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 چکیده
ر نرخ رشد های گسترده دکشورهای در حال توسعه درصدد دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند. تفاوت

اقتصاددانان مطالعات زیادی را در مورد نیروی های اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام دهند. پژوهش  است،کشورها باعث شده 

 (انل دیتاداده های ترکیبی )پبدین منظور از  حاضر به بررسی نیروهای محرکه رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک می پردازد.

 -0222دوره زمانی برآورد شده در ده شده است. براساس نتایج برای بررسی اثر هریک از متغیرهای مورد نظر بر رشد استفا

واردات، تورم،  لیاثر مثبت و و صادرات برای کشورهای عضو اوپک می توان بیان داشت که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0222

اثرگذاری سه متغیر صادرات، رشد اقتصادی داشته اند که در میان متغیرهای مذکور منفی بر  اتنیروی کار و توسعه مالی اثر

تورم و توسعه مالی بر رشد اقتصادی معنی دار است و اثر سه متغیر واردات، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار بر رشد 

 اقتصادی معنادار نمی باشد.

 

  JEL:  R11, O47, C23طبقه بندی

 رشد اقتصادی، اوپک، داده های ترکیبی واژه های کلیدی:
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 مقدمه .1
مباحث مربوط به رشد اقتصادی از مطالعات وسیع و سیاست گرا می باشد که به طور ویژه در دهه های گذشته پدیدار شد. 

مالکیت و هم چنین نا آرامی نیروهایی نظیر مقررات زاید دولتی، بی ثباتی اقتصادی، موانع تجاری، فساد اقتصادی، نقض حقوق 

یند بر فرآ قتصادی را افزایش می دهد و ها و تنش های سیاسی داخلی و خارجی، هزینه های سرمایه گذاری و فعالیت های ا

مدی نظام قضایی، فرهنگ، ارزش ت اقتصادی و سیاسی، اقتدار و کارآرشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. در مقابل، عواملی چون ثبا

نتظار سرمایه گذاری را افزایش داده و فعالیت های مولد را پیش می برد. به این ا به طور بالقوه، سودآوری مورد اباورهها و 

در واقع  پس از جنگ جهانی دوم نظر بیشتر کشورها به   ترتیب شاخص های نهادی در الگوی رشد سنتی و جدید وارد شد.

ا از رشد اقتصادی  به عنوان عاملی برای تحکیم سیاست های  خود استفاده رشد اقتصادی معطوف  شد و دولت ها کوشیدند ت

کنند. تعداد کمی از کشورها از قبیل امریکا که رهبر تکنولوژی  در جهان است، سرعتی را در رشد تجربه کردند اما کشور های 

ین قضیه مستثنی نبوده اند. بررسی کشور های عضو اوپک هم از ا اقتصادی مهم دیگری در این رشد با تأخیر همراه بودند.

وضعیت متوسط درآمد سرانه نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی دهه أخیر با وجود باال بودن نرخ سرمایه گذاری در 

این کشورها نسبت به کشورهای در حال توسعه غیر نفتی از نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار بوده اند و این  موضوع به 

 وعی قابل تأمل در این کشورها مطرح شده است. عنوان موض

 

( نیروهایی چون سرمایه گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای 1291) 1مدل های رشد نئوکالسیکی، مانند سولو

بهره  تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد برشمرده است. در نگاهی متفاوت، ادبیات رشد درونزا با

گیری از تصریح های تجربی و نیز مدل های کالن اقتصادی تک معادله ای برای داده های مقطعی از کشورهای مختلف ) و یا 

 –مناطق مختلف( فرضیه های جدیدی را مطرح کرده است. در این مدل ها نیروهای چون نیروهای سیاسی، عوامل سیاسی 

ا بر رشد اقتصادی مؤثر بوده است. بنابراین در مدل های نظری و تجربی، اقتصادی، انباشت دانش یا شاخص های نهادی ر

هدف بسیاری از مطالعات تجربی انجام شده در  متغیرهای توضیحی زیادی توضیح دهنده ی رشد اقتصادی مطرح شده هستند.

است )جالل آبادی و بهرامی،  متغیر توضیحی بر رشد اقتصادیزمینه ی رشد اقتصادی، تعیین اهمیت اثر یک یا مجموعه ای از  

1832 .) 

 
تعدد متغیرهای توضیحی بالقوه تاثیر گذار بر رشد اقتصادی در ادبیات تجربی رشد اقتصادی، نشان دهنده آن است که نظریه 

 (.0222، 0رشد اقتصادی در مورد اینکه چه متغیرهایی باید در رگرسیون صحیح وارد شود غنی نیست )داپل هافر و دیگران

 

سوی دیگر در مدل های سنتی رشد، کشورها و حتی فناوری های یکسان فرض می شوند. این مدل ها ریشه اختالفات رشد از 

در کشورهای گوناگون را در نرخ پس انداز و نرخ رشد عوامل اولیه جستجو می کردند. در دومین مرحله، اقتصاددانان تالش 

ماهیت و کیفیت سیاست ، میزان توسعه یافتگی بخش مالی و مایه انسانیکردند تا با وارد ساختن متغیرهای دیگر همچون سر

های کالن اقتصادی در کشورهای مختلف پسماند های توضیح داده نشده را به حداقل برسانند. در این مسیر، حتی تفاوت های 

                                                            
1 . solow 
2. Doppelhofer. 
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شده چشمگیر بود. در سومین کارکردهای فناوری در کشورهای مختلف مدنظر قرار گرفت، ولی باز هم پسماند ها توضیح داده ن

مرحله پژوهشگران توجه خود را بر عوامل غیر اقتصادی تأثیر گذار بر رشد متمرکز کردند توجه به عوامل غیر اقتصادی منشا 

 دیگری را برای ناهمگنی کشورها توضیح می داد.

