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  چکیده

هـاي  سـال  طـی . اسـت  تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادي یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز
اخیر، ساز و کارهاي مختلف تاثیرگذاري تجارت خارجی بر رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است که 
یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریـق تولیـد ناخـالص داخلـی و رشـد آن در کشـورهاي       

  . شریک تجاري است
د اقتصـادي کشـورهاي عضـو اوپـک طـی دوره      در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادي شرکاي تجاري بـر رشـ  

  . هاي تابلویی نامتوازن بررسی شده استبا استفاده از روش داده 2004-1960
 گذاري، سرمایه انسانیسرمایه، رشد اقتصادي شرکاي تجاريطی دوره مورد بررسی دهد که نتایج نشان می

ورم و مخـارج دولـت تـاثیر منفـی بـر رشـد       اولیـه، تـ   GDPدار و و معنی درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و
نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهاي مـوثر بـر    .است داشتهاقتصادي کشورهاي عضو اوپ ک

هاي زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخـوردار  رشد اقتصادي مثل تورم و مخارج دولتی و دوره
  . است

  
  . اي تجاري، تجارت خارجی و کشورهاي عضو اوپکرشد اقتصادي، شرک :هاي کلیديواژه
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  JEL :F43 ,F15بندي طبقه

  

The Importance of Trading Partners’ Economic Growth 
on Economic Growth: the Case Study of OPEC Member 

Countries 
 

BehzadSalmani 
Associate Professor, Department of 
Economics, University of Tabriz  
Maryam Fattahi 
Ph.D student in Economics, 
TarbiatModares university 

 
Abstract 

Openness and its relation with economic growth is one of the controversial issues in 
economics. Recent years, various mechanisms of openness influencing on economic 
growth is considered. One of the mentioned mechanisms is the impact of openness 
on economic growth through economic growth in tradingpartners countries.  
By Using an unbalanced panel data analysis, this study evaluates the impact of 
trading partners' economic growth on economic growth of the member countries of 
the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) for the period of 1960-
2004.  
The results indicate that there is statistically positive and significant effect of trading 
partners’ economic growth, investment, human capital and opennesson economic 
growth in OPEC member countries and there is negative effect among initial GDP, 
inflation, government expenditure andeconomic growth in OPEC member countries. 
The results are robust and are not sensitive where other determinants of economic 
growth were added to the model. This is also true in different samples. 
 
Key words: Economic growth, Trading partners, Trade Openness, OPEC Member 
Countries 
 
JEL: F43, F15 

  

  مقدمه. 1
و رشد اقتصـادي در چنـد دهـه اخیـر مـورد توجـه       ) 1باز بودن(تبیین رابطه بین تجارت خارجی 

________________________________________________________________ 

1- Openness 
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تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي : سوال اصلی در این حوزه این است. اقتصاددانان بوده است
تاثیر ) هاي تجاريمحدودیت(دهد که باز بودن چیست؟ ادبیات موضوعی تجارت و رشد نشان می

هـاي غیـر دولتـی بـر ایـن      قتصاددانان و سـازمان اگرچه برخی ا. بر رشد اقتصادي دارد) منفی(مثبت 
اوري رشـد   هاي مختلفـی مثـل انتقـال فـن    تجارت خارجی از طریق کانال 1.رابطه مثبت شک دارند

بـه  (در این چارچوب عملکرد کـالن اقتصـادي   . دهداقتصادي کشور خودي را تحت تاثیر قرار می
  .رودهم تاثیرگذار به شمار میکشورهاي شریک تجاري یکی از عوامل م) ویژه رشد اقتصادي

در این مطالعه، کشورهاي عضو اوپک به دلیل مشابهت اقالم عمده صادرات و شـرکاي عمـده   
نشـان   هاي عضـو اوپـک  بررسی ساختار تجارت خارجی کشور. اندتجاري مورد بررسی قرار گرفته

از طـرف   .بـه صـادرات نفـت اختصـاص دارد     هاکشـور ایـن  اي از صادرات دهد که سهم عمدهمی
کـه بـا   ، به طـوري به ارز حاصل از صادرات نفت وابستگی زیادي دارد این کشورهادیگر، واردات 

تحت تـاثیر قـرار گرفتـه و تولیـد و در نتیجـه رشـد        این کشورهاتغییر قیمت جهانی نفت، واردات 
جی و تحلیل زوایـاي گونـاگون رابطـه تجـارت خـار     بنابراین  .دوشروبرومیبا نوسان  آنها اقتصادي

همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه کشـورهاي        .یابد رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک اهمیت می
دهد که طی دوره مورد بررسـی بـه    ها نشان میعضو اوپک شرکاي تجاري یکسانی دارند و بررسی

درصد صادرات کشورهاي عضـو اوپـک بـه کشـورهاي آمریکـا، آلمـان،        50طور متوسط بیش از 
این راستا کشورهاي  2.ه، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، هندوستان و هلند صورت گرفته استانگلستان، فرانس

