام اقتصادی یک کشور وارد جریانات اقتصادی شده و نوع 

 حکمرانی بر آن مؤثر است. 

مطالعه حاضر رابطه وفور منابع و رشد اقتصادی با درنظرگیری کیفیت حکمرانی و نقش 

کشور غنی از  11ای متشکل از ای انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات را با نمونهواسطه

دهد. همچنین برای مطالعه از روش مورد بررسی قرار می 1891-5112نفت و دوره زمانی 

ای پانل دیتا استفاده شده است. این روش رفع مشکالتی اثرات همبسته مشترک پوی

همچون وابستگی مقطعی، ناهمگنی پانل و درونزایی متغیرها را در نظر دارد چرا که وجود 

 این مشکالت بر نتایج و تفسیر نتایج تأثیرگذار خواهد بود. 

صادی اقتدهد در صورت مطالعه نقش منابع طبیعی و رشد نتایج حاصل از مطالعه نشان می

بدون وارد ساختن سایر متغیرهای اثرگذار بر مدل، نعمت و برکت بودن منابع طبیعی 

رسد. بررسی این رابطه با حضور متغیر حکمرانی برای کشورهای مورد مطالعه به اثبات می

ه بدر مدل حاکی از آن است که منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت باالی حکمرانی، 

اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف،  بوده اقتصادی رشد برای نندهککمک عنوان عاملی

طبیعی  عمناب اثرگذاری ثروت تعبیری منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به

کننده نعمت یا نقمت بودن آن از کانال کیفیت حکمرانی بوده و کیفیت نهادی تعیین

ا دهد بی اطالعات و ارتباطات نشان میانتشار فناورهمچنین بررسی موضوع برای است. 

انتشار این فناوری شفافیت بیشتر بازار حاصل شده و اطالعات بیشتری در اختیار مردم 

گیرد و به واسطه افزایش آگاهی مردم، های اجرایی دولت قرار میدر ارتباط با سیاست

ه ابع طبیعی بدولت پاسخگویی بیشتری در قبال مردم دارد و ثروت و منافع حاصل از من

افزایش سطح فناوری اطالعات و ارتباطات  شود. از این روشیوه بهتری در جامعه توزیع می

پایین است، به بهبود و افزایش رشد اقتصادی کمک  ICTدر گروه کشورهایی که سطح 

  نماید.می

یت کیف اول، نقش مثبت و معنادارهایی را به همراه دارد. توصیه حاصل از مطالعه، جینتا

در اصالحات  دیکشورها با نیدر ا هادهد که دولتینشان محکمرانی بر رشد اقتصادی 

هبود ب به طور قابل توجهی را یسازمان طیو مح تا کیفیت نهادید نجامع تالش کن ینهاد

ی اصالحات نی. چنهدد شیاقتصاد را افزا تیریدر مد شتریب تیو شفاف یید تا پاسخگونبخش
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قش د. دوم، ننکسب کن یشتریزد تا از منابع فراوان نفت خود سود بسایرا قادر م هاکشور

 جادیبا ا دیکه کشورها با شودیاستدالل مدرآمدهای نفتی است که با توجه به نتایج 

 داریاپ یهاتیظرف جادیبه منظور ا از درآمدهای نفتی و ثروت منابع طبیعی یگذارهیسرما

هند. تر گسترش دیدوره طوالن کیرا به  یعیطبمنابع حاصل از منافع  استفاده نمایند تا

طه در راب واسطهبه عنوان عوامل با در نظرگیری انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات سوم، 

مونه ن یکشورهای و مطالعه اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، و رشد اقتصاد مرانیحک

و شرایط الزم را برای حضور فناوری ارتباطات و اطالعات، زمینه  لیپتانس با استفاده از

مردم در صحنه اقتصاد از طریق تجارت و دولت الکترونیک فراهم آورده و سرعت اصالحات 

 .باال ببرند ی،حداکثر رساندن رشد اقتصاد را برای به
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