 
پیشرفت اقتصادی جوامع را توضیح  به طور کلی می توان با شناخت نیروهای محرکه اقتصادی و غیر اقتصادی دالیل رشد و 

داد، لذا یافتن شواهد بیشتر در خصوص موضوع کشوری می تواند نقش بسیار مؤثری در شناخت دالیل و ماهیت برخی 

ع موجود بر سر راه رشد و توسعه  اجتماعی این کشور داشته باشد و با شناخت مبنای این مشکالت، موان –مشکالت اقتصادی 

 بهتر شناسایی می شود و سیاست های مناسب برای خارج شدن از این مشکالت اندیشیده و اجرا می گردد .اقتصادی  کشور 

 
طی دوره زمانی  کشور منتخب عضو اوپک 7این مقاله درصدد بررسی اثرگذاری متفاوت  نیروهای محرک رشد اقتصادی در 

 منتخبی از از یه، امارات، قطر و لیبیهای عراق، نیجربه دلیل ناقص بودن اطالعات کشورقابل ذکر است  است.، 0222 -0222

که دارای داده های کاملتری بوده اند، کشورهای عضو اوپک  عبارتند از الجزایر، آنگوال، اکوادور، ایران، کویت، عربستان و ونزوئال 

رو محرک رشد اقتصادی از بین اوال مهمترین نی آنچه  در این مقاله مهم است پاسخ به دو سوال می باشد: .استفاده شده است

 آیا نیروهای محرک رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر یکسانی دارند؟ ی مورد نظر کدام است؟؛ دوما،متغیرها

در ادامه پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی، مدل پژوهش شناسایی و تصریح می شود و با استفاده از تکنیک های  

اقدام به تخمین مدل و تحلیل نتایج نموده و در نهایت به تفسیر نتایج مقاله و جمع بندی و ارائه  متداول اقتصاد سنجی

 پیشنهادات پرداخته می شود.

 

 مروری بر ادبیات موضوع .1
 مبانی نظری. 2-1

تصادی و ( برمی گردد. در عین حال تعریف رشد اق1290) 0( و شومپیتر1322) 1سابقه ی نظریه های رشد اقتصادی به مارشال

دو تن از  ( ارائه شده است.1203)8در زمینه ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی اصول اولیه برای تحقیق

( تحلیل های کینزی را با عوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدل های مطرح 1291) 9( و دومار1282) 9اقتصاددانان، هارود

شده، تنها افزایش سرمایه گذاری را بهترین راه برای افزایش تولید می دانستند. لذا از نظر آنها موجودی بیشتر و سریع تر 

 (.1832احمد آباد،  اه آبادی ومناسب تری را به ارمغان می آورد )ش سرمایه، نرخ رشد اقتصادی

 

                                                            
1. Marshal 
2. Schumpeter 
3. Ramsey 
4. Harood 
5. Domar 
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مطرح شده است. در مدل ارائه شده آنها رابطه  (1291) 1کالسیک مدرن، توسط سولو و سواننظریه رشد اقتصادی از دیدگاه نئو

ی بین پس انداز ها، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی براساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه ی تعادل 

ن دست پیدا کرد. با افزایش بهره وری ر گرفتن شرایط اولیه می توان به آا ثبات( وجود دارد و بدون در نظپایدار )وضعیت ب

عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا تاثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن متناسب می 

دارای  ولی مدل مطرح شده همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است.سازد. در اصطالح اقتصادی، این بدان معناست که 

( و دیگر محققان برای رفع این مشکالت و 1227) 9( و بارو1222) 8(، رومر1233) 0مشکالت و نواقصی بوده است. لوکاس

نیروهای  یه های رشد درونزادر نظر دست یافت.ند به طور درون زا به رشد یکنواخت نواقص، مدلی را طراحی کردند که می توا

ظهور  ثیر می گذارند، بررسی شده است.ین نیروهایی که بر انباشت آنها تاپیش برنده ی رشد، پویایی های ناشی از آنها و همچن

نزا همراه بوه است. براین اساس تغییرات تکنولوژی درو ننظریه های رشد درونزا با توسعه ی مدل های رشد اقتصادی و به تبع آ

  د های باز و بسته تاکید داشته است.اونزایی فرایند رشد، به نقش و اثر سیاست ها بر رشد در چارچوب اقتصدر

( نوآوری و ابداعات را پایه 1220) 1( و آقیون و هوایت1221)9(، گروسمن و هلپمن1222نسل دوم مدل های رشد درونزا رومر )

در این مدل ها، نوآوری ها و ابداعات نتیجه ی فعالیت های تحقیق و توسعه در  و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می گیرند.

این رو فعالیت های تحقیق و توسعه، اصلی ترین تعیین  شی از تجارت بین المللی است و ازبنگاه ها و سرریز دانش بین المللی نا

ید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، کننده ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می شوند. فعالیت های تحقیق و توسعه، تول

ادبیات تجربی رشد را می توان در قالب نظریه های متعدد (. 1838)رومر،  نهاده های واسطه ای در دسترس و افزایش می دهد

 متغیر 199نظریه ی متمایز رشد و  98( ادبیات تجربی رشد را در قالب 0229و دیگران ) 7رشد طبقه بندی نمود. دورالف

ماری حداقل در یک مطالعه، . هریک از این نظریه ها به لحاظ آنها تعریف کرده اندی و با جایگزین های مناسبی برای آتوضیح

طبقه از نظریه های  7( در مطالعه ی خود متغیرهای مورد استفاده را در 0221معنی دار ارزیابی شده است. دورالف و دیگران )

 را بر این مبنا انجام داده اند.رشد قرار داده و تحلیل های خود 

، در تبیین رشد اقتصادی آمریکا، نظریه سرمایه انسانی به عنوان یکی از مؤلفه های محوری مورد توجه قرار 1212از اوایل دهه 

 گرفت و به تدریج مطالعات گسترده ای در تبیین نقش عناصر مؤثر در فناوری، اعم از سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و نیز

نی، مانند آموزش ضمن کار، صورت گرفت. به همین دلیل، امروزه موارد متعددی به عنوان  اشکال مختلف تشکیل سرمایه انسا

نکته مهم این است که در اوایل دوره پرداختن به مبحث رشد، نیروهایی مانند  نیروهای محرک  رشد مد نظر قرار می گیرد.