شریک تجاري و چگونگی تعامل با آنها نقش مهمی در توسعه تجارت خـارجی و در نتیجـه رشـد    
سیاست تجاري و انتخاب شـرکاي   ارزیابیبراي  ،بنابراین. کنندایفاء می کشورهاي اوپک اقتصادي

در این چارچوب، بررسی . هاي الزم به عمل آیدبررسی ،الزم است عضو اوپک هايتجاري کشور
ضـرورت و اهمیـت    کشورهاي عضو اوپـک رابطه رشد اقتصادي شرکاي تجاري و رشد اقتصادي 

تواند ارزیابی از آثار اقتصادي تعامل با کشورهاي شـریک  آگاهی از نتایج این پژوهش می. یابدمی

________________________________________________________________ 

 Baldwin (2003) ،Rodriguez and Rodrik (2001)براي بررسی ادبیات موضوعی بازبودن و رشد نگاه کنید به  - 1
  .Rodriguez (2006)و 
  .نگاه کنید) 1(براي مطالعه بیشتر به جدول  - 2
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  .گذاران در انتخاب شرکاي تجاري مناسب کمک کند ه سیاستدست دهد و بتجاري را به 
از یـک دیـدگاه   کشورهاي عضو اوپک  بررسی رابطه تجارت و رشد اقتصاديهدف این مقاله 

مـورد توجـه   تحقیق، فرضـیه زیـر    هدفمتناظر با  .اقتصادي شرکاي تجاري است جدید یعنی رشد
رابطـه   کشورهاي عضو اوپک د اقتصاديبین رشد اقتصادي شرکاي تجاري و رش: قرار گرفته است

پس از مقدمـه، در بخـش دوم   . دهی مقاله به شرح زیر است سازمان .وجود دارد داريو معنی مثبت
بررسـی  ادبیات موضوعی شرکاي تجاري و رشد اقتصادي و در بخش سوم ترکیب شرکاي تجاري 

ها و در بخـش  آماري داده ي پژوهش و منبعهادر بخش چهارم مدل مورد استفاده، داده .استشده 
بندي و مالحظات گزارش در بخش پایانی نیز جمع. استپنجم برآورد مدل و تحلیل آن ارائه شده 

  .استشده 
  

  مروري بر ادبیات موضوع. 2 
رابطـه مثبـت صـادرات و    . شـد بر رابطه صادرات و رشد اقتصادي تاکید می 1980تا اواخر دهه 

این ادبیـات موضـوعی وارد    1980از اواخر دهه . ر این مطالعات بودرشد اقتصادي، یافته اصلی بیشت
زا، انتشـار  هاي جدید در نظریات رشد و معرفـی رویکـرد رشـد درون   پیشرفت. مرحله جدیدي شد

المللی و استفاده از معیارهاي مختلف براي نشـان دادن  داده هاي جدید سري زمانی قابل مقایسه بین
  .روندهم این تحول به شمار میباز بودن تجاري از دالیل م

نظریه رشد درون زا ساز و کارهاي مختلفی براي نشان دادن تاثیر مثبـت بـاز بـودن تجـاري بـر       
هاي فنی شرکاي تجاري از طریق تجارت به صـورت   دسترسی به پیشرفت 1.رشد اقتصادي ارائه داد
منـدي از منـافع    و بهـره  ر خـارجی ، دسترسی به بازارهاي بزرگت2المللی دانش سرریز فنی و انتقال بین

و اتخـاذ   4اي در کشورهاي در حـال توسـعه   اي و سرمایه ، واردات کاالهاي واسطه3صرفه به مقیاس
________________________________________________________________ 

  .Barro and Sala-i-Martin ( 2004)و   Edwards (1992)مونه نگاه کنید به براي ن - 1
 Barro and Sala-i-Martin (1997 andوGrossman and Helpman (1991)براي مثال نگاه کنید به  - 2

2004)  
  Ades and Glaeser (1999)براي نمونه نگاه کنید به  - 3
  Lee (1995)اي بر رشد اقتصادي نگاه کنید به براي بررسی تاثیر واردات کاالهاي سرمایه  - 4
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هـاي داخلـی در    یو افزایش قدرت رقابـت بنگـاه  ثبات کالن اقتصادحفظ راي مند بهاي نظامسیاست
) 1995(، رودریک )1994(گمن کروبا این وجود . از جمله این ساز و کارهاست 1بازارهاي جهانی

تاثیر مثبت بـاز بـودن تجـاري بـر رشـد اقتصـادي        بر مبانی نظري) 2001(وئز و رودریک گو رودری
توانند تاثیر مثبت سیاست تجاري بـاز  هاي نظري موجود نمی آنها بر این باورند که مدل .نددارشک 

  .تر را نشان دهندبر رشد اقتصادي سریع
انجـام   تجـاري و رشـد اقتصـادي   ختلفی در ادبیات موضوعی باز بـودن  مطالعات م 1990از دهه 

