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 چكيده   
يافته و حتـی درحـال توسـعه     ت به عنوان موتور رشد و توسعه در بيشتر جوامع توسعه       تجار
و کاهش شديد موانع زمـانی و       " جهانی شدن "اخير با طرح پديده     های    در سال . باشد مطرح می 

به منظور ورود در بازارهای جهانی و بهـره منـدی از         ها    مکانی در داد و ستدهای جهانی دولت      
های مختلف اقتصادی، سياسی و حتـی        سازی توجه بيشتری را به يکپارچه    مزايای تجارت آزاد    

کالن مانند رشـد    های    ها بر متغيير   سازی بررسی تأثير انواع يکپارچه   . اند فرهنگی معطوف داشته  
ها مورد توجه بسياری از محققان اقتصادی نيز قـرار           اقتصادی کشورهای عضو، عالوه بر دولت     

  .گرفته است
  سازمان کنفرانس اسالمی  بـر        سازی  يکپارچها استفاده از مدل بادينگر تأثير       در اين مقاله ب   

ايـران، انـدونزی، مـالزی، ترکيـه، پاکـستان،          ( کشور منتخب اين سازمان      هشترشد اقتصادی   
نتايج حاکی . گيرد  مورد بررسی قرار می۱۹۹۴ـ۲۰۰۴در دوره زمانی ) مصر، عربستان و کويت   

 فرهنگی است که بر مبنـای       سازی  يکپارچهرانس اسالمی نوعی    است عليرغم آنکه سازمان کنف    
های اقتصادی شکل گرفتـه اسـت، امـا تجـارت      اشتراکات فرهنگی و ايدئولوژيکی و نه انگيزه    
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دارد، کـه   هـا      کشور مورد بررسی، تأثير مثبت و معنی داری بـر رشـد آن             هشتدرون گروهی   
ر در مقايسه با تجـارت کـشورهای فـوق بـا            البته با توجه به ضرايب بدست آمده ميزان اين تأثي         

 کـشور مـذکور زيـاد       هـشت  افتصادی ميـان     سازی  يکپارچهساير کشورها به دليل عدم تشکيل       
 و درآمـد    GDP نظير   سازی  يکپارچههمچنين بررسی دو شاخص مؤثر و مهم در ايجاد          . نيست

اين تحقيق   کشور مورد بررسی     هشتسرانه در ميان کشورهای اسالمی حاکی از آن است که           
توانـد تحقـق     به لحاظ دو شاخص فـوق ازتـشابه زيـادی برخـودار بـوده کـه ايـن امـر نيـز مـی                       

  . اقتصادی را ميان اين کشورها امکان پذير نمايدسازی يکپارچه
  

.JEL: F15, O11بندي  طبقه
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  مقدمه

. و ملـت هاسـت  هـا   بيانگر همکاری و تعامل بـسياری از دولـت   ,نگاهی گذرا به پيرامون
در روابط تجاری و به جـای آن مبـادالت همـه            ها    ن در حال گذار از مرحله جدال ملت       جها

امروزه سرعت تحوالت جهـانی بـه حـدی         . اقتصادی است های    جانبه و مشارکت در فعاليت    
به عنـوان   " جهانی شدن "پديده  . است که کمتر کسی توان پيش بينی تحوالت آينده را دارد          

يندی اشاره دارد کـه طـی آن مرزهـای اقتـصادی، سياسـی و               حرکتی پويا و دامنه دار به فرآ      
جهانی شـدن   . يابد فرهنگی رفته رفته کم رنگ تر و همزمان مبادالت بين المللی افزايش می            

ضمن بين المللی کردن بازارهـای جهـانی محيطـی رقـابتی را ايجـاد کـرده کـه در آن تنهـا                       
اخيـر  هـای     از ايـن رو در دهـه      . واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد بقـا خواهنـد داشـت          

گونـاگون متـأثر از اشـترکات اقتـصادی، سياسـی و حتـی              هـای     سـازی   يکپارچـه به  ها    دولت
فرهنگی و ايدئولوژيک روی آورده اند، تا از اين طريق اقتصاد خود را در مقابل مـشکالت                 
جهانی حفظ کنند و به مزيت رقـابتی در بازارهـای جهـانی دسـت يابنـد، مـسائل تجـاری و                      

گـذاری و رشـد را در درون     سـرمايه يقتصادی را در مقياس منطقـه ای حـل کننـد و ارتقـا            ا
 بـه بعـد شـاهد مـوج         ۲۰اين اهميت سبب گرديده است تا از پايـان قـرن            . منطقه ميسر سازند  

امروزه منطقه گرايی به سرعت در حـال رشـد و           .  منطقه ای باشيم   سازی  يکپارچهجديدی از   
توسعه و های   به سال۲۰پايانی قرن  های   از آنجا که سال۲۱قرن پيشرفت  است و با ورود به 

شود، يکپارچگی منطقه ای به موازات جهانی شدن در نظام            شناخته می " جهانی شدن "تعميق  
  .رود تجارت جهانی پيش می

هــای مناســب  در ايــن ميــان کــشورهای اســالمی نيــز بــه دليــل برخــورداری از  پتانــسيل 
های تجـاری و اقتـصادی اقـدام بـه تـشکيل             جهت گسترش همکاری  های بالقوه در     وظرفيت
هـای   ، شورای همکاری  ١)OIC(های گوناگون نظير سازمان کنفرانس اسالمی      سازی يکپارچه

البتــه . انــد نمــوده. . .  و ٣) اکــو(هــای اقتــصادی  ، ســازمان همکــاری٢)GCC(خلــيج فــارس 
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1. Organization of Islamic Conference 

2. Persian Gulf Cooperation Council 

3. Economic Cooperation Organization ( ECO) 
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هـای    شتر متوجـه بـه جنبـه       بيـ  OIC سـازی   يکپارچـه گردهمايی کشورهای اسالمی در قالـب       
فرهنگی و مشترکات ايدئولوژيک بوده است اما با توجه به موقعيت اقتـصادی ايـن                ،سياسی

کشورها و ربط وثيقی که بين مسائل اقتـصادی و مـسائل سياسـی و فرهنگـی ايـن کـشورها                     
سازی بر رشد اقتصادی کشورهای مـورد بحـث دارای            وجود دارد بررسی آثار اين يکپارچه     

در واقع هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثير روابـط تجـاری شـکل           . ويژه ای است  اهميت  
در چـارچوب يکپـارچگی سـازمان کنفـرانس         ) سـازی   يکپارچـه به عنـوان شـاخص      (گرفته  

باشـد بـه عبـارت     بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اين سـازمان مـی  ) OIC(اسالمی  
 کـه مبـانی مـشترک       سـازی   کپارچـه يديگر پرسش اصلی اين مقالـه آن اسـت کـه آيـا ايـن                

فرهنگی و ايدئولوژيکی آن بر ساير مبانی غالب بوده، و بين کـشورهايی شـکل گرفتـه کـه                   
عموماً در حال توسعه و يا کم توسعه يافتـه، بـه لحـاظ جغرافيـايی پراکنـده و از نظـر تعـداد                        

ت باشـد و    تواند به لحاظ اقتصادی نيز برای کـشورهای عـضو حـائز اهميـ               فراوان هستند، می  
تأثير مثبتی بر رشد کشورهای منتخب عضو اين سازمان داشته باشد؟ و از آنجا کـه در اکثـر             

های  منطقه ای که عموماً با انگيزه    های    سازی  يکپارچهتحقيقات انجام گرفته با در نظر گرفتن        
کـالن اقتـصادی ميـان کـشورهای عـضو شـکل            هـای     اقتصادی و در جهـت بهبـود شـاخص        

شـود، در ايـن        بر رشد اقتـصادی پرداختـه مـی        سازی  يکپارچهررسی اثر تشکيل    اند به ب   گرفته
 ايدئولوژيک که کشورهايی را با اشتراکات فرهنگی ومذهبی و نه           سازی  يکپارچهتحقيق از   

های تجاری   اقتصادی در کنار يکديگر قرار داده و زمينه ايجاد، تقويت و گسترش همکاری            
راهم آورده است، برای بررسی فـوق اسـتفاده خواهـد           و اقتصادی را ميان کشورهای عضو ف      