ش و اندازه دولت در کنار عواملی چون سرمایه فیزیکی و نیروی کار مطرح می شد، بهره وری و مهارت نیروی کار، علم و دان

بنابراین در مدل های اولیه تدوین شده در زمینه رشد اقتصادی، فقط سرمایه و نیروی کار مورد توجه قرار گرفته و سایر عوامل 

                                                            
1. Swan 
2. Lucas 
3. Romer 
4. Barro 
5. Grossman and Helpman 
6. Aghion and Howiet 
7 . Durlauf 
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لوژی، فناوری و همچنین مؤلفه های شکل دهنده متکفل پسماند بوده است، تا اینکه بعدها، مباحث مربوط به سهم و نقش تکنو

مانند پژوهش و توسعه، آموزشهای رسمی، آموزش های ضمن کار، اندازه و حجم دولت و درجه آزادی تجارت خارجی نیز  آن

 مورد توجه جدی صاحب نظران قرار گرفت.

 پیشینه ی مطالعات تجربی .2-2 

در مقاله ای با عنوان تأثیر جهانی شدن فرهنگی بر رشد به بررسی رابطه ی بین جهانی شدن  (،0210)1نونو کارلوس لیتائو

پانل دیتا پرداخته است.  با استفاده از تکنیک  0223-1229فرهنگی و رشد اقتصادی برای کشور پرتغال در دوره ی زمانی 

رشد اقتصادی رابطه منفی دارد و همچنین تجارت  نتایج تجربی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال پایه با

 .بین الملل و جهانی شدن فرهنگی موجب افزایش رشد اقتصادی می شوند

 

اتو رگرسیو  ره ی جنوبی و ژاپن را از طریق مدل(، رابطه بین صادرات، واردات و رشد اقتصادی برای ک0211) 0زانگ و بایم بریج

ندین نتیجه از این کار تجربی استخراج شده است. اوال سه متغیر برای هر دو کشور هم برداری مورد بررسی قرار داده اند. چ

و رشد ت. ثانیا، شواهدی از رابطه علیت دو طرفه بین واردات انباشته بوده اند، یعنی آنکه رابطه بلند مدت بر قرار بوده اس

را تجربه کرده است، یه صادرات منجر به رشد اقتصادی  اقتصادی برای دو کشور وجو دارد. و باالخره، ژاپن به نظر می رسد فرض

 در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی دارای اثر منفی بر رشد صادرات بوده است.

اقتصادی صنعتی  کشور بر روی پویایی های غیر خطی تورم و رشد اقتصادی در شش(، در مطالعه ایی 0212) 8اومی و کان

کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و امریکا از مدل انتقال مالیم پویا استفاده نمودند. نتایج نشان داد که یک رابطه غیر خطی 

 درصد برای نرخ تورم وجود دارد. 90/0ستانه ادی در سطح آبین تورم و رشد اقتص

 

 -1272کشور توسعه یافته جهان به بررسی نقش نهاده ها طی دوره زمانی  09با استفاده از داده های  ،(0222) 9کو و همکاران

در بررسی اثر نهاده ها از شاخص های حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، کیفیت  بر بهره وری کل عوامل پرداخته اند. 0229

عه بیانگر تاثیر تعیین کننده مولفه های محترم تر شمردن حق ثبت آموزش و منشا قانونی کشورها استفاده کرده اند. نتایج مطال

اختراع، بهبود محیط کسب و کار و کیفیت آموزش بر افزایش  بهره وری کل عوامل است. همچنین بیان می دارند در 

خارجی و سرمایه نها برگرفته از فرانسه یا اسکاندیناوی است موجودی تحقیق و توسعه داخلی و ی آکشورهایی که منشا قانون

لمان منبعث شده است رد اما کشورهایی که منشا قانونی آنها از بریتانیا و آانسانی اثر کمتری بر بهره وری کل عوامل دا

 اثرگذاری بیشتری بر بهره وری کل عوامل دارد.

 

یوه های تغییر رژیم سیاسی و (، این مسئله را مورد بررسی قرار داده اند که آیا نوع رژیم سیاسی، ش0223) 9جانگ پیین و هان

فرأیند آزادسازی اقتصادی با شتاب گیری رشد اقتصادی ارتباط دارد یا نه. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در اثر 

                                                            
1. Nuho carlos leitao 
2. Zang and Baimbridge 
3. Omay & kan  
4 . Coe et al. 
5. Jong-pin and Haan 
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برای مدتی   -چه دموکراسی و چه استبدادی- آزادسازی اقتصادی رشد شتاب می گیرد. به عالوه اگر هرچه رژیم سیاسی

حاکمیت باشد، احتمال شتاب گرفتن رشد اقتصادی کمتر است. در حالی که ، طبق آمار و اطالعات منتشره از  نی تر درطوال

 ، حرکت به سوی وضعیت دموکراتیک احتمال شتاب گرفتن رشد اقتصادی را کاهش می دهد.Polity IVسوی 

و روش بسط  1212-21کشور جهان برای دوره ی  183( با استفاده از اطالعات مربوط به 0229) 1ساالیی مارتین و دیگران

یافته ی متوسط گیری مدل بیز ی، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی را بررسی کردند. براساسی برخی از نتایج این تحقیق از 