ــت  ــده اس ــه 2.ش ــاي یافت ــر ، )1992( 3دالر ،)1998و  1992( ادواردزه ــاکس و وارن ،  5 )1995( 4س
 8مــارتین و همکــارانو ســاالي )2001( 7واژیــرگ،  )1999( 6فرانکــل و رومــر ، )1996(هریســون 

هریسـون  این در حالی است که . است ي و رشد اقتصاديسیاست تجار رابطه مثبتنشانگر ) 2004(
مطالعات نتایج . را به چالش کشیدنداین یافته  )2001(رودریگوئز و رودریکو  )1999( 9هانسون و

آزاد سـازي  نشـان دادنـد   ) 2002( 10رانهمکـا گـرین اوي و  بـراي نمونـه   . دیگري را نیز دربرداشت
نشان داد ) 2002( 11دیسیواکوام .بر رشد اقتصادي داردتجاري ابتدا تاثیر منفی و سپس تاثیر مثبت 

 12کایا یانیک .مشاهده می شود 1970صرفاً براي دوره پس از  رابطه مثبت باز بودن و رشد اقتصادي
ویـژه در کشـورهاي در حـال     بـه ( که محدودیت هاي تجاري با رشـد اقتصـادي   دادنشان ) 2003(

تجاري بـر   باز بودنت تجربی فراوان کماکان درباره تاثیر با وجود مطالعا .رابطه مثبت دارند )توسعه
  .13رشد اقتصادي اختالف نظر وجود دارد

________________________________________________________________ 

  Fischer (1993)براي بررسی تاثیر عوامل کالن اقتصادي بر رشد اقتصادي نگاه کنید به   - 1
  .Krueger(1997)و   Edwards(1993)نگاه کنید به  1990براي بررسی ادبیات موضوعی قبل از دهه  - 2

3- Dollar  
4- Sachs and Warner  
5- Harrison, A. 
6- Frankel and Romer 
7- Wacziarg  
8- Sala-i-Martin, et al.  
9- Harrison and Hanson  
10- Greenaway, Morgan, and Wright  
11- Vamvakidis  
12- Yanikkaya  

  Salmani and Yavari(2004)و Baldwin (2003)  ،Rodriguez (2006)براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به  - 13
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پژوهشگران ساز و کارهاي مختلفی براي بررسی تـاثیر تجـارت خـارجی بـر رشـد اقتصـادي را       
در یکی از آنها شرایط اقتصادي کشورهاي شریک تجاري یکی از عوامل . اندمورد توجه قرار داده

هاي متفاوتی رشد شرایط اقتصادي خارجی از راه. شودبر رشد اقتصادي بلندمدت انگاشته میموثر 
کـه   آشـکارترین طریـق پیونـدهاي تجـاري اسـت، بـه طـوري       . دهداقتصادي را تحت تاثیر قرار می

افزایش رشد شرکاي تجاري به افزایش تقاضاي واردات آنها و افـزایش خـالص صـادرات کشـور     
-الملل بهـره اوري و سایر منافع کارایی تجارت بین چنین کشورها از انتقال فن هم. انجامدخودي می

گذاري خارجی ساز و کار دیگـر تـاثیر شـرایط اقتصـادي خـارجی بـر رشـد        سرمایه. 1شوندمند می
گـذاري خـارجی اثـر سـرریز خـود را بـه        اقتصادي است، به طوري که ممکن است افزایش سرمایه

  3.ان دهدنش 2صورت پیوندهاي مالی
 بـر شرکاي تجاري  اقتصادي رشداولین تالش براي بررسی تاثیر ) 2004( 4کلمنس و ویلیامسون

اقتصـادي  دار بـین رشـد   یرابطـه معنـ   موفق به ارائهآنها با این وجود . روداقتصادي به شمار می رشد
 2005( 5دیسواکیـ  آرورا ووام .نشـدند  1999تا  1869دوره  برايو رشد اقتصادي  ي تجاريشرکا

براي گروهی از کشورها نشان دادند که رشد اقتصادي شرکاي تجاري بر رشد  )2005(6ارلواو ) ب
  . داري دارداقتصادي داخلی تاثیر مثبت و معنی

شـرکاي   تـرین یکی از مهـم (نشان دادند رشد اقتصادي آمریکا  )2004( دیسیآرورا و وام واک
ــاري ــورها تج ــیاري از کش ــی) بس ــر معن ــراث ــان دارد ر داري ب ــه جه ــادي بقی ــد اقتص ــت و  .ش برومن
-مثبت در اقتصاد خارجی، تولید ترکیه را افـزایش مـی   تکانهند که یک نشان داد) 2004(7کلینک

کــه رشــد  نشــان دادنــد 1990-1960طــی دوره زمــانی ) ج 2005( 8واکیــدیس آرورا و وام .دهــد
 .داردکشـور آفریقـایی    47داري بـر رشـد اقتصـادي     اقتصادي آفریقاي جنوبی اثـر مثبـت و معنـی   