  .شد
تلفيقـی بـه   هـای   برای اين منظور با استفاده ازمـدل بـادينگر و بهـره گيـری از روش داده           

بررسی تأثير روابط تجاری شکل گرفته در چارچوب يکپارچگی سازمان کنفرانس اسالمی            
، پاکستان، کويت، عربـستان     ايران، مالزی، اندونزی، مصر   ( کشور اسالمی منتخب     ۸بر رشد   
  .  پرداخته خواهد شد۱۹۹۹۴ـ۲۰۰۴در دوره زمانی ) و ترکيه

پس از مقدمه، مبانی نظری، نگاهی به سـاختار  . اين مقاله از پنج بخش تشکيل شده است      
اقتصادی و تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی، مطالعات انجـام شـده، ارائـه               
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  . آمده است و در پايان جمع بندی و مالحظات ارائه شده استالگو وتجزيه و تحليل نتايج

  مبانی نظری. ۱

  و اشکال آن  ١سازی مفهوم يکپارچه. ۱ـ۱

الملل بوده که غالباً با عنـاوينی نظيـر هـم             اصطالحی رايج در تجارت بين     سازی  يکپارچه
معتقد اسـت کـه   ) ۱۹۶۱ (٢در اين رابطه باالسا   . رود پيوندی، همگرايی و ادغام نيز به کار می       

 اقتصادی پروسه ای جهت از ميان برداشتن موانـع تبعيـضی ميـان کـشورهای                سازی  يکپارچه
 ٣رهوسالوات. باشد عضو و يا تالش جهت تقليل دادن اين موانع ميان اقتصادهای ملی عضو می             

سـازی   دارد کـه نظريـه يکپارچـه        اقتـصادی بيـان مـی      سـازی   يکپارچهنيز در تعريف    ) ۱۹۷۵(
وعی سياست بازرگانی جهت کاهش يا حذف موانع تبعيض آميز بين کـشورهای             اقتصادی ن 

 اقتـصادی بـه ايجـاد يـک         سـازی   يکپارچـه دارد کـه     نيز بيان می  ) ۲۰۰۰ (٤گارلر. متحد است 
کنـد، کـه در آن       واحد اقتصادی بزرگتر از مجمـوع اقتـصادهای ملـی کـوچکتر اشـاره مـی               

و تجـارت خـارجی فعاليـت نمـوده و بـا            اقتـصادی   هـای     ها و جوامع ذی نفع در بخش       گروه
دهنـد، بـه ايـن منظـور         مالحظه نتايج مثبت آن، حوزه عمل و تصميم گيری را گسترش مـی            

شـود و     تجاری بر سر راه تجارت ميان اعـضای وابـسته برداشـته مـی             های    موانع و محدوديت  
ش تجاری، پولی و مالی ميان کـشورهای عـضو گـستر          های    همکاری و هماهنگی در فعاليت    

کشورهای عـضو در اشـکال متفـاوتی        های    سازی بسته به دامنه و عمق همکاری       يکپارچه  .يابد   می
  .وجود دارد

 اقتـصادی مقـررات ترجيحـی       سـازی   يکپارچـه ترين سطوح    ترين و ماليم   يکی از ابتدائی  
 اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری ميـان تمـام          سازی  يکپارچه اين سطح از     . است ٥تجارت

سـطح دوم منطقـه     . شـود    نسبت به تجارت با ساير کشورهای غير عضو مـی          کشورهای عضو 

____________________________________________________________________ 
 

1. Integration 

2. Balassa 

3. Salvatore 

4. Gurler 

5. Preferential Trade Agreement 
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. رود ای به شمار مـی  منطقههای  سازی يکپارچهباشد که متداول ترين شکل   می١ت آزاد تجار
شود ولی هر کشور      تجاری ميان اعضا حذف می    های    در اين سطح، تمام موانع و محدوديت      

در منـاطق آزاد    . کنـد  ای غيـر عـضو حفـظ مـی        عضو موانع تجاری خود را با سـاير کـشوره         
تجارت آزاد از صرف آزاد سازی تجارت ميـان         های    تجاری امروزه بسياری از موافقت نامه     

کاالهای کشورهای عـضو فراتـر رفتـه و اعـضا دامنـه تعهـدات خـود را بـه حـوزه تجـارت                        
ه  که در     شامل اتحاديه گمرکی بود    سازی  يکپارچهسطح سوم   . اند خدمات نيز گسترش داده   

هر نوع تعرفه يا موانع غير تعرفه ای ميـان اعـضا حـذف            ت آزاد تجاراين مرحله مانند مناطق     
در اين اسـت کـه تمـام کـشورهای عـضو             ت آزاد تجارشود، اما وجه تمايز آن با مناطق          می

تجـاری يکـسانی را نـسبت بـه کـشورهای غيـر عـضو اعمـال                 های    اتحاديه گمرکی سياست  
کپــارچگی نيازمنــد از دســت دادن بخــش بيــشتری از حاکميــت ملــی ايــن نــوع ي. کننــد مــی
تجاری مستقل را در سطح ملی های  بنابراين کشورهای عضو اختيار تدوين سياست   . باشد می

تجاری يکسانی را در قبال کشورهای غيـر        های    از دست داده و به اتفاق ديگر اعضا سياست        
قرار دارد که چيزی فراتر از اتحاديه       درسطح چهارم بازار مشترک     . گيرند عضو در پيش می   

گمرکی بوده و در آن تحرک آزادانه نيروی کـار و سـرمايه بـين کـشورهای عـضو وجـود                     
سطح آخر شـامل اتحاديـه اقتـصادی اسـت کـه کامـل تـرين و پيـشرفته تـرين شـکل                       . دارد

را پولی و مالی يکسانی     های    رود و در آن اعضا سياست       اقتصادی به شمار می    سازی  يکپارچه
اقتـصادی  هـای     در واقع در اين مرحله کشورهای عضو در سياسـت گـذاری           . کنند اتخاذ می 

در رويـه   . آورنـد  خود يا به رويـه همـاهنگی و سـازگاری و يـا بـه رويـه وحـدت روی مـی                     
هماهنـگ و سـازگاری را اتخـاذ        هـای     کننـد سياسـت    هماهنگی کشورهای عضو سـعی مـی      

ای عـضو بـه يـک سيـستم اقتـصادی تبـديل             نمايند، در حالی که در رويه وحـدت کـشوره         
کنند، که اين نهاد نماينـده تمـام    شوند و تصميم گيری را به يک نهاد فرا ملی واگذار می       می

اين سطح از يکپـارچگی اقتـصادی عـالوه بـر اينکـه نيازمنـد سـطح                 . کشورهای عضو است  
يی از تجـانس    بااليی از اراده سياسی برای نيل به يکپارچگی ميـان اعـضا اسـت، درجـه بـاال                 

  .٢طلبد کالن اقتصادی اعضا را نيز میهای  اقتصادی و همگونی شاخص
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   اقتصادیسازی يکپارچهاثرات رفاهی  .۱ـ۲

كند كه آزاد سازي تجارت با افزايش كارايي به بهبود توسعه و             نظريه تجارت تأكيد مي   
تجـاری  هـای     قنامهدر امضای تواف  ها    بنابراين يکی از اهداف دولت    . انجامد رفاه اقتصادي مي  

باشـد کـه     دستيابی به رشد و توسعه از طريق بهبود کارايی در نتيجه آزاد سازی تجـاری مـی                
بهتر است اين آزاد سازی به دور از تبعيض و با رعايت شرائط يکسان نسبت به هر کـدام از                    

 سـازمان تجـارت     يـك كـه در بنـد      "دولت كامله الوداد  "اعضا صورت پذيرد، مانند وضعيت      
 به آن اشاره شده است و در تحليل هاي نئوكالسيك نيز مورد حمايـت قـرار گرفتـه                   جهاني

  .است
رويكــرد "٢بهينــه دوم" بــه مثابــه ١در واقــع بايــد گفــت كــه توافقــات تجــاري منطقــه اي 

  . شوند آزادسازي تجاري محسوب مي
اي    همچنين برخي معتقدند كه امتيازات و ويژگي هاي مثبت يك پيمان تجاري منطقـه             