 بر آن داشته است.متغیر اثر حتمی  13متغیر توضیحی بالقوه ی مؤثر بر رشد تنها  17مجموع 

بررسی تاثیر همزمان تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقاله ای با موضوع  (،1821) سجودی و متفکر آزاد

، OIC کشور عضو 89با استفاده از اطالعات آماری  و )OIC)0 های عضو سازمان کنفرانس اسالمیبر رشد اقتصادی در کشور

این  ند. آنها درتخمین زدا را و با به کارگیری روش پنل دیتا، تابع تولید این کشوره 0222تا  1221در فاصله ی سال های 

بر رشد اقتصادی تقویت  IFD8مطالعه به آزمون فرضیه ی بگواتی که براساس آن با افزایش درجه ی آزادی تجاری تاثیر مثبت

و درجه ی باز بودن تجاری به  FDI . نتایج نشان دهنده ی اثر هم زمان مثبت ازاندمی شود، در میان این کشورها پرداخته 

 .باشدرشد اقتصادی کشورهای نمونه می 

 

ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: (، در مطالعه ای به بررسی 1822) امین حق نژاد

-0221کشور منتخب عضو اوپک طی دوره  2برای   9یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا

 9اقتصاد سنجی مشتمل بر آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته گشتاورهاپرداخت که با استفاده از روش های  1272

که تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی داشته است و تاثیر  ندبه این نتیجه دست یافت

تورم و درجه باز بودن اقتصاد آثار منفی و معنی است و  درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی بوده

 داری بر اندازه دولت داشته است در صورتیکه یک تاثیر مثبت و معنی دار برای در آمدهای نفتی یافت شد.

 
(، به بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف با استفاده از روش 1832جالل آبادی و بهرامی )

عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در گروه های  که و به این نتیجه دست یافتند پرداختندتصادسنجی کالسیک و بیزین قتلفیقی ا

مختلف کشورها می توانند متفاوت باشند. بر این اساس نمی توان گفت نظریه های مختلف رشد اقتصادی برای گروه های 

 ین برای هر یک، نتایج مشابهی بر رشد اقتصادی آنها دارد.مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاری متغیرهای جایگز

 
کشور عضو اپک حاشیه ی خلیج  1(، با بررسی رابطه ی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در 1832فاضلی ) حیدری، پروین و

اشد. برخورداری این ، اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی منفی می بیر شرایطفارس به این نتیجه رسیدند که با فرض ثبات سا

کشورها از درآمدهای سرشار نفتی باعث افزایش اندازه، انحصارها و تصدی های دولت در این کشورها شده است. افزایش اندازه، 
                                                            
1. Sala-i-martin et al. 
2 Organization of  the Islamic Conference (OIC( 

3. Foreign direct investment  
4. Panel Data 
5. Generalized Method of Moments (GMM) 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D3%DF%ED%E4%E5+%D3%CC%E6%CF%ED
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D3%DF%ED%E4%E5+%D3%CC%E6%CF%ED
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FForeign_direct_investment&ei=1nlNUuPGOYaN4ASI94HIBQ&usg=AFQjCNGVdRZ3Qqj4wSPwhWmmvShNcG0PBw&bvm=bv.53537100,d.bGE
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انحصارها و تصدی های دولت زمینه های رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد و باعث کاهش تولید و 

 رشد اقتصادی می شود.

 
مربعات  و روش اثرات ثابت و روش حداقل فاده از رگرسیون داده های ترکیبی(، در مطالعه ایی با است1839جی و علیپوریان )گر

 0221-1233(، به تحلیل آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو اوپک، در طی دوره زمانی OLSمعمولی )

بت صادرات به تولید اندازه گیری تجارت مورد استفاده قرار گرفتند. دسته اول، نسمیالدی پرداختند. دو دسته معیار جهت 

پایه محدودیت های تجاری  و نسبت واردات تولید ناخالص داخلی و دسته دوم از معیارهای ازاد سازی تجاری بر ناخالص داخلی

گمرکی صادرات. نتایج برآوردی حاکی از تاثیر  عوارض -0عوارض گمرکی واردات  -1قرار گرفته اند، که به شرح زیر می باشند: 

مثبت ازاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی  این کشورها دانسته شد و آزاد سازی به عنوان پیش نیاز رشد معرفی گردید. 

 همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت های تجاری، سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.

 

(، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران به مطالعه ساختار رشد اقتصادی ایران در 1830)  درگاهی و قدیری

چارچوب دو الگو به تجزیه و تحلیل تعیین کننده های رشد اقتصادی ایران پرداخته است. نتایج حاصله نشان می دهد که 

مؤثر و توضیح دهنده رشد اقتصادی ایران بوده و متغیرهای مؤثر بر مخارج دولت و درآمدهای ارزی نفت، به عنوان تنها عوامل 

نی بر رشد اقتصادی و بهره وری تأثیر چنداسرمایه انسانی مورد بحث در الگوهای رشد درون زا چون آموزش، تحقیق و توسعه 

تجاری اقتصاد ایران را تحت تأثیر  ندارند. تداوم چنین ساختاری امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و باال را فراهم کرده و ادوار

شوک های داخلی سیاست های مالی دولت و شوک های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت شکل می دهد. بنابراین تعیین 

ت ماهیت برون زا بودن و به جهت ایجاد نوسانات کوتاه مدت در تولید، موجب عدم   کننده های رشد در اقتصاد ایران به عل

 دمدت می شوند.رشد باالی بلن

 
 روش تحقیق. 3
 . داده های پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آنها3-1

 0222-0222در این پژوهش، نیرو های محرک رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک با استفاده از داده های دوره ی زمانی 

از  نیاز مورد های علمی پایگاه از موضوع، ادبیات مطالعه و اطالعات گردآوری جهت ،پژوهش ینادرمورد بررسی قرار گرفت. 

