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Abstract     
The purpose of this study is to investigate the effect of trade and foreign direct 
investment on economic growth of OPEC members using the convergence and 
gravitation model. The model is estimated by the spatial Durbin regression model (SDM) 
using spatial panel data for the period 2010-2020. Convergence is estimated using cross-
sectional data method and gravitation model using panel data method. The results show 
that foreign direct investment affects economic growth inside and in neighbor countries 
through spillovers, increasing trade and technology imports in the countries. Also the 
size of government has no effect on trade and economic growth. The results of 
convergence and gravitation model show that there is convergence between the target 
countries and gross domestic product has a positive effect on bilateral trade, but the 
Linder variable has a negative effect on mutual trade, consistent with the theory. 
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 رشد بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه و تجارت سرریزهاي اثر

  فضایی بلوییتا اقتصادسنجی رویکرد با اوپک کشورهاي اقتصادي

  ایران کرمان، باهنر شهید دانشگاه ،الملل بین اقتصاد، گروه دتااس   ی یجال عبدالمجید

    

  ایران کرمان، باهنر شهید دانشگاه ،انرژي اقتصاد آموخته دانش     بیگی علی مهناز

   چکیده

 و شده اقتصادي و اجتماعی سیاسی، ساختار تحول موجب شدن	جهانی سمت به حرکت و زمان گذر 

 مدرن اقتصاد به سنتی اقتصاد از اقتصاد و افراد حرکت باعث آگاهی سطح افزایش و شناختی جمعیت عوامل

 رشد بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه و تجارت اثر بررسی مطالعه، این هدف. است شده صنعتی و

 عضو منتخب کشور 12  منظور، این براي. است جاذبه مدل و یایهمگر اوپک، منتخب کشورهاي اقتصادي

 رگرسیون مدل از استفاده بااي فض بلوییتا هاي	داده چارچوب در 2010-2020 زمانی دوره براي اوپک

 با و جاذبه مدل و مقطعی هاي	داده از استفاده با یایهمگر آزمون. است شده برآورد  یایفض دوربین

 رشد بر خارجی مستقیم گذاري	سرمایه دهد	می نشان نتایج. است	شده برآورد بلویی،تا هاي	داده کارگیري هب

 و تجارت افزایش موجب نتیجه در و داشته اثر سرریز صورت به مجاور کشورهاي در و داخل در اقتصادي

 میزان بر ثیريتا هیچ دولت کوچکی و بزرگی میزان همچنین. شود	می کشورها داخل به تکنولوژي ورود

 نظر مورد کشورهاي بین دهد	می نشان جاذبه مدل و یایهمگر نتایج. ندارد کشورها اقتصادي رشد و تجارت

 لیندر متغیر اما ،دارد مثبتی اثر کشورها دوجانبه تجارت بر داخلی ناخالص درآمد و داشته وجود یایهمگر

  .است درست تئوري طبق که گذاشته متقابل تجارت بر منفی اثر

 دوربـین  مدل دولت، اندازه اقتصادي، رشد خارجی، مستقیم گذاي سرمایه تجارت، ها:کلیدواژه

   .همگرایی و جاذبه مدل فضایی،

     .JEL: C21, C23, F11, F21, R12 يبندطبقه

                                                        
  :نویسنده مسئولmahnaz.mahani2020@gmail.com 
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 مقدمه .1
مين عرضه انرژی يكي از وظايف بسيار تا ضروری در توليد هر اقتصاد است وای انرژی نهاده

مهمي است که هر اقتصاد با آن  بايد سرو کار داشته باشد. مسأله دسترسي به انرژی و آسيب
بنابراين هر اقتصاد که  .دهدپذيری عرضه سوخت، يک برتری سياسي جديدی را ارائه مي

که تخليه و  بايد رفتار کندای گونهه حال تخليه منابع خود و يا کشورهای ديگر است بدر 
و ی اهای انتشارگازهای گلخانهزيست، توسعه دستورالعملمحيط يکميابي فعلي فضاي

ای فسيلي؛ ههای جوی را درنظر بگيرد. جوامع صنعتي با وابستگي شديد به سوختآلودگي
 دهدهای مختلف ديگر ارائه ميين عرضه انرژی را نسبت به چالشمتا وي ياتاييرات آب و هو

(Bridge, 2010از عوامل .) ثيرگذار بر تقاضای نفت و در حقيقت نقطه اوليه تحريک تا
(. بنابراين، تخليه منابع 1398)شاکری و ديگران،  گذاری و تجارت نفت استتوليد، سرمايه

ورها ثيرگذار بر رشد اقتصادی بين کشتا واملبايد در يک رفتار جامع بحث شود. برخي ازع
ه کآنجايي از  مورد بررسي قرار گرفته است: اولين عامل مورد بررسي، جهاني شدن است؛

اقتصاد جهاني با عرضه محدود منابع انرژی قابل تخليه مواجه است و منابع انرژی تجديدپذير 
رشد  تواند نقش متفاوتي در مهاريوری انرژی مبا موانع تكنولوژيكي در ارتباط است، و بهره

شدن موجب يكپارچگي فزاينده  جهاني (.Chang & Fang, 2017اقتصادی داشته باشد)
ترين شود. درنتيجه، مهمبسياری از سطوح محلي، مي تا اقتصادهای جهان، از سطح ملي

زارها و اشدن، به عنوان تمايز اقتصاد حال و گذشته، افزايش ارتباط متقابل بعايدی جهاني
شدن اقتصاد به معنای گشودن مرزها، توسعه  کشورهاست، زيرا جهاني درنتيجه اقتصاد

های اقتصادی و سرعت بخشيدن به تحوالت ها و اتحاديهتجارت، گسترش روزافزون سازمان
 (. 1395تكنولوژيكي است )عسكری و ديگران، 

 در ظهور پديده جهاني شدن نظر محققين علوم اجتماعي و اقتصادی، عوامل گوناگوني از 
ه سبب شده المللي است کثر است. از مهمترين عوامل پيشرفت تكنولوژی، تقسيم کار بينوم

ای مهم هالمللي امكان دسترسي به دادهساختارهای بسته اقتصادی گشوده شوند و تجارت بين
ي لي جهانامل رشد بازارهای ماصنعتي )تكنولوژی( را برای کشورها فراهم کند. دومين ع

ها است. روی آوردن به ترتيبات تجاری و و عامل مهم ديگر جهاني شدن رشد شرکت است
ن باشد جهاني شد فرآيندهای مقابله با تواند يكي از راهميای منطقه -های اقتصادیهمگرايي

 و اقتصاد بسياری از کشورهای درحال توسعه را در مقابل رقابت جهاني حفظ کند.
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گيری از اعث بهرهيافته ببرای کشورهای کمتر توسعهای ارچگي اقتصادی منطقهبنابراين، يكپ
تكنولوژی برتر ناشي از انتقال تكنولوژی به اين کشورها شده و موجب رويارويي اين 

سنايي، شود )شاهتر در مقابل بازارهای داخلي و کوچک ميکشورها با بازارهای وسيع
تواند به عنوان بخش مهمي از رشد م خارجي ميگذاری مستقيسرمايه همچنين(. 1391

سازی مالي تلقي شود، زيرا اعتقاد بر اين است که جريان ورودی جهاني فرآينداقتصادی و 
تواند سرمايه خارجي اضافي مورد نياز را به همراه گذاری مستقيم خارجي نه تنها ميسرمايه

افته يريتي و بازاريابي جديد و بهبود يهای مدداشته باشد، بلكه فناوری و دانش جديد، مهارت
گذاران، به ويژه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، سياست را نيز به همراه داشته باشد.

گذاری خارجي باز سرمايههای جديدی را به روی موانع مختلف ورود را کاهش داده، بخش
های حقوق ورودی و د معافيتگذاری، ماننهای سرمايهو اَشكال مختلفي از مشوق اندکرده

ائه خود ار يايهای قضگذاری خارجي در حوزههای مالياتي را برای تشويق سرمايهمعافيت
 (.Osei & Kim, 2020اند )کرده

نظارت دقيق بر تجارت انرژی به دليل اهميت محيط زيست و رشد ذاتي اقتصاد بايد  
ردن يک تعادل درست بين آوبه دست  مشخص شود. يک تالش موزون و متناسب برای

استفاده انرژی، حفظ محيط زيست، توليد و تجارت )صادرات و واردات( ضروری است. 
ازسويي خط مشئ تجاری نيز بايد اهداف بلندمدت رشد ذاتي را برای کشورها تنظيم کند. 

تواند به عنوان سياستي موثر عمل کند وری انرژی مييا بهره يايطور متناوب، کاره ب
(Rahman & Mamun, 2016) يابد، درنتيجه که در اين راستا اندازه دولت اهميت مي

دومين عامل مورد بررسي ميزان نقش دولت است؛ که در پيشرفت رشد اقتصادی، يک 
شود. يكي از مهم ترين داليل موضوع قابل بررسي در علوم اقتصادی و سياسي مطرح مي

کنند تنظيم بازارهای مالي است. دولت ها تالش ميها در های مالي، ناتواني دولتبروز بحران
احتمال  ات با برقراری قوانين مناسب، شفاف سازی حداکثری را در بازارهای مالي ايجاد کنند

گذاران و مديران ريسک کاهش دهند. بازان، سرمايهوار را در ميان سفتهوقوع رفتارهای توده
(. 1397يجاد کنند )شاکری و ديگران، های اهرمي اهای الزم را در ريسکو محدوديت

 هايشان در پرکردنبه دليل ناتواني دولت به تازگيکشورهای زيادی در سرتاسر جهان 
اند. اين های مالي مواجه شدههای عمومي و درآمدهای مالياتي با بحرانکسری بين هزينه

عي و صادی، اجتماهای مشترکي هستند، زيرا معموالً با مشكالت اقتها دارای ويژگيبحران
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بطه بين ثير راتا حد زيادی تحت تا سياسي همراه هستند. با اين حال، عملكرد سياست مالي
دولت در اقتصاد، ترکيب مخارج عمومي و رشد اقتصادی است. اين موضوع بر اين اندازه 

دی، ثير بر فعاليت اقتصاتا های مخارج عمومي از نظرلفهواساس استوار است که برخي از م
شوند. با اين چشم انداز، يک کشور ممكن است قادر به ها ديده ميلفهوولدتر از ساير مم

 Divino, etبهبود عملكرد اقتصادی با تايير سطح و ترکيب هزينه های عمومي کل باشد )

al., 2020که ييا(. بنابراين، تمرکز بر بزرگي دولت داللت بر رشد سريع اقتصاد دارد، بگونه
بر  النظارت آن متقابر رشد اقتصادی مفيد بوده، درنتيجه، اندازه دولت و نظارت صحيح ب