ايد متضمن وجود شرائطي باشد كه بر اساس آن آثار ابـداع تجـاري و سـاير اثـرات مثبـت                     ب
ناشي از شكل گيري يكپارچه سازي اقتصادي نظير افزايش در بهره وري كه به دليل ايجـاد                 
رقابت و برخورداري از صرفه هاي مقياس ايجاد شده توسط آثـار انحـراف تجـاري  پيمـان                   

 اقتـصادی   سـازی   يکپارچهبه طور كلي اثرات رفاهی      . رار نگيرد هاي منطقه اي مورد تهديد ق     
  .باشد در دو سطح آثار رفاهی ايستا و آثار رفاهی پويا قابل تفکيک می

  آثار رفاهی ايستا. ۱ـ۲ـ۱

شـود، بـر حـسب دو         گمرکی مطرح می  های    آثار رفاهی ايستا که بيشتر در قالب اتحاديه       
  . باشد  قابل بررسی می٤"انحراف تجارت" و ٣"ايجاد تجارت"مفهوم 

افتد که واردات با هزينه کمتر و ارزان تر از سـوی سـاير                 ايجاد تجارت زمانی اتفاق می    
اعضای اتحاديه، جانشين برخی از توليدات يک کشور عضو گردد، با اين فرض که قبـل و                 

بـا  در ايـن صـورت      . بعد از تشکيل اتحاديه گمرکی اشتغال کامل منابع توليدی حاکم باشـد           
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وجود اين جانشينی رفاه تمام کشورهای عضو با توجه به مزيت نسبی و در نتيجـه تخـصص                  
گمرکی مولـد تجـارت سـبب       های    همچنين بايد گفت که اتحاديه    . يابد   در توليد افزايش می   

بـه  (شوند، زيرا بخشی از افزايش در درآمد حقيقی          افزايش رفاه کشورهای غير عضو نيز می      
  .صرف واردات بيشتر از ساير کشورها خواهد شد) ر توليددليل افزايش تخصص د

   اثرات رفاهی پويا.۱ـ۲ـ۲

تواننـد بـا     عالوه بر آثار رفاهی ايستا کـه در بخـش قبـل بـه آن پـرداختيم، کـشورها مـی                   
ايـن منـافع بـا    . های اقتصادی از منافع پويای آن نيـز برخـوردار شـوند         سازی تشکيل يکپارچه 

مقياس، تشويق سرمايه گذاری و استفاده مطلـوب        های    رفه جويی توجه به افزايش رقابت، ص    
شـود کـه در ادامـه بـه توضـيح بيـشتر               تر از منابع و در نتيجه رسيدن به رفاه باالتر حاصل می           

  .پيرامون هر کدام از موارد فوق خواهيم پرداخت

  افزايش رقابت)الف

ــای    ــت پوي ــرين منفع ــهبزرگت ــازی يکپارچ ــای  س ــزايش رق ه ــصادی، اف ــان  اقت ــت مي اب
سازی اقتصادی و  در صورت شکل گيری يکپارچه. باشد توليدکنندگان کشورهای عضو می 

حذف موانع تجاری ميان کشورهای عضو توليدکنندگان هر کشور يا بايد به رقابت کارا بـا                
تمايل به رقابـت بيـشتر منجـر بـه          . ساير کشورهای عضو بپردازند و يا تجارت را ترک کنند         

شـود کـه ايـن خـود          های جديد و بهبود کارايی فنی می       ستفاده از تکنولوژی  افزايش انگيزه ا  
بـه نوبـه خـود منجـر بـه کـاهش            هـا     توسعه اقتصادی را به دنبال دارد، همچنـين ايـن فعاليـت           

های توليد خواهد شد و لذا مصرف کنندگان داخلی از کاالهايی ارزانتر و بـا کيفيـت                  هزينه
  .بهتر منتفع خواهند شد

   ١های مقياس ويیصرفه ج) ب

سازی اقتصادی امکان ايجاد مقياس اقتصادی از طريق بزرگتـر شـدن             با تشکيل يکپارچه  
های ناشی از مقياس در  سازی، صرفه  در صورت برقراری يکپارچه   . بازارها فراهم خواهد شد   

فتد که انحصاری بوده و قبل از تشکيل يکپارچگی نتوانسته اند بـه انـدازه                ا صنايعی اتفاق می  
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...سازي كشورهاي عضو  بررسي تأثير يكپارچه

  .بهينه بنگاه دست يابند
بايد به اين نکته نيز توجه داشت که حتی يـک کـشور کوچـک خـارج از اتحاديـه نيـز                      

تواند بر کوچک بـودن بازارهـای داخلـی خـود غلبـه کنـد، و بـا صـدور کـاال بـه سـاير                            می
  . های مقياس در زمينه توليد دست يابد جويی کشورهای جهان به صرفه

  ١ذاریگ تحريک و تشويق سرمايه) ج

 زمينه الزم برای ايجاد بازارهايی بزرگتـر بـه همـراه            سازی  يکپارچهاز آنجا که با تشکيل      
گردد، اين امر خود سبب تشويق سرمايه گذاری با انگيزه کـسب             رقابتی فشرده تر فراهم می    
شـود تـا تحـرک        باعـث مـی   ها    شود عالوه بر اين تشکيل اتحاديه       سود از چنين بازارهايی می    

با سهولت بيشتری فراهم شود که ايـن امـر خـود سـبب              ) سرمايه و نيروی کار   (ليد  عوامل تو 
خواهد شد تا سرمايه و نيروی کار هر کدام به جائی انتقال يابند که بازده بيـشتری نصيبـشان                   

  .شود در نتيجه ريسک سرمايه کاهش و سرمايه گذاری افزايش خواهد يافت  می

  رسيدن به رشد و رفاه باالتر) د

اقتـصادی افـزايش سـطح رفـاه        هـای     شود کـه هـدف نهـايی از فعاليـت           ره گفته می  هموا
 درباره رفـاه    ٢رتوادر تعريف پ  . باشد، اما بايد گفت که رفاه مفهومی پيچيده و مبهم است           می

شـود،    شود که افزايش در رفاه فرد منجر به افزايش در رفاه اجتمـاعی مـی        اجتماعی گفته می  
  ٣. هيچ کس کاهش نيابدتنها در صورتی که رفاه 

تواننـد رفـاه را      ای مـی   دهد که توافقات تجاری منطقـه      نتايج تحقيقات اقتصادی نشان می    
  : پذيرد افزايش دهند که اين تأثير گذاری از طرق زير صورت می

  مقياسهای  ـ افزايش در ميزان کاالهای توليدی به دليل بهره مندی از صرفه
از طريـق حـذف يـا کـاهش         (الهای داخلـی و خـارجی       ـ تغيير در ميزان تبعيض ميان کا      

  )های تعرفه نرخ
  ـ توزيع مجدد درآمد ميان کشورهای عضو 
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  ـ توزيع مجدد درآمد در داخل هر کدام از کشورهای عضو
غالباً رفاه بالقوه به صورت تغيير در ميزان کاالی توليد شده و يا تغيير در توزيع آنهـا در                   

پذيرد   توزيع مجدد منابع صورت می     سازی  يکپارچهکه در نتيجه    از آنجا   . شود  نظر گرفته می  
گمرکـی امکـان انجـام توليـد در يـک مقيـاس             هـای     و به دليل حذف موانع تجاری و تعرفه       

يابد، چرا که با توليد بيشتر کاالها و خدمات            گردد، رفاه بالقوه افزايش می     تر فراهم می   وسيع
کنندگان کـشورهای     بيشتری در اختيار مصرف    محصول) مقياسهای    در نتيجه وجود صرفه   (

گيرد و تعداد بيشتری از مردم در وضعيت بهتری قرار خواهنـد              قرار می  سازی  يکپارچهعضو  
تواند منجر بـه گـسترده شـدن دامنـه            ميان کشورها می   سازی  يکپارچههمچنين ايجاد   . گرفت
ر رفاه بـالقوه اعـضاء      کنندگان کشورهای عضو شود و از اين طريق نيز ب          مصرفهای    انتخاب