استفاده موضوع و مستندات کتابخانه ای  با رتبطم مقاالت و کتب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک جهانی، جمله

 شده است. 

 

استفاده می  عضو اوپک از مدل داده های ترکیبیدر این تحقیق به منظور بررسی نیروهای محرک رشد اقتصادی در کشورهای 

قطعی، آن است نسبت به سری های زمانی و داده های م مزیت استفاده از داده های ترکیبیشود. به طور کلی می توان گفت 

، با ترکیبی از سری های زمانی و مقطعی اطالعات بیشتر، تنوع یا تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر که داده های ترکیبی

 ارایی بیشتر را فراهم می کند. سری زمانی معموال دچار هم خطی هستند در حالی که در دادهبین متغیرها، درجات آزادی و ک
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، بعد مقطعی داده ها موجب افزایش تغییر پذیری یا تنوع بسیار زیادی می شود که با در دست داشتن این های ترکیبی

 .اطالعات می توان برآوردهای معتبرتری انجام داد

 
الزم به ذکر است جهت بررسی نیروهای محرک رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک متغیرهای نرخ رشد تولید 

ناخالص داخلی ساالنه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی، 

( نام 1. در جدول )شد جمعیت، تورم و حجم پول در نظر گرفته شده است. صادرات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی، ر

  پنل دیتا روشبا استفاده از  تخمین مدلها کامل متغیرها همراه با منبع اخذ آمار و داده ها و همچنین تعریف آنها آمده است.

 صورت گرفته است.  Eviewsنرم افزاربوده و به کمک 
 

 استفاده و منبع آنها: متغیرها مورد (1جدول )

Definitions Data Source Variable 

 World Bank(2013) GGDP(GDP growth, annual %) نرخ رشدساالنه تولید ناخالص داخلی 

تولید  نسبت به  صادرات کاال و خدمات 

 ناخالص داخلی

World Bank(2013) EX (Export of goods and 

services, % of GDP) 

تولید نسبت به واردات کاال و خدمات 

 ناخالص داخلی

World Bank(2013) IM (Import of goods and 

services, % of GDP) 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به 

 تولید ناخالص داخلی

World Bank(2013) I (Gross capital formation, % of 

GDP) 

تورم، ضریب تعدیل کننده تولید 

 داخلیناخالص 

World Bank(2013) INF ( Inflation, GDP deflator. 

Annual %) 

نرخ رشد ساالنه جمعیت شاخصی از 

 نیروی کار

World Bank(2013) GPOP (Growth population, 

annual %) 

حجم پول نسبت به تولید ناخالص 

 داخلی شاخصی از توسعه مالی 

World Bank(2013) BM (Broad money, % of GDP) 

 
. بنابراین مدل موورد بررسوی ( انتخاب شده اند1220ین و رنلت )( و لو1221متغیرهای توضیحی براساس مدل های رشد بارو )

 به شرح زیر خواهد بود:

 

𝑌 i,t = 𝑓(𝐸𝑋i,t, 𝐼𝑀i,t, 𝐼i,t, 𝐺𝑝𝑜𝑝i,t, 𝐼𝑁𝐹i,t, 𝐵𝑀i,t)  
 

اقتصادی، اثرات شاخص های  سیاست کالن اقتصادی نیز بر رشد در این تحقیق در کنار اثرگذاری رشد جمعیت بر رشد 

 اقتصادی بررسی می شود. در ادامه به تعریف هر یک از شاخص های کالن پرداخته می شود.
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اخلی می باشد که تغییرات آن به صورت ساالنه به منزلوه رشود اقتصوادی در دمتغیر وابسته در این تحقیق رشد تولید ناخالص  ▬

در واقوع افوزایش نظر گرفته می شود. منظور از رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی یا تولید ناخوالص داخلوی طوی زموان اسوت. 

عبارت دیگر، نورخ رشود اقتصوادی ظرفیت تولید کاالها و خدمات یک ملت همراه با افزایش تولید این کاالها و خدمات است. به 

 همآن درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور است.

 
در پژوهش حاضر  برای یافتن رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک  از پایه ترین معیار جهت  ▬

نسبت صادرات کاال و خدمات  به تولید  گیری تجاری که باز بودن تجاری نامیده می شود، استفاده شده است که عبارتست از

 ناخالص داخلی و نسبت واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی.

 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل پرداخت برای دارایی های ثابت اقتصاد به عالوه تغییرات خالص در سطح سرمایه  ▬

الت و خرید تجهیزات راه سازی راه آهن و موارد مشابه دیگر است. دارایی هایی ثابت شامل بهبود و پیشرفت زمین، ماشین آ

 .و صنعتی و ... هستند ن های تجاریه، اداره بیمارستان، مسکن، ساختماساخت مدرس

 

بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد نظر،  از شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی  جهت ▬

استفاده می شود. شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی میزان تورم در تمامی فعالیت های اقتصادی را ارزیابی می کند. 

سبد  CPIلی واقعی و اسمی است و از آنجاییکه برخالف شاخص این شاخص برای اندازه گیری میزان تفاوت تولید ناخالص داخ

مشخصی از کاال و خدمات را در بر نمی گیرد و میزان تورم در مجموعه بزرگتری از اقتصاد را ارائه می کند، می تواند چشم انداز 

 جامعی از وضعیت تورم در کشور را معین نماید.

 

ی در این تحقیق است. متداول ترین شاخص برای تعمیق مالی نسبت توسعه مالی یکی دیگر از متغیرهای مورد بررس ▬

حجم پول به تولید ناخالص داخلی می باشد که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه گیری می کند. علت در نظر گرفتن نسبت 

فرصت های حجم پول به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص تعمیق مالی به این دلیل است که پول نقد در دسترس 

 بیشتری را برای تداوم رشد اقتصادی فراهم کند. 

