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 چکیده

عنوان فرایندی چندوجهی، قیدهای جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتمااعی،   شدن به جهانی

آورد.  وجاود مای   های مختلف باه  ای از روابط را میان مردمان و ملت کند و شکل تازه رنگ می اسی را کمفرهنگی و سی

ترین مباحث ادبیاا    های فراوانی است که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی، یکی از مهم شدن دارای ابعاد و الیه جهانی

ای  ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیات ویا ه   شدن، باشد. از میان ابعاد جهانی سوم می  اقتصادی در هزاره

شادن اجتمااعی و    شادن اقتصاادی، جهاانی     شادن )جهاانی   گانه جهانی است. پ وهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه

شدن سیاسی( بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته اسات. باه ایان     جهانی

های آمااری   در سوئیس ارائه شده و داده KOFکه توسط مؤسسه اقتصادی  KOFشدن  شاخص جدید جهانی منظور، از

دهد کاه   های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می و روش اقتصادسنجی داده 2000-2012های  سال

ترتیاب ابعااد    رهای مورد مطالعه داشته و بهشدن تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشو گانه جهانی ابعاد سه

 اند. اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه بوده
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 مقدمه

عنوان فرایندی چندوجهی، قیدهای جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتمااعی،   شدن به جهانی

آورد.  وجاود مای   های مختلف باه  ای از روابط را میان مردمان و ملت کند و شکل تازه رنگ می فرهنگی و سیاسی را کم

ها،  امیدها، بیم ترین مباحث ادبیا  اقتصادی در هزاره سوم است. شدن بر رشد اقتصادی یکی از مهم یتأثیر ابعاد جهان

جهاانی و کشاوری اسات.      هاای گساترده   ها، و تهدیدهای پیوستن به اقتصااد بااز جهاانی موضاوو پا وهش      فرصت

که از میاان آنهاا،    گیرد می دربر را دیمتعد های ابعاد و زمینه که است ای پیچیده فرایندهای از ای مجموعه شدن،  جهانی

باه   جهاان  کشاورهای  وابساتگی  افازایش  ای است که موجاب  ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت وی ه

ترین عوامل  شدن یکی از مهم گذارند، جهانی شدن بر رشد اقتصادی اثر می ابعاد جهانی  شود. ازآنجاکه همه یکدیگر می

 رود. شمار می به مؤثر بر رشد اقتصادی

کشاور منتخاب منطقاه     14شادن بار رشاد اقتصاادی را در      گانه جهاانی  پ وهش حاضر نیز در این راستا، اثر ابعاد سه

( شامل اردن، الجزایر، امارا ، ایران، بحرین، تونس، عربستان، عمان، قطر، کویت، MENA1خاورمیانه و شمال آفریقا )

و با استفاده از حداکثر اطالعاا  موجاود، ماورد بررسای      2000-2012زمانی لبنان، مراکش، مصر، و یمن برای دوره 

های تابلویی استفاده شده است. انتخاب کشورها باا اساتفاده    دهد. برای این منظور از روش اقتصادسنجی داده قرار می

شاورهایی  های آماری موجود است. وجه تشابه کشاورهای موردمطالعاه ایان اسات کاه هماه آنهاا ک        از حداکثر داده

 توسعه از منطقه مهم خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و عمدتاً کشورهایی نفتی هستند. درحال

شود، رشد اقتصاادی   های اقتصاد کالن که در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها استفاده می ترین شاخص ازجمله مهم

ی رشد اقتصادی از سایر متغیرهاای کاالن ازجملاه    وسیع اثرگذاری و اثرپذیر  توان به دامنه است. از دالیل این امر می

گذاری بخش خصوصی، توزیع درآمد، صادرا ، واردا  و... اشااره کارد. در یا      تورم، بیکاری، حجم پول، سرمایه

 ،پاول  یالمللا  نیب صندوق شدن است. تواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد، جهانی رویکرد نظری، ازجمله عواملی که می

حجام و تناوو    شیافازا  قیا کشورها در سراسر جهاان از طر  یمتقابل اقتصاد یرشد وابستگ صور  بهرا  شدن یجهان

 .کناد  فنااوری تعریاف مای    گساترش  قیا از طر نیمرزها و همچن یدر ماورا هیسرما انیمبادال  کاال و خدما  و جر

گاذاری   ار  و سارمایه (. رشد تجا 2،1995کند )ساچز و وارنر سیاست آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی را تقویت می

شادن موجاب    (. فرایناد جهاانی  3،2001تر اقتصادی ارتباط مساتقیم دارد )دالر و کارای   مستقیم خارجی با رشد سریع

ارتباطا ، حذف موانع تجاری، رشد سریع اقتصاد، باال رفتن سطح زندگی، سارعت گارفتن      پیشرفت اساسی در زمینه

 شود. نوآوری و ارتقای فناوری می

شادن مانناد آزادساازی     شدن و رشد اقتصادی تنها یکای از ابعااد جهاانی    شده درباره جهانی های انجام هشاغلب پ و

عناوان یا  فرایناد چندجانباه و فراگیار       شدن به اند و کمتر به جهانی گذاری خارجی را درنظر گرفته تجاری و سرمایه

، اجتمااعی و سیاسای    ز میاان آنهاا، ابعااد اقتصاادی    های فراوانی است که ا شدن دارای ابعاد و الیه اند. جهانی نگریسته

                                                                 
1. Middle East and North Africa (MENA) 

2. Sachs and Warner 

3. Dollar and Kraay 



 جهاان،  شادن  تبادیل  نیز بار  و اقتصادی های جریان مرز بی ماهیت بر اقتصاد شدن ای است. جهانی دارای اهمیت وی ه

هاا در   شدن اجتمااعی مرباوط باه تعامال انساان      جهانی .کند می تأکید همگراشده واحد ی  به جهانی، اقتصاد وی ه به

شادن   نگی مختلف و مربوط به موضوعاتی مانند خاانواده، ماذهب، کاار و تحصایال  اسات. در جهاانی      جوامع فره

شود که افاراد    شدن باعث می شدن است. این بعد از جهانی سیاسی پرسش از نقش دولت و حکومت در فرایند جهانی

 های خود قرار دهند. خواسته ها اثر بگذارند و آنها را تحت تأثیر ها قدرتمند شده و بتوانند بر دولت و گروه

شادن، تاأثیر    )اقتصادی، اجتمااعی و سیاسای( جهاانی     گانه های ابعاد سه در این مقاله با توجه به دسترسی به شاخص

گیرد. به این منظور، با استفاده از شااخص کاالن و جدیاد     هری  از این ابعاد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می

گانه )اقتصادی، اجتمااعی   شود، تأثیر ابعاد سه در سوئیس ارائه می KOFؤسسه اقتصادی که توسط م 4KOFشدن  جهانی

طاورکلی   گیارد. باه   مورد بررسی قرار می MENAشدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه  و سیاسی( جهانی

 شود. به دو زیربخش اصلی تقسیم می KOF شدن اقتصادی  شاخص جهانی

شاود و شاامل اجازای     کار برده مای  شدن اقتصاد به گیری جهانی ی اقتصاد که معموالً برای اندازههای واقع جریان  ا الف

 باشد؛ گذاری پرتفوی می گذاری مستقیم خارجی و سرمایه تجار ، سرمایه

های تعرفه، مالیاا  در تجاار     های تجار  و سرمایه شامل موانع پنهان واردا ، متوسط نرخ موانع و محدودیت  ا ب

ارائه شاده   6و الوسون 5عنوان سهمی از درآمد جاری( و شاخص کنترل سرمایه است که توسط گوارتنی الملل )به بین

 است.

 کند. شدن اجتماعی را به سه طبقه تقسیم می ، جهانیKOFشاخص 

 ارتباطا  فردی؛  ا الف

 ا جریان اطالعا ؛ ب

 ا نزدیکی فرهنگی. ج

هاای   هاا در یا  کشاور، تعاداد ساازمان      ها و کمیسیون د سفارتخانهشامل تعدا KOFشدن  بعد سیاسی شاخص جهانی

هاای شاورای امنیات ساازمان ملال در آن کشاور و        المللی که آن کشور در آن عضویت دارد و تعاداد مأموریات   بین

 به بعد امضا شده است. 1945همچنین شامل تعداد معاهدا  بین دو یا چند ایالت است که از سال 

 شدن . ابعاد جهانی1

های زندگی بشر اعم از اقتصاادی، اجتمااعی، سیاسای، فرهنگای، حقاوقی و... تاأثیر        شدن بر کلیه جنبه فرایند جهانی

شادن دارای ابعااد و    های مختلف است؛ بنابراین جهانی شدن به مفهوم همسویی در حیطه گذارد. درحقیقت جهانی می

 باشند. ای می ماعی و سیاسی دارای اهمیت وی ههای متعددی است که از میان آنها ابعاد اقتصادی، اجت الیه

 . بعد اقتصادی1-1

تار   رناگ  توان فرایندی درنظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشاورها هار روز کام    شدن اقتصاد را می جهانی

تار   انشود و تحرک روزافزون منابع، فناوری، کاال، خدما ، سرمایه و حتی نیروی انسانی در مااورای مرزهاا، آسا    می

                                                                 
4. KOF Globalization Index (German acronym for "Konjunkturforschungsstelle" (Economic Research Center)) 

5. Gwartney 

6. Lawson 



 (.1380انجامد )بهکیش،  گیرد و درنتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می صور  می

شدن اقتصاد فرایند ادغام اقتصادهای ملی در ی  اقتصاد فراگیر جهانی است کاه در آن عوامال تولیاد )نیاروی      جهانی

کند و محصوال  تولیادی )اعام از کااال و     میکار و سرمایه(، فناوری و اطالعا ، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور  

های اصلی این فرایند، اتکاا بیشاتر باه نظاام      شوند. از وی گی خدما ( نیز آزادانه به بازار کشورهای مختلف وارد می

گاذاری   سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای ماالی و سارمایه   بازار و خصوصی