غالباً محدوديت در مصرف کاالها بيانگر تبعيض در قيمت کاالهای داخلی        . گذار باشد  تأثير
کننـدگان بيـشتر از کاالهـای داخلـی و           شوند که مـصرف    سبب می ها    تعرفه. و خارجی است  

کمتر از کاالهای خارجی استفاده کنند، اما حذف تعرفه کاالها ميان کشورهای عضو باعث              
هـای    تر شدن دامنـه انتخـاب      از ميان برداشتن تبعيض قيمتی ميان کاالها شده و سبب گسترده          

  .کنندگان نيز خواهد شد  مصرف
در . شـود   همچنين رفاه بالقوه به صورت بهبود در تخصيص منابع نيز در نظـر گرفتـه مـی                

روی تحـرک آزادانـه نيـ     ) به خصوص بازار مشترک   ( اقتصادی   سازی  يکپارچهنتيجه تشکيل   
پذيرد که منجر به اسـتفاده کـاراتر از منـابع و بهبـود در تخـصيص          کار و سرمايه صورت می    

تواند از اين منظر نيز بر رفاه بالقوه اعضاء تأثيرگـذار             می سازی  يکپارچهشود بنابراين     آنها می 
  .باشد

ناشـی از   هـای     توان گفت که افزايش رقابت، بهره بـرداری از صـرفه جـويی             در واقع می  
هـای    ياس، تحريک و تشويق سـرمايه گـذاری و بهبـود کـارايی فنـی توليـد کـه از پيامـد                     مق

باشد، سبب انتقـال منحنـی امکانـات توليـد            ميان کشورهای عضو می    سازی  يکپارچهتشکيل  
  .دهد   شود و در واقع نرخ رشد اقتصادی را افزايش می  می



...سازي كشورهاي عضو  بررسي تأثير يكپارچه

   و رشد اقتصادیسازی يکپارچه ۱ـ۳

١)RIA(ی  ای منطقـه  سـازی  يکپارچـه مربـوط بـه   هـای   امـه افزايش اهميـت  موافقـت ن  
 و  

 از مهم ترين عوامل گسترش تجارت       ۱۹۹۰در دهه   ها    سازی  يکپارچهافزايش قابل توجه اين     
تری از   تکامل کشورهای اروپايی در قالب اتحاديه اروپا با سطح عميق         . بين الملل بوده است   

، تشکيل بازار   ٢)NAFTA(آمريکای شمالی   ، ايجاد موافقت نامه تجارت آزاد       سازی  يکپارچه
، احيای دوباره ترتيبات قـديمی ماننـد آسـه آن           ٣)MERCOSUR(مشترک آمريکای جنوبی    

)ASEAN(و موج جديـد ترتيبـات تجـاری دو جانبـه شـامل کـشورهای آمريکـای التـين                    ٤ 
ه اين  در حال حاضر بيشتر کشورهای جهان به دليل اهميتی ک         . هايی از اين پديده هستند     مثال

هـای    ترتيبات در مواجـه بـا پديـده جهـانی شـدن دارنـد، حـداقل در يکـی از موافقـت نامـه                       
ــه ــازی يکپارچ ــیس ــضو م ــن      ع ــب اي ــانی در قال ــارت جه ــوم تج ــک س ــداقل ي ــند و ح باش

 و به دنبال آن برخورداری از       سازی  يکپارچهازآنجا که تشکيل    . شود  انجام می ها    نامه موافقت
مقيـاس، کـاهش و يـا    هـای   های داخلـی و بهـره منـدی از صـرفه         مزايايی نظير گسترش بازار   

گمرکی به صورت مشترک و ايجاد تجـارت آزاد، بهـره منـدی از اثـرات          های    حذف تعرفه 
کالن اقتصادی نظير رشد    های     تواند متغير    می. . . سرريز، جريان آزاد سرمايه و نيروی کار و       

 اقتـصاددانان و انديـشمندان را در        را هدف قـرار دهـد، لـذا ايـن موضـوع توجـه بـسياری از                
اخير به خـود جلـب کـرده اسـت بـه گونـه ای کـه هـر کـدام از يـک منظـر تـأثير                 های    سال

در ادامـه بـه   . انـد   اقتـصادی را بـر رشـد مـورد بررسـی قـرار داده       سازی  يکپارچهگيری   شکل
  .پردازيم تعدادی از اين نظرات می

ای بـه طـور بـالقوه     سـازی منطقـه    رچـه  معتقد است کـه اثـرات پويـای يکپا         ٥)۱۹۹۷(والز  
 .بزرگتر از اثرات ايستای آن است

ای را بر درآمـد و سـطح          تأثيرات انواع مختلف ترتيبات منطقه     ٦)۱۹۹۸(پوگا و وينابلس    
آن دو ترتيبات جنوب ـ جنوب و ترتيبات شمال ـ شمال را در   (رفاه مورد بررسی قرار دادند 
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هـای    و اين گونه بيان داشتند که اگرچـه آزادسـازی         ) توسعه صنعتی مورد آزمون قرار دادند     
عـضو  هـای      بر رشد کشور   سازی  يکپارچهيک جانبه سودمند است اما منافعی که از ترتيبات          

آنها همچنين معتقـد بودنـد کـه ترتيبـات شـمال ـ       . شود احتماالً بيشتر خواهد بود  حاصل می
بت به ترتيبات جنـوب ـ جنـوب    جنوب تأثير بيشتری را بر رشد کشورهای درحال توسعه نس

  . خواهد داشت
کنند که ترتيباتی که دربردارنده حـداقل يـک شـريک            آنها در جای ديگر نيز اشاره می      

  ١.تواند رشد را افزايش دهد توسعه يافته باشد می
وی ايـن سـؤال را      . دارد  نظری بر خالف پوگا و وينابلس بيان می        ٢)۱۹۹۸ (يسوامواکيد

شـوند رشـد     يـک جانبـه وارد مـی      هـای     شورهايی که در آزاد سازی    کند که آيا ک    مطرح می 
 منطقـه ای  سـازی  يکپارچهسريع تری را نسبت به کشورهايی خواهند داشت که در توافقات         

دارد کـه رشـد اقتـصادی در         خود ايـن نتيجـه را بيـان مـی         های    شوند؟ وی با بررسی    وارد می 
کـشورهايی بـوده اسـت کـه درگيـر          انـد بيـشتر از       کشورهايی كه به آزادسازی روی آورده     

ــات  ــدهســازی يکپارچــهتوافق ــد  ش ــک   . ان ــا عــضويت در ي ــه تنه ــت ک ــين وی درياف همچن
  ٣. سبب رشد نخواهد شدسازی يکپارچه

 و رشـد را از کانـال آزادسـازی          سـازی   يکپارچـه دسته ديگری از مطالعـات رابطـه ميـان          
. باشد عضاً متفاوت با يکديگر می    نيز ب ها    نتايج اين بررسی  . اند تجارت مورد بررسی قرار داده    
دارند کـه آزادسـازی تجـاری منجـر بـه افـزايش بهـره وری                 برخی از اين تحقيقات بيان می     

عوامل توليد اقتصاد از طريق دستيابی به تکنولوژی جديد، افـزايش در کـارايی و در نتيجـه                  
تحقيقات بـر   اين دسته از    . شود گردد و از اين طريق سبب تحريک رشد می         رقابت بيشتر می  

 تـوان بـه       بـرای مثـال مـی     . (کننـد  رابطه مستقيم ميان آزادسازی تجـارت و رشـد تأکيـد مـی            
  .)اشاره کرد) ۱۹۹۳(و مطالعه ادواردز ) US ITC) ۱۹۹۷انجام شده توسط های  بررسی

دارند که ارتبـاط مـستقيم ميـان          بيان می  ٤)۱۹۹۲(ين و رنلت    ااما در مقابل افرادی نظير لو     
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جــارت و رشــد چنــدان قــوی نيــست امــا آزادســازی از طريــق تــأثير بــر روی  آزادســازی ت
گذاری سبب افزايش رشد خواهـد شـد و بنـابراين آنـان معتقـد بـه يـک رابطـه غيـر                        سرمايه