 
 آماری های استنتاج. 3-2

یکی از مشکالت اساسی تحقیقات، در نظر نگرفتن پایایی متغیرها یا روند تغییرات آن ها در زمان به عنوان یک عامل اثرگذار بر 

ها باید دارا باشند، پایا بودن آنها است. پایا بودن داده تجزیه تحلیل های رگرسیونی است. از طرفی از خصوصیات مهمی که داده 

ن از ساختگی نبودن و در پی آن س قبل از برآورد مدل، برای اطمیناها مانع از ایجاد رگرسیون کاذب میان متغیرها می شود. پ

 تابلویی، هایداده  در تغیرهام واحد ریشه برای آزمون .شودداشتن نتایج نامطمئن، الزم است از پایایی متغیرها اطمینان حاصل 

متغیرها استفاده شده  آزمون پایایی ( جهتLLCدر این تحقیق از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو ) .دارد وجود روش چندین

 ( ذکر شده است.0نتایج آن در جدول ) است و
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 : نتیجه آزمون پایایی(2)جدول 

 تفاضل مرتبه اول سطح متغیرها نوع متغیر

 سطح احتمال آماره لوین لین سطح احتمال لوین لینآماره 

GGDP 14.2- .4.0 042.- .4... 
EX .42.- .4.2 24..- .4..0 
IM .4.1- .42. .4.2- .4... 
I .40. .400 .402- .4... 
GPOP 1.40.- .4...   
INF 540. .4.. 104..- .4... 
Bm 541. .4.. 24..- .4..2 

 
این آزمون بر اساس آزمون ( پرداخته شد. 1222)1ی بین متغیرها توسط آزمون کائووجود همجمعمرحله ی بعد به بررسی در 

مفهوم اقتصادی همگرایی این است که وقتی دو یا چند متغیر براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط  می باشد. 0انگل گرنجر

است خود این متغیرها دارای روند تصادفی بوده باشند داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت شکل دهند، هرچند ممکن 

نتایج  )ناپایا باشند(، یکدیگر را در طول زمان به خوبی دنبال می کنند، به گونه ای که تفاضل میان آن ها با ثبات و پایاست.

موجود، بین  ( آمده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که بر طبق آماره8کائو در جدول ) آزمون همجمعی

 وجود دارد. جمعیمتغیرهای الگو هم

 
 

 
 : نتیجه آزمون همجمعی کائو(5)جدول 

 نتیجه سطح احتمال کائو مقدار آماره

 همجمعی وجود دارد. 0..4. -..24

 منبع: محاسبات تحقیق

 
 روش برآورد مدل. 3-3

مدل می توان از روش پانل دیتا استفاده نمود، قبل از ورود به بحث تخمین مدل، الزم است مشخص شود که آیا برای تخمین 

 Fفرضیه صفر آماره استفاده کرد. برای این منظور از آزمون لیمر استفاده می شود.  8یا باید از روش حداقل مربعات معمولی

                                                            
1. Kao 
2. Engle-Granger 
3. Ordinary Least Squares (OLS) 
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ود مبتنی همگن بودن مقاطع )پولینگ دیتا بودن داده های آماری( است. چنانچه فرض صفر رد شود، فرضیه مقابل آن وج

 ناهمگنی بین مقاطع )پانل دیتا بودن داده های آماری( پذیرفته می شود.  

 
نتایج جدول زیر بیانگر رد شدن فرضیه صفر و وجود ناهمگنی مقاطع می باشد و در واقع برای به دست آوردن تخمین کارا، از 

 ( استفاده می شود.GLSروش کمترین مجذورات تعمیم یافته )

 

 
 لیمر آزمون: نتیجه  ( .) جدول

 نتیجه سطح احتمال مقدار آماره آزمون نوع آزمون

 تأیید مدل اثر ثابت در برابرمدل داده های تلفیقی 4.12. 54.2 آزمون لیمر

 منبع: محاسبات تحقیق

 
اثرات  و الگوی 1برای انتخاب مدل برتر از میان الگوی اثرات ثابتباید  رد شد، 𝐻0، فرضیه ی  Fچنانچه پس از انجام آزمون 

 آزمونی به صورت زیر پیشنهاد می کند: 8، یکی را انتخاب کنیم که برای این کار هاسمندر روش پانل دیتا 0تصادفی

 
 0 =  (𝐔𝐢𝐭/𝐗𝐢𝐭) E  : 𝐇𝟎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

0 ≠  (𝐔𝐢𝐭/𝐗𝐢𝐭) E  : 𝐇𝟏 

 
آزمون هاسمن بر پایه ی وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل شکل گرفته 

آن گاه فرض صفر  خطا مستقل از متغیرهای توضیحی باشد،باشد یا به عبارت دیگر جمله ی   𝑋𝑖𝑡مستقل از  𝑈𝑖𝑡است.چنانچه 

)زراء نژاد و نوری  دل اثرات ثابت کاربرد خواهد داشت)فرض مدل اثرات تصادفی( پذیرفته می شود، در غیر این صورت م

 است.نتایج بیانگر آن است که در این مورد فرضیه یک رد شده است و اثر تصادفی برای برآورد مدل مناسب . (1839،

 

 : نتیجه آزمون هاسمن(.)جدول 

 نتیجه سطح احتمال مقدار آماره آزمون نوع آزمون

 تأیید مدل اثر تصادفی در برابر اثر ثابت 415. 4.5. آزمون هاسمن

 منبع: محاسبات تحقیق

                                                            
1. Fixed Effect Model 
2. Random Effect Model 
3. Hausman 
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 پارامترهاو تفسیر مدل برآورد . 4
پس از انتخاب نوع مدل نوبت به برآورد مدل می رسد. از آنجا که اطالعات جدول تایید مدل اثرات تصادفی را نشان می دهد 

 1آورده شده است.  6( بر اساس اثرات تصادفی تخمین زده شده و نتیجه آن در جدول 1مدل )

 
 : نتیجه برآورد مدل اثرات تصادفی(0)جدول 

 اقتصادیمتغیر وابسته: رشد 

 سطح احتمال مقدار آماره آزمون ضریب متغیرهای توضیحی

 .40. 452. 24.5 عرض از مبدا

EX .421 541. .4..2 

IM .4..-  .4.-  .405 

I .4.. .420 .40. 