(. برخي از بزرگان انرژی معتقد Dong-Hyeon, et al., 2017اقتصاد اثرگذار هستند )
شكبهتر درآمد و در نتيجه کاهش کشمهستند که تجارت بيشتر يک کشور موجب توزيع 

، اگر به خصوص(. Zvoelff, 2009) شودميهای سياسي و افزايش دموکراسي آن کشور 
به لحاظ تجارت، نوساني به علت باز بودن اقتصاد صورت گيرد موجب افزايش اندازه دولت 

های اقتصادی خواهد بود نتيجه اندازه بيشتر دولت يک حائل در مقابل شوک در شده و
(Brückner & Gradstein, 2013با اين حال، رشد ثابت اقتصادی به شكل ي .) آيندفرک 

دازه شود. بنابراين، اثر انکلي توسط مكانيسم بازار تضمين مي طورهبازيابي مالحظه شده و ب
دولت بر رشد اقتصادی يک مسئله بحث برانگيز بوده و پرواضح است که دولت بايد نقشي 

ای ههای مختلف مانند امنيت حقوق مالكيت و ارائه محيط مناسب برای فعاليتدر حوزه
ذاری گهای معامله منجر به افزايش در سرمايهيفا کند. همچنين با کاهش در هزينهخصوصي ا

 (.Hajamini, M. Falah, 2017شود )و توليد 
ذار است. دو ثيرگتا که توسعه تكنولوژيكي و تايير بازارها بر تحول انرژیآنجايي از  

ت برای افزايش رقاب دهند: اولين آن نياز به واکنشايده مجزا، تايير سياست را شكل مي
 ,Westholm, E. & Lindhahl) محيطي استهای زيستحلالمللي و دومين آن راهبين

(. سياست دولت نقش مهمي در تحقق کامل منافع اقتصادی باالخص توسعه نفت و 2012
تواند به کاهش ناکارآمدی بازار و عدم ثر دولت همچنين ميوکند، سياست مگاز ايفا مي
 ,Wangکمک کند ) ،ثير بگذاردتا که ممكن است بر توسعه منابع انرژی اراطمينان باز

2020.) 
ور تسخير شده )مانند يک کشای همچنين تاييرات در طول زمان بر واحد مشخص جارافي 

هسيستم انرژی و فعاليت اقتصادی بای در قسمت فض اندازها مكررايک منطقه(، اما چشميا 



 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 202

 

 هم به صورت دروني )داخل يک ياياين تاييرات جارافيکنند. تری تايير ميطور وسيع
ارتباط بين يک ها آن کشور يا منطقه خاص( و هم به صورت بيروني هستند که در

 هکند. چالش انرژی در اوايل قرن بيستم تقريبا برای بمنطقه/کشور را با ديگری درگير مي
ي به ا دسترسي جهانبه سمت يک سيستم انرژی پايدارتر ب دست آوردن يک تحول جديد

 کربن و کارا مشخص شده استخدمات انرژی، امنيت و قابليت اطمينان عرضه منابع کم

(Bridge & et al., 2012.) 
مين موجوديت و دسترسي به خدمات انرژی در حبس جهاني کربن نيازمند توسعه ات 

 اليح است. درکار با انرژی  و ازجمله توليد، زندگي -ي جديديافياو جار- های جديدروش
از آينده  طيفي اند، و معموالنشده انرژی به خوبي تعريفي ياهای جديد جارافيکه محدوديت

يا و فاصله ي جارافعامل سوم مورد بررس ،سازد، بنابراينمتفاوت را ممكن مي کامال يجارافياي
 (. Bridge & et al., 2012 )است ي ياجارافي

پيچيدگي صادراتي است که ميانگين درآمد  پيچيدگي اقتصادی، همچنن يک مولفه 
توان يم کند و با محاسبه آنگيری ميمربوط به سبد صادراتي در يک کشور خاص را اندازه

تر دست يافت. فرض اساسي در وری کشورها در توليد و صادرات کاالهای پيچيدهبه بهره
ادرکننده رهای صنظر گرفته شده در محاسبه شاخص پيچيدگي صادراتي اين است که کشو

کنند که از پيچيدگي صادراتي بيشتری برخوردار با درآمد باالتر، کاالهايي را صادر مي
رآمد بيشتر از کاالهای صادراتي کشورهای با دها آن هستند و سطح تكنولوژی به کار رفته در

 (.1398پايين است )فاضلي و خداپرست، 
گذاری مستقيم خارجي بر رشد سرمايههدف اين مقاله بررسي اثر سرريزهای تجارت و  

اقتصادی در بين کشورهای صادرکننده نفتي است که با استفاده از متايرهای مشخص شده 
برای اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. بطوريكه ميزان هر دولت را در رفع موانع 

قرار داده  بررسيمورد  يايگذاری مستقيم خارجي با استفاده از برآورد روش پنل فضسرمايه
 است.

گذاری مستقيم خارجي نوآوری اين مقاله اين است که ميزان رشد اقتصادی و سرمايه 
 باطو ميزان ارتها آن کشورهای دارنده منابع انرژی )منتخب اوپک( را با توجه به اندازه دولت

ادسنجي تصبا استفاده از مدل اقي يااز نظر فاصله جارافيها آن با يكديگر و بررسيها آن
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 ييايافته ديگر نيز با استفاده از مدل همگرکند و کشورهای توسعهبررسي مي 1دوربين فضايي
 کند.گذاری برآورد ميو مدل جاذبه جهت جذب سرمايه

 :االتي که در  اين مطالعه به دنبال آن هستيموس  
سرريز گذاری مستقيم خارجي موجب آيا سرريزتجارت )صادرات و واردات( و سرمايه -

 شود؟تكنولوژی بين کشورهای مورد مطالعه مي
 يا خير؟ ثيرگذار استتا آيا سرريزتكنولوژی وارد شده بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک -

در شش بخش تنظيم شده است؛ که بعد   است کهای بر اين اساس چارچوب مقاله بگونه 
مدل  در بخش سوم تصريحاز مقدمه در بخش دوم به بررسي پيشينه پژوهش پرداخته است. 

شود. در بخش چهارم روش شناسي تحقيق و در بخش پنجم آمار و متايرهای تحقيق ارائه مي
 شود. گيری مطرح ميو روش تحقيق بيان شده است. و در بخش ششم نتيجه

 پيشينه پژوهش. 2
ر بگذاری مستقيم خارجي اصل اساسي در اين مقاله بررسي اثر سرريزهای تجارت و سرمايه

رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع انرژی است که از اين منظر در زمينه رشد اقتصادی و 
از مقاالتي استفاده شده است که در داخل و خارج بر اين موضوع تمرکز  يايسرريزهای فض

 اند که شامل موارد زير است:کرده
ورزی ايران با کشای با نام ارزيابي تجارت بخشا( در مقاله1390ظريف و ديگران ) 

ات ثير متايرهای مستقل بر صادرات و واردتا های ترکيبي، ابتدااستفاده از مدل جاذبه و داده
محصوالت کشاورزی ايران برآورد کرده و سپس متايرهای يكپارچگي مجازی را در مدل 

ا بر ر .ثير هر يک از متايرهای ليندر و جمعيت و نرخ ارز، فاصله و..تا نتيجه وارد کرده و در
م دهند که کشورهای با فاصله کصادرات يا واردات کشورها بررسي کرده و  نتايج نشان مي

بخوبي  هاآن باای برخوردار بوده و ضرورت انعقاد قرارداد منطقهي ياز پتانسيل تجاری باال
 شود.احساس مي

گي مسايه يايی با عنوان بررسي آثار متقابل فضا( در مطالعه1394) اءنژاد ومنصوریزر 
ثر والملل با استفاده از روش هموارسازی موجک، با بررسي عوامل مبر نوسانات تجارت بين

قابل ناشي صنعتي و آثار مت صنعتي و درونثباتي تجارت جهاني از ديدگاه تجارت ميانبر بي

                                                           
1. Spatial Durbin Econometrics Model (SDE) 
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های دوربين ، از طريق انواع مدل2010-1980ی زماني کشور را در دوره 34از همسايگي 
بررسي کرده است. نتايج اين تحقيق،  1ترکيبي و روش تخمين حداکثر راست نمايي يايفض

ه بي يامنفي و کم کشش برآورد شد، وجود آثار فض همسايگي بر متاير وابستهي يافض آثار
 ييد شد. تا صورت معكوس

ی به نام پتانسيل تجاری اتحاديه اکو بررسي کرده ا( در مطالعه1394)ری و ديگران عسك 
از طريق تسهيل يكپارچگي اقتصادهای جهان، با گشودن مرزها ای های منطقهموافقتنامهکه 

منجر به توسعه تجارت، سرعت بخشيدن به تحوالت تكنولوژيكي و تداوم رشد اقتصادی 
کشور عضو سازمان  10شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسي پتانسيل تجاری در ميان مي

ويا پي يابا استفاده از مدل رگرسيون فض 2014 -2005اني همكاری اقتصادی اکو در دوره زم
در مدل  ياييد فرضيه موثر بودن اثرات فضوم ياي. نتايج حاصل از مدل دوربين فضاست

است. همچنين اهميت متايرهای زبان، توليد ناخالص کشورهای مبدأ و مقصد، فاصله بين دو 
و ن تجارت بين کشورهای عضو اککشور و مقصد، فاصله بين دو کشور و مجاورت بر جريا

 است.
اقتصادی در کشورهای  يايثر بر همگروی با نام عوامل مادر مطالعه (1394پوررستمي ) 

کيد بر نقش ژاپن، يكي از راهكارهای عملي برای تا با 1980-2012 منطقه شرق آسيا
ا نيز ری رهای چشمگيکشورهای ديرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقيت

 يايرييد همگتا برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. نتايج آزمون حاکي از
 سيگما در کل منطقه مورد بررسي مورد توجه قرار گرفت.  يايمطلق بتا و فرضيه همگر

و ي يافاصله جارافي يايبا عنوان بررسي اثرات فض ایدر مطالعه (1395) کمالي و ديگران 
به بررسي اثر متايرهای  موکراسي در کشورهای منتخب اسالميد تجارت خارجي بر

ي يااقتصادی بر سطح دموکراسي در کشورهای منتخب اسالمي با رويكرد اقتصادسنجي فض
پرداخته  2012 -2001در دوره زماني ها آن يايجارافي يايتن وابستگي فضو در نظر گرف

داری بر دموکراسي داشته است، عنادهد تجارت خارجي اثر مثبت و ماست. نتايج نشان مي
رشد اقتصادی اثر معناداری بر دموکراسي نداشته است. به طور کلي نتايج پژوهش اثرات  اما
 .کندييد ميتا بر بهبود سطح دموکراسي را يايتجارت و مجاورت جارافيي يافض