  . مستقيم ميان دو متغير فوق الذکر بودند
کنـد و بيـان        نيز بررابطه غير مستقيم تجـارت آزاد و رشـد تأکيـد مـی               ١)۱۹۹۶(بالدوين  

تجاری چه در داخـل و چـه در بـين کـشورها سـبب               های    رد که کاهش در محدوديت    دا می
شـود کـه خـود منجـر بـه            باالتر سرمايه گذاری و افزايش بازدهی سرمايه می       های    ايجاد نرخ 

ای هستند   وی با فرض آنکه کاالهای قابل تجارت، کاالهاي کارخانه        . گردد رشد درآمد می  
دارد که تجارت آزادانه سبب افزايش تقاضا برای کاالهای          باشند اظهار می   که سرمايه بر می   

افـزايش نـرخ بازگـشت سـرمايه        . يابد   ای شده و در نتيجه بازدهی سرمايه افزايش می         سرمايه
فرضـی  . منجر به سرمايه گذاری باالتر شده که خود رشد درآمد را به همراه خواهد داشـت               

د بعدها مورد انتقاد قرار گرفت چـرا کـه در           را که وی با استفاده از آن نتيجه گيری کرده بو          
بيشتر کشورهای مورد بررسی کاالهای قابل تجارت لزوماً کاالهـای کارخانـه ای نبودنـد و                

 به بعد سهم توليدات کارخانـه ای در کاالهـای تجـاری افـزايش يافـت و                  ۱۹۹۹تنها از سال    
را در تجـارت آنهـا بـا        همچنان در بسياری از کشورها توليدات مواد غذايی بـاالترين سـهم             

تواند بيانگر افزايش در تقاضا بـرای        بنابراين تجارت آزادانه لزوماً نمی    . ساير کشورها داشت  
  ٢.ای باشد کاالهای سرمايه

 بر رشد اقتصادی    سازی  يکپارچهتوان دريافت که تأثير      با توجه به نظرات مطرح شده می      
 و سازی يکپارچهابطه مشخصی ميان توان گفت ر متفاوتی قابل بررسی است و می از مجاری

 ،توافقات شـمال ـ شـمال    (سازی يکپارچهرشد وجود ندارد و عموماً با بررسی انواع مختلف 
گونـاگونی توسـط   هـای   نتيجـه گيـری  ) توافقات جنوب ـ جنوب و توافقات شمال ـ جنـوب   

  .محققان صورت پذيرفته است
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ازمان کنفرانس  نگاهی به ساختار اقتصادی و تجاری کشورهای عضو س.۲
  اسالمی

ای و   فرامنطقههای     به عنوان يکی از بزرگترين سازمان      ١)OIC(سازمان کنفرانس اسالمی    
گيرد  جنوب ـ جنوب قرار می های  شود و در زمره همکاری  المللی محسوب می نهادهای بين

 و  و اشتراکات فرهنگی و ايدئولوژيکی ميان اعضا شکل گرفته اسـت،          ها    که بر مبنای قرابت   
ايـن  . رود  مـی  سياسـی جهـان بـه شـمار       هـای     از لحاظ تعداد اعضا يکی از بزرگترين تـشکل        

 کـشور در جريـان اولـين نشـست سـران جهـان              ۲۵ با عضويت    ۱۹۶۹ سپتامبر   ۲۵سازمان در   
هـا    اسالم که در رباط مراکش به دليل آتش سوزی مـسجد االقـصی بـه دسـت صهيونيـست                  

باشـد    عـضو مـی    ۵۷رانس اسالمی هم اکنون دارای      سازمان کنف . برگزار گرديد، تأسيس شد   
 کشور در قاره    ۲۷ به طوری که     ،که اين کشورها دارای پراکندگی جغرافيايی زيادی هستند       

 کشور سـورينام و گويـان در        ۲در اروپا و    ) آلبانی( کشور ۱ کشور در قاره آفريقا،      ۲۷ ،آسيا
ضو سازمان کنفرانس اسـالمی  به لحاظ مساحت نيز کشورهای ع. آمريکای التين قرار دارند  

 هزار کيلومتر مربع    ۲۶۷۱بزرگترين کشور عضو، قزاقستان با مساحت       . شرائط مختلفی دارند  
 کيلومتر مربع وسـعت دارنـد در مجمـوع       ۳۰۰و کوچکترين کشور عضو، مالديو با مساحت        

ز ا. انـد  از کل مساحت جهان را به خود اختـصاص داده  % ۲۳کشورهای عضو سازمان تقريباً     

نظر جمعيت نيز حدود
3
  جمعيت جهان در کـشورهای عـضو سـازمان کنفـرانس اسـالمی     1

 ميليـون نفـر و      ۲۲۰اسالمی اندونزی با جمعيتی معادل       پر جمعيت ترين کشور   . ساکن هستند 
متوسـط  . ترين کشور اسالمی مالديو با جمعيتی کمتر از نـيم ميليـون نفـر اسـت     کم جمعيت

     . است % ۲/۳ت نيز در اين کشورها رشد جمعي
هـای    انجام شده پيرامون روابط تجاری کـشورهای اسـالمی در خـالل سـال             های    بررسی

دهد که کل تجارت کاال و خدمات کشورهای عضو سازمان در سال      نشان می  ۱۹۹۴ـ۲۰۰۴
 و  ميليــارد دالر آن مربــوط بــه واردات۶/۲۹۶ ميليــارد دالر بــوده اســت کــه ۳/۵۹۷، ۱۹۹۴

بنابراين اين .  ميليارد دالر آن به صادرات اين کشورها به جهان اختصاص داشته است۷/۳۰۰
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صادرات جهانی کـاال و    % ۱/۷واردات و   % ۹/۶تجارت جهانی،   % ۷،  ۱۹۹۴کشورها در سال    
 ،تجـارت جهـانی    % ۳/۸ نيز به ترتيب     ۲۰۰۴خدمات را به خود اختصاص داده اند و در سال           

حجـم  ) ۱( در جدول    ١.صادرات از آن کشورهای اسالمی بوده است      %  ۴/۹واردات و   ۳/۷%
ــ  ۲۰۰۴هـای      مورد بررسی اين تحقيـق در خـالل سـال          ٢ کشور هشتتجارت درون گروهی    

 ۱۹۹۸،  ۱۹۹۷هـای     دهد بجـز سـال     همانطور که جدول نشان می    .  نشان داده شده است    ۱۹۹۴
دی برخـوردار    حجم تجارت درون گروهی کشورهای مـذکور از يـک سـير صـعو              ۲۰۰۱و

   . بوده است

   کشور اسالمیهشتروهی گ  حجم تجارت درون‐ ۱ جدول
  ارقام به ميليون دالر

  سال  ۱۹۹۴  ۱۹۹۵  ۱۹۹۶  ۱۹۹۷  ۱۹۹۸  ۱۹۹۹  ۲۰۰۰  ۲۰۰۱  ۲۰۰۲  ۲۰۰۳  ۲۰۰۴

۵۵۲۶۷  ۴۲۵۷۴  ۳۵۱۲۱  ۳۳۱۱۶  ۳۳۷۴۰  ۲۷۱۳۴  ۲۴۷۸۹  ۲۸۸۲۸  ۲۸۸۹۳  ۲۶۳۱۱  ۲۲۱۴  
تجارت درون 

  گروهی

  Direction of Trade Statistic  

وضـعيت کـشورهای اسـالمی را بـه لحـاظ دو شـاخص کـالن اقتـصادی                  ) ۲(در جدول   
)GDP   بـا نگـاهی اجمـالی بـه ايـن جـدول،            . دهـد     نـشان مـی    ۲۰۰۴در سال   )  و درآمد سرانه

 ميليـون   ۴۷۴۴۲۸۸ ،۲۰۰۴شود که کل توليد ناخالص داخلـی سـازمان در سـال               مشخص می 
 کشور الجزاير، بـنگالدش، مـصر، انـدونزی،         نهالمی  در ميان کشورهای اس   . دالر بوده است  

 ميليـون دالر بـر حـسب        ۲۰۰۰۰۰ايران، مالزی، پاکستان، عربستان و ترکيه هر يک بـيش از            
ppp         ًميليـون دالر بـوده اسـت و معـادل          ۳۵۲۸۴۲۵ توليد ناخالص داخلی داشته اند که جمعا   
 کشور از کشورهای عضو     ۲۲ در مقابل . دهند  را تشکيل می   OICاز کل توليد ناخالص      % ۷۴