GPOP .4.2-  .40.-  .4.2 

INF .4.5-  2412-  .4.50 

Bm .411-  24..-  .1./.  

 1/.5 واتسون -دوربین F 54.0آماره  

P-value .4..2  

2R .42.  
2R421. تعدیل شده  

 منبع: محاسبات تحقیق

 
ضریب صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از متغیرهای مهم همانطور که در جدول نشان داده شده است،  

ای برای  صادرات وسیلهدرواقع   ماری معنی دار می باشد.و مثبت بوده و از نظر آ 01/2ن  برابر  سیاست های اقتصادی کال

ادهای مدیریتی و کارفرمایی سرایت ایده ها،  مهارتها، استعد انتقال و ههای که زمینوه گون نتشار اطالعات تکنولوژیکی است؛ بها

در حقیقت گسترش صادرات سبب   هم  میسازد و بهترین تضمین برای بقای درجة سالم رقابت تجاری محسوب  میشود.ارا فر

بیشتر  ن داخلی بتوانند هر چهانزدیکتر شود و تولید کنندگ نحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتیااز زار ارز می شود که با

نات جهانی بورای رشود اامک ن اسوتفاده ازااز ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده کنند. از سوی دیگر، توسعة صوادرات امکو

 ایون طریوق از محدودیتهای بازار داخلی رهایی یافته و با توسوعة مقیواس تولیود بوهتولیودات داخلوی را مهیوا کورده و از 

 .هم می آوردامنظوو ر صوادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینة رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی را فر

                                                            
 برآورد شده  و در نتیجه تفاوتی حاصل نشد.. مدل با وقفه در  متغیرهای رشد جمعیت و سرمایه گذاری 1 
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ماری بی معنی می و از نظر آ ص داخلی  نیز منفی استضریب برآورد شده برای واردات کاال و خدمات نسبت به تولید ناخال 

الزم به ذکر است که واردات کل شامل کاالهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای و خدمات می باشد و با توجه به اینکه  باشد.

نتظار افزایش واردات تأثیر منفی بر رشد تولید کاالهای مصرفی هستند لذا مطابق ا کشورهای در حال توسعه عمدتا واردکننده

 اصلی ابزارهای از استفاده با و سازگار ارچوب سیاستیچ یک در ،اقتصاد در واردات سیاستی راهبردداخلی دارد.  ناخالص

 حمایت مانند واردات مدیریت اهداف اصلی به دستیابی و واردات مطلوب وضعیت به رسیدن مسیر در کشور را واردات، مدیریت

 حمایت داخلی، اقتصاد انحصار در از جلوگیری و رقابتی فضای حفظ قاچاق، و زیرزمینی مهار واردات و کنترل داخلی، تولید از

 .ندمیک هدایت کشور ارزی ذخایر و پرداختها بهبود تراز نهایت، در و مصرف کنندگان حقوق از

 

به  افزایش در حجم سرمایه گذاری می تواند منجراست در واقع ضریب برآورد شده برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت 

افزایش بنیه اقتصادی و کاهش واردات، افزایش ذخایر ارزی و حرکت سریع تر به سوی پیشرفت اقتصادی گردد. رابطه مثبت 

( و گرین اوی و 0221) 1(، واژیرگ1220سرمایه گذاری  و رشد اقتصادی نتیجه ای همانند یافته های لوین و رینلت )

 ( دارد. 0220)0همکارآن

 

ضریب مربوط به رشد جمعیت منفی است. استفاده از متغیرهای جانشین نیز، مانند جمعیت فعال، نتیجه مشابهی را ارائه 

میکند. علت مساله را در این موضوع می توان دانست کهامکان استفاده از ظرفیت های تولید بطور کامل فراهم نبوده است. از 

غیر متخصص تشکیل میدهد، ولی از آنجا که در کشورهایی همچون ایران به  سوی دیگر قسمت اعظم شاغلین را نیروی کار

دلیل وجود قوانین کار، نیروی کار غیر متخصص با کاهش تولید، کاهش نمی یابد، بدین جهت بخشی از نیروی کار شاغل به 

 باشد. صورت بیکار پنهان جلوه گر شده است که به نظر می رسد توضیحی برای عالمت ضریب رشد جمعیت 

 

ات معنی دار می باشد. براساس نتایج مطالعه حاضر اثر  23287تورم هم دارای ضریبی منفی است و از نظر آماری در سطح 

این تأثیر منفی به ویژه در بلند مدت اثرات قابل مالحظه روی استانداردهای زندگی می . تخمینی تورم بر رشد منفی است

حجم پول نسبت به تولید ناخالص داخلی  ( همسو است.0221) 8با گیلفاسون و هربرتسونتأثیر منفی بر رشد اقتصادی  .گذارد

منفی بودن این ضرایب بدین معنی است که کارایی نهادها . در مدل رگرسیونی نشان دهنده تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است

 ده است. و موسسات مالی در انتقال منابع سرمایه گذاری در جهت رشد اقتصادی کم اثر بو

 
یکسان یا متفاوت بودن اثرگذاری هر یک از  نیروهای محرک رشد اقتصادی مورد نظر  در  سوال  در ادامه کار جهت بررسی

 کشورهای عضو اوپک با کمک آماره والد آزمون انجام می دهیم.