                                                           
1. Maximum Likelihood estimation (MLe) 
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 هاني بر بازارثير نوسانات بازارهای مالي جتا ی با عنوانا( درمطالعه1397اکری و ديگران )ش
را مورد بررسي قرار داده که هدف از اين مطالعه بررسي  2000کيد بر بحران مالي تا نفت با

يم بر رشد اقتصادی کشورها است. نتايج نشانها آن ثيرتا عوامل موثر بر اهميت بازار نفت و
ت، اما سثيرات بلندمدت بازارهای آتي بر بازار نفت در شرايط غيربحراني، محرز اتا دهدکه

در شرايط بحران، اين بازارها به دليل نگراني از شرايط بحراني، نگاه کوتاه مدت پيدا کرده 
 گذارد.ثير ميتا بر متايرهای آتي نقدیو بازار 

ثير نوسانات بازارهای مالي جهاني بر تا ی با عنوانا( در مطالعه1398کری و ديگران )شا 
بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و مصرف ثير آنتا بازار نفت اهميت بازار نفت و

زار نفت ثيرات بلندمدت بازار آتي بر باتا دهند کهکننده را بررسي کرده است نتايج نشان مي
مدت داشته و از طريق رصد در شرايط غير بحراني محرز و در شرايط بحراني نگاه کوتاه
 کنند.را نصيب کشورشان ميبازارهای مالي و مشارکت در بازارهای آتي درآمد سرشاری 

با نام ارزيابي اثرات پيچيدگي صادراتي کاال  ای( در مطالعه1398رست )فاضلي و خداپ 
و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی منتخبي از کشورهای صادرکننده نفت . به اين نتيجه 

دی مياتر و با ارزش افزوده باالتر و آزادی اقتصرسيده است که صادرات کاالهای پيچيده
 تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد.

ی با عنوان اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه ( در مطالعه ا1399يدی و ديگران )فقه مج 
با رويكرد اقتصادسنجي فضايي، براساس تئوری های اقتصادی ای های اقتصادی منطقهبلوک

ه مجاورت و دهد کين مطالعه نشان ميهای پولي پرداخته که نتايج ابه بررسي کنترل سياست
همسايگي کشورها به عنوان يكي از عوامل موثر بر تجارت و تشكيل اتحاديه پولي معرفي 

 اند.شده
 يايهای زيربنثير جارافيا بر هزينهتا با عنوان ای( در مطالعه2009) 1زولف و ديگران 

ای کم همحلي برای شبكه های توزيع در سطحانرژی، روشي را برای تخمين هزينه سيستم
اده از با استف چندين پايگاه داده بزرگ از موقعيت خانوار توسعه يافته کند.هزينه، ارائه مي
اند و بينشي را برای رابطه را با روش خود تخمين زدهها آن ی ارائه کرده، واتصاوير ماهواره

 اند.رساني تهيه کردهبين الگوی اسكان و هزينه برق

                                                           
1. Zvoelff, A. & et al 
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ی با عنوان جارافيای انتقال انرژی: فضا، مكان، و ا( در مطالعه2012) 1ديگرانبريدج و  
 فرآيندن يک کربکند: اول اينكه انتقال انرژی کمدو هدف کلي را دنبال ميکربن. اقتصاد کم

ماعي فعاليت اقتصادی و اجتي ياگيری مجدد الگوهای فضاست که شامل شكل يايجارافي
گيریجهت کربن وانرژی کميک سيستم ای های جارافيه با ترسيمشود و دوم اينكفعلي مي

نتايج  کند.را تهيه ميای انرژی يک مجموعه های مختلف آيندههای انتخاب بين پتانسيل
های همگرا با مطالعات انرژی و جارافيای انساني يک تحقيق دهد که جذابيتنشان مي

 کند. ژی ايجاد ميانتقال انرای فرصتي را برای آزمون بحراني فض
انداز جارافيای سياسي را به منظور يک چشم ( در کاری علمي2012) 2وستهلم و ليندال 

آشكارسازی انتقال انرژی به منظور استفاده از انرژی تجديدپذير در بخش سرمايشي و 
رد. مدل اين مورد مطالعه برا بكار مي 2010-1980هایگرمايشي سيستم انرژی سوئد در سال

کند و اينكه اجرای دستورالعمل مي کند که حالت سازماني يک نقش مهمي را ايفاان ميبي
های رفاه، ، مدلاستاتحاديه اروپا در ميان اروپاييان ناهمگن  3استراتژی انرژی تجديدپذير

 کند.تنوعي را با پيش نيازهای متنوع نهادی برای انتقال انرژی منعكس مي
زا و اندازه دولت در ی با نام نوسانات برونادر مقاله (3201) 4بروکنر و گارداستاين 

سرانه بر اندازه دولت را  GDPکشورهای درحال توسعه، متايرهای ابزاری اثرات نوسان 
کشور بيش از نيم قرن، ريزش نوسان اثر  157کند. برای يک پانل با محدوده برآورد مي

. دهدای با دمای باالی متوسط نشان ميسرانه در کشوره GDPمثبت قابل توجهي را بر نوسان 
با استفاده از نوسان ريزش به عنوان يک متاير ابزاری در نمونه کشورهای با دمای باالی 

باالتری  GDPسرانه بطورقابل توجهي منجر به سهم  GDPدهد که نوسان متوسط نتيجه مي
 خواهد بود.

انرژی، تجارت بين الملل و رشد کاربرد  با عنوان ای( در مقاله2014) 5رحمان و مامون 
در استراليا را آزمون  GDPالملل و رشد اقتصادی ارتباط بين کاربرد انرژی و تجارت بين

                                                           
1. Bridge, G. &et al. 

2. Westholm, E. & Lindhahl, K. 

3. Renewable Energy Strategy (RES) 

4. Brückner, M. & Gradstein, M. 

5. Rahman, M. M. & Mamun, S. 
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اين   ARDL 2و تحليل به هم پيوستگي 1يت ريشه واحدآزمون عل کند. بعد از انجام دادنمي
المللي سرانه ارت بينسرانه، و تج GDPمقاله هيچ ارتباط بلندمدتي بين استفاده انرژی و رشد 

کرده مشخص GDPالملل و رشديت گرانجر را بين تجارت بيننكرده است. اما، علپيدا 
الملل، يک افزايش درآمدی در اقتصاد داخلي است. درنتيجه افزايش حجم تجارت بين

 کند. استراليا ايجاد مي
دولت در دازه( درتحقيقي با عنوان رشداقتصادی و ان2017) 3يحاج اميني و فالحي 

يافته يک رابطه غيرخطي بين اندازه دولت و رشد اقتصادی را بررسي ميکشورهای توسعه
بين ای يافته اروپکشور توسعه 14کند. اهداف مطالعه حاضر ارزيابي رابطه غيرخطي بين 

رشد اقتصادی زماني  GFCF5و  FCE4. نتايج يک اثر نامتقارن است 2014-1995هایسال
 دهد. اند را نشان ميو پايين سطح بهينهکه در باال 

در اثرات اندازه دولت و  يايبا عنوان همگرای ( در مقاله2017) 6کيم و ديگراندان هيون 
غيرخطي اندازه دولت و نظارت بر رشد ای نظارت بر رشد اقتصادی، وجود اثرات آستانه

( برای PSTR) 7انتقال پانلکند. با استفاده از رويكرد رگرسيون هموار توليد را مشخص مي
نظارت بهتر کمک مي -1گيرد که يافته و درحال توسعه، نتيجه مينمونه کشورهای توسعه

تر دولت به و اندازه بزرگ -2وری و رشد توليد شود اندازه دولت باعث افزايش بهره تا کند
 وری و رشد توليد شود. باعث افزايش بيشتر بهره تا کندحكومت کمک مي

گذاری و رشد اقتصادی و کاهش انتشار کربن با نام سرمايهای ( در مقاله2020) 8ي و ليل  
ای است و در چين، صنعت انرژی را يک زمينه کليدی برای انتشار گازهای گلخانه

گذاری در صنعت انرژی نقش مهمي را در ترويج توسعه کم کربن صنعت انرژی سرمايه
استان در چين را به عنوان هدف تحقيق در  30اس چارچوب کند. اين مقاله براسچين ايفا مي

انرژی و رشد  گذاریثير سرمايهتا برای بررسي يايگيرد و يک مدل اقتصادسنجي فضنظر مي
گذاری در دهد که هم سرمايهکند. نتايج نشان مياقتصادی بر کاهش انتشار کربن ايجاد مي

                                                           
1. Unit Root Causality Test 

2. Correlation Analysis 

3. Hajamini, M. & Falahi, M. 

4. Fixed Capital Formation Expenditure 

5. Gross Fixed Capital Formation Expenditure 

6. Dong-Hyeon, et al. 

7. Panel Smooth Transition Regression 

8. Li, J. &  Li, s. 
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دی اکسيد کربن استاني چين هستند، اما انرژی و هم رشد اقتصادی مسئول افزايش انتشار 
 توجهي متفاوت است.به طور قابلها آن های محرکمكانيسم

با عنوان اندازه دولت، ترکيب مخارج عمومي و ای ( در مقاله 2020) 1ديوينو و همكاران 
ر رابطه بين ثيتا حد زيادی تحت تا رشد اقتصادی در کشور برزيل،  عملكرد سياست مالي را

کند. از يک چارچوب دولت، ترکيب مخارج عمومي و رشد اقتصادی بررسي مي اندازه
بلويي تا ایهرا با دادهها آن نظری برای يافتن روابط بهينه بين اين متايرها استفاده کرده و

گذاری های اين مقاله به صورتي است که سرمايهکند. يافتهبرای اياالت برزيل برآورد مي
 های ثابتيری دولت به دليل سختي شديد بودجه عمومي در نسبتهای جاعمومي و هزينه

ها در نهايت، ميانگين بار مالياتي حاصل از داده شوند.های کلي دولت ترکيب ميزينهدر ه
رخ ماليات برای افزايش ن يايبه اين معني که فض ؛کمتر از سطح بهينه تخمين زده شده است

 های برزيل وجود دارد.برخي از ايالت بدون آسيب رساندن به رشد اقتصادی برای

گذاری مستقيم و رشد اقتصادی؛ آيا با نام سرمايهای ( در مقاله 2020) 2اوسي و کيم 
کشور با درآمد  62مين مالي بهتر است؟ با استفاده از يک مدل آستانه پانل پويا در تا توسعه

اری گذمين مالي، سرمايهتا ، احتمال غيرخطي بودن را بين2016-1987متوسط و باال در دوره 
کند. نتايج حاکي از آن است که  سرمايه گذاری مستقيم خارجي و رشد را مجددا بررسي مي

کند، اما اثر رشد سرمايه گذاری مستقيم مي مستقيم خارجي به طور کلي رشد را تقويت
ش يشود که نسبت اعتبار بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي بمي خارجي زماني ناچيز