از نظر درآمد سرانه نيز     .  ميليون دالر برخورداراند   ۲۰۰۰۰سازمان از توليد ناخالصی کمتر از       
بر اساس اطالعات آماری باالترين درآمـد سـرانه بـه کـشورهای بحـرين، کويـت، مـالزی،                   

ای بيش   عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعلق دارد که هر کدام درآمد سرانه             
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، يـه اند و حال آنکه کمترين درآمد سرانه به گينه بيـسائو، مـالی، نيجر               هزار دالر داشته   ۱۰از  
 دالر ۱۰۰۰ســيرالئون و يمــن اختــصاص دارد کــه هــر يــک از درآمــد ســرانه ای کمتــر از   

توان گفت که نا همگونی و عدم تجانس زيادی ميـان          بنابراين در کل می   . اند برخوردار بوده 
  . و درآمد سرانه وجود داردGDPاسالمی از نظر دو شاخص کشورهای 

   توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشورهای اسالمی‐ ۲جدول 
  ۲۰۰۴در سال PPP بر حسب

  ارقام به ميليون دالر
 رديف کشورها ppp بر حسب ppp GDPه بر حسب اندرآمد سر

 ١ الجزاير ٢١٣٨٩٤ ٦٦١٠

 ٢ آلبانی ١٥٣٠٥ ٤٩١٨

 ٣ آذربايجان ٣٢٣٦٦ ٣٨٩٧

 ٤ بحرين ١٤١٧٤ ١٩٨٠١

 ٥ بنگالدش ٢٦٦٨٠٠ ١٩١٦

 ٦ يننب ٨٩٩٢ ١١٠٠

 ٧ فاسوابورکين ١٤٨٦٥ ١١٥٩

 ٨ کامرون ٣٥٦٨٩ ٢٢٢٥

 ٩ چاد ١٢٧٩٢ ١٣٥٤

 ١٠ کومور ١١١٥ ١٨٩٦

 ١١ وتیبجي ١٦٢٤ ٢٠٨٥

 ١٢ مصر ٢٩٧٠١٠ ٤٠٨٩

 ١٣ گابن ٩١٤٠ ٦٧٠٩

 ١٤ گامبيا ٢٦٩٤ ١٨٢٣

 ١٥ هنگي ٢٠٤٥٢ ٢٢٢٣

 ١٦ ه بيسائونگي ١٢٣٠ ٧٩٩

 ١٧ گويان ٣٣٦٣ ٤٤٨٢

 ١٨ اندونزی ٧٧٩١٨٤ ٣٥٨١

 ١٩ ايران ٥٠٥٨١٦ ٧٥١٤

 ٢٠ اردن ٢٧٣٩٢ ٥١٢٠

 ٢١ قزاقستان ١٠٥٣٠١ ٧٠١٤

 ٢٢ کويت ٥٩٧٠٦ ٢٤٢٧٥

 ٢٣ قرقيزستان ٩٦٧٩ ١٩٠١
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 رديف کشورها ppp بر حسب ppp GDPه بر حسب اندرآمد سر

 ٢٤ لبنان ١٩١٩٧ ٥٤٢٢

 ٢٥ مالزی ٢٥٤٦١٧ ١٠٢٢٨

 ٢٦ مالی ١٢٧٨٠ ٩٧٤

 ٢٧ موريتانی ٦٣١٢ ٢١١٨

 ٢٨ مراکش ١٣١١٤١ ٤٣٩٧

 ٢٩ موزامبيک ٢٢١٦١ ١١٤١

 ٣٠ نيجر ١٠١٢٤ ٧٥٠

 ٣١ نيجريه ١٣٤٦١٢ ١٠٤٦

 ٣٢ عمان ٣٨٣٧٧ ١٥١٤٦

 ٣٣ پاکستان ٣٣٢٥٣٤ ٢١٨٧

 ٣٤ عربستان  ٣٣۰۸۵۴ ١٤٦٨٥

 ٣٥ سنگال ١٩٢٨٩ ١٦٩٤

 ٣٦ سيرالئون ٤٠٢١ ٧٥٤

 ٣٧ سودان ٦٧٨٢٦ ١٩٠٩

 ٣٨ سورينام ٣٢٠٣ ٧١٧٤

 ٣٩ سوريه ٦٦٩٨١ ٣٦٠٥

 ٤٠ تاجيکستان ٧٩٦٧ ١٢٣٩

 ٤١ توگو ٨٧٣٧ ١٤٥٩

 ٤٢ ونست ٧٨١٩٢ ٧٨٧٢

 ٤٣ ترکيه ٥٤٧٧١٥ ٧٦٩٨

 ٤٤ اوگاندا ٣٨١٥٠ ١٣٧١

 ٤٥ امارات متحده عربی ١٠٣٤٧٥ ٢٣٩٥٢

 ٤٦ ازبکستان ٤٨٩٧١ ١٨٩٣

 ٤٧ يمن ١٨٤٦٨ ٩٠٨

World Development Indicators ( 2007)       

  مطالعات انجام شده. ۳

 بـر رشـد از      سـازی   يکپارچـه در مقاله خود به بررسـی تـأثير         ) ۲۰۰۶ (١توماس برودزيکی 
 ۱۲ کـشور عـضو اتحاديـه اروپـا و     ۱۵( کـشور عـضو   ۲۷طريق تغيير در اندازه بازار داخلـی       
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. پـردازد   و با استفاده از مدل پنـل مـی  ۱۹۶۰ ـ ۱۹۹۹در دوره زمانی ) کشور توسعه يافته ديگر
، نـسبت مخـارج دولتـی    GDPشد را تابعی از نسبت سرمايه گذاری مستقيم خارجی بـه   وی ر 

،نرخ رشد جمعيت و اندازه بـازار تعريـف کـرده و            GDP، نسبت تجارت خارجی به      GDPبه  
 هر کشور به عنوان يک      GDP کشورهای عضو به     GDPبا استفاده از شاخص نسبت مجموع       

دارد کـه بزرگتـر شـدن        شورهای عضو بيـان مـی     پراکسی برای محاسبه اندازه بازار داخلی ک      
 تـأثير بـه سـزايی       سازی  يکپارچهبازار داخلی کشورهای مورد بررسی در نتيجه شکل گيری          

بنابراين وی اين فرضيه را کـه گـسترش اتحاديـه اروپـا از           . در رشد اين کشورها داشته است     
ير مثبتی بر رشـد  اعـضا        تواند تأث   می سازی  يکپارچهطريق مقياس بازار داخلی اعضا در قالب        

  .دهد    مورد حمايت و تأييد قرار می،داشته باشد
ــگ  ــی و تن ــا     ) ۲۰۰۵ (١دان ــه آي ــون اينک ــرای آزم ــه ب ــديل يافت ــد تع ــدل رش ــک م از ي

 ۱۹۸۹ ‐۲۰۰۰های  سازی  اَپک باعث بهبود رشد اقتصادی کشورهای عضو در سال يکپارچه
ای دريافتنـد    اقل مربعـات دو مرحلـه     شده است يا خير استفاده کردند، و از طريق روش حـد           

  که 
 اقتـصادی رشـد     سـازی   يکپارچـه کشورهای پيشرفته تر عضو با زيـر بناهـای بهتـر، از             ) ۱

  .باالتری را نسبت به کشورهای در حال توسعه عضو کسب کردند
 اَپک باعث رسيدن بـه رشـد بـاالتر کـشورهای            سازی  يکپارچهتجارت آزاد از طريق     ) ۲

  .   شده استتوسعه يافته تر عضو

ای بـر رشـد از طريـق          منطقـه  سـازی   يکپارچـه بـه بررسـی تـأثير       ) ۲۰۰۴( ٢س برتلون اماتي
کنـد کـه مجمـوع سـهم      بدين منظـور از پراکـسی اسـتفاده مـی    . پردازد مقياس میهای   صرفه