________________________________________________________________ 

  Coe and Helpman (1995)نمونه نگاه کنید به براي  - 1
2- financial linkages 

   Arora& Vamvakidis (2005a)براي بررسی بیشتر نگاه کنید به  - 3
4- Clemens and Williamson  
5- Arora& Vamvakidis  
6- Orlova  
7- Berument and Kilinc  
8- Arora and Vamvakidis  
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 1998 -2004اثرعملکرد اقتصادي ژاپن بـر انـدونزي در دوره زمـانی    ) 2006( 1برومنت و همکاران
افـزایش رشـد اقتصـادي ژاپـن، باعـث افـزایش رشـد اقتصـادي انـدونزي          که  بررسی و نشان دادند

سـایر شـرکاي   نشان داد که اثـرات سـرریزي معنـی داري از آمریکـا و     ) 2009( 2اوبیورا .است شده
مـدت و بلندمـدت    تاثیر کوتـاه  )2011( دیسیآرورا و وام واک. عمده تجاري به نیجریه وجود دارد

آنها نشان دادند آثار سرریز رشد اقتصادي چین بر . رشد اقتصادي چین بر بقیه دنیا را بررسی کردند
  .بقیه کشورهاي دنیا طی چند دهه گذشته افزایش یافته است

جربی داخلی وجود رابطه مثبت بین تجارت خارجی و رشد اقتصادي ایـران را  بیشتر مطالعات ت 
شـرکاي    R&Dنشان دادند که انباشـت سـرمایه  ) 1380(آبادي  کمیجانی و شاه. 3گزارش کرده اند

داراي  یافتـه  داخلـی و تجـارت آزادتـر بـا شـرکاي تجـاري توسـعه        R&Dتجاري، انباشت سرمایه 
گرجـی و  . وري کـل عوامـل اسـت   تـرین مـوارد افـزایش بهـره    از عمـده   R&Dهـاي بـاالي  فعالیت

به رابطه مثبت بین تجارت خـارجی و رشـد اقتصـادي کشـورهاي عضـو اوپـک       ) 1385(علیپوریان 
تاثیر مثبت رشد اقتصادي شرکاي تجاري بر رشـد اقتصـادي   ) 1387(سلمانی و فتاحی. دست یافتند

  . را گزارش کردند 1338-1384ایران در دوره زمانی 
  

  ترکیب شرکاي تجاري کشورهاي عضو اوپک.  3
تـوان بـه   براي مثـال مـی  . کشورهاي عضو اوپک از وجوه مشترك اقتصادي باالیی برخوردارند

وابستگی زیاد اقتصاد این کشورها به نفت، قرار گرفتن آنها در گروه کشـورهاي تـک محصـولی،    
چنـین   و هـم  GDPاز  ، سـهم انـدك بخـش کشـاورزي     GDPسهم باالي صنایع نفـت و گـاز از   

ترکیـب شـرکاي   ) 1(در جـدول  . مشابهت اقالم عمده صادرات و شرکاي عمده تجاري اشاره کرد
میانگین سهم هر یـک از کشـورها از صـادرات کشـورهاي عضـو      (تجاري کشورهاي عضو اوپک 

  .  نشان داده شده است 1960-2005براي دوره زمانی ) اوپک
  

________________________________________________________________ 

1- Berument, et al.  
2- Obiora 

   Babazadeh and et.al(2007)براي نمونه نگاه کنید به - 3
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  2005تا  1960اي عضو اوپک براي دوره ترکیب شرکاي تجاري کشوره):1(جدول
امارات متحده   لیبی  اندونزي  قطر  ونزوئال  عربستان  کویت  عراق  ایران  کشور

  عربی
الجزا

  نیجریه  یر

  27/29  20/18  81/4  94/8  77/17  70/2  41/42  87/12  45/8  67/32  11/4  آمریکا
  45/6  94/7  05/3  08/17  53/3  60/0  95/1  36/2  77/0  72/3  89/3  آلمان

  96/14  64/2  58/2  55/7  35/2  69/1  95/2  46/3  58/4  10/5  16/7  نگلستانا
  23/8  70/25  64/5  36/6  75/0  80/4  00/1  86/5  16/3  58/10  74/3  فرانسه
  40/4  64/13  51/2  05/29  03/1  45/3  64/1  22/6  26/5  56/8  81/6  ایتالیا
  97/1  81/0  12/33  59/0  89/32  19/41  43/1  98/18  21/20  4/3  4/17  ژاپن

  23/5  81/5  45/2  35/7  80/0  79/1  24/1  18/3  19/1  41/3  73/3  اسپانیا
  60/2  09/0  43/3  11/0  79/0  74/1  06/0  94/1  02/6  15/3  04/3  هند
  93/8  14/6  08/3  59/3  88/3  97/5  22/2  06/5  68/7  42/5  08/3  هلند
  13/82  97/80  67/60  62/80  79/63  93/63  90/54  93/59  32/57  01/76  96/52  جمع
  87/17  03/19  33/39  38/19  21/36  07/36  10/45  07/40  68/42  99/23  04/47  سایر 