 (.1382ی است )دادگر و ناجی میدانی، مستقیم خارج

 . بعد اجتماعی2-1

هاا و مساائل    شدن بر زندگی و کار مردم، خانواده و جوامع اشاره دارد. نگرانی شدن به اثر جهانی بعد اجتماعی جهانی

باشد.  شدن بر اشتغال، شرایط بازار کار، درآمد و حمایت اجتماعی می شدن اجتماعی اغلب مربوط به اثر جهانی جهانی

هاا و جواماع اسات.     شدن شامل فرهنگ و هویت، همبستگی خاانواده  کار، بعد اجتماعی جهانی و فراتر از دنیای کسب

ها در جوامع فرهنگای مختلاف و در ارتبااط باا موضاوعاتی       شدن اجتماعی مربوط به تعامل انسان طورکلی، جهانی به

 (.1391باشد )غالمی،  مانند خانواده، مذهب، کار و تحصیال  می

 . بعد سیاسی3-1

نفاع بار    هاای یی  عناوان گاروه   ها قدرتمند شوند و بتوانند به شود که افراد و گروه شدن موجب می بعد سیاسی جهانی

هاای خاود قارار دهناد. در ایان بعاد از        هاا و خواساته   هاا، برناماه   ها تأثیر بگذارند و آنها را تحت تأثیر تصمیم دولت

 (.1381شدن است )میرمحمدی،  حکومت در فرایند جهانی شدن پرسش از نقش دولت و جهانی

توان از حاکمیت ملی، مرزهای ملی و امنیت ملی سخن گفت. فقادان اقتادار    شدن سیاست، دیگر نمی  در عصر جهانی

در حیطه جغرافیایی خاص، تأکیدی بر این واقعیت است که اقتادار، خصالت ارضای خاود را از دسات داده اسات.       

رو کرده و کشاورهایی کاه فاقاد ابازار الزم      های جدی روبه  ع ملی و امنیت ملی کشورها را با چالششدن، مناف جهانی

شدن، باعاث شاکنندگی     اند که مشارکت در روند جهانی اند، به این نتیجه رسیده برای دفاو از منافع و امنیت خود بوده

 (.1390گردد )حمیدی و سرفرازی،  پذیری آنان می و صدمه

 ظری. مبانی ن2

متغیرهاای زیاادی،   سوم اسات.    ترین مباحث اقتصادی در هزاره شدن و رشد اقتصادی یکی از مهم تأثیر متقابل جهانی

گاذاری،   توان به مخارج دولت، اشاتغال، سارمایه   دهند که ازجمله این متغیرها می رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می

شدن  نظری یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، جهانی یدرویکر باتورم، صادرا ، واردا  و... اشاره کرد. 

توانناد از امکاناا  تولیادی یکادیگر اساتفاده کارده و از        شدن، این است که کشورها مای  است. یکی از نتایج جهانی

سای علال   برای بررترتیب از سطح کارایی تولید و رفاه اجتماعی برخوردار شوند.  این انزوای تجاری خارج شوند و به

 و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، الگوهای فراوانی طراحی شده است.

کنند که هنوز ی  الگاوی نظاری ماورد     ( در تعمیم الگوی سولو با معرفی الگوی خود بیان می1992) 7لوین و رنلت

والً در قبول همگان، برای انجام کارهای تجربی وجود نادارد. الگوهاای نظاری موجاود نیاز متغیرهاایی را کاه معما        

 کند. اند، مشخص نمی الگوهای رشد یا مطالعا  تجربی استفاده شده

                                                                 
7. Levin and Renelt 



کناد. یکای از     گذاری آزاد و تقویت عوامل رشد کم  می شدن، به مفهوم باز بودن اقتصاد، به تجار  و سرمایه جهانی

زیت نسابی( اسات. در   های اقتصادی )با توجه به م ترین فعالیت سوی مطلوب ها به عوامل رشد اقتصادی، هدایت نهاده

هاا، باه    گاذاری  هاای نسابی اقتصااد و میازان اثربخشای سارمایه       شدن، منابع داخلی با توجه باه مزیات   فرایند جهانی

 شوند. های اقتصادی منجر می  ترین فعالیت مطلوب

ن باورند که انادازه  تا اقتصاددانان دیگر بر ای 8دهد. از آدام اسمیت تر پیوند می  آزادسازی، اقتصاد را به بازارهای بزرگ

تار، و   های با هزینة ثابات بازرگ   های بیشتر، امکان فعالیت تر دسترسی به دیدگاه بازار در رشد مؤثر است. بازار بزرگ

خاود باه ارتقاای      نوباه  بخشاد و باه   تر درنهایت رقابت را بهبود می کند. بازار بزرگ تر را فراهم می تقسیم کار مطلوب

دهند که پیوستگی با اقتصاد جهانی برای اقتصادهای کوچ  و ضعیف بسایار   نشان می کند. شواهد خالقیت کم  می

 (.1995بیشتر از اقتصادهای بزرگ دیگر نظیر هند و چین اهمیت دارد )ساچز و وارنر، 

شدن بر رشد اقتصاادی را ماورد بررسای قارار داده اسات، مطالعاه        گانه جهانی هایی که تأثیر ابعاد سه ازجمله پ وهش

شدن با رشاد اقتصاادی را ماورد     گانه جهانی لحاظ تجربی رابطه بین ابعاد سه باشد. این پ وهشگر به ( می2005هر )دری

شادن اقتصاادی و اجتمااعی رشاد اقتصاادی را       بررسی قرار داده است. نتایج این پ وهش نشان داده است که جهانی

 شدن سیاسی اثری بر رشد اقتصادی ندارد. افزایش داده و جهانی

گذاری مستقیم خاارجی   های مختلفی ازجمله آزادسازی تجار ، سرمایه  تواند از راه شدن در مفهوم کلی آن می جهانی

المللی، جریان اطالعا  و روابط سیاسی، بار رشاد اقتصاادی     های سرمایه، ارتباطا  فردی و گردشگری بین و جریان

 تأثیر بگذارد.

 صادی از طریق آزادسازی تجار شدن اقتصادی بر رشد اقت . تأثیر جهانی1-2

اقتصادی این اسات کاه تجاار  خاارجی       بین تجار  خارجی و رشد و توسعه  تفسیر اقتصاددانان کالسی  از رابطه

 شود: الملل به سه دسته تقسیم می تجار  بین  نظریه 9عاملی برای رشد اقتصادی است. از نظر هالمینت

 ای برای بازار؛ روزنه  . نظریه1

 نسبی ایستا؛  هزینه  . نظریه2

 وری پویا. بهره  . نظریه3

طور کامل و بهیناه   توسعه، به های صنعتی و کشاورزی در کشورهای درحال نخست به این معنی است که بخش نظریه 

توانند تولید را افزایش دهند و یا  ماازاد    تجاری، این کشورها می  اند، پس با گسترش رابطه مورد استفاده قرار نگرفته

  نشاده مانناد نیاروی    شود که منابع استفاده شدن اقتصاد باعث می لید ایجاد نموده و آن را صادر کنند. درواقع جهانیتو

 کار و زمین، مورد استفاده قرار گیرند و پس از تولید، کاالهای مازاد را صادر کنند.

های یادشده را افازایش   بخشهای تولید در  نگرش دوم این است که تجار ، بدون کاهش در مصرف داخلی، ظرفیت

های اقتصادی مازاد، کاالهای تولیدشده را صادر کنند. در مقابل صادر کردن ایان ماازاد تولیاد، کاالهاای      دهد و بخش

مزیات مطلاق آدام اسامیت اسات.       شود. این نگرش مطاابق باا نظریاه    های مورد نیاز وارد می صنعتی و دیگر فراورده

رش بازار و تقسیم کار اشاره دارد و از طریق بهباود فنااوری و تخصاص در تولیاد،     درواقع نگرش دوم بیشتر به گست

                                                                 
8. Adam Smith 

9. Hla Myint 



 شود که مشکل کمبودهای بازار داخلی حل شود. باعث می

هاا و   شود کاه از ظرفیات   بازار و تقسیم کار باعث می  وری پویا است؛ یعنی تجار  از طریق توسعه نگرش سوم، بهره

کاار افازایش یاباد و     وری نیاروی   شود و نوآوری در تولیاد ایجااد شاده و بهاره    بیشتری   آال  موجود استفاده ماشین

مناد شاوند )عاشاورزاده و     اقتصاادی بهاره    های فزایناده و توساعه   شود که کشورها از بازده درنتیجه تجار  سبب می

 (.1392همکاران، 

بیشاتر    اثر مستقیم تجار ، استفادهکند.  جان استوار  میل اثر تجار  را به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم تفکی  می

المللی و اثر غیرمستقیم آن مربوط به گساترش باازار کاالهاا و خادما ،      از عوامل تولید و کارایی بیشتر در سطح بین

وری و افزایش انباشت سرمایه است. وی درباره منافع حاصل از تجار  و تاأثیر آن بار رشاد     افزایش ابداعا  و بهره

کند که کشورها در تولید کاالهایی کاه عوامال تولیاد آن کاالهاا در آن      تجار  فرصتی ایجاد می اقتصادی معتقد است

توسعه کاه دارای بازارهاای کوچا  و     کشور موجود است، تخصص کسب کنند. همچنین تجار ، کشورهای درحال

اساتفاده از رواباط تجااری،    کناد و باا     های مقیاس اقتصادی مواجاه مای   باشند را با صرفه  های باالی تولیدی می هزینه

تاوان گفات اقتصااددانان     کلای مای   طاور  دهد. به ها را کاهش می های اقتصادی، هزینه صادرا  را افزایش داده و صرفه

 (.1392دانند )عاشورزاده و همکاران،  کالسی ، تجار  را عامل اصلی رشد اقتصادی می

کناد. آنهاا یا      جااری، رشاد اقتصاادی را تقویات مای     ( بر این باورند که سیاست آزادسازی ت1995ساچز و وارنر )

ای، و  ای، میازان مواناع غیرتعرفاه    ها برای کاالهای سرمایه شاخص ترکیبی از میزان آزادی تجاری برحسب نرخ تعرفه

 اند. شود( ایجاد کرده پرداخت بازار جبران می طور مستقیم با اضافه میزان وارونگی بازار ارزهای خارجی )که به

گذاری را بر رشد اقتصادی بررسی کرده است و نتاایج حااکی    بین باز بودن تجاری و نرخ سرمایه  ( رابطه1992دالر )

از آن بوده است که این دو متغیر با رشد اقتصادی، رابطه مثبتی دارند. وی همچنین شااخص ویا ه قیمات را کاه بار      

مبادلاه   های باال بارای کاالهاای قابال    ست که قیمتشود، معرفی و استدالل کرده ا مبنای عوامل تولید موجود تنظیم می

 ترتیب، او تأثیر زیاد آن را در رشد شناسایی کرده است.   این تر از واردا  است. به های حمایتی قوی مثابه سیاست به

تصااد  مستقیم بین باز باودن اق    گرنجر، وجود رابطه علیتهای تابلویی و آزمون  ( با استفاده از داده1996) 10هاریسون 

 و رشد اقتصادی را نشان داده است.

