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Abstract 
This paper develops a long run growth model for a major oil exporting economy and derives 
conditions under which oil revenues are likely to have a lasting impact. This approach contrasts 
with the standard literature on the "Dutch disease" and the "resource curse", which primarily 
focus on short run implications of a temporary resource discovery. Under certain regularity 
conditions and assuming a Cobb Douglas production function, it is shown that (log) oil exports 
enter the long run output equation with a coefficient equal to the share of capital. The long run 
theory is tested using a new quarterly data set on the Iranian economy over the period 1979Q1-
2006Q4. Building an error correction specification in real output, real money balances, 
inflation, real exchange rate, oil exports, and foreign real output, the paper .finds clear evidence 
for two long run relations: an output equation as predicted by the theory and a standard real 
money demand equation with inflation acting as a proxy for the (missing) market interest rate. 
Real output in the long run is shaped by oil exports through their impact on capital 
accumulation, and the foreign output as the main channel of technological transfer. The results 
also show a significant negative long run association between inflation and real GDP, which is 
suggestive of economic inefficiencies. Once the effects of oil exports are taken into account, 
the estimates support output growth convergence between Iran and the rest of the world. We 
also .find that the Iranian economy adjusts quite quickly to the shocks in foreign output and oil 
exports, which could be partly due to the relatively underdeveloped nature of Iran’s .financial 
markets. 

 
 
 
 
 
 
 

 ملخص
  

توضح هذه الورقة نموذج نمو طويل المدى لواحد من االقتصاديات الرئيسية المصدرة للبترول وتقدم الشروط التي بناءا عليها 
والتي " لعنة المصادر"و" المرض الهولندي"هذا األسلوب يتناقض مع الدراسات المعيارية عن . يكون لعوائد البترول اثر دائم

ية محددة         .قصيرة األجل الآتشاف مصدر مؤقت   ترآز بشكل أساسي على التأثيرات  ار ظروف قياس ي االعتب ذ ف د األخ و عن
ع معامل              ة األجل م ة مخرجات طويل ي معادل دخل ف رول ت ين أن سجالت صادرات البت وطبقا لدالة إنتاج آوب دوجالس، يتب

ال اوي لحصة رأس الم ن    . مس دة ع نوية جدي ع س ات رب ة بيان تخدام مجموع ق اس ن طري ر ع ل تختب ل الطوي ة األج إن نظري
أ    .2006إلي الربع الرابع لعام  1979يراني عن الفترة من الربع األول لعام االقتصاد اإل وبناءا على مواصفات تصحيح الخط

رول والمخرجات        ة، صادرات البت في المخرجات الحقيقية، القيم الحقيقية لحسابات األموال، التضخم، أسعار الصرف الحقيقي
ة    (معادلة مخرجات  : القتين طويلتا األجلاألجنبية الحقيقية، تكشف الورقة عن دليل واضح لع ا النظري أت به ا تنب ة  ) آم ومعادل

ودة         دة السوقية المفق ي معدالت الفائ ة عل أداة دال ة    .قياسية للطلب على األموال الحقيقية باستخدام التضخم آ المخرجات الحقيقي
را         ى ت ا عل ق تأثيره رول عن طري ة    على األجل الطويل يتم تحديده بواسطة صادرات البت ال والمخرجات األجنبي آم رأس الم

الي  . باعتبارها القناة الرئيسية لنقل التكنولوجيا وتوضح النتائج أيضا أن هناك ترابط سلبي هام طويل األجل بين التضخم و أجم
ان      .الناتج المحلي الحقيقي الذي يشير إلى عدم آفاءة االقتصاد ار، ف ي االعتب رول ف ديرات  إذا تم أخذ تأثيرات صادرات البت التق

الم       اقي دول الع ران وب ين إي و المخرجات ب ع         . تدعم التقارب في نم ة م ي يتكيف بسرعة عالي د أيضا أن االقتصاد اإليران ونج
بيا لألسواق              ة نس ة المتخلف ا نتيجة للطبيع ون جزئي ي يمكن أن تك رول والت ة و صادرات البت الصدمات في المخرجات األجنبي
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