 های فرعيهای مختلف اقتصادسنجي، نمونهاشد. اين يافته برای روشدرصد ب 6/95از 
 مالي قوی است. های متمايز توسعههای متقابل، و شاخصمختلف و تحليل

 روش. 3
در نظريات سنتي، مفهوم رشد اقتصادی مترادف با گذار از توليد محصوالت کشاورزی به 

وده و توليد محصوالت صنعتي نخستين موتور ای بسوی توليد محصوالت کارخانه
شد. اين موضوع موجب شد که مطالعات زيادی به رشداقتصادی در کشورها محسوب مي

موضوع ارتباط صادرات کاالهای صنعتي و رشد اقتصادی در کشورها، متمرکز شود )فاضلي 

                                                           
1. Divino, et al. 

2. Osei, M. & Kim, J. 
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د سرانه وليبا ارايه يک مدل رياضي، چگونگي افزايش بيشتر ت 1. سولو(1398و خداپرست، 
کند. درواقع در اين مدل مفهوم انباشت سرمايه و رشد يف ميرا از طريق انباشت سرمايه توص

دت مشود که اقتصاد در يک مسيرتعادلي بلندگذاری است( موجب ميآن )که معادل سرمايه
دهنده وضعيت رشد اقتصادی خواهند گذاری تداومقرارگيرد. در اين مدل سرمايه و سرمايه

. براساس مطالعات سولو سهم بزرگي از رشد به پيشرفت تكنولوژی مربوط است. البته بود
ای هاقتصاد برای تسريع در رشد، نياز به تاييرات مثبت در سطح تكنولوژی دارد. تفاوت

ی فناوری های باالسطح ،گذاری است. بنابراينهای سرمايهاز تصميمای تكنولوژی نيز پيامده
يشتری گذاری بت که به علل گوناگون در بخش تكنولوژی، سرمايهمربوط به جوامعي اس

انداز و افزايش در عرضه نيروی کار از جمله عواملي کنند. در اين مدل نسبت باالی پسمي
 .   توانند به رشد بيشتری منجر شوندهستند که در شرايط ثبات وضعيت تكنولوژی مي

داده تخمين روابط اقتصادسنجي مبني بر ادبيات اقتصادسنجي عالقه وافری در تعيين و 
و  يايشود که اقتصادسنجي فضنشان داده است. آنچه که موجب مي يايبلويي فضتا های

دو عامل  ياياقتصادسنجي کالسيک از هم متمايز شوند اين است که در اقتصادسنجي فض
ه ميگرفت نظر در روابط يا پارامترهای مدل دري ياميان مشاهدات و ناهمساني فض يايفض

دارای عنصر مكاني روی ای که در داده های نمونهای پديده يايشود. اصطالح وابستگي فض
رود داده های نمونه مشاهده شده در يک نقطه از فضا با مقادير مشاهده زيرا انتظار مي ،دهدمي

بط اشاره به انحراف در رواي ياهای ديگر وابسته باشد. اصطالح ناهمساني فضشده در مكان
 Nزمان با  –بلويي مكانتا (. يک مدل1399بين مشاهدات دارد )فقه مجيدی و ديگران، 

آيد که برای متايرها و عبارت دست ميه ب tبا اضافه کردن انديس  Tمشاهده در طول دوره 
 (.Elhorst, 2018) است T تا 1خطا  از 

ر متاير ب يايضخير فتا از طريق عمليات يايسه روش کلي برای لحاظ کردن آثار فض 
را  يايوابسته، مستقل و جمالت خطا وجود دارد. يک مدل عمومي مقطعي، که همه آثار فض

 است. (1رابطه ) کند به صورتدر مدل استاندارد تعريف مي
𝑌𝑖,𝑡  =  . 𝑊𝑖,𝑗𝑌𝑖,𝑡  + 𝐼𝑛  +  𝑋𝑖,𝑡 + 𝑊𝑖,𝑗𝑋𝑖,𝑡 +  𝑈𝑡   

𝑈𝑡    =   . 𝑊𝑖,𝑗𝑢𝑡   + 𝑡 

 

(1)  

                                                           
1. Solow, R.  



 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 210

 

 همانند  و  يايضريب خود همبستگي فض ضريب خود بازگشت فضايي،  که در آن 
 NNماتريس  Wباشد از پارامترهای ثابت و ناشناخته مي k1نشان دهنده يک پارامتر 

ار متقابل آث Wyدر واقع اثرات فردی ثابت و تصادفي است. در اين معادله  و  يايوزني فض
زا در ميان متايرهای وابسته بوده درواقع، عبارت خودرگرسيون فضايي اثرات سرريز درون

به آثار متقابل  Wxکند که ميانگين موزون فضايي متاير وابسته در پانل است. را مدلسازی مي
به آثار متقابل جمالت خطا در واحدهای مختلف  Wuزا در بين متايرهای مستقل و برون
)زراءنژاد و منصوری،  ه دارد. اين مدل معروف به مدل عمومي آشيانه )تو در تو( استاشار

، مدل خطای 1شامل مدل خودرگرسيون فضاييي ياهای پانل فضهای دادهمدل (.1394
ها اثرات شوند. اين مدلمي 4و مدل دوربين فضايي 3، مدل خودهمبستگي مكاني2مكاني

گيرند و با استفاده از اصل احتمال حداکثر برآورد در نظر مي SLMرا بر اساس  يايفض
د. از اين گيرمتاير وابسته را در نظر مي ياياثر سرريز فض SARمدل  ها،آن شوند. در ميانمي

 (2رابطه )تواند به صورت خير مكاني متاير وابسته است که ميتا رو، رابطه آن شامل عبارت
 .بيان شود

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡
′ + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡 

 

(2)  

ير را در متاير وابسته لحاظ کنند، آنگاه ارزش متا يايهای مربوطه وابستگي فضاگر مدل 
 يايشود. اگر وابستگي فضوابسته برای يک عامل، به همراه ارزش عامل همسايه برآورد مي

به ي ياثير بگذارد آنگاه يک مورد خاص از ماتريس خطاهای کواريانس غيرفضتا برخطاها
 (.1399 آيد )فقه مجيدی و ديگران،ساب ميح

ها دهنده بعد مكاني است که مكاننشان iشده است،  داده متاير توضيح yکه  يايدر ج 
xitبُعد سری زماني است، و  tو  (.N=12) دهدمي را تشكيل

1بردار   ′ × k  مشاهدات متاير
kبردار  βو همچنين  مستقل × ثر فردی است که ک اي uiiضرايب نامشخص است.  1

يک عبارت اختالل است که با بعد مكاني  εمشاهده کرد و کميت کرد و  توان مستقيمنمي
باشد، مدل داده پانل يک مدل اثرات ثابت است.  xiiمربوط به  uiiکند. اگر و زمان تايير مي

                                                           
1. Spatial AutoRegression Model (SAR) 

2. Spatial Error Model (SEM) 

3. Spatial AutoCorrelation model (SAC) 

4. Spatial Durbin Model (SDM) 
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امل ش يايضهای پانل فهای دادهدر غير اين صورت، اين يک مدل اثرات تصادفي است. مدل
 ييامدل خودرگرسيون فضايي، مدل خطای مكاني، مدل خودهمبستگي مكاني  و مدل فض

گيرند و با استفاده از در نظر مي SLMرا بر اساس ي ياها اثرات فضدوربين است. اين مدل
 شوند. برآورد ميای اصل حداکثر درستنم

گيرد. از اين رو، مي در نظر متاير وابسته را ياياثر سرريز فض SARمدل  ها،آن در ميان 
( بيان 3تواند به صورت رابطه )مي خير مكاني متاير وابسته است کهتا رابطه آن شامل عبارت

 شود.

(3) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌. 𝑊𝑖𝑗
′ 𝑦𝑡 + 𝑥𝑖𝑡

′ 𝛽 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡 

.ρ  که طوریه ب Wij
′ yt خير مكاني متاير وابسته است و تاWij

′ y = ∑ ωijyit
n
i=1,j=1 

دارای اهميت  ρاست. اگر ي ياضريب خودرگرسيون فض ρماتريس مجاورت وزن دار است. 
يم قابل توجه در بين متايرهای وابسته را نشان يايآماری باشد، وجود يک وابستگي فض

 درجه ρييد شده در يک منطقه به مناطق مجاور بستگي دارد. مقدار تا دهد. يعني يک مورد
 کند.را منعكس مي يايوابستگي فض

  SEM ک شده )وابسته( در ياثرات متايرهای حذف شده را بر روی مشاهده متاير تعيين
 کند. بنابراين يکمنطقه استاني که حاوی يک عبارت خطای مكاني است، کشف مي

 (4رابطه )توان به صورت مي را SEMبين باقيمانده ها عملي است و  يايخودهمبستگي فض
 فرموله کرد.

(4) 𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡  

휀𝑖𝑡 = . 𝑊𝑖𝑗
′휀𝑡 + 𝑣𝑖𝑡  

ت و يک عبار عامل خودبازگشتي است λعبارت خطای مكاني است،  λWεtکه در آن 
شود مستقل و به طور يكسان توزيع شده است مي که معموال فرض خطای تصادفي است

(i.i.d.). راگ λ توانيم وجود متايرهای مستقل پنهان را با دار باشد، مياز نظر آماری معني
توجه در قابل يياييد کنيم، که منجر به روند يک خودهمبستگي فضتا يايخودهمبستگي فض

است. متشكل از متاير  SEMو  SARترکيبي از مدل های  SACشود. مدل ها ميباقيمانده
 بيان شود. (5رابطه )تواند به صورت مي است که يايخطای فضو عبارت ي ياخير فضتا وابسته
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(5) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌. 𝑊𝑖𝑗
′𝑦𝑡 + 𝑋𝑖𝑡

′ 𝛽 + 𝑊𝑖𝑗
′𝑋𝑡𝛿 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡  

휀𝑖𝑡 = . 𝑊𝑖𝑗
′휀𝑡 + 𝑣𝑖𝑡  

حي است. از ضيخيرهای مكاني متاير وابسته و متايرهای توتا شامل يايمدل دوربين فض 
استفاده  SARای متايرهای توضيحي از مناطق/مكان مجاور بر اساس مدل اثرات حاشيه

 .است (6رابطه )به شرح  SDMکند. مشخصات رايج برای مي

(6) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌. 𝑊𝑖𝑗
′𝑦𝑡 + 𝑋𝑖𝑡

′ 𝛽 + 𝑊𝑖𝑗
′𝑋𝑡𝛿 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡 

به ماتريس متاير مستقل ثابت  Xtمتايرهای توضيحي است، ي يافضخير تا WXtδکه در آن 
n × (k − k)بردار  δو  (1 − 1) × متايرهای مستقل  ياياست که اثرات نهای پارامتره 1