  )2007(المللی پول صندوق بین: منبع
  

ترین شـرکاي تجـاري کشـورهاي    شود، برخی از مهممالحظه می) 1(همان طور که در جدول 
انسـه، ایتالیـا، ژاپـن،    آمریکـا، آلمـان، انگلسـتان، فر   : عضو اوپک طی دوره مورد بررسی عبارتند از

درصد صادرات  50به طور متوسط بیش از  1960-2005طی دوره زمانی . اسپانیا، هندوستان و هلند
اي که این نسـبت بـراي   کشورهاي عضو اوپک به کشورهاي یاد شده صورت گرفته است، به گونه

، عربسـتان  32/57، کویـت  01/76، عـراق  96/52ایـران  : کشورهاي مورد بررسی به شرح زیر است
، 67/60، امـارات متحـده عربـی    62/80، لیبـی  79/63، اندونزي 93/63، قطر 90/54، ونزوئال 93/59

  .  13/82و نیجریه  97/80الجزایر 
آلمان، آمریکا، انگلستان، ژاپـن،  : ترین شرکاي تجاري کشور ایران نیز عبارتند ازبرخی از مهم

ترکیـب شـرکاي   . جنوبی، ترکیه، هندوستان و هلندرهایتالیا، امارات متحده عربی، چین، فرانسه، ک
البته اهمیت شـرکاي تجـاري کشـور ایـران طـی      . تجاري در دوران بعد از انقالب تغییر کرده است

دوره زمانی ثابت نیست و سهم شرکاي مهم تجاري کشور در دوره قبل و بعد انقالب تغییر یافته و 
تغییـر چشـمگیري   ) یکا و امـارات متحـده عربـی   براي مثال آمر(سهم برخی شرکاي تجاري کشور 
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  .1داشته است
  

 ها و منابع داده مدلتصریح . 4

. 3هاي پایه و اصلی این ادبیات موضـوعی اسـت  یکی از مدل) ب2005(2دیس ااک و آرورا ووام
بـا   1960-1999رابطه رشد اقتصادي شرکاي تجاري و رشد اقتصادي داخلی را در دوره زمانی آنها 

  :مدل رگرسیونی زیر بررسی کردند استفاده از
 )1 (                                                   uXcaGDPgrowthalpercapit iii  )(Re  

ni ,....,2,1  
ماتریس اعداد ثابـت    ci، متغیر وابسته سرانه )GDP(تولید ناخالص داخلی نرخ رشد که در آن

ماتریس متغیرهاي مستقل  Xi جزء خطا وu، س پارامترهاي تخمین زده شدهماتری i ،براي کشور
گذاري به تولیـد  نسبت سرمایه ، رشد جمعیت ،سرانه اولیه )GDP(تولید ناخالص داخلی که شامل

ــی  ــالص داخل ــانی ، ناخ ــرمایه انس ــورم ، س ــرخ ت ــارجی در   ، ن ــارت خ ــهم تج ــالص   س ــد ناخ تولی
نسـبت   و  سرانه شرکاي تجاري )GDP(تولید ناخالص داخلینگین وزنی رشد میا، )GDP(داخلی

 سرانه شرکاي تجاري )GDP(تولید ناخالص داخلی سرانه داخلی به  )GDP(تولید ناخالص داخلی
  . است

       . است) ب 2005(واکادیس مدل این مطالعه مبتنی بر آرورا و وام
)2(                   tOPENTPGHCINVGDPLNG   5432010 )(  

  :که در آن
واقعی سرانه  GDPاز میانگین پنج ساله نرخ رشد ): PGDPG(واقعی سرانه  GDPنرخ رشد 

 .است) 2007(ها بانک جهانی استفاده شده و منبع داده

________________________________________________________________ 

  .مراجعه کنید  Salmani and Fattahi(2008) براي مطالعه بیشتر به مقاله - 1
2- Arora & Vamvakidis 

 Arora andبراي نمونه نگاه کنید به . این مدل پایه در مطالعات دیگر این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است - 3

Vamvakidis (2011) .  
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GDP  سرانه اولیه)NGDP0L :( از لگاریتم طبیعیGDP  واقعی سرانه در ابتداي هر دوره پنج
 .است) 2007(بانک جهانیها ساله استفاده شده و منبع داده

اسـتفاده   GDPگـذاري بـه   از میانگین پنج ساله نسبت سـرمایه ): INV(گذاري فیزیکیسرمایه
 .است) 2007(ها بانک جهانیشده و منبع داده

استفاده شـده   GDP1از میانگین پنج ساله سهم صادرات به ): OPEN(درجه باز بودن تجاري 
 . تاس) 2007(ها بانک جهانی و منبع داده

هاي تحصیل افراد بزرگسال در ابتداي هر دوره پنج سـاله  از متوسط سال): HC(سرمایه انسانی 
 .است) 2000(ها بارو و لیاستفاده شده و منبع داده