 

                                                            
1. Wacziarg, R. 
2. Greenway, D. 
3. Gylfason, T., Herbertson, T. T. 
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 : نتیجه آزمون والد0جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره نوع آزمون

 رد فرضیه صفر 11..4. ..4. آزمون والد

 منبع: محاسبات تحقیق

 
نشان میدهد فرضیه صفر مبتنی بر یکسان  232211زمون والد با سطح معناداری مشاهده میکنیم، ا  1همانطور که در جدول

 .بودن  اثرگذاری متغیرهای مورد نظر بر رشد اقتصادی رد شده است  و متغیرها اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند

 
 ه گیری و پیشنهاداتنتیج .5

 از برآوردهای انجام شده و نکات ارائه شده در این پژوهش نتایج زیر ارائه می شود:

 

  نتایج به دست آمده حاکی وجود رابطه مثبت و معنی دار بین صادرات کاال و خدمات و رشد اقتصادی در کشورهای

اهمیت صادرات و نقش آن در تسریع رشد اقتصادی این بررسی تجربه کشورهای تازه صنعتی شده،  مورد نظر  است.

 .کشورها روشن می کند

 

  در اقتصاد کشورهای عضو اوپک واردات، متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی نیست و بخش عمده آن از

ت که طریق درآمدهای نفتی تامین می گردد. نقش تعیین کننده درآمدهای نفتی در واردات کشور موجب شده اس

افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد کشورهای عضو اوپک با اقتصاد جهانی، که به وابستگی اقتصاد این کشورها 

 به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی منتهی  گردد. 

 

  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. بدیهی است که تجهیز نیروی انسانی با

 یه بیشتر بر بهره وری این عامل مهم تولید می افزاید و رشد بیشتر تولید و صادرات را محقق می کند. سرما

 

 .نیروی کار نسبت به تولید ناخالص داخلی  نیز دارای ضریب منفی است و اثر معنی دار بر رشد اقتصادی  دارد 

 

  می باشد. بررسی نظریات موجود در این زمینه از نتایج برآورد مدل تأثیر منفی و معنی دار تورم بر رشد اقتصای

 های متفاوتی در مورد رابطه بین این دو متغیر وجود دارد.  حاکی از آن است که دیدگاه

 

  توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از

ظام بانکی، عدم توزیع کارآمد تسهیالت و اعتبارات بانکی و مدیریت و دخالتهای این است که به دلیل ضعف مدیریت ن
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دولتی در تصمیمات سیستم بانکی، عدم کارایی نهادها مالی در تجهیز منابع مالی، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد 

  اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. 

 
 ارائه شده است:مده پیشنهادات زیر پیرو نتایج بدست آ

 
 کشورها توجه بیشتری به  نشان می دهد که باید اقتصادی رشد و خدمات و کاال صادرات بین دار معنی و مثبت رابطه

 .نماید تسریع کشورها در این را اقتصادی رشد تواندمی صادرات صادرات داشته باشند زیرا تقویت

 

 اقتصادی به عنوان متغیر سیاستی کالن بیانگر ضرورت اتخاذ  با توجه به اثر منفی و عدم معنی دار  واردات بر رشد

  راهبردهای مناسب جهت مدیریت مطلوب واردات در اقتصاد کشورها می باشد.

 
  بنابراین، ایجاد امنیت اقتصادی  را نشان میدهد. اقتصادی رشد بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالصتاثیر مثبت نتایج مدل

گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی و ایجاد تحول در مقررات بازار و محیط امن برای سرمایه 

 سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری باید تالش کرد.

 
 ی انسانی، نیروی کار اثر منفی  و بی معنی  بر رشد اقتصادی دارد . پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری بیشتر در نیرو

 موجبات افزایش عرضه نیروی کار متخصص و با تحصیالت عالی و همچنین، افزایش محقق کار آفرین فراهم شود. 

 
  برای ایجاد  رشد بایستی تورم کاهش یافته و یا حداقل در سطحی نگه داشته شود که آثار مخربش بر رشد از بین

برود. بدین منظور بایستی  عوامل مرتبط با تورم و رشد شناسایی شده  و با بکارگیری راهکارهای مناسب بتوان به 

 کاهش یا کنترل تورم و تداوم رشد دست یافت. 

 
 ملی که باعث گسترش توسعه مالی در اقتصاد می شود، خصوصی سازی نظام بانکی است. لذا پیشنهاد می یکی از عوا

گردد فرضیه خصوصی سازی بانک های دولتی فراهم شود. دیگر آنکه رشد اقتصادی باال می تواند نقش اساسی در 

ادی باالتر و البته باثبات تر می توسعه بخش مالی داشته باشد. لذا بکارگیری سیاست هایی که منجر به رشد اقتص

 ست. شود از الزامات توسعه بخش مالی ا
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 :منابع و مآخذ

جالل آبادی، اسد اهلل و بهرامی، جاوید، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف )رویکردی نو به 

، 1832، 1، شماره 7بق(، دوره مقداری )بررسی های اقتصادی ساعوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی(، فصلنامه اقتصاد 

 . 91 -08صفحه 

، اقتصاد و D8 شاه آبادی، ابوالفضل و دهقانی احمد آباد، هانی، تأثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه

 .79 -92، صفحه 1832، 00و  01تجارت نوین، شماره های 
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Abstract: 

Developing countries are seeking to achieve sustainable economic growth. Vast differences in the 

studies about the forces that influence economic growth  rate of growth has led economists lot of

Thus, The present study examines the forces driving economic growth in OPEC countries. to do. 

 the combined data (panel data) to evaluate the effect of each variable on growth is desired.

variables exports, inflation and financial development on economic growth is significant Three 

and variable effects of imports, gross fixed capital formation and labor force on economic 

growth is not significant. 
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