 (.Guliyev, 2020کند )را از مشاهدات مجاور تعيين مي
 دست آورد:ه های مربوطه را بتوان مدلبه صورت زير مي (6)با استفاده از رابطه  

اگر  -1 =  .است 1با خود رگرسيون اجزای اخاللي يا، آنگاه مدل خود رگرسيون فض0
2-  =  .است، آنگاه مدل دوربين فضايي 0
اگر -3 = و  0 =  .است، آنگاه مدل خود رگرسيون فضايي 0
4-  = و  0 =  (.Blotti, et al., 2013) است، آنگاه مدل خطای فضايي 0

ها نتيجه به دست آمده با د که در اين آزموننشان کردن ( خاطر2010) 2لسيج و پيس 
سرريز  برای آزمايش اينكه آيا متاير اثري ياهای نقطه ای مدل رگرسيون فضاستفاده از تخمين

به عبارت ديگر، ضرايب تخميني متايرهای توضيحي نشان دهنده  .دارد يا خير، مارضانه است
ضرايب  شتق جزئي برای تجزيهرگرسيون جزئي واقعي نيست. بنابراين، ضرايب تفسير م

برآورد شده به اثرات مستقيم و اثرات غير مستقيم پيشنهاد شده است. اثر مستقيم به عنوان 
شود در حالي که عنصر غيرمورب ماتريس اثر غيرمستقيم عنصر مورب ماتريس تعريف مي

 (.Li & Li, 2020) است
اين ي يا، ويژگي مدل دوربين فضداردای ها جايگاه ويژهدر بين مدل يايمدل دوربين فض 

يحي را در متايرهای توض يايمتاير وابسته و وقفه فضي ياطور همزمان وقفه فضه است که ب

                                                           
1. AutoRegression of perturbation components 

2. LeSage, J. & Pace, R. 
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بين  يياکند. در اين آزمون فرضيه صفر بيانگر عدم وجود وابستگي فضمدل وارد مي
ايرهای بين مت يايمتايرهای مدل است. درنتيجه رد فرضيه صفر به معنای وجود وابستگي فض

 مدل است. 

 ماتريس وزني فضايي. 3-1
وجود يک ماتريس وزني بر اساس ي ياهای فضيكي از متايرهای اصلي برای برآورد مدل

نسبت به  ايي،ي يک واحد منطقهيکننده موقعيت نسبي در فضااطالعاتي است که منعكس
مسايگي بطه هکه دارای راای واحدهي ياواحدهای ديگر است. با درنظرگرفتن وابستگي فض

ي ياکه دورتر هستند بايد درجه وابستگي فضای ها يا واحدهيا مجاورت هستند، نسبت به محل
(. تشكيل ماتريس مجاورت در اين 1399باالتری را نشان دهند )فقه مجيدی و ديگران، 

دهد که کشورهای مجاور و همسايه بيشترين مطالعه بر اساس عنصر فاصله بوده و نشان مي
ماتريس  (7)توان از رابطه گيرند. بنابراين ميشورهای دور از هم کمترين وزن را ميوزن و ک

 به دست آوريم.مجاورت را 

(7) 
𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

2
+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)2 

𝑊 =
1

𝑑𝑖𝑗
     𝑜𝑟    𝑊 =

1

(𝑑𝑖𝑗)2
                 𝑖 ≠ 𝑗 

به ترتيب طول و  yjو  xjو  iکشور  يايبه ترتيب طول و عرض جارافي yiو  xi که در آن
ه اول سازی سطری، ماتريس مجاورت مرتب. بعد از نرمالاست jکشور ي ياعرض جارافي

ضرب آن در بردار متاير وابسته و متايرهای که با حاصل شوداستاندارد شده حاصل مي
)کمالي و  ودشحاصل مي يايت ناشي به نام وقفه فضتوضيحي به ترتيب متاير جديد مشاهدا

دهد کشورهای منتخب عضو اوپک مورد ( نشان مي1همانطورکه شكل ) (.1395ديگران، 
مطالعه به فواصل مختلفي از يكديگر قرار گرفته اند. درنتيجه ماتريس مجاورت حاصل شده 

بي انند ماتريس وزني مناستودارای وزن بوده و ميي يابراساس فاصله و طول و عرض جارافي
 را برای اين مطالعه فراهم کنند.

  



 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 214

 

 نمايش فاصله کشورهاي مورد مطالعه. 1شکل

 
  فاصله

 

 https://www.bing.com/search منبع:

 هاي تشخيصيآزمون. 3-2

، 1آی–فضايي موران های تشخيصيمنظور تشخيص وابستگي فضايي در متايرها از آزمون به
شود. مقدار مثبت آماره موران بيانگر استفاده مي 3ورد جيو جتيس و ا 2سيجری

خودهمبستگي فضايي مثبت و مقدار منفي آن بيانگر پديده خودهمبستگي فضايي منفي است، 
به معنای عدم وجود  1گيرد. مقدار را دربرمي 2و  0سي مقادير بين مقدار آماره آزمون جری

زآينده و ر خودهمبستگي فضايي مثبت فخودهمبستگي فضايي، مقاديرکمتر از يک بيانگ
مقادير بيشتر از يک بيانگر خودهمبستگي فضايي منفي فزآينده است. آزمون جتيس و اورد 

را  فضايي مثبت های فضايي را نشان داده و فقط پديده خودهمبستگيجي وجود خوشه
ي گدهند. فرضيه آزمون اين مرحله برابر با فرضيه صفرکه وجود خودهمبستتشخص مي

شود. در اين ييد ميتا يايکند و در فرضيه مقابل وجود خودهمبستگي فضرا رد مي يايفض
يرها وجود نداشته بين متا يايييد شود آنگاه هيچ خودهمبستگي فضتا آزمون اگر فرضيه صفر

ته اگر فرضيه صفر پذيرف ، اماتوان مدل را برآورد کردبلويي معمولي ميتا هایو طبق داده
توان ، و ميبودهي ياها شامل خودهمبستگي فضييد شود، آنگاه دادهتا يه مقابلنشود و فرض

 برآورد کرد.ي يابلويي فضتا هایمدل را با استفاده از داده

                                                           
1. Spatial Moran I Test (MI) 

2. Spatial Geary C Test (GC) 

3. Spatial Getis-Ords G Test (GOG) 
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 بررسي همگرايي. 3-3
 يايو مدل همگر βمطلق ي يابه دو شكل مدل همگري ياهای مقطعي آزمون فرضيه همگرمدل

( نشان داده 8عي به صورت رابطه )وند. مدل مقطشدر متون اقتصادی مطرح مي βشرطي 
 شود.مي

(8) 𝑔𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦𝑖,0 + 𝜇𝑉𝑖 + 휀𝑖 

متوسط نرخ رشد درآمد سرانه طي دوره مورد بررسي است که تفاضل  gyi (،8) در رابطه 
د که به باشدر انتها و ابتدای دوره مورد بررسي مي iلگاريتم طبيعي درآمد سرانه کشور 

 .شودبيان مي (9رابطه )صورت 

(9) 𝑔𝑦𝑖 = 𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑇 − 𝑙𝑛𝑦𝑖,0 

انداز، های رشد، جمعيت، پسبردار متايرهای کنترلي است که شامل نرخ Viو بردار  
برآورد شده بين صفر و منفي يک قرار بگيرد فرضيه  βتورم و ... است. در صورتي که 

 (.1394شود )پوررستمي، شرطي رد نمي يايمطلق و همگري ياهمگر

 مدل جاذبه. 3-4
با اعتبار  به عنوان يک معيار کاربردی 1341در سال  1مدل جاذبه تجارت، توسط تينبرگن

اکثر مطالعات مربوط به مدل جاذبه از جريانات تجاری گروهي از  تجربي خوبي معرفي شد.
يک بخشي استفاده نموده و از کشورها به صورت مجموع صادرات و واردات و بدون تفك

های تجاری استفاده نمودند )ظريف و ديگران، متايرهای مجازی جهت برآورد اثرموافقتنامه
 (. در مدل جاذبه متايرهای فاصله کشورها، درآمد سرانه و جمعيت به عنوان عوامل1390

ميان  تشودکه برای بررسي شدت تجارثيرگذار بر جريان تجارت بين کشورها معرفي ميتا
اغلب برای مجموع صادرات و واردات تخمين زده  گيرد.کشورها مورد استفاده قرار مي

شود که در اين مدل متاير وابسته نشان دهنده ارزش صادرات يا واردات محصوالت است مي
اقعي، توليد ناخالص داخلي و ی اقتصادی که به وسيلهاندازه و متايرهای توضيحي مدل شامل:

                                                           
1. Tinbergen, J. 
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متر، بين کشورها که برحسب کيلوي ياه، متاير مشابهت ليندر، فاصله جارافيدرآمد سران
)رابطه  شودشامل مي ،رخداده است 2008و  1998های که در طي سالای جمعيت و بحران ه

(10.) 

(10) 𝐿𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑚𝐿𝑛

𝑚

𝑋𝑖𝑚𝑡 + 𝛾𝑘𝑃𝑖𝑘𝑡 + 휀𝑖𝑡 

بلويي برای مدل جاذبه و با استفاده از روش مقطعي برای تا ه از روش داده هایکه با استفاد
 (.1390است )ظريف و ديگران، استفاده شده يايهمگر

 ي پژوهشهايافته. 4
کشور عضو اوپک است، و معيار انتخاب اين  12جامعه آماری در اين پژوهش، شامل 

است.  2020-2010های وهش، طي سالهای مورد نياز پژکشورها براساس موجود بودن داده
های داده اند.افزار استاتا مورد برآورد قرار گرفتهو نرمي ياهای پنل فضالگوها با روش داده

گذاری مستقيم خارجي، جمعيت فعال، موجود در اين تحقيق شامل رشد اقتصادی، سرمايه
و درآمدهای نفتي و  های موجود اين متايرها از سايت بانک جهانياندازه دولت که داده

های متايرهای گازی، صادرات و واردات انرژی از سايت اوپک گرفته شده است. داده
موجود در اين تحقيق برای برخي کشورهای عضو اوپک از جمله )ايران، عراق، قطر، کويت، 

 2020 تا 2010ال( در بازه زماني ئعربستان، امارات، آنگوال، الجزاير، ليبي، گابن، نيجريه، ونزو
 ميالدی مورد بررسي قرار گرفته است.