حقیقـی   تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه    میانگین رشـد  ): TPG(رشد اقتصادي شرکاي تجاري 
 .شـریک تجـاري اسـتفاده شـده اسـت      صادرات کشور خـودي بـا  ) اهمیت(با وزن  تجاري شرکاي
و شرکاي تجاري کشورهاي عضو اوپک طی دوره زمانی مورد بررسی ثابت نیسـت  ) وزن(اهمیت 

ده شریک مهم تجاري کشـورهاي  درصد صادرات طی دوره مورد بررسی، به  85چنین بیش از  هم
ده شـریک اول   براي هر کشور، در هر سـال  TPGبنابراین براي محاسبه . مورد بررسی مربوط است

آمارهاي رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شرکاي عمـده   .2کشور مد نظر قرار گرفته استتجاري 
مربـوط بـه سـهم شـرکاي عمـده تجـاري در صـادرات        هاي دادهو ) 2007(تجاري از بانک جهانی 
 .3استخراج شده است) 2007(المللی پول از صندوق بین کشورهاي مورد بررسی

هاي زمانی پنج ساله اسـتفاده شـده   با دوره 4هاي تابلویی نامتوازنرگرسیون داده براي برآورد از

________________________________________________________________ 

نسبت صادرات به تولید : عبارتند از برخی از آنها  گیري درجه باز بودن اقتصاد وجود داردکهمعیارهاي مختلفی براي اندازه - 1
به تولید ناخالص ) مجموع صادرات و واردات(داخلی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت مبادالت تجاري ص ناخال

  .تاس داخلی به عنوان درجه باز بودن اقتصاد استفاده شدهص از نسبت صادرات به تولید ناخال مقالهین در ا .داخلی
بنابراین، این کشورها از فهرست ده شریک اول . هاي آماري برخی کشورها طی دوره مورد بررسی در دسترس نیست داده - 2

  .اندتجاري حذف و شرکاي تجاري بعدي جایگزین آنها شده
- تشکر می مربوط به سهم شرکاي تجاري در صادرات کشورهاي مورد بررسیهاي به خاطر ارسال داده Vamvakidisاز  - 3

  .شود
4- Unbalanced Panel Data 
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تـا   1960دوره زمـانی ایـن مقالـه از    . است 1نمونه آماري این مطالعه، کشورهاي عضو اوپک. است
تـا   1960بنابراین نه دوره زمانی پنج ساله در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه دوره اول بـه      . است 2004
چنین تحلیل حساسیت نتـایج بـرآورد مـدل     هم. شودمربوط می 2004تا  2000نهم به  و دوره 1964

) 2(و ) 1(مخارج دولت به مـدل و  تورمافزودن متغیرهاي نرخ ) 1: (در دو مرحله بررسی شده است
بـراي بـرآورد   ) 2(براي مرحلـه اول تحلیـل حساسـیت نتـایج از معادلـه      . نسبت به تغییر دوره زمانی

  :استاستفاده شده 
)3( tGOVINFOPENTPGHCINVGDPLNG   765432010 )(  

  :طوري که به
اسـتفاده شـده   ) کنندهشاخص قیمت مصرف( از میانگین پنج ساله نرخ تورم ): INF(نرخ تورم 

 .است) 2007(و منبع آماري آن بانک جهانی
به کار  GDPمیانگین پنج ساله نسبت مخارج مصرفی نهایی دولت به ): GOV(مخارج دولت 

 .است) 2007(آماري آن بانک جهانی برده شده و منبع
  

  برآورد مدل. 5
براي برآورد تاثیر رشد اقتصادي شرکاي تجاري بر رشد اقتصادي کشـورهاي عضـو اوپـک از    

در جـدول  ) 1(نتایج بـرآورد مـدل   . استفاده شده است 2هاي تابلویی نامتوازنو روش داده) 1(مدل 
رشـد اقتصـادي شـرکاي     1960-2004ره دهـد کـه طـی دو   نتایج نشان مـی . گزارش شده است) 2(

  . دار داشته استتاثیر مثبت و معنی 3تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک
________________________________________________________________ 

ایران، عراق، کویت، عربستان سعودي، ونزوئال، قطر، اندونزي، لیبی، امارات متحده : کشورهاي عضو اوپک عبارتند از  - 1
. اندمیالدي دوباره به اوپک ملحق شده 2007کشورهاي آنگوال و اکوادور از سال . ، اکوادور و آنگوالعربی، الجزایر، نیجریه

  .شودانجام گرفته است، بنابراین نمونه آماري شامل آنگوال و اکوادور نمی 1960- 2004این مطالعه براي دوره زمانی 
و ) Panel Data(هاي تابلویی  ن هاسمن استفاده از روش دادهدر تمام برآوردها با استفاده از آزمون اثرات گروه و آزمو - 2

  .روش اثرات ثابت تأیید شده است
بنابراین در . هاي آماري برخی متغیرها براي کشورهاي عراق، عربستان سعودي، نیجریه و قطر وجود ندارد یا ناقص استداده - 3