ای را    منطقـه  سـازی   يکپارچـه  توافقـات    J جهان را زمانی که کشور     GDPکشورهای عضو از    
وی با استفاده از مـدل    . کند گيری می  پيوندد اندازه   کشورهای عضو می   امضا کرده و به ساير    

کنـد کـه      ايـن نتيجـه را بيـان مـی         ۱۹۶۰ـ۱۹۹۹تلفيقی و در نظر گرفتن دوره زمانی        های    داده
توانـد نـرخ رشـد       مـی  اسـت % ۱ جهـان    GDPامضای توافقنامه با کشورهايی که سهم آنها از         
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هـای    بنـابراين موافقـت نامـه     . افـزايش دهـد   % ۰۵۵/۰بلندمدت کشورهای عضو را بـه ميـزان         
ای در صـورتی کـه سـبب گـسترش بازارهـای داخلـی و بهـره منـدی               منطقـه  سازی  يکپارچه

تواند تأثير مثبتی بر نرخ رشد کشورها داشـته            مقياس شود، می  های    کشورهای عضو از صرفه   
ا در ميـزان رشـد      آيا سطح توسعه شرک   " وی همچنين در مقاله خود اين موضوع را که        . باشد

بدين منظور او کـشورهای     .  مورد بررسی قرار داد    ،؟"باشد اقتصادی هر کشور تأثير گذار می     
 را کشورهای شمال و بقيه کشورها را جزء کشورهای جنوب تعريـف کـرد و                OECDعضو  

گيـری کـرد      چنـين نتيجـه    ۱۹۶۹ـ  ۱۹۹۰با استفاده از روش حداقل مربعات و در دوره زمانی           
شمال ـ شمال اثرات معنی داری بر رشد اعضا دارد و ترتيبات جنـوب ـ جنـوب     که توافقات 

 کـشورهايی دارد کـه بـه يکـديگر          GDPتأثيرات مبهمی بر رشد دارد که بستگی بـه سـطح            
شمال ـ جنـوب نيـز وی بـه هـيچ جـواب مشخـصی        های  در ارتباط با موافقت نامه. اند پيوسته

سـهم آنهـا از    (شورهای کـوچکی هـستند      دست نيافت چرا که کشورهای جنوب عمـدتاً کـ         
GDP   بنـابراين توافقـات   . و تأثير اندکی بر کشورهای شمال خواهند داشت      )  جهان کم است

شمال ـ جنوب تأثيرات انـدکی بـر رشـد کـشورهای شـمال و تـأثيرات بزرگتـری بـر رشـد           
  .کشورهای جنوب خواهد داشت

 کـشور آمريکـای     ۱۲ بـرای    تلفيقـی هـای     با استفاده از مـدل داده     ) ۲۰۰۲ (١ دين يتجود
 در چـارچوب مقـررات ترجيحـی        ۱۹۷۰ــ   ۱۹۹۸مرکزی و حوزه دريای کارائيـب در دوره         

CBERAسـازی   يکپارچـه تجارت به بررسی تأثيرات مستقيم و غير مستقيم عـضويت در            
 بـر   ٢

وی در روش غير مستقيم ابتدا سرمايه گـذاری را تـابعی            . پردازد رشد کشورهای مذکور می   
افـزايش در   % ۱دهد کـه     تجاری معرفی کرده و با استفاده از مدل پنل نشان می          از آزادسازی   

گذاری کشورهای آمريکای    افزايش در ميزان سرمايه   % ۲/۰ضريب آزادسازی تجاری سبب     
گذاری کشورهای حـوزه دريـای کارائيـب شـده      افزايش در ميزان سرمايه  % ۱۲/۰مرکزی و   

افزايش در % ۱دهد که  ر نظر گرفته و نشان میگذاری د سپس رشد را تابعی از سرمايه  . است
% ۱۸/۰در کشورهای آمريکای مرکزی و به ميـزان         % ۳۲/۰سرمايه گذاری، رشد را به ميزان       
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امـا در روش مـستقيم وی رشـد را          . دهـد  در کشورهای حوزه دريای کارائيـب افـزايش مـی         
داری ميـان    ابطـه معنـی   گيرد که ر   تابعی از متغير آزادسازی تجاری در نظر گرفته و نتيجه می          

دارد کـه رابطـه    بنـابراين بيـان مـی     . اين دو متغير در کـشورهای مـورد مطالعـه وجـود نـدارد             
غيرمستقيمی ميان آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی وجود دارد و تجـارت آزاد از طريـق                

  .شود  گذاری سبب تحريک رشد در کشورهای مورد مطالعه می بهبود در ميزان سرمايه
در مطالعـه تجربـی روی کـشورهای جنـوب شـرقی آسـيا              ) ۲۰۰۱ (١و همکـاران  آنتونی  

مقررات ترجيحـی تجـارت در بـين کـشورهای          ) ۱۹۶۰‐۱۹۷۰(دريافتند که در بين سالهای      
 در کـشورهای  FDI.  در منطقـه داشـته اسـت   FDIآن اثرات معنی داری در جذب        عضو آسه 

شده که اين اثرات رشد اقتصادی را بـرای          ) spillover(عضو آسه آن منجر به اثرات سرريز        
 FDIاثـرات بـا وقفـه ای را روی          ) APTA(امـا تـشکيل     . اين کشورها به ارمغان آورده اسـت      

داشته که خـود باعـث مزايـايی بـرای کـشورهای توسـعه يافتـه تـر عـضو و مـضراتی بـرای                         
  . کشورهای کمتر توسعه يافته عضو شده است

دکتـر کـريم    . کنـيم  شـده نيـز بـه دو مـورد اشـاره مـی            در حوزه مطالعات داخلـی انجـام        
 منطقـه ای بـر رشـد کـشورهای حـوزه            سـازی   يکپارچـه به بررسی تأثير    ) ۱۳۸۱(آذربايجانی  

، ۱۹۹۰تلفيقـی در دوره زمـانی   هـای     دريای خزر و جمهوری قفقاز بـا اسـتفاده از مـدل داده            
خالص داخلی هر کـشور در      لگاريتم توليد نا   وی رشد را تابعی از    . پردازد  می ۱۹۹۸ و   ۱۹۷۰

، نرخ مبادله و نسبت تجارت به       GDPابتدای دوره، نسبت سرمايه گذاری ناخالص داخلی به         
کند و با توجه به تأثير مثبـت متغيـر آزادسـازی تجـاری بـر                 توليد ناخالص داخلی معرفی می    

ا بـا  گرايـی ارتبـاط مثبتـی ر    بـرون های  دارد که سياست رشد کشورهای مورد مطالعه بيان می     
هـای    رشد اقتصادی داشته و آن دسته از کشورهای مورد بررسی که به دليل اتخـاذ سياسـت                

هـا در معـرض       اقتـصادی آن  هـای     ای داشـته و بخـش      ای گسترده  گرايی مبادالت منطقه   برون
. انـد  ای و جهانی بوده است، نرخ رشد باالتری را تجربه کرده           رقابت بيشتر با بازارهای منطقه    

ی معتقد است که کشورهای منطقه برای دستيابی به رشد و توسـعه اقتـصادی               بدين ترتيب و  
پايدار بايد به گسترش و تعميق ترتيبـات تجـاری منطقـه ای بـيش از پـيش توجـه نمـوده تـا                        
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شغلی را با دسترسی بـه بازارهـای يکـديگر          های    گذاری و ايجاد فرصت    بتوانند روند سرمايه  
ای در قالب انجام مبادالت تجاری نقش بـسيار          منطقه سازی  يکپارچههمچنين  . تقويت نمايند 

 سـازی   يکپارچـه مهمی را در رشد اقتصادی کشورهای منطقه داشته است بـه عبـارت ديگـر                
هـای     توانـد موجـب تـسريع در رشـد کـشورهايی گـردد کـه از نظـر شـاخص                      ای می  منطقه

جـاد و گـسترش     بـدين ترتيـب اي    . اقتصادی فاصله بيشتری با کشورهای توسـعه يافتـه دارنـد          
 تواند زمينه ورود کشورهای منطقه را به اقتصاد جهانی فراهم نمـوده و                ای می  ترتيبات منطقه 