در اين مطالعه متاير نرخ رشد اقتصادی، به بيان ساده تاييرات توليد ناخالص داخلي به  
است و به صورت درصد وارد شده  2000قيمت های حقيقي است که بر مبنای سال پايه 

يک  های سنجش باز بودن تجاری، تجارتکه يكي از شاخص آنجايي است. و از
کشور)همان صادرات و واردات( است از اين متاير برای تجارت استفاده شده است. جمعيت 

از بانک  سال( استخراج شده 64 تا 15نيز در اين پژوهش جمعيت فعال )يعني افراد با سن بين 
به نوعي درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشورهای اوپكي  جهاني است. متاير درآمد

های فسيلي هستند. متاير اندازه دولت در اينجا نسبت پتانسيل بالقوه انرژیاست که دارای 
ميزان مخارج مصرفي دولت به کل مخارج مصرفي است. متاير ماتريس مجاورت نيز براساس 

است که برحسب کيلومتر محاسبه شده است. و در نهايت ي يافاصله و طول و عرض جارافي
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های آن از بانک جهاني گرفته شده، در واقع ه دادهگذاری مستقيم خارجي کمتاير سرمايه
 گذاری مستقيم خارجي است.همان جريان دروني سرمايه

 آزمون وابستگي مقطعي و مانايي. 4-1
ها به صورت پانلي، تشخيص وابستگي يا استقالل مقطعي نخستين مرحله در برآورد داده

 ييد شودتا وابستگي مقطعي 3ريدمنيا ف 2، پسران1های براش پاگاناست. هرگاه براساس روش
ود ها عدم وجيابد. فرض صفر اين آزمونهای ريشه واحد پانلي افزايش مياستفاده از روش

دهد. برای رفع وجود مي وجود همبستگي را نشانها آن همبستگي مقطعي و فرض مقابل
ورت مقطعي صشود که به های ريشه واحد تعميم يافته استفاده ميهمبستگي مقطعي ازآزمون

توان از همجمعي پانلي پدروني، شود. همچنين ميبررسي مي CADF5يا  CIPS4بوده و با 
 است. IPS Im  7ای از آزمون( توسعه2007) CIPSدر واقع آزمون . استفاده کرد ...و 6کائو

های زماني منفرد نشان فرضيه صفراين آزمون وجود يک ريشه واحد را برای تمام سری
 دهد. رضيه مقابل نيز عدم وجود ريشه واحد را نشان ميو ف هددمي

 آزمون همبستگي مقطعي.1جدول 

 مقدار سطح احتمال مقدار آماره نوع آزمون

CD pes 34/3 008/0 
 شهوژهای پیافته منبع:

دهد فرض صفر آزمون همبستگي مقطعي بيانگر وجود ( نشان مي1همانطورکه جدول ) 
ي ياي فضو همبستگ يايشود. درنتيجه نيازی به آزمون ماننميريشه واحد است که پذيرفته 

(( نيز بررسي شده است. 2. برای اطمينان از وجود وابستگي مقطعي آزمون )جدول )نيست
دهد که فرضيه صفر قابل قبول نبوده و فرضيه ( در تمامي سطوح معناداری نشان مي2جدول )

                                                           
1. Brush Pagan Method 

2. Pesaran Method 

3. Friedman Method 

4. Cross-section individual of Pesaran 

5. Cross-sectionally Augmented of Dickey Fuller 

6. Pederoni and Cao panel Co-accumulation 
7. Individual of Pesaran Shin & et al (IPS Im). 
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همبستگي  با يايبنابراين اين آزمون وجود مانشود ييد ميتا مقابل يعني عدم وجود ريشه واحد
 دهد.را نشان مي يايفض

 و همبستگي فضايي يايآزمون مان. 2جدول 
 

 مقدار آلفا -متغیرها
 سطح احتمال سطح احتمال سطح احتمال آزمون

CIPS 1% 5% 10% 

rgdp 69/1- 52/2- 28/2- 16/2- 

pop 47/1- 52/2- 28/2- 16/2- 

Ifdi 68/2- 52/2- 28/2- 16/2- 

Fexp 908/0 52/2- 28/2- 16/2- 

Fimp 558/2- 52/2- 28/2- 16/2- 

Roil 54/2- 52/2- 28/2- 16/2- 

Rgas 25/2- 52/2- 28/2- 16/2- 

sgove 49/2 52/2- 28/2- 16/2- 
 های پژوهشمنبع: یافته

 ود و عدم وجود خودهمبستگي فضاييوج يايهاي شناسآزمون. 4-2
روش کاراتری برای  يايبلويي فضتا هایدهد روش داده( نشان مي3)همانطورکه جدول 

 درصد 5ها کمتر از برآورد مدل است. زيرا مقدار سطح احتمال برآورد شده در تمامي آزمون
ييد نشده تا است ييااست. بنابراين، فرض صفر اين آزمون که مبني بر عدم خودهمبستگي فض

يجه، نت شود. دراست، پذيرفته ميي يافضو فرض مقابل آن که وجود خودهمبستگي 
 .هستندبرای برآورد مدل مناسب ي ياهای فضييد و روشتا يايخودهمبستگي فض

 جدول تشخيص وجود و عدم وجود خود همبستگي .3جدول 
 SAC SAR SEM SDM نوع آزمون

 Z prob Z prob Z prob Z prob 

Moran I 41/1  0000/0  48/1  000/0  112/0  4/0  19/1  000/0  

Getis-ord 42/3  001/0  20/3  000/0  11/5  0001/0  78/3  001/0  

Lm(robust) 03/114  000/0  28/100  000/0  18/0  67/0  33/23-  000/0  

 پژوهشهای منبع: یافته
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 آزمون تشخيص بهترين مدل. 4-3
 ( آزمون تشخيص بهترين مدل با استفاده از آزمون والد بررسي شده است.  فرض4در جدول )

بودن  و فرض مقابل کارامدي يافر اين آزمون، بيان کننده ناکارامد بودن مدل دوربين فضص
رزيابي مدل  برای اي يادهند روش دوربين فضاست. همانطورکه نتايج نشان ميي يادوربين فض

 شود.مناسب شناخته مي

 جدول انتخاب بهترين مدل .4جدول 

 Rho Lambda Sigma نوع روش
 Chi2 prob Chi2 prob Chi2 prob 

SAC 39/1688 000/0 83/234 000/0   

SAR 99/2 003/0 4/3- 0001/0 35/13 000/0 

SEM   93/6- 000/0 92/12 000/0 

SDM 43/67 0000/0   89/11 000/0 

WALD 
prob  مقدار آمارهF 

0000/0 69/25 

 پژوهشهای منبع: یافته

 . آزمون اثرات ثابت دوربين فضايي4-4
که  کندهای تلفيقي را بررسي ميدادهون اثرات ثابت دوربين فضايي، فرض صفر وجود اثرات در آزم

بلويي را بررسي تا هایهای يكسان بوده و فرض مقابل وجود اثرات دادهابه معنای وجود عرض از مبد
ون اين آزم ه فرض صفرچنانچهای غيريكسان است. بنابراين، اکه به معنای وجود عرض از مبد کندمي

 شود.ييد ميتاي يامورد قبول واقع نشود وجود اثرات ثابت دوربين فض

 ج آزمون اثرات ثابت دوربين فضايينتاي .5جدول 
 نوع آماره آماره مقدار سطح احتمال

000/0 969/1713 F 

 پژوهشهای منبع: یافته

توان يدهد، با توجه به مقدار سطح احتمال برآورد شده م( نشان مي5همانطورکه جدول )
نتيجه گرفت که در تمام سطوح معناداری فرض صفر پذيرفته نشده و فرض مقابل که 

 شود.ييد ميتا دهنده اثرات ثابت استنشان
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 آزمون اثرات تصادفي فضايي-4-5
 دهنده وجود اثرات ثابت و فرض مقابلدر آزمون اثرات تصادفي فضايي، فرض صفر نشان

( مشخص است با توجه 6است. همانطورکه از جدول ) دهنده وجود اثرات تصادفينيز نشان
  شود.توان مالحظه کرد که اثرات تصادفي پذيرفته نميبه مقدار سطح احتمال برآورد شده مي

 آزمون اثرات تصادفي .6جدول 

 نوع آماره مقدار آماره سطح احتمال

23/0 26/1 F 
 پژوهشهای منبع: یافته

 . آزمون هاسمن فضايي4-6
آزمون  و اثرات تصادفي فضايي،ي ياينان از درستي انتخاب بين اثرات ثابت فضبرای اطم

که فرض صفر آزمون هاسمن، وجود اثرات تصادفي و  شود. از آنجاييهاسمن بررسي مي
فر اين ييد فرض صتا دهد. بنابراين، در صورتفرض مقابل آن وجود اثرات ثابت را نشان مي

. ييد فرض مقابل اثرات ثابت قابل قبول استتا و باآزمون اثرات تصادفي پذيرفته شده 
دهد که آزمون با اثرات ثابت پذيرفته شده و درنتيجه تفاسير بر ( نشان مي7اطالعات جدول )

 اساس اثرات ثابت است.

 نتايج آزمون هاسمن فضايي .7جدول
 سطح احتمال مقدار آماره کای دو

4/65 0000/0 

 پژوهشهای منبع: یافته

 مون خودهمبستگي مقطعيآز .4-7
بنابراين،  دهنده تورش در نتايج آزمون است.که وجود خودهمبستگي مقطعي نشان حالي در

ن شود. در آزموش و پاگان استفاده ميابرای بررسي خودهمبستگي مقطعي از آزمون بر
خودهمبستگي مقطعي فرض صفر مبني بر عدم وجود خودهمبستگي مقطعي و فرض مقابل 

 کند. بستگي مقطعي را بيان ميوجود خودهم
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 نتايج آزمون خودهمبستگي مقطعي. 8جدول 
 مقدار سطح احتمال fمقدار آماره  نوع آزمون

 89/0 019/0 ش و پاگاناآزمون خودهمبستگي مقطعي بر
 شهوژهای پمنبع: یافته

 دهد فرض صفر مبني بر عدم وجود همبستگي مقطعي( نشان مي8همانطورکه جدول ) 
 ها دارای خودهمبستگي مقطعي نيستند. شود. درنتيجه دادهميييد تا

 آزمون واريانس ناهمساني فضايي. 4-8
های يكسان و فرض مقابل فضايي، فرض صفر وجود واريانس در آزمون واريانس ناهمساني

( و با مالحظه سطح 9دهد. با توجه به جدول )های غيريكسان را نشان ميوجود واريانس
 شود.توان نتيجه گرفت که فرض صفر پذيرفته ميار آماره مياحتمال و مقد

 نتايج آزمون واريانس ناهمساني. 9 جدول
 مقدار سطح احتمال مقدار آماره کای دو نوع آزمون