  .یابدبرآورد مدل تعداد کشورهاي نمونه آماري کاهش می
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دار است، بـه طـوري کـه طـی دوره مـورد بررسـی       عالمت سایر ضرایب نیز مورد انتظار و معنی
GDP ي تـاثیر  مثبـت و   گذاري فیزیکی، سرمایه انسانی و باز بودن تجـار سرانه تاثیر منفی و سرمایه
  .دار بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی داشته استمعنی
  

  به روش اثرات ثابت نتایج برآورد مدل اصلی براي گروه کشورهاي عضو اوپک): 2(جدول
  احتمال tآماره   انحراف معیار  ضریب  متغیر

  06/0  91/1  11/21  40/ 35  عرض از مبدأ
GDP0  72/4-  81/1  59/2-  014/0  
TPG  22/0  066/0  42/3  0019/0  
INV 29/0  07/0  94/3  0005/0  
HC 63/0  35/0  78/1  08/0  

OPEN 15/0  08/0  93/1  062/0  

68/0=
2R 

32/2=D.W 

  F)=0004/0(44/7آماره 

)(هاسمن آماره 2 =)00/0 (88/50  

  PGDPG: متغیر وابسته
  7: کشورها تعداد

  41: تتعداد مشاهدا

  
مرحلـه اول  در . شـود حساسیت نتـایج بـرآورد مـدل در دو مرحلـه بررسـی مـی      ، در گام بعدي 

و ) 1(هاي ستوندر  برآورد نتایج. است شده اضافه) 1( مخارج دولت به مدل و تورممتغیرهاي نرخ 
  . است گزارش شده) 3( جدول) 2(

چنین نـرخ تـورم و مخـارج دولـت طـی       هم. است) 1(نتایج به دست آمده همانند نتایج جدول 
اگـر چـه   . تاثیر منفی بر رشـد اقتصـادي کشـورهاي عضـو اوپـک داشـته اسـت        1960-2004دوره 

در مرحلـه  . دار نیسـتند ضرایب باز بودن تجاري و مخارج دولت در ستون دوم از نظر آماري معنـی 
نتـایج  . اسـت بـرآورد شـده   1975-2004 زمانی مدل براي دورهساسیت نتایج، دوم بررسی تحلیل ح

نتایج حاصله همانند نتایج پیشین است و تمـام  . گزارش شده است) 3(جدول ) 3( برآورد در ستون
افزودن متغیرهاي نرخ تورم و نسبت به برآورد  بنابراین نتایج. دار هستندضرایب از نظر آماري معنی

  .دوره زمانی حساس نیست و از استحکام الزم برخوردار استو تغییر مخارج دولتی 
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  نتایج تحلیل حساسیت ):3(جدول 
  )1(  )2(  )3(  

  70/56  عرض از مبدأ
 )66/2(  

53/60  
 )45/2(  

45/63  
)30/2(  

OGDP  
91/5-  

 )27/3-(  
38/5-  

 )93/2-(  
87/6-  
)99/2 -(  

TPG 
28/0  

 )21/4(  
22/0  
)48/3(  

23/0  
)20/3(  

HC  
59/0  

 )77/1(  
75/0  

 )12/2(  
27/1  
)04/3(  

OPEN 
16/0  

 )06/2(  
06/0  

)62/0(  
17/0  

)26/2(  

INV  
25/0  

 )28/3(  
24/0  

 )96/2(  
26/0  
)18/3(  

INF  
02/0-  

 )05/2-(  
-  -  

GOV -  11/0-  
 )50/1-(  

-  

2R  72/0  70/0  69/0  
  7  7  6  کشورها عدادت

  30  41  39  تعداد مشاهدات
  F  05/10  82/8  44/7آماره 

)(آماره هاسمن 2  59/14  65/57  86/27  
  %90و % 95، %99دار در سطح ترتیب معنیبه* و ** ، ***

  
رشـد اقتصـادي   دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادي شرکاي تجاري بر نتایج نشان می

این نتیجه با نتایج آرورا و وام و اکادیس . دار داشته استکشورهاي عضو اوپک تاثیر مثبت و معنی
تاثیر مثبت رشد اقتصادي شرکاي تجاري بر رشـد اقتصـادي   . سازگار است) 2005(و ارلوا ) 2005(

اي تجـاري  توان چنین تفسیر کرد که افـزایش رشـد اقتصـادي شـرک    کشورهاي مورد بررسی را می
منجر به افزایش تقاضاي واردات آنها، افزایش خالص صادرات کشور خودي و به تبع آن افـزایش  

چنین طبق رویکردهاي نوین که رشد اقتصادي بـه وسـیله    هم. شودرشد اقتصادي کشور خودي می
شود، تجارت امکان دسترسی یک کشور به دانش و فنـاوري شـرکاي   دنبال می R&Dهاي فعالیت
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دهـد کـه تولیدکننـدگان بـه بازارهـاي      به عالوه تجارت اجازه می. کندي کشور را فراهم میتجار
کند و از این طریـق باعـث   ها تشویق میرا از طریق نوآوري R&Dبزرگتر دسترسی یابند و توسعه 

  .شودافزایش رشد اقتصادي کشور خودي می
  :بندي کردورت زیر طبقهتوان به صنتایج را می) 2(و ) 1(هاي بر اساس برآورد مدل
سـرانه اولیـه و نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه          GDPداري بـین  رابطه منفـی و معنـی  

اولیه و نرخ رشد اقتصادي نشـان دهنـده    GDPرابطه منفی بین . کشورهاي مورد بررسی وجود دارد
تایج به دست این نتیجه با ن. وجود همگرایی شرطی در رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی است

 .باشدسازگار می )2004(بـارو و سـاالي مارتیـن آمده از 
) 2006(و رودریگـوئز   )2001( بـارو گذاري بر رشد اقتصـادي نیـز بـا نتـایج     نتایج مثبت سرمایه

 .همانند است
 )2004( 1، درك و همکـاران )2001(بـارو تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصـادي بـا نتـایج    

 .همسو است
داري بر رشد اقتصادي  این گروه از کشورها داشته است ز بودن تجاري نیز تاثیر مثبت و معنیبا

و گرجـی و  ) 1383(سـلمانی و یـاوري   ،  )2003( 2و ولچ رگایزواهاي که این نتیجه مطابق با یافته
 .است) 1385(علیپوریان 

 .ره زمانی حساس نیستنتایج نسبت به افزودن متغیرهاي نرخ تورم و مخارج دولت و تغییر دو
و ) 1380(بـا  نتـایج مطالعـات درگـاهی و قـدیري      دارد کـه  منفی بر رشد اقتصـادي  تورم تاثیر 

 .سازگار است) 1384(دادگر و صالحی 
و سـلمانی و یـاوري   ) 1991(تاثیر منفی مخارج دولت بر رشد اقتصادي با نتـایج مطالعـات بـارو    

  .سازگار است) 1383(
 

  گیري نتیجهبندي و جمع. 6
هدف این مقاله، بررسی تاثیر رشد اقتصادي شرکاي تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي صادر 
________________________________________________________________ 

1- Derek and et.al.  
2- Wacziarg and Welch  
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در راستاي هدف تحقیق، فرضیه تحقیق بیانگر ایـن اسـت کـه رشـد     . کننده نفت عضو اوپک است
مدل ایـن تحقیـق   . اقتصادي شرکاي تجاري بر رشد اقتصادي این گروه از کشورها تاثیر مثبت دارد

 دوره زمـانی هاي تـابلویی و بـا اسـتفاده از روش اثـرات ثابـت بـراي       روش رگرسیون داده بر اساس
نتـایج  . استفاده شده است 6Eviewsافزار براي این منظور از نرم. است برآورد شده  2004-1960

گـذاري، سـرمایه   سـرمایه ، رشد اقتصادي شـرکاي تجـاري  طی دوره مورد بررسی دهد که نشان می
اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی  GDPدارو  و معنی باز بودن اقتصاد تاثیرمثبتدرجه  و انسانی

  .است داشتهبر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپ ک
  :شودپیشنهاد می) از جمله ایران(براساس نتایج اصلی این مقاله به کشورهاي عضو اوپک 

ا شرکاي تجاري که از رشد اي تنظیم شود که توسعه تجارت خارجی ب سیاست تجاري به گونه
مندي از سرریز فنی و دانش فنی خارجی در دستور کار قرار  اقتصادي سریع برخوردارند، براي بهره

 .گیرد
گسترش صادرات بـه شـرکاي تجـاري بـا رشـد اقتصـادي بـاال مـورد توجـه صـادرکنندگان و           

 .گذاران عرصه صادرات قرار گیرد سیاست
تجـارت،  . شـود دنبال می R&Dهاي ادي به وسیله فعالیتطبق رویکردهاي نوین که رشد اقتص

افزون بر این، تجارت . کندامکان دسترسی یک کشور به دانش شرکاي تجاري کشور را فراهم می
این امر توسـعه تحقیـق و   . دهد که تولیدکنندگان به بازارهاي بزرگتر دست یابندخارجی اجازه می

بنابراین، براي توسعه نوآوري و تسـریع رشـد اقتصـادي    . کندتشویق می توسعه را از طریق نوآوري
هـاي آزاد سـازي تجـاري و توسـعه صـادرات همـواره مـورد توجـه         شایسته اسـت، اتخـاذ سیاسـت   

 .گذاران باشد سیاست
قدر گسـترده نیسـت کـه     بازارهاي داخلی و فراوانی منابع داخلی در کشورهاي مورد بررسی آن

بنـابراین ایـن   . از مقیاس در تولیـد را بـراي آنهـا ایجـاد کنـد      هاي ناشیمزیت نسبی و صرفه جویی
رو این کشورها از طریق اتکاء به  از این. کنندکشورها وابستگی بیشتري به تجارت خارجی پیدا می

  .توانند رشد و توسعه پیدا کنند تجارت خارجی و شرکاي تجاري می
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