    .ها را در مقابل مشکالت جهانی شدن حفظ نمايد آن
بـه بررسـي نقـش اكـو در توسـعه اقتـصادي ايـران از                ) ۱۳۷۷(ابوالفضل محمد عليخـاني   

مقايـسه اكـو و     ( استفاده از يك الگـوي تطبيقـي         نظر عضويت ايران در آن پرداخته و با        نقطه
رسد كه نه تنها حضور كشور در يك اتحاديه اقتصادی ـ منطقه اي   به اين نتيجه می) آن سه آ

عاري از عواقب منفي است، بلكه با توجه به موج فراگير جهـاني شـدن و بـه منظـور كـسب                  
ای ضـروري    منطقـه  هـای   هـاي الزم بـرای حـضور مـؤثر در تجـارت جهـاني پيونـد                 آمادگي

ای بــا اسـتفاده از اســتراتژی توسـعه مناســب    اکــو بـه عنــوان يـک ســازمان منطقـه   . باشـد  مـي 
استراتژي توسعه صادرات که نيازمند بازار مناسب خصوصاً در زمينه صادرات غيـر نفتـی و         (

توانــد نقــش مــؤثری در توســعه ايــران داشــته باشــد و منجــر بــه بهبــود  مــی) خــدمات اســت
  .صادی تمام کشورهای عضو گردداقتهای  شاخص

 اقتـصادی مطـرح   سـازی  يکپارچـه به عنوان ) OIC(از آنجا که سازمان کنفرانس اسالمی      
 انجـام نـشده اسـت و        OICنمی باشد مطالعه ای در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر بـر روی              

 کـشورهای اسـالمی نـاظر بـه انتخـاب مناسـب             سازی  يکپارچهمطالعات موجود در ارتباط با      
توان بـه     می  است که از آن جمله     سازی  يکپارچهرين کشورهای عضو سازمان برای تشکيل       ت

  :مقاله زير اشاره کرد 
امکان سـنجی تـشکيل هـسته    " وحيد بزرگی و مير عبداهللا حسينی در مقاله خود با عنوان          

بـه شناسـايی آن     " مرکزی يک هم پيوندی اقتصادی کارآمد در سازمان کنفرانس اسـالمی            
کليدی اقتصاد کالن توانمندی    های    پردازند که از جنبه متغيير      می ز کشورهای اسالمی  دسته ا 

بدين منظور به بررسی وضـعيت      . باشند  می الزم را برای مشارکت فعال در منطقه گرايی دارا        
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 شاخص کليدی و مهم اقتصادی ـ تجاری  ۱۶کشورهای عضو و رتبه بندی آنها با استفاده از 
 ،کويت، ترکيـه  ، کـشور امـارات    ۱۰ اقتـصادی پرداختـه و در نهايـت          یساز  يکپارچهمؤثر بر   
ترين کشورها برای    مصر و لبنان را به عنوان مناسب، ايران،عربستان، مالزی، اندونزی ،بحرين

  .کنند  میاقتصادی معرفی سازی تشکيل يکپارچه

  ارائه الگو و تجزيه و تحليل نتايج. ۴

  ارائه الگو. ۴ـ۱

کـه  (سـازی سـازمان کنفـرانس اسـالمی           ظور بررسی تأثير يکپارچـه    در اين تحقيق، به من    
بـر  ) فرهنگی و ايدئولوژيکی گرد هم آورده     (غيراقتصادی  های    کشورهای عضو را به انگيزه    

با اعمال تغييراتـی  ) ۲۰۰۵ (١ کشور منتخب اين سازمان، از مدل بادينگرهشترشد اقتصادی  
سازی بر  ل زير را برای بررسی تأثير يکپارچهمد) ۲۰۰۵(بادينگر. در آن استفاده خواهيم کرد

  .رشد اقتصادی ارائه داده است

 )  ۱(                             Ln GDPi,t= f( inti,t , capgrowi,t ,openi,t , GDPgrowi,t)                        

 رشـد توليـد ناخـالص    Ln GDP: متغيرهايی که در الگوی وی استفاده شده، عبارتنـد از  
 هـر  ي رشد سـرمايه بـه ازا  cap growسازی،   سطح يکپارچهint ،۲۰۰۰ه قيمت ثابت داخلی ب

 رشـد شـاخص ضـمنی يـا         GDPgrow و   GDP نـسبت تجـارت بـه        openواحد نيـروی کـار،      
رشـد توليـد    (در ادامه به رابطه متغيرهای فوق با متغير وابسته           .باشند ها می   کننده قيمت  تعديل

 .کنيم ه میاز لحاظ نظری اشار) ناخالص داخلی

کنـيم کـه توسـط       سـازی بـر رشـد از روشـی اسـتفاده مـی              برای بيان تأثير متغير يکپارچه    
بدين منظور وی از يک تابع کاب داکالس با فرض بازده ثابـت             . مطرح شد ) ۲۰۰۵(بادينگر

  .کند نسبت به مقياس استفاده می

 )۲(                             Y=A Kα L1-α 

  که در آن
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Y :محصولA       :تکنولوژی K       : ميزان سرمايهL      :ميزان نيروی کارα     :  کشش
  .توليد نسبت به سرمايه است

 بگيريم در اين صـورت خـواهيم        log تقسيم کنيم و از آن تفاضل و         Lاگر اين تابع را به      
  :داشت 

yt =Y/L kt =K/L  
) ۳(        ∆Ln yt =∆Ln At + α ∆Lnkt   

) K(و سـرمايه فيزيکـی    ) A( که رشد تابعی از سطح تکنولوژی        يابيم در می ) ۳(از معادله   
  .گذار باشد سازی بايد از طريق يکی از دو کانال فوق بر رشد تأثير بوده و بنابراين يکپارچه

  .دهيم درادامه هريک از دو تأثير فوق را مورد بررسی قرار می

  سازی بر رشد از طريق تحريک تکنولوژی تأثير يکپارچه. ۴‐۱‐۱

سازی اقتصادی به دليـل حـذف    دارد که در نتيجه ايجاد يکپارچه  بيان می١)۱۹۶۱(سا  باال
هـای    تر ميان اعضا امکان برخورداری از صرفه       های گمرکی و ايجاد بازارهای گسترده      تعرفه

سـازی از ايـن       وی معتقد است که يکپارچه    . مقياس برای کشورهای عضو فراهم خواهد شد      
بالدوين . رايی و رشد اقتصادی کشورهای عضو تأثير گذار باشد        تواند در بهبود کا    طريق می 

سازی از طريق افزايش تحرک عوامل توليد، کـاهش            نيز معتقد است که  يکپارچه      ٢)۱۹۸۹(
اما در نظريـه    . گردد مبادله و رقابت بيشتر سبب بهبود کارايی و رشد اقتصادی می          های    هزينه

شود که اگر به طـور مثـال           تکنولوژی بيان می   سازی بر رشد از طريق تحريک       تأثير يکپارچه 
 بتوانـد از طريـق      Aسازی اقتصادی تـشکيل شـود و کـشور             يکپارچه C و   A،B کشور   ۳ميان  

گـذاری نـه تنهـا       سرمايه گذاری به تکنولوژی جديدی دست يابد منافع ناشی از اين سـرمايه            
يجــه ايجــاد  کــه در نت٣ خواهــد شــد بلکــه بــه دليــل وجــود اثــرات ســرريزAنــصيب کــشور 

منـد    نيـز از ايـن تکنولـوژی جديـد بهـره           C و Bسازی بوجود آمده است، دو کشور         يکپارچه
. شـود  جويی مـي    کشورهای مذکور صرفه   R&Dهای    خواهند شد با اين تفاوت که در هزينه       

هـای    توانند کارايی خود را بهبود بخشيده و به نـرخ          بنابراين کشورهای فوق از اين طريق می      
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3. Spillover Effect 



پژوهشنامه بازرگاني 

  .    ست يابندرشد باالتر د
سازی بر رشد از   نشان دهيم تأثير يکپارچه INT را باtسازی در زمان   اگر سطح يکپارچه

      :توان به صورت زير نوشت  طريق تحريک تکنولوژی را می

)۴(                    ∆Ln At = γA0+γA1∆INTt 

 At :    تكنولوژي در زمانt         INT :  سازي