LM ARCH 009/0 0015/11 
HALL PAGAN 028/0 83/4 

 پژوهشهای منبع:یافته

 مدل پنل غيرفضايي. 10جدول 

 متغیرها
ت ثابتمدل اثرا مدل پول  مدل اثرات تصادفي 

 ضرایب
مقدار 
 z آماره

سطح 
 احتمال

 ضرایب
مقدار 
 آماره

سطح 
 احتمال

 ضرایب
مقدار 
 آماره

سطح 
 احتمال

FDI 264/0  92/0  35/0  352/0  85/0  39/0  264/0  92/0  35/0  

Gpop 947/0  29/0  77/0  318/0  11/0  91/0  947/0  29/0  77/0  

Fimp 044/0-  54/0-  59/0  081/0-  34/0-  73/0  044/0  54/0-  59/0  

Fexp 03/0  39/0  7/0  14/0-  56/0-  57/0  036/0-  93/0  7/0  

Roil 281/0  29/2  02/0  60/0  44/3  001/0  281/0  29/2  02/0  

Rgas 68/0  84/0  4/0  25/3-  66/1-  099/0  68/0  84/0  4/0  

sgove 83/13-  05/1-  29/0  96/19-  37/0  71/0  83/13-  05/1-  29/0  

Rho 0   334/0    0   

C 11/5-  58/0-  56/0  75/8  37/0  714/0  11/5  58/0  56/0  
  پژوهشهای منبع: یافته
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 الزم هایآزمون بررسي از پس که( 10) جدول در هاداده احتمال سطح به توجه با 
 در  است، دهش برآورد غيرفضايي پنل از استفاده با( هاسمن و تصادفي و ثابت اثرات آزمون)

 هاداده اکثر دهدمي نشان( 10) جدول کههمانگونه . است شده پذيرفته تثاب اثرات اينجا
 .ندارد کارايي روش اين از استفاده نيست. بنابراين، معنادار

 مدل پنل دوربين  فضايي. 11 جدول

 متغیرها

ل اثرات تصادفيدم مدل اثرات ثابت مدل پول  

 ضرایب
مقدار 

 آماره

سطح 

 احتمال
 ضرایب

مقدار 

 آماره

سطح 

 حتمالا
 ضرایب

مقدار 

 آماره

سطح 

 احتمال

FDI 813/0-  47/0-  64/0  475/0  03/1  30/0  374/0  28/1  20/0  

pop 673/0  15/2  031/0  59/35-  88/4-  *0/000 161/0-  40/0-  69/0  

Imp 82/0  54/1  12/0  11/0  73/1  *0/08 022/0-  28/0-  78/0  

Exp 038/0-  07/0-  94/0  41/5-  33/4-  *0/000 030/0  32/0  74/0  

Roil 087/0  08/1  28/0  36/0  57/1  *0/1 247/0  97/1  05/0  

Rgas 512/0  89/0  37/0  207/0-  75/1-  *0/08 02/1  18/1  24/0  

sgove 34/28  47/1  14/0  14/35-  18/1-  24/0  177/26-  36/1-  17/0  

w1x_fdi 109/0  07/0  48/0  0001/0  84/1  0/069 251/0  08/2  04/0  

w1x_gpop 124/0  20/4  000/0  0018/0-  76/0-  0/45 754/0-  25/0-  80/0  

w1x_imp 001/0-  01/3  003/0  00027/0  67/1  *0/09 00013/0-  12/2  03/0  

w1x_exp 0002/0-  4/5-  000/0  00016/0-  35/0-  0/72 00013/0-  27/0-  79/0  

w1x_roil 00011/0  54/3  000/0  00065/0  67/1  8/0  953/0  35/0  73/0  

w1x_rgas 00012/0-  23/0-  81/0  00037/0  67/1  *0/09 00043/0  00/1  31/0  

w1x_sgov 282/0  28/3  0001/0  054/0-  38/1-  *0/1 005/0-  82/0-  414/0  

C 336/10-  40/1-  16/0  152/137  40/4  *0/000 055/0-  01/0-  99/0  

Rho 0037/0  8/0  02/0  

Sigma 82/6  89/11  000/0  

 پژوهشهای یافته :منبع

ها و سرريزهای آنها معنادار هستند. دهد اکثر داده( نشان مي11) همانطورکه جدول 
( خواهد 11مدل تخميني براساس مدل دوربين فضايي به صورت رابطه ) يبنابراين شكل نهاي

 بود.

(11) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌. 𝑊𝑖𝑗
′ 𝑦𝑡 + 𝑋𝑖𝑡

′ 𝛽 + 𝑊𝑖𝑗
′ 𝑋𝑡𝛿 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡 
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 شود.نتيجه مي (12رابطه )به صورت و 

(12) 
𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 = 𝜌 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡

12

𝑗,𝑗=1

+ 𝑎 + 𝛽1𝑓𝑑𝑖𝑖𝑡 + 𝛽2𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽3𝑖𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛽4𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽5𝑟𝑜𝑖𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑟𝑔𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛽7𝑠𝑔𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡

+ 𝛿1 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑓𝑑𝑖𝑖𝑡 + 𝛿2 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡

+ 𝛿3 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑖𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛿4 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡

+ 𝛿5 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑟𝑜𝑖𝑙𝑖𝑡 + 𝛿6 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑟𝑔𝑎𝑠𝑖𝑡

+ 𝛿7 ∑ 𝑤𝑖𝑗

12

𝑗,𝑗=1

𝑠𝑔𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝛾𝑖 + 
𝑖𝑡

 

 اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل در دوربين فضايي. 4-9
( نشان داده شده 12اثرات مستقيم و غيرمستقيم و همچنين اثرات کل برای متايرها در جدول )

 ثير بر رشد اقتصادی را به نمايش گذاشت.تا تواناست، که با استفاده از اين اثرات مي
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 اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل .12ول جد
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

FDI 051/0  013/0  06/0-  

POP 74/0  19/0  94/0  

ROIL 69/0  18/0  87/0  

RGAS 21/0  05/0  27/0  

fEXP 10/0-  025/0-  12/0-  

fIMP 23/0  06/0  29/0  

sGov 68/2  69/0  37/3  

w1x_ifdi 54/0  14/0  68/0  

w1x_gpop 33/8  15/2  49/10  

w1x_fimp 59/3  93/0  52/4  

w1x_fexp 05/33-  55/8-  606/41-  

w1x_roil 99/5  55/1  54/7  

w1x_rgas 38/0-  099/0-  48/0-  

w1x_sgov 029/17  40/4  43/21  
 پژوهشهای منبع: یافته

ردی برآو توان گفت که با نظر به مقدار سطح احتمال در مدل( مي11با مراجعه به جدول ) 
با اثرات ثابت اين مطالعه، در تمام سطوح معناداری به ترتيب متايرهای جمعيت، صادرات، 

درآمد گازی و  گذاری مستقيم خارجي،واردات، درآمد نفتي و همچنين سرريزهای سرمايه
همانطورکه قبال هم بيان  ثيرگذار هستند.تا اندازه دولت همگي بر رشد اقتصادی معنادار و

بحث برانگيز است اما اثرات  يايداری متايرها براساس سطح احتمال در مدل فضشد معنا
. بنابراين، توانند نتيجه را مورد بررسي قراردهندمستقيم و غيرمستقيم بيشتر از سطح احتمال مي

تواند در داخل کشور بر رشد اقتصادی گذاری مستقيم خارجي عالوه بر اينكه ميسرمايه
يعني  ؛هم بر رشد اقتصادی اثر داشته باشد ياياند به صورت سرريز فضتومي ،اثرگذار باشد

( اثرات مستقيم و غيرمستقيم 12که با مشاهده جدول ) ز طريق اثرگذاری برکشورهای مجاورا
 شود. آن مشخص مي

دهنده جهت نوسانات ( نشان12های مثبت و منفي در کنار اعداد جدول )وجود عالمت 
(، 12گذاری مستقيم خارجي در جدول )مستقيم و غيرمستقيم سرمايهاست. با توجه به اثر 
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متوسط اگر اين متاير در داخل  طوره گذاری و سرريز آن به اين صورت است که بسرمايه
درصد  051/0نوساني به اندازه يک درصد داشته باشد آنگاه ميزان تايير آن در داخل به ميزان 

 013/0ور مجاور نيز در جهت مستقيم به اندازه در جهت مستقيم و مثبت دارد، و در کش
درصدی در جهت عكس بر رشد  06/0ثباتي درصد تايير خواهد کرد. درنتيجه يک بي

کند که تاييرات در داخل اقتصادی جهاني خواهد داشت. اين نتيجه اين مفهوم را بيان مي
ولوژی سرريز تكنکه آنجايي تر از تاييرات در کشورهای مجاور است. همچنين از باکشش
وان با تگيرد ميگذاری مستقيم خارجي نشأت مياست که از سرمايه يايهشاخص يكي از

ورود آن به داخل کشورها به ويژه کشورهای نفتي اثرات پيشرفت آن را در داخل و در 
 . کردکشورهای مجاور مالحظه 

توان (، مي12) با وجود معناداری اثرات مستقيم و غيرمستقيم جمعيت فعال در جدول 
نتيجه گرفت که جمعيت فعال بر رشد اقتصادی در داخل اثرگذار بوده و يک درصد تايير 

 انو به ميز رشد اقتصادی در داخل درجهت مثبت درصد تايير بر 74/0به ميزان  جمعيت در
توان کلي مي طوره ب .درصد تايير در جهت مثبت در کشورهای مجاور همرا است 19/0

درصد  تايير در جهت مثبت بر رشد  94/0ميزان   رصد تايير در جمعيت بهگفت که يک د
ر از تدهد در داخل باکششجمعيت نيز نشان مي اقتصادی جهاني اثر خواهد داشت. متاير

کشورهای همسايه است. در مورد متاير درآمد گازی نيز اگر يک درصد تايير در داخل 
درصد تايير در جهت مثبت  21/0دی به ميزان صورت بگيرد آنگاه اثرگذاری بر رشد اقتصا

درصد تاييردر جهت مثبت و مستقيم بر رشد  05/0و درکشورهای مجاور نيز به ميزان 
اين  های مربوط بهاقتصادی است. درآمد نفتي نيز مانند درآمد گازی معنادار بوده و تكانه

درصد در کشورهای  18 درصد در داخل و به ميزان 69متاير نيز در جهت مستقيم به ميزان 
درصد  87کلي بر رشد اقتصاد جهاني به ميزان  طوره مجاور بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده و ب

 ثيرگذارد. تا در جهت مثبت و مستقيم
(، به 12با توجه به جدول ) ايرهای صادرات و واردات نفتي نيزنوسانات مربوط به مت 

 23در جهت عكس و برای واردات به ميزان درصد نوسان  10ترتيب برای صادرات به ميزان 
و در کشورهای مجاور نيز به  ت مستقيم بر رشد اقتصادی در داخلدرصد نوسان در جه

درصد تايير در جهت عكس بر  25ترتيب برای متاير صادرات دارای اثرگذاری به ميزان 
دی دارد. درصد نوسان در جهت مستقيم بر رشد اقتصا 6رشد اقتصادی و واردات به ميزان 
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ي ياورهدهد که شرايط کشتوان بيان کرد که معناداری اثرات مستقيم، نشان ميبنابراين، مي
 ثر است و معنادار نبودن اثراتوکه طرف تجاری هستند بر جريان تجارت بين دو کشور م