اند که آزادی تجاری برحسب سهم تجار  در درآمد با رشد بلندمد  اقتصادی  ( نشان داده1999) 11فرانکل و رومر

و معلاولی باین رشاد اقتصاادی و تجاار  را باا        علای مستقیم دارد. آنها توانستند امکان ایجاد روابط معکوس    رابطه

ار  و متغیرهای جغرافیایی توجیه کنند. این استدالل تأییدکننده الگوهاای اقتصاادی اسات کاه     های تج ترکیب مؤلفه

ای که امکان تأثیر شرایط جغرافیایی را در رشد نشاان دهاد،    دانند، اما روش ساده دسترسی به بازارها را عامل رشد می

 وجود ندارد.

 های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان مایهشدن اقتصادی بر رشد اقتصادی از طریق سر . تأثیر جهانی2-2

گذاری مستقیم خارجی بسیار گسترده است؛ مانند تسریع آهنگ رشد اقتصادی، ایجاد اشاتغال،   طیف اثرگذاری سرمایه

المللای، افازایش تحقیاق و توساعه      های تولید، تقویات و گساترش مناابع مهام ماالی و باین       انتقال فناوری و تکنی 
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(R&D12) ها، افزایش قادر  رقابات و رشاد فنااوری      وری، تأثیر بر واردا  و صادرا  و تراز پرداخت بهره، افزایش

 (.1385های داخلی )کمیجانی و قویدل،  ها و شرکت ملی و ظرفیت کار و رشد مؤسسه

 گاذاری را موتاور   حدی اسات کاه سارمایه    گذاری، در فرایند رشد و توسعه به لحاظ تاریخی نقش و جایگاه سرمایه به

های مستقیم خارجی تنها انتقال سرمایه نیست، بلکاه انتقاال فنااوری و     گذاری اند. سرمایه محرکه رشد اقتصادی نامیده

 المللی ضروری است. تولید بین  ها برای مشارکت در شبکه گذاری المللی است. این سرمایه دسترسی به بازارهای بین

هاای رشاد نکوکالسایکی مطار       بار در مدل ناخالص ملی نخستین و تولید گذاری مستقیم خارجی سرمایهارتباط میان 

شوند و بنابراین عقیده بار    زا درنظر گرفته می های رشد نکوکالسیکی، پیشرفت فناوری و نیروی کار، برون  شد. در الگو

کای منجار باه    مد  و از طریق افزایش سرمایه فیزی تواند تنها در کوتاه  می گذاری مستقیم خارجی سرمایهاین است که 

هاا رشاد    رشد اقتصادی کشور میزبان شود، اما در بلندمد  تأثیر بسزایی بار آن نادارد؛ زیارا باه عقیاده نکوکالسای       

 (.1956دهد )سولو،  کار و رشد فناوری رخ می بلندمد  تنها از طریق رشد نیروی 

شاود. در   زا تلقی مای  نوان ی  عامل درونع اند که در آنها فناوری به زا مطر  شده های رشد درون  ، نظریه1980از دهه 

گذاری داخلی از کارایی   نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایهزا فرض بر این است که  های رشد درون الگو

، سارمایه انساانی، نارخ ارز، عوامال     R&Dهای دیگری از قبیل  بیشتری برخوردار است. در این الگوها، تأکید بر کانال

شاود   از این طریق باعث رشد اقتصادی بلندمد  مای  گذاری مستقیم خارجی سرمایهرا  سرریز است که بیرونی یا اث

 (.1988؛ لوکاس، 1991، 13)گراسمن و هلپمن

واساطه انتقاال فنااوری منجار باه ایجااد        گذاری مستقیم خاارجی باه   زا، جذب سرمایه های رشد درون براساس نظریه

 شود. این خود، باعث رشد اقتصادی میوری در اقتصاد شده و  سرریزهای بهره

تواند اثرا  بیرونی مثبتای   می گذاری مستقیم خارجی سرمایههایی که از طریق آنها  ( کانال2000) 14هرمیس و لنسی 

دانند. نخست، کانال رقابتی که از طریاق آن رقابات باین نیاروی کاار و سارمایه باعاث         داشته باشد را چند عامل می

عنوان ی  کاتاالیزور کاه    گذاری مستقیم خارجی به وری این دو عامل شده و درنتیجه از سرمایه  هافزایش کارایی و بهر

نیاروی کاار و مادیران از طریاق آن آماوزش       های یادگیری کاه  شود. دوم، کانال کند، یاد می فرایند رشد را تسهیل می

شاود،   ل سرمایه منجر به انتقاال فنااوری مای   های ارتباطی که از طریق آن انتقا (. سوم، کانال1999، 15)دیملو بینند می

 16کنناد. فینادلی   هاای خاارجی مای    برداری از فناوری های داخلی سعی به کپی چهارم، اثر تقلید که براساس آن بنگاه

گذاری خاارجی   ( نقش غالب را برای فرایندهای مدیریتی و انتقال فناوری قائل است و معتقد است که سرمایه1978)

تواناد از طریاق     مای  گذاری مستقیم خارجی سرمایهطورکلی،  شود. به امل منجر به رشد اقتصادی میبه کم  این دو ع

 انباشت سرمایه فیزیکی و ایجاد سرریزهای دانش نقش مهمی در فرایند رشد اقتصادی ایفا کند.

ه سارمایه، فنااوری   دهناد  عنوان ی  عامل مثبت در رشد اقتصاادی، انتقاال   گذاری خارجی را به ها، سرمایه نکوکالسی 
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13. Grossman & Helpman   
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15. De Mello 

16. Findly  



 (.1391شود )فرزین و همکاران،   دانند که منجر به افزایش رفاه اجتماعی می پیشرفته و مدیریت کارآمد می

تواناد سارمایه اضاافی را بارای      ( مطر  کردند که وجود جریان سرمایه خارجی مای 1998) 17بورنسزتین و همکاران

تواند رشاد اقتصاادی را از طریاق سارریز داناش و       ان سرمایه میانداز محلی و انباشت سرمایه فراهم کند، و جری پس

گاذاری مساتقیم    لحاظ نظری ی  ارتباط تنگاتنگ میاان جاذب سارمایه    تأثیرا  کارایی بازار افزایش دهد؛ بنابراین به

 خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد.

 المللی گردشگری بینشدن اجتماعی بر رشد اقتصادی از طریق ارتباطا  فردی و  . تأثیر جهانی3-2

هاا، ورود گردشاگران خاارجی،     هاای شاغلی، توساعه زیرسااخت     های صنعت گردشگری مانند ایجاد فرصت ظرفیت

گذاری خارجی بر رشد اقتصاادی تاأثیر    افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی، افزایش صادرا  و افزایش امکان سرمایه

با درک موقعیت برتر صنعت گردشگری در الگوهای مختلاف توساعه   طلبد.  ای را می گذارد، که این امر توجه وی ه می

 (.1389رنانی و همکاران،   توان رشد اقتصادی کشورها را تقویت کرد )شریفی اقتصادی، می

کاار و   بار افازایش تعاداد نیاروی      کند که رشد اقتصاادی عاالوه   (، فرض می18ELGHفرضیه صادرا  منجر به رشد )

شود. با استناد به ایان فرضایه، فرضایه گردشاگری      وسیله توسعه صادرا  نیز حاصل می بهگذاری در اقتصاد،   سرمایه

 ، گرفته شده است، زیرا:TLGH)19منجر به رشد )

 شود؛ عنوان ی  منبع تأمین مالی، نوعی صادرا  جدید محسوب می المللی به . گردشگری بین1

هاای   آیاد، کاه مبناای بسایاری از پا وهش      شامار مای   بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به  . ی  عامل استرات ی2

اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته است که در بیشتر ماوارد، درساتی آن باه اثباا  رسایده و تنهاا تفااو  آن باا         

کناد. ایان نظریاه اساتدالل      کننده، آن را در کشور میزبان مصارف مای   صادرا  کاالها و خدما  این است که مصرف

کار، سرمایه، صادرا  و عوامل دیگر در آن کشاور اسات،    تنها تابعی از نیروی  ادی ی  کشور نهکند که رشد اقتص می

(، نخساتین  2002) 20تواند تحت تأثیر میزان گردشگر واردشده به آن کشاور نیاز باشاد. بااالگوئر و کاانتوال      بلکه می

ایان موضاوو معطاوف شاده اسات       پ وهشگرانی بودند که به این مفهوم اشاره کردند و از آن پس، توجه زیاادی باه  

 (.1389)شریفی رنانی و همکاران، 

هاای اقاامتی و نیاز درآمادهای      تواند تأثیر بسزایی در افزایش اشتغال، درآمدهای مرتبط با مکان صنعت گردشگری می

 ذارد.گ رو، گردشگری به دو صور  مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می دولتی کشورها داشته باشد؛ ازاین

 . اثر مستقیم1-3-2

ازآنجاکه گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از ایان صانعت بخشای از تولیاد ناخاالص داخلای       

گاذارد و از ایان طریاق     طور مستقیم بر رشد اقتصادی آن کشور تاأثیر مای   شود؛ بنابراین به کشور میزبان محسوب می

 ی سرشار ارزی برای کشورها و درنتیجه رشد اقتصادی باالتر باشد.تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمدها می

 . اثر غیرمستقیم2-3-2
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19. Tourism-Led Growth Hypothesis 

20. Balaguer and Cantavella 



شکل اثرا  سارریز   گذارد؛ زیرا اثرا  پویایی در کل اقتصاد را به صور  غیرمستقیم نیز بر رشد تأثیر می گردشگری به

هاای    ساایر بخاش   نق شود، فعالیات  این صور  که اگر گردشگری دچار رو  دهد. به و یا دیگر آثار خارجی نشان می

شاود؛ یعنای    کنناد، پویااتر مای    دهند و یا از محصول آن استفاده می اقتصادی که به این بخش، کاال یا خدمت ارائه می

جلو براناد   دنبال خود به ها را نیز به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل کند و سایر فعالیت تواند به گردشگری می

 (.1386ن، )طیبی و همکارا

اناد.   ( در پ وهشی به بررسی نقش گردشگری در رشد بلندمد  اقتصاادی اساپانیا پرداختاه   2002باالگوئر و کانتاوال )

تأییاد شاده اسات.     جمعای  همشود، با آزمون علیت و  بر اینکه گردشگری به رشد اقتصادی منجر می آنها مبنی  فرضیه

طاور   باه  1997تاا   1975هاای   ه رشاد اقتصاادی در اساپانیا در ساال    آمده توسط آنها نشان داده است کا  دست نتایج به

 المللی شده است. پایدار گردشگری بین  محسوس و مشهودی موجب توسعه

( اثر گردشگری بر رشد اقتصادی بلندمد  در یونان را با اساتفاده از روش علیات گرنجار در    2004) 21دریتساکیس

علی قاوی دوطرفاه،     برآورد الگو توسط آنها نشان داد که ی  رابطه بررسی کرده است. نتایج 1960-200دوره زمانی 

 المللی و رشد اقتصادی وجود دارد. بین درآمدهای حاصل از گردشگری بین

سااله باین    های تاابلویی در چهاار دوره زماانی پانج     ( در پ وهشی با استفاده از روش داده2005) 22سکیورا و کمپوز

طاور متوساط، کشاورهای گردشاگرمحور، نسابت باه        اناد کاه باه    تیجه دست یافتاه ، به این ن1999تا  1980های  سال

 کشورهای دیگر، رشد اقتصادی بیشتری دارند.

اناد. نتاایج    (، رابطه علی بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را در تایوان بررسی کرده2006) 23کیم و همکاران

ن گردشگری و رشد اقتصاادی در کشاور تاایوان وجاود     تعادلی بلندمد  بی  دهد که ی  رابطه این پ وهش نشان می

عبار  دیگر، در کشور تایوان، گردشگری و رشاد اقتصاادی، همادیگر را تقویات      دارد و این رابطه دوطرفه است؛ به

 کنند. می

 شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی از طریق جریان اطالعا  تأثیر جهانی .4-2

سرعت توسعه یافت. ایان   وارد بازار شد و به 1990فناوری جدید، در دهه عنوان ی   فناوری اطالعا  و ارتباطا  به

ها تفاو  اساسی دارد؛ به این معنی که تنها در حاوز  فعالیات خاود     دلیل عمومی بودن آن، با سایر فناوری فناوری به

ام اماور و افازایش   های اقتصادی و غیراقتصادی تأثیر بسازایی در تساهیل انجا    تأثیرگذار نیست، بلکه در تمام فعالیت

تواناد تولیاد، اشاتغال، درآمادهای صاادرا ،       وری و کارایی دارد. افزایش تولید فناوری اطالعا  و ارتباطا  می بهره

شادن اقتصااد، پیشارفت     دهد. شاید عامال اصالی تحقاق جهاانی     پذیری و رشد اقتصادی را افزایش  وری، رقابت بهره

ط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در فعالیت اقتصادی به حداقل های ارتبا فناوری اطالعا  باشد که هزینه

 رسانده، تولید را افزایش داده و درنهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.

 تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد:  فناوری اطالعا  و ارتباطا  از سه طریق می

 ولیدکنند  فناوری اطالعا  و ارتباطا ؛های ت وری کلیه عوامل در بخش . رشد بهره1

                                                                 
21. Dritsakis 

22. Sequeira & Compos 

23. Kim & et al. 



 . تعمیق سرمایه؛2

 کارگیری فناوری اطالعا  و ارتباطا . وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی دوباره و به . رشد بهره3

وری همة عوامال در صانایع تولیدکنناد       توجه بهره های انقالب فناوری اطالعا  و ارتباطا ، رشد قابل یکی از جنبه

العاده، ناشی از پیشرفت سریع فناوری در ایان بخاش      فناوری اطالعا  و ارتباطا  است. این رشد خارقمحصوال

  هاای رشاد ساریع فنااوری در ایان صانعت، رشاد ساریع قادر  محاسابه           ترین نمونه از صنعت بوده است. از مهم

اوری، معاادل رشاد ساریع    محصوال  جدید فناوری اطالعا  و ارتباطا  است. چنین سرعت باالیی در پیشرفت فن

خاود موجاب     نوباه  محصوال  فناوری اطالعا  و ارتباطا  است، که باه   وری کلیه عوامل در بخش تولیدکننده  بهره

 شود. وری همه عوامل اقتصاد می رشد بهره

کناد، جاذب ساطح بااالیی از      دیگری که فناوری اطالعا  و ارتباطا  از طریق آن به رشد اقتصادی کم  مای   جنبه

سرمایه توسط بخش فنااوری اطالعاا  و ارتباطاا  اسات کاه باعاث تولیاد محصاوال  جدیاد و کااهش قیمات            

گاذاری در بخاش فنااوری اطالعاا  و ارتباطاا ،       شود. افزایش سرمایه محصوال  فناوری اطالعا  و ارتباطا  می

ق سرمایه در فناوری اطالعا  و معنی تعمی شود که به باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان در این صنعت می

 ارتباطا  است.

سومین جنبه از تأثیر فناوری اطالعا  و ارتباطاا  در رشاد اقتصاادی، تاأثیرا  بلندماد  آن اسات کاه باا وجاود          

های فناوری اطالعا  و ارتباطا ، توانمنادی   بلندمد  بودن، تأثیر عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد. پیشرفت

هاای اجتمااعی    فعالیات    ریختن و سازماندهی دوباره تولید و توزیع محصوال ، خدما  و نحوه هم به بسیار باالیی در

هایی در امور و شایوه انجاام کارهاای تولیادی، خادماتی و اجتمااعی را        دارند. شایان توجه است که چنین دگرگونی

رساد محصاوال  فنااوری     نظار مای   باه ایام، ولای    پیشتر با ظهور موتورهای الکتریکی، تلفن و تلگراف، تجربه کارده 

تری ایجاد کنند. این تغییرا  به آسان شدن و سرعت یافتن انجام اماور و   بار تحوال  عمیق اطالعا  و ارتباطا ، این

 (.2003، 24وری اقتصادی کم  بسیاری خواهند کرد )گیانگ و همکاران افزایش کارایی و بهره

ق سرمایه مربوط به فناوری اطالعاا  و ارتباطاا  در فرانساه، باعاث     ( نشان دادند که تعمی2000) 25استیواو و لوی

 درصد شده است. 25/0افزایش رشد اقتصادی این کشور، از صفر به 

، اقدام به 1985-1999کشور با درآمد باال، در دوره زمانی  24توسعه و  کشور درحال 42( با بررسی 2002) 26پوجوال

وری کشورهای یادشده کرد. نتیجه پ وهش آنها نشان داده اسات کاه      بر بهرهبرآورد اثر فناوری اطالعا  و ارتباطا

دار و مثبات، ولای در    وری اقتصادی کشورهای با درآماد بااال، معنای    تأثیر فناوری اطالعا  و ارتباطا  بر میزان بهره

 معنی است. توسعه مثبت ولی بی کشورهای درحال

 شدن سیاسی بر رشد اقتصادی تأثیر جهانی .5-2

دهد. بدون ش ، بهبود روابط سیاسای در میاان    شدن سیاسی، گسترش روابط سیاسی بین کشورها را نشان می جهانی

شود که افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد. همچنین گسترش رواباط   کشورها، باعث رونق تجار  بین کشورها می

                                                                 
24. Qiang, et al. 

25. Estevao & Levy   

26. Pohjola 



مستقیم خارجی را افازایش داده و باه رشاد    گذاری  ها شده و جریان سرمایه سیاسی بین کشورها، موجب کاهش تنش

 شود. اقتصادی منجر می

 (.1997، 27اند )ساال شده  عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، شناخته ، متغیرهای سیاسی و نهادی نیز به1990از دهه 

وره زماانی  شادن بار رشاد اقتصاادی را بارای نیجریاه در د       گانه جهانی (، تأثیر ابعاد سه2012) 28فیدلیس و الوکایود

شدن اقتصادی و سیاسی، اثر مثبتای   اند. آنها نشان دادند که هر دو شاخص جهانی مورد بررسی قرار داده 2010-1970

 شدن اجتماعی تأثیری منفی بر رشد داشته است. بر رشد اقتصادی دارند. درعوض، در مطالعه آنها شاخص جهانی

 شدن بر رشد اقتصادی یاثرگذاری جهان محورهای(. نمودار 1نمودار شماره )

 
 شده توسط محقق منبع: مطالعا  انجام

 های تجربی . مروری بر پ وهش3

شادن مانناد آزادساازی     شدن و رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد جهاانی  شده درباره رابطه جهانی بیشتر مطالعا  انجام

عنوان ی  فرایند چندبعادی و فراگیار،    شدن به گیرند. درحقیقت جهانی گذاری خارجی را درنظر می تجاری و سرمایه

استفاده شاده   KOFشدن  های تجربی بیشتری است. در پ وهش حاضر از شاخص کالن و جدید جهانی نیازمند بررسی

 شدن بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. گانه جهانی بر این، تأثیر ابعاد سه و عالوه

                                                                 
27. Sala 

28. Fidelis and Olukayode 

کانالهایاثرگذاری
جهانیشدنبررشد

 اقتصادی

تأثیرجهانیشدن
اقتصادیبررشد

 اقتصادی

زکانالآزادسازیتجاریا  

ازکانالسرمایهگذاری
مستقیمخارجیوجریان

 سرمایه

تأثیرجهانیشدن
اجتماعیبررشد

 اقتصادی

ازکانالارتباطاتفردیو
 گردشگریبینالمللی

 ازکانالجریاناطالعات

تأثیرجهانیشدن
سیاسیبررشد

 اقتصادی

 ازکانالرونقتجارت

ازکانالافزایشجریان
سرمایهگذاریمستقیم

 خارجی



 شدن و رشد اقتصادی شده در مورد جهانی انجام های تجربی (. خالصه پ وهش1جدول شماره )

 شده در داخل کشور های انجام ا پ وهش الف

 روش پ وهشگر عنوان

محدوده مکانی 

و زمانی 

 پ وهش

 نتایج

شدن  آثار جهانی

تجار  بر رشد 

 اقتصادی در ایران

دادگر و 

 میدانی ناجی

1383 

روش 

حداقل 

مربعا  

 معمولی

 1379تا  1338

 ایران

شدن تجار  بر سطح تولید  ی این پ وهش از آثار مثبت جهانیها یافته

 .سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد

شدن  تأثیر جهانی

بر رشد اقتصادی 

 ایران

 ثانی لطفعلی

1385 

روش 

اقتصادسن

جی سری 

 زمانی

 1382تا  1362

 ایران

ابزار  ترین یکی از مهم  وسیله شدن به نتایج نشان داده است که جهانی

 خود، یعنی تجار ، بر رشد اقتصادی اثری مثبت دارد.

نقش  لیتحل

شدن در  یجهان

  هیجذب سرما

و رشد  یخارج

 یاقتصاد

ترابی و 

 محمدزاده

 ی اصل

1386 

- 

 2006تا  1980

کشور  35

 درحال توسعه

نتایج حاکی از وجود اثر مثبت جریان سرمایه مستقیم خارجی و 

رشد اقتصادی در کشورهایی است که از گذاری در پرتفوی بر  سرمایه

شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و  باالتری از جهانی  درجه

شدن برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در  های جهانی شاخص

شدن از اهمیت بیشتری برخوردار  تر جهانی پایین  کشورهایی با درجه

 است.

بررسی رابطه 

تجار  خارجی و 

اد بر باز بودن اقتص

 رشد اقتصادی ایران

امام وردی 

 و شریفی

1389 

تصحیح 

خطا 

(

VECM29

( و تابع 

العم عکس

 (IRFل )

 1386تا  1353

 ایران

نتایج حاکی از آن بوده است که تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد 

دار  عنوان متغیر جدید در کنار سایر متغیرها مثبت و معنی اقتصادی به

عنوان اثر  متوسط تعرفه واردا  به است. همچنین کاهش نسبت

گذاری تجاری بر رشد، رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشور  سیاست

 داشته و عالمت ضرایب برآوردشده متغیرها با تکوری سازگار است.

بررسی اثر 

گذاری  سرمایه

مستقیم خارجی بر 

رشد اقتصادی: 

های  تلفیق روش

فرزین و 

 ارانهمک

1391 

تلفیق 

های  روش

سیستم 

دینامی  

و 

 1386تا  1357

 ایران

گذاری مستقیم  نتایج این پ وهش، تأییدکننده اثر مثبت و معنادار سرمایه

 خارجی بر رشد اقتصادی است.

                                                                 
29. Vector Error Correction Model 



سیستم دینامی  و 

 اقتصادسنجی

اقتصادسن

 جی

گذاری  نقش سرمایه

مستقیم خارجی 

(FDI در رشد )

اقتصادی ایران 

( و 1387-1357)

بررسی رابطه متقابل 

 هاآن

استادی و 

 همکاران

1392 

روش 

اقتصادسن

جی 

آزمون 

علیت 

 گرنجر

 1387تا  1357

 ایران

نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و 

گذاری مستقیم  سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر روند جذب سرمایه

خارجی دارد و آزمون علیت گرنجر نیز وجود ی  رابطه متقابل میان 

 دهد. گذاری مستقیم خارجی را نشان می د اقتصادی و سرمایهرش

شدن  اثر جهانی

اقتصاد بر رشد 

اقتصادی با استفاده 

از روش 

 خودتوضیح برداری

رضوی و 

 فر سلیمی

1392 

روش 

خودتو

ضیح 

برداری 

VAR)) 

 1390تا  1357

 ایران

های آزادسازی تجاری و مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد  شاخص

 دی دارند.اقتصا

شدن  اثر جهانی

اقتصاد و تجار  

بر رشد اقتصادی 

مدل خودتوضیحی 

 برداری

عاشورزاده 

 و همکاران

1392 

مدل 

خودتو

ضیحی 

برداری 

(VAR) 

 1390تا  1357

 ایران

شدن اقتصاد تأثیر ناچیزی بر رشد اقتصادی دارد؛  مد  جهانی در کوتاه

توجهی بر رشد  لتواند تأثیر قاب شدن می اما با گذشت زمان جهانی

 اقتصادی داشته باشد.

  بررسی رابطه

شدن  جهانی

اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی: مطالعه 

موردی کشورهای 

منتخب منطقه 

خاورمیانه و شمال 

 آفریقا

صم جعفری

یمی و 

 بحرینی

1393 

روش 

اقتصادسن

جی 

آزمون 

علیت 

 گرنجر

 2010تا  1979

منتخبی از 

کشورهای 

منطقه 

خاورمیانه و 

 ریقاشمال آف

سویه از طرف   نتایج این تحقیق نشان داده است که، ی  رابطه علی ی 

شدن اقتصادی، و ی  رابطه علی  شدن سیاسی به جهانی جهانی

شدن اقتصادی، و  شدن اجتماعی به جهانی سویه از سوی جهانی ی 

شدن سیاسی به  طرفه از سوی جهانی همچنین ی  رابطه علی ی 

 ارد.شدن اجتماعی وجود د جهانی

 شده در خارج کشور های انجام ا پ وهش ب

 روش پ وهشگر عنوان

زمانی   محدوده

و مکانی 

 پ وهش

 نتایج

ذاری رابطه گ نتایج نشان داده است که رشد اقتصادی با نرخ سرمایه 1985تا 1976 - دالراقتصادهای 



توسعه  درحال

گرا آیا واقعاً  بیرون

سرعت رشد 

 بیشتری دارند

کشور  95 1992

 توسعه درحال

مبادله مانند  های باال برای کاالهای قابل مثبت دارد. همچنین قیمت

حمایت از واردا  است و با رشد اقتصادی رابطه   های قوی سیاست

 منفی دارد.

آیا تجار  باعث 

 شود؟ رشد می

فرانکل و 

 رومر

1999 

روش 

حداقل 

مربعا  

 معمولی

در ی  دوره 

 ساله زمانی پنج

 کشور 63

اری برحسب سهم تجار  در درآمد، با رشد بلندمد  آزادی تج

 ای مستقیم دارد.  اقتصادی رابطه

 تجار ، رشد و فقر

دالر و 

 کرای

2001 

- 

های آماری  داده

های  طی دهه

 1990و  1980

کشور  73

 توسعه درحال

های  گذاری اند که رشد تجار  و سرمایه آمده نشان داده دست نتایج به

تر اقتصادی ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین  ریعمستقیم خارجی با رشد س

 اند. شده، نرخ رشد اقتصادی باالتری را تجربه کرده اقتصادهای جهانی

بررسی تاثیر یکی از 

جنبه های جهانی 

شدن بر رشد 

 اقتصادی در آفریقا

 بالیامونه

2002 

روش 

رگرسیون

ی 

های  داده

 تابلویی

 1995تا  1975

کشورهای 

 آفریقایی

تأثیر مثبت و  سرمایه گذاری مستقیم خارجین داده است که نتایج نشا

رسد که آزادی  معناداری بر رشداقتصادی دارد. با این حال، به نظر نمی

های  دهد. یافته تجار  در کشورهای فقیر رشد اقتصادی را افزایش

تجربی موفق به اثبا  این فرضیه شد که باز بودن بیشتر موجب 

شود. در مقابل، شواهدی وجود  التر میهمگرایی به سمت درآمد با

المللی رشد اقتصادی را در  دارد که آزادی بیشتر برای تجار  بین

 .ی اول در کشورهای آفریقایی با درآمد باالتر افزایش داده است درجه

جهانی شدن و رشد 

اقتصادی در 

آیا  :آفریقای جنوبی

ما از تجار  و 

آزادسازی مالی 

 شویم؟ منتفع می

 لوتس

2002 
- 

 2000تا  1990

 آفریقای جنوبی

نتایج نشانگر این بوده است که از دیدگاه تجاری، مزایای حجم 

، تاثیر 1990باشد. در سال تجار  در رشد اقتصادی، نسبتا کم می

آزادسازی تجاری بر رشد بسیار بیشتر بوده است  به وی ه در مورد 

زاد، تأثیر کشورهای آمریکای التین که در آنها سیاستهای تجار  آ

قوی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین در کشورهای شرق آسیا 

تأثیر قوی بر رشد  سرمایه گذاری مستقیم خارجیآزادسازی جریان 

 .اقتصادی داشته است

آیا جهانی شدن بر 

رشد تأثیر دارد؟ 

مدارک و شواهدی 

از ی  شاخص 

 شدن  جدید جهانی

 درهر

2005 

روش 

های  داده

 تابلویی 

 2000تا  1970

 کشور 123

دهد.  شدن اقتصادی رشد را افزایش می اند که جهانی نتایج نشان داده

شدن اجتماعی نیز رشد  ر کمتر، جریان اطالعا  و جهانیاگر چه با اث

شدن سیاسی اثری بر رشد اقتصادی  برد، در حالی که جهانی را باال می

 .ندارد



رشد اقتصادی 

تحت تأثیر 

 شدن: جهانی

شواهدی از 

وتحلیل  تجزیه

 های تابلویی داده

زوآنگ و 

 کو

2007 

روش 

های  داده

 تابلویی

 2004تا  1991

کشور  56

 19 شامل

کشور 

یافته و  توسعه

کشور  37

 توسعه درحال

اثر مثبت  یشدن اقتصاد یکه جهان ه استبرآورد نشان داد جینتا

شته دای مورد بررسی ها کشور  در همه یبر رشد اقتصاد یتوجه قابل

 به دست آمده است. تر قویهند رابطه  و نیچ یحال برا نی. باااست

شدن  تأثیر جهانی

بر رشد اقتصادی 

مدل  تان:پاکس

 تصحیح خطا

 افضل

2008 

روش 

سری 

 زمانی

 2006تا  1960

 پاکستان

بلندمد  قوی بین   نتایج یکپارچگی نشان داده است که ی  رابطه

رشد اقتصادی، باز بودن تجار  و ادغام مالی وجود دارد و اقتصاد 

 مند خواهد شد. شدن بهره پاکستان قطعاً از فرایند جهانی

رابطه بین 

رشد  شدن، جهانی

اقتصادی و نابرابری 

 درآمد 

حشمتی و 

 لی

2010 

روش 

های  داده

 تابلویی

 2001تا  1995

کشور  61

یافته و  توسعه

 توسعه درحال

شدن، و ی  رابطه منفی  ی  ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و جهانی

 شدن وجود دارد. بین نابرابری درآمد و جهانی

رشد اقتصادی و 

شدن در  جهانی

 رومانی

سکو و موتا

 فیلیسچر

2011 

روش 

خودرگر

سیون 

برداری 

 نامقید

 2006تا  1972

 رومانی

نتایج حاکی از آن بوده است که اگر کشورها تمایل به حداکثر رساندن 

 رشد اقتصادی دارند، باید بیشتر جهانی شوند.

باز بودن تجار  و 

رشد اقتصادی در 

 ایران 

احمدی و 

 محبی

2012 

روش 

سری 

 زمانی

 2008تا  1971

 ایران

ند که باز بودن تجار  اثر مثبت ا هآمده نشان داد دست به جینتا

 دارد. رانیا ی دررشد اقتصاد بر یوجهت قابل

شدن و رشد  جهانی

اقتصادی در 

 نیجریه:

تحلیل  و تجزیه

 چندبعدی

فیدلیس و 

 الوکایود

2012 

روش 

رگرسیون 

چندمتغیر

ه و سری 

 زمانی

 2010تا  1970

 نیجریه

های  برآورد الگو نشان داده است که هر دو شاخص نتایج حاصل از

شدن اقتصادی و سیاسی اثرا  مثبتی بر رشداقتصادی در نیجریه  جهانی

شدن اجتماعی، تأثیری منفی بر رشد  که شاخص جهانی دارند، درحالی

شدن اثری مثبت بر رشد اقتصادی  داشته و شاخص ترکیبی جهانی

 دارد.

اثر آزادسازی 

تجاری بر رشد 

قتصادی کشورهای ا

توسعه:  درحال

مانی و 

 افضل

2012 

روش 

حداقل 

مربعا  

 معمولی

 2010تا  1980

 بنگالدش

نتایج نشان داده است که سیاست آزادسازی تجاری، با بهبود صادرا  

 شود. در کشور منجر به رشد اقتصادی باالتر می



مطالعه موردی 

 اقتصاد بنگالدش 

اثر متقابل تجار  

د المللی و رش بین

شواهدی  اقتصادی:

 از تحلیل تطبیقی

 بیلمن

2013 
- - 

های  توسعه، سیاست ها نشان داده است که در کشورهای درحال یافته

تجاری از لحاظ تحری  رشد هنوز هم از اهمیت زیادی برخوردارند، 

یافته از لحاظ تحری   ها در کشورهای توسعه که این سیاست درحالی

 باشند. رشد از اهمیت کمی برخوردار می

شدن و  جهانی

مشخصا  محلی 

رشد اقتصادی و 

 تغییرا  صنعتی

داث و 

 سودکام

2014 

- 
 2008تا  1978

 آلمان

و یکسان برای  نتایج پ وهش نشان داده است که ی  الگوی خاص

رشد مناطق مختلف در آلمان وجود نداشته است و مناطق مختلف، 

لکرد بسیار خوبی های رشد متفاوتی دارند و برخی از مناطق، عم مدل

که در برخی از مناطق دیگر، رشد صنایع کاهنده بوده  اند، درحالی داشته

 است.

شدن و  جهانی

 رشداقتصادی:

شواهدی از دو دهه 

از انتقال قدر  در 
CEE 

گرگال و 

 الچ

2014 

روش 

های  داده

 تابلویی

 2009تا  1990

کشور عضو  10

 اتحادیه اروپا

ه ابعاد اقتصادی و اجتماعی نتایج حاکی از این بوده است ک

معنادار و قوی بر رشد اقتصادی در   شدن تأثیری مثبت، جهانی

شدن سیاسی  که جهانی کشورهای مورد مطالعه داشته است، درحالی

 توجهی بر رشد اقتصادی نداشته است. تأثیر قابل

شدن، رشد  جهانی

اقتصادی، تجار  و 

تأثیر آن بر فقر 

روستایی با استفاده 

 CGEل از مد

ممون و 

 همکاران

2014 

روش 

الگوی 

محاسبه 

تعادل 

عمومی 

(CGE) 

 2009تا  2000

 پاکستان

شدن تأثیر مثبت بر کاهش فقر و  نتایج نشان داده است که جهانی

ها  های کوچ  و متوسط در روستا افزایش امکانا  برای رشد شرکت

و شدن منجر به کاهش نرخ تورم  داشته است و همچنین فرایند جهانی

گذاری مستقیم  دلیل افزایش جریان سرمایه های شغلی به افزایش فرصت

 شود. خارجی می

شدن و رشد  جهانی

اقتصادی؛ ترسیم 

ابعاد اقتصادسنجی 

 در نیجریه 

نواکانما و 

 آیبه

2014 

روش 

علیت 

 گرنجر 

 2012تا  1981

 نیجریه

دار بین  نتایج رگرسیون نشان داده است که ی  رابطه مثبت و معنی

کپارچگی مالی، توسعه منابع انسانی و باز بودن تجاری وجود دارد. ی

همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از آن است که ی  رابطه 

طرفه بین ادغام مالی و تشکیل سرمایه ثابت  علی و معلولی ی 

طرفه بین باز بودن تجاری و تشکیل  ناخالص، و ی  رابطه علی ی 

 دارد.سرمایه ثابت ناخالص وجود 

شدن  آیا جهانی

انداز قوی رشد  راه

اقتصادی است؟ 

تحقیق در مورد 

صادرا  غیر نفتی 

اکپوکپو و 

 همکاران

2014 

روش 

حداقل 

مربعا  

 معمولی

 2011تا  1970

 نیجریه

گذاری مستقیم خارجی بخش  نتایج نشان داده است که تغییر در سرمایه

  غیرنفتی داشته، همچنین معنا بر صادرا غیرنفتی، تأثیر مثبت و بی

تأثیر متغیر نسبت تجار  به تولید ناخالص داخلی، بر صادرا  

معنا بوده است. تأثیر متغیرهای تغییر در  غیرنفتی منفی و بی

گذاری مستقیم خارجی بخش تولیدی و نسبت تجار  به تولید  سرمایه



معنا بوده است.  ناخالص داخلی بر صادرا  بخش تولیدی، منفی و بی نیجریه

گذاری مستقیم خارجی بخش کشاورزی بر  تأثیر متغیر تغییر در سرمایه

صادرا  بخش کشاورزی، مثبت و معنادار بوده است و تأثیر متغیرهای 

نسبت تجار  به تولید ناخالص داخلی بر صادرا  بخش کشاورزی 

 منفی بوده است.

جهانی شدن، 

گذاری  سرمایه

مستقیم خارجی و 

رشد اقتصادی در 

مناطق های  بخش

جنوب صحرای 

 آفریقا

سایبو و 

 آکینبوبوال

2014 

الگوی 

خودرگر

سیون 

برداری 

(VAR) 

 2004تا  1986

کشور  12

منتخب جنوب 

 آفریقا

دلیل  ها در رشد اقتصادی واقعی در کشورهای موردمطالعه به نوسان

گذاری خارجی و تجار   های جریان سرمایه  عواملی فراتر از شوک

 باشد. می

 شدن و جهانی

 رشداقتصادی:

شواهد تجربی در 

 بررسی نقش کلی

صمیمی و 

  ساالرزاده

 آبادی جنت

2014 

روش 

گشتاورها

ی 

یاف تعمیم

ته 

(GMM) 

 2008تا  1980

کشور عضو  33

سازمان 

کنفرانس 

 اسالمی

داری بر رشد  شدن اقتصاد، تأثیر معنی نتایج نشان داده است که جهانی

این اثر مثبت، در  اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد و

های مالی  کار با سطح آموزش باالتر و سیستم کشورهای دارای نیروی

ها نشان داده است که تأثیر  تر است. همچنین یافته تر قوی یافته توسعه

شدن اقتصادی به سطح درآمد کشورها نیز بستگی دارد. درواقع  جهانی

درآمد، از  کشورهای با درآمد متوسط و باال، بیشتر از کشورهای کم

 شوند. مند می شدن بهره فرایند جهانی

شدن  تأثیر جهانی

 بر رشد اقتصادی

ینگ و 

 همکاران

2014 

روش 
FMOLS 

 2008تا  1970

کشورهای 

عضو انجمن 

جنوب شرق 

 آسیا

توجهی  شدن اقتصاد، تأثیر مثبت قابل نتایج نشان داده است که جهانی

عی تأثیر منفی بر رشد شدن اجتما بر رشد اقتصادی داشته است. جهانی

معنا بر  شدن سیاسی، اثری منفی و بی که جهانی اقتصادی داشته درحالی

 رشد داشته است.

 شده توسط محقق   منبع: مطالعا  انجام



صور  خالصاه   شدن و رشد اقتصادی به  شده درباره جهانی های تجربی انجام (، برخی از پ وهش1در جدول شماره )

شدن اقتصادی بر رشد اقتصادی در همه ماوارد باوده    ها نشانگر تأثیر مثبت جهانی این پ وهش آورده شده است. نتایج

ها، تأثیر مثبتای بار رشاد     شدن اجتماعی و سیاسی نیز در برخی از پ وهش شدن شامل جهانی  است. دیگر ابعاد جهانی

 اقتصادی داشته است.

 . معرفی الگوی اقتصادسنجی4

شادن   اقتصادی جهانی  اند، معموالً جنبه شدن و رشد اقتصادی پرداخته رسی رابطه جهانیهایی که تاکنون به بر پ وهش

اناد. همچناین بارای بررسای اثار       عنوان فرایندی چندبعادی توجاه کارده    شدن به اند و کمتر به جهانی را درنظر گرفته

گیرناد، مانناد شااخص بااز      ر میای که تنها ی  جنبه از فرایند را درنظ های ساده  شدن اقتصادی نیز از شاخص جهانی

 اند. ، استفاده کرده30بودن تجاری

بعدی( بار رشاد اقتصاادی، از     عنوان فرایندی کلی نه ی  شدن )به جهانی  پ وهش حاضر، با تالش برای بررسی رابطه

 استفاده کرده است. KOF31شدن  شاخص کالن و جدید جهانی

( در تعمایم  1992راوانی طراحی شده اسات. لاوین و رنلات )   برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، الگوهای ف

کنند که هنوز ی  الگوی نظری مورد قبول همگاان بارای انجاام کارهاای      الگوی سولو با معرفی الگوی خود بیان می

تجربی وجود ندارد. الگوهای نظری موجود نیز متغیرهایی را که معموالً در الگوهای رشد یا مطالعا  تجربی اساتفاده  

کنند. براساس مطالعه لوین و رنلت متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصاادی باه ساه گاروه کلای       اند، مشخص نمی هشد

 شوند: تقسیم می

شوند و شامل متغیرهایی که در الگوهای رشد لوین  ای از متغیرهایی که همواره در الگوهای رشد وارد می مجموعه. 1

 گذاری؛ د، مانند سرمایهباشن اند نیز می ( وجود داشته1992و رنلت )

اند، مانند نسبت مخارج دولات باه    های گذشته بر رشد تأثیر بسزایی داشته ای از متغیرهایی که در پ وهش . مجموعه2

 تولید ناخالص داخلی و...

 گاناه  شاود، کاه در اینجاا ابعااد ساه      گیری می . متغیری که در این مقاله معرفی شده و اثر آن بر رشد اقتصادی اندازه3

 شدن است. جهانی

کشاور منتخاب    14شدن و رشد اقتصادی، مادل زیار بارای     گانه جهانی بین ابعاد سه  منظور تشخیص رابطه بنابراین به

 شود: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی می

(1) 
LNGDPit= β1+ β2KOFit+ β3LFit+ β4INVit + εit  

 شر  زیر هستند: در الگوی موردنظر متغیرها به

GDPتولید ناخالص داخلی؛ : 

KOFشدن؛  : شاخص جهانی 

LF سال؛ 15کار، درصدی از کل جمعیت باالی  : نرخ مشارکت نیروی 

                                                                 
30. Openness ((Export+ Import) / GDP) 

31. KOF Globalization Index 



INVگذاری کل، درصدی از تولید ناخالص داخلی؛  : سرمایه 

εitجزء اخالل؛ : 

i ،t باشد یم یآمار های کشور و زمان داده انگریب بیترت به. 

 . متغیرهای موجود در الگو1-4

 (. متغیرهای مورداستفاده و تعریف آنها2جدول شماره )

عالماااااات  تعریف متغیر متغیر

 اختصاری

تولید ناخاالص داخلای باه    

 2005قیمت ثابت سال 
GDP (constant 2005 us $) 2005 GDP 

گذاری کل، درصدی  سرمایه

 GDPاز 
Total investment percent of GDP Investment 

نرخ مشارکت نیاروی کاار،   

درصد از کل جمعیات   (لک

 سال( 15باالتر از 

Labor force participation rate, total 

(% of total population ages 15+) Laborforc 

شااادن  شااااخص جهاااانی

 KOFاقتصادی 
KOF index of economic 

globalization 
EconomIc 

glObalization 

شااادن  شااااخص جهاااانی

 KOFاجتماعی 
KOF index of social globalization Social 

globalization 

شااادن  شااااخص جهاااانی

 KOFسیاسی 
KOF index of political globalization Political 

globalization 

 KOFالمللی پول و پایگاه اینترنتی مؤسسه  منبع: پایگاه اینترنتی بان  جهانی و صندوق بین

 . تولید ناخالص داخلی1-1-4

استفاده شده است. آمار مربوط به تولید ناخاالص   2005الص داخلی به قیمت ثابت سال در این پ وهش از تولید ناخ

 داخلی از پایگاه اینترنتی بان  جهانی گرفته شده است.

GDPit برای کشور : تولید ناخالص داخلیi ام در سالt.ام است 

 گذاری . سرمایه2-1-4

گاذاری از پایگااه اینترنتای صاندوق      مربوط باه سارمایه  گذاری به تولید ناخالص داخلی است. آمار  نسبت کل سرمایه

 المللی پول گرفته شده است. بین

INVitبرای کشور گذاری کل درصدی از تولید ناخالص داخلی،  : سرمایهi  ام در سالt .ام است 

 . نیروی کار3-1-4

باشند؛ شاامل تماام    فعال میساله و باالتر است که از لحاظ اقتصادی  15کار، نسبتی از جمعیت  نرخ مشارکت نیروی 

کنند که توسط پایگااه    شده، کار را برای تولید کاالها و خدما  عرضه می افرادی که در طول ی  دوره زمانی مشخص



 شود. اینترنتی بان  جهانی منتشر می

LFit :سال برای کشور  15کار، درصدی از کل جمعیت باالی   نرخ مشارکت نیرویi ام در سالt.ام است 

 گذاری در رشد اقتصادی تأکید شده است. کار و سرمایه سیاری از الگوهای رشد اقتصادی، بر نقش مؤثر نیروی در ب

 شدن . شاخص جهانی4-1-4

شادن )اقتصاادی،    بعاد اصالی جهاانی    3کاه   KOFشادن، از شااخص جدیاد      در این پ وهش برای نشان دادن جهانی

  بااالترین درجاه   100است؛  100تا  0ه است. مقیاس این شاخص گیرد، استفاده شد اجتماعی و سیاسی( را درنظر می

 دهد. شدن را نشان می جهانی

KOFitشدن کشور  : شاخص جهانیi ام در سالt.ام است 

 شدن بر رشد اقتصادی اشاره شده است. شدن و رشد اقتصادی: در قسمت مبانی نظری به اثر جهانی جهانی



 شدن های جهانی . اطالعا  کمی شاخص5

برای کشورهای منتخب منطقاه خاورمیاناه    KOFشدن اقتصادی  (. اطالعا  مربوط به شاخص جهانی3ول شماره )جد

 و شمال آفریقا
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 2014، سال KOF  منبع: پایگاه اینترنتی مؤسسه

 

 

برای کشورهای منتخب منطقاه خاورمیاناه    KOFشدن اجتماعی  (. اطالعا  مربوط به شاخص جهانی4) جدول شماره

 و شمال آفریقا

 ردیف کشور سال

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 میانگین

 1 اردن 08/59 4/59 74/59 61/59 15/60 8/59 33/61 42/61 58/62 42/62 43/61 1/59 09/64 78/60

 2 الجزایر 62/30 36/29 47/31 95/32 22/35 58/34 29/34 87/34 37/33 97/34 91/34 95/34 85/35 64/33

 3 امارا  11/81 47/81 91/80 66/81 04/81 44/81 88/81 78/82 68/81 59/81 55/81 69/81 91/77 28/81

 4 ایران 99/24 94/24 55/27 86/27 27/29 74/28 56/29 39/30 45/31 71/32 3/33 31/33 92/30 61/29

 5 بحرین 23/68 64/69 06/69 78/68 96/66 64 25/65 87/64 09/65 91/64 43/68 4/70 36/63 84/66

 6 تونس 9/39 01/41 41/41 99/41 86/42 62/42 87/42 77/41 99/41 36/42 98/41 4/40 63/39 59/41

 7 عربستان 7/69 25/70 74/72 6/72 48/73 26/73 06/72 79/72 22/73 54/72 08/72 65/72 37/69 05/72

 8 عمان 28/58 83/62 74/59 65/60 06/61 18/58 34/57 85/57 98/57 56/58 94/57 85/56 35/58 89/58

 9 قطر 38/62 08/64 67/64 53/66 29/67 87/65 59/65 19/65 14/65 09/65 2/66 88/64 61 91/64

 10 کویت 71/80 72/80 48/81 43/81 69/80 55/79 09/80 56/79 58/80 88/80 95/80 16/81 19/81 69/80

 11 لبنان 16/63 5/63 17/64 89/64 06/66 14/66 06/66 08/66 06/66 12/66 61/71 92/69 01/65 05/66

 12 راکشم 38/45 61/46 16/47 37/46 6/46 36/49 8/47 18/50 33/51 38/52 44/54 72/56 24/51 65/49

 13 مصر 09/42 71/42 29/43 47/42 92/43 43/45 58/45 68/45 68/46 59/46 52/45 52/42 31/45 44/44

 14 یمن 76/20 13/21 6/23 68/23 04/24 56/22 48/22 32/24 87/24 35/25 45/25 46/25 63/26 87/23

 2014، سال KOF  منبع: پایگاه اینترنتی مؤسسه

  



برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیاناه و   KOFشدن سیاسی  عا  مربوط به شاخص جهانی(. اطال5جدول شماره )

 شمال آفریقا

 ردیف کشور سال

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 میانگین

 1 اردن 17/82 3/83 73/82 54/83 79/84 3/85 3/85 8/58 08/86 58/86 86/86 86/86 33/87 12/85

 2 الجزایر 02/82 17/82 45/82 22/83 55/83 81/83 81/83 55/68 17/84 48/84 71/83 66/83 46/85 38/82

 3 امارا  43/47 43/47 12/47 19/48 87/47 12/48 71/49 34/51 66/52 16/53 46/54 27/55 4/54 55/50

 4 ایران 98/48 23/49 11/64 76/65 19/64 44/64 45/67 52/68 78/68 03/69 56/69 29/69 93/70 63/64

 5 بحرین 89/73 69/38 2/39 52/41 07/43 33/43 41/43 29/45 94/46 49/47 74/47 74/47 65/48 92/43

 6 تونس 48/83 46/86 53/85 83/86 72/86 47/86 29/78 57/87 05/87 3/87 89/86 68/84 47/87 44/86

 7 عربستان 68/57 02/58 28/57 02/58 28/57 61/57 35/58 2/60 87/60 61/61 34/62 34/62 33/52 76/58

 8 عمان 31/40 64/40 02/39 06/40 65/40 65/41 16/42 04/44 29/44 09/45 34/45 6/45 52/46 72/42

 9 قطر 53/42 03/43 03/43 08/44 04/44 34/46 72/64 83/72 49/73 33/73 13/75 36/74 39/74 33/59

 10 کویت 83/55 84/56 43/55 25/56 63/57 88/57 94/58 54/60 54/60 04/61 76/60 29/61 98/61 84/58

 11 لبنان 58/58 13/59 76/58 27/59 87/73 61/75 58/76 45/61 95/61 95/61 23/62 48/62 83/62 20/64

 12 کشمرا 92/79 7/48 43/85 99/85 45/87 92/47 75/88 55/89 72/88 25/89 78/89 54/89 51/89 42/87

 13 مصر 02/90 02/90 56/89 65/89 35/89 49/90 09/92 36/92 53/92 47/93 16/94 16/94 02/94 68/91

 14 یمن 72/38 98/38 98/38 34/56 01/57 04/59 38/62 32/62 32/64 59/66 52/65 79/66 95/67 30/57

 2014، سال KOF  منبع: پایگاه اینترنتی مؤسسه



 های پ وهش . یافته6

 (. بررسی پایایی متغیرهای مورداستفاده در برآورد الگو6ول شماره )جد

 نام متغیر آماره لوین، لین و چو سطح معناداری مرتبه تفاضل

I(0) 0049/0 58236/2- LN(GDP) 

I(0) 0140/0 19760/2- LF 

I(0) 0007/0 18617/3- INV 

I(0) 0000/0 51811/4- KOF(ECO) 

I(0) 0047/0 59790/2- KOF(SOC) 

I(0) 0000/0 0342/14- KOF(POL) 

 Eviews 6 افزار  منبع: محاسبا  تحقیق با استفاده از نرم

 شدن بر رشد اقتصادی گانه جهانی ابعاد سه تأثیر . خالصه نتایج برآورد الگو برای1-6

 شدن بر رشد اقتصادی گانه جهانی الگو برای ابعاد سهنتایج برآورد  . خالصه(7)شماره  جدول

 تغیرهام
الگوی بعد 

 اقتصادی

الگوی بعد 

 اجتماعی

الگوی بعد 

 سیاسی

الگوی 

شاخص 

 ترکیبی

عرض از مبدأ 

(c) 

412189/8 

(25065/73) 

736643/7 

(11765/47) 

986189/8 

(10526/46) 

352839/8 

(59897/76) 

گذاری  سرمایه

 (INVکل )

002793/0 

(310802/3) 

005710/0 

(752197/6) 

005430/0 

(038965/5) 

003040/0 

(334246/4) 

نرخ مشارکت 

 (LF)کار  نیروی

032037/0 

(17571/14) 

036024/0 

(64475/15) 

021952/0 

(535536/7) 

022911/0 

(43878/11) 

شاخص 

اقتصادی 

شدن  جهانی

(KOF) 

008287/0 

(663771/8) 
- - 

- 

 

شاخص 

اجتماعی 

شدن  جهانی

(KOF) 

- 
016170/0 

(406527/9) 
- - 

شاخص سیاسی 

شدن  نیجها

(KOF ) 

- - 
006388/0 

(234793/7) 
- 



 F 189/1181 5540/946 72653/98 168/1301آماره 

P-Value 000000/0 000000/0 0/000000 000000/0 

R2 991345/0 989223/0 624615/0 992137/0 

R2  991374/0 618288/0 988178/0 990506/0 شده تعدیل 

 Eviews6افزار  نرممنبع: محاسبا  پ وهش با استفاده از 

طور مختصار آورده شاده    شدن بر رشد اقتصادی به گانه جهانی (، نتایج برآورد الگو برای ابعاد سه7در جدول شماره )

ترتیاب باا ضارایب     شدن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باه  های جهانی بینیم شاخص گونه که در جدول می است. همان

گوناه کاه    تأثیر را بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب دارند. هماان  بیشترین 006388/0و  008287/0، 016170/0

شادن   شادن در کشاورهای ماورد مطالعاه، شااخص جهاانی       گانه جهاانی  های سه دهد، از بین شاخص نتایج نشان می

، اجتماعی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین تأثیر گسترش روابط اجتمااعی از طریاق ارتباطاا  فاردی    

هاای    اسات. در نظریاه    ای برخاوردار   جریان اطالعا  و نزدیکی فرهنگی، بر رشد اقتصادی در این کشاورها از ویا ه  

های اخیر، سرمایه اجتمااعی   جای سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی اشاره شده است و در سال جدید رشد اقتصادی به

عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مورد تأیید باوده و   که شامل اعتماد، افزایش روابط اجتماعی و... است، به

 تواند نقش بسزایی نسبت به سایر عوامل در رشد اقتصادی داشته باشد. می

 گیری و پیشنهادها . نتیجه7

شادن،   سوم است. جهانی  ترین مباحث ادبیا  اقتصادی در هزاره شدن و رشد اقتصادی یکی از مهم تأثیر متقابل جهانی

 ای برخوردارند. های فراوانی دارد که در میان آنها سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اهمیت وی ه اد و الیهابع

شدن بر متغیرهای اقتصاادی، اساتفاده    شدن برای بررسی اثر جهانی جهانی  برخالف سایر مطالعا  که از شاخص ساده

هاای اقتصاادی، اجتمااعی و     و زیرشااخص  KOFشادن   یگیری از شاخص جدید جهاان  اند، این پ وهش، با بهره کرده

باشاد،   دارتر می های انفرادی معنی ارائه و منتشر شده است و در مقایسه با شاخص KOF  سیاسی آن، که توسط مؤسسه

در هاای تاابلویی    و با استفاده از روش اقتصادسانجی داده  2000-2012زمانی   اثر آنها را بر رشد اقتصادی برای دوره

 ای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( برآورد کرده است.کشوره

 گیری . نتیجه1-7

 ها و نتایج پ وهش حاضر عبارتند از:  ترین یافته مهم

شدن اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقاه خاورمیاناه و شامال آفریقاا مثبات و معناادار        . اثر جهانی1

 است؛

بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه خاورمیاناه و شامال آفریقاا مثبات و معناادار       شدن اجتماعی . اثر جهانی2

 است؛

 شدن سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مثبت و معنادار است؛ . اثر جهانی3

ر رشاد اقتصاادی در کشاورهای    ترتیب بیشترین تأثیر را ب شدن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به های جهانی . شاخص4

 باشند. منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارا می

توان گفت، افزایش روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها با یکدیگر، منجر به بهبود رشد اقتصاادی   بنابراین می



خود را با یکدیگر گساترش داده و   باید روابط منظور افزایش رشد اقتصادی خود، می رو کشورها به شود؛ ازاین  آنها می

 ابعاد بهره گیرند.   شدن در همه از فرایند جهانی

 . پیشنهادها2-7

آمده، پیشنهادهای زیر برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شامال   دست براساس نتایج به

 شود: آفریقا ارائه می

شادن بیشاتر اسات پیشانهاد      شدن بر رشد اقتصادی از سایر ابعاد جهانی انی. با توجه به اینکه تأثیر بعد اجتماعی جه1

های الزم در راستای افازایش رواباط اجتمااعی باین کشاورها )توساعه ارتباطاا  فاردی از طریاق           شود، سیاست  می

 منظور افزایش رشد اقتصادی اعمال شود؛ گردشگری، افزایش جریان اطالعا  و...( به

هاای تعرفاه صاادرا  و واردا  باین کشاورها و بااز شادن         موانع تجار  و کاهش نارخ ها و  . کاهش محدودیت2

 منظور دستیابی به رشد اقتصادی باال؛ روزافزون مرزهای اقتصادی بین کشورها به

منظاور   المللای باه   های الزم برای ارتقای کیفیت کاالهای داخلی و توان رقابت آنها در بازارهای باین  . اعمال سیاست3

 به رشد صادرا  و رشد تولید داخلی کشورها؛ دستیابی

منظور افازایش   المللی و گسترش روابط سیاسی با کشورهای مختلف جهان به های بین . افزایش مشارکت در سازمان4

 رشد اقتصادی.
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