دهد که کشورهای همسايه )يعني کشور همسايه که در مجاورت دو غيرمستقيم نيز نشان مي
 است بر جريان تجارت دو کشور مجاور تجاری بوده است( نتوانستهکشور شريک 

 ثيربگذارد.تا

 برآورد همگرايي. 4-10
 دهنده وجودو فرض مقابل نشان يايدهنده عدم همگرفرض صفر نشان يايدر آزمون همگر

در بين دوازده کشور منتخب را  مطلق و شرطي  ياي( همگر13است. جدول ) يايهمگر
معنادار بوده و مقدار آن بين  ا توجه به مقدار سطح احتمال آزمون، ضريب دهد. بنشان مي

 بين کشورهای منتخب اوپک را ياي( همگر13صفر و منفي يک است. بنابراين نتايج جدول)
 کند.ييد  ميتا

 شرطي يايو همگر يايبررسي همگر. 13جدول 
 مطلق يایهمگر

 مقدار احتمال مقدار آماره ضرايب نام متغیرها

 22/0 46/2- 02/0 

 12/0- 30/2- 01/0 

 شرطي يایهمگر

 22/0 29/2 02/0 

 11/0- 36/2- 01/0 

 پژوهشهای منبع:یافته

 . برآورد مدل جاذبه4-11
های اثرات ثابت، اثرات تصادفي و آزمون هاسمن، آزمون اثرات ثابت بعد از بررسي آزمون

 05/0بيان کرد که کل تخمين در سطح احتمال توان مي (14و براساس جدول ) پذيرفته شده
درصد معنادار بوده و در واقع متايرهای مستقل، توضيح قابل قبولي برای متاير وابسته هستند. 

 باشند عبارتند از درآمد سرانه نفتي، درآمدمتايرهای توضيحي که در اين برآورد معنادار مي
 5متاير ليندر که در سطح آلفای  ناخالص داخلي، جمعيت، سهم نسبي صادرات کشورها و
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درصد معنادار است. متاير درآمد سرانه نفتي و  10درصد  غير از درآمد سرانه که در سطح 
درآمد ناخالص داخلي به ترتيب اثر منفي و مثبت بر جريان تجارت اين کشورها دارد. 

دهد شكاف است که نشان مي -69/0همچنين ضريب متاير ليندر در اين برآورد برابر با 
يد يابد درنتيجه، نظريه ليندر در اينجا تايدرآمد سرانه اين کشورها باجريان تجارت کاهش مي

شود. جمعيت نيز معنادار بوده و اثر مثبت بر جريان صادرات و واردات اين کشورها دارد. مي
اما اگر  .دهد در اين برآورد معنادار نيستمتاير فاصله و متاير مجازی که بحران را نمايش مي

درصد بررسي کنيم متاير فاصله نيز معنادار بوده و مقدار آن نيز به صورت منفي  10در سطح 
درصد  7تواند تا دهد که هر يک درصد افزايش در فاصله کشورها ميبرآوردشده و نشان مي

 در جريان تجارت کشورها اثر منفي داشته باشد. البته با توجه به اينكه پتانسيل کشور مورد
ه تواند بر جريان تجارت اثر جهت داری داشتنظر از نظر تجارت به چه شكلي باشد فاصله مي

  باشد.

 بررسي متغيرهاي مدل جاذبه .14 جدول
 pمقدار احتمال  tمقدار آماره  ضریب نام متغیر

cons 54/9-  9/1-  06/0  

Ln re 31/0-  8/1-  07/0  

Ln gdp 07/0  34/2  02/0  

Ln pop 32/1  32/4  00/0  

Ln space 07/0-  48/1-  14/0  

Ln exp 067/0-  36/2-  02/0  

Lin 69/0-  49/2-  01/0  

D 037/0  13/0  8/0  

 پژوهشهای منبع: یافته

 گيرينتيجهبندي و . جمع5
رجي  گذاری مستقيم خاتجارت و سرمايهي ياهدف از اين تحقيق بررسي اثر سرريزهای فض

با بكارگيری  2020 تا 2010پک بين سال های بر رشد اقتصادی در برخي ازکشورهای او
است. کشورهای منتخب اين تحقيق شامل )ايران، عراق، عربستان،  يايمدل دوربين فض

ربوط های مامارات، الجزاير، نيجريه، مصر، ليبي، قطر، گابن، آنگوال و ونزوئال( است. داده
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های افتهه است. با توجه به يبه اين کشورها از پايگاه بانک جهاني و سازمان اوپک گرفته شد
های موران آی و (، و همچنين معناداری آزموناين مطالعه و معناداری پارامتر وقفه فضايي)
در برآورد رشد اقتصادی کشورهای منتخب  يايجری سي در اين مدل، کاربرد روش فض

ر د های اين پژوهش صادرات، و سرريزهای واردات )کهاوپک مناسب است. براساس يافته
واقع واردات به کشورهای مجاور به عبارتي صادرات از کشورهای داخلي است( به صورت 

به  درصد 0037/0مثبت و معنادار برآورد شده و کشش سرريز رشد اقتصادی آن به ميزان 
دهد اگر شاخص رشد اقتصادی يک درصد افزايش آمده است. که در اينجا نشان ميدست 

درصد برای  0037/0ر به تقويت و بهبود رشد اقتصادی به ميزان يابد آنگاه اين افزايش منج
شود که در همسايگي هم قرار دارند. بنابراين در صورتي که کشورها در مي يايکشوره

به افزايش  توانند منجرهای درون آن کشورها( ميمجاورت يكديگر باشند )باتوجه به پتانسيل
های آمده در نتايج برآوردی مالحظه گزارشرشد اقتصادی آن کشورها شوند. بعالوه، با 

دی توانند بر رشد اقتصابا اثرات ثابت، پارامترهای موجودی که مي يايمدل دوربين فض
جمعيت فعال، واردات و صادرات )تجارت(، درآمد  ع شوند شاملکشورهای اوپک موثر واق
 دولت هستند. گذاری مستقيم خارجي، درآمد گازی و اندازه نفتي و سرريزهای سرمايه

طبق مدل برآوردی رشد سولو، نيروی کار که در واقع همان جمعيت فعال اين مطالعه  
يز و بر کشورهای مجاور ن شتههای پژوهش بر رشد داخلي اثر مثبت دااست براساس يافته

ل تواند يكي از دالياست که مي يايهاثرگذار است. به دليل اينكه مهاجرت يكي از عامل
که  يايهترين شاخصت بر رشد اقتصادی کشورهای مجاور باشد. يكي از مهمسرريز جمعي

تواند سرريز تكنولوژی را نشان دهد و در اين مطالعه هم مورد استفاده قرار گرفته، سرمايهمي
خصوص  هحقيقت باعث افزايش رشد اقتصادی کشورها، ب در .مستقيم خارجي است گذاری

ي گذاری مستقيم خارجود. به اين دليل که ورود سرمايهشکشورهای منتخب اين مطالعه مي
 به داخل کشورها همواره، با پيشرفت تكنولوژی و پيشرفت اقتصادی  همراه بوده است.  

ر مبني ببا توجه به برآوردهای موجود در اين پژوهش برای پاسخ به سوال اول و دوم  
ورهای رريز تكنولوژی بين کشتجارت و سرمايه گذاری مستقيم خارجي موجب س آيا»اينكه 

آيا سرريزهای تكنولوژی وارد شده به کشورها موجب »و  «شود؟مورد نظر در اين مطالعه مي
 و باز بودن اقتصاد يک کشور توان بيان کرد کهمي «شود؟رشد اقتصادی آن کشورها مي

جي ارگذاری مستقيم خگذاری مستقيم خارجي، همواره با سرريزهای سرمايهورود سرمايه
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همراه بوده است و موجب رشد اقتصادی کشورها، چه در داخل و چه در کشورهای مجاور 
 تواند دليل توسعه اقتصاد يک کشور باشد. نتيجه مي شده و در

گذاری مستقيم خارجي معنادار شده است، و اين که اثر سرريزهای سرمايهآنجايي از  
تواند همراه باشد، درنهايت مي... ديريت وتوانند به صورت تكنولوژی، دانش، مسرريزها مي

د که دهنيز نشان مي يايمنجر به رشد اقتصادی کشورها شود. عالوه براين، نتايج همگر
 ييامطلق و شرطي بين کشورهای مورد مطالعه وجود داشته و دليل تبادل و همگر يايهمگر

ت درآمد سرانه، جمعي- بين کشورها است. در مدل جاذبه، نيز عالوه بر متايرهای اصلي مدل
متايرهای ديگری مانند سهم  -و فاصله بين کشورها، مجموع صادرات و واردات )تجارت(

صادرات کل کشورهای اوپک و درآمد ناخالص داخلي، متاير ليندر و متاير مجازی وارد 
متايرهای درآمد سرانه و فاصله در سطح ده درصد و  ای که به گونه ؛شوندمدل جاذبه مي

ير ليندر در تمامي سطح احتماالت معنادار بوده و اثر منفي بر جريان تجارت دارند و متا
متايرهای درآمد ناخالص داخلي، جمعيت، سهم کل صادرات کشورها  معنادار و اثر مثبت 

 بر جريان تجارت دارند. 
ا، هدر نهايت بدون ترديد بايد ذکر کرد که اتخاذ استراتژی و راهبرد مناسب توسط دولت 
 طوره ا بهتواند نقش اساسي در بروز رشد اقتصادی پايدار و باثباتي داشته باشد. دولتمي

ه ک توانند استراتژی تشويق صادرات را سرلوحه کار خود قرار دهند. از آنجاييمشترک مي
در مدل جاذبه است. درنتيجه، افزايش صادرات  يايصادرات کل به عنوان عامل ايجاد همگر

ا گاهي هب افزايش رشد اقتصادی بين کشورها خواهد شد. اگرچه محدوديتکل نسبي موج
شود. به هرحال، بايد هر عاملي را که مواقع باعث رشد امكانات و مهارت نيروهای داخلي مي

شود را گسترش داد و موانع موجود در موجب تمرکز بر تجارت و سرريزهای تكنولوژی مي
گذاری نتيجه تسهيل در ورود سرمايه فع کرد و درمسير توسعه تجارت بين کشورها را ر

گذاری توانند از سرمايهها، کشورها مييمشمستقيم خارجي را بهبود بخشيد. با وجود اين خط
مستقيم خارجي در جهت پيشرفت تكنولوژی، مديريت و افزايش دانش و مهارت و بسياری 

را  توانند رشدی باثبات و پايدارمي های رشد تجاری استفاده کنند. و از اين منظراز موقعيت
  در کشور خود تجربه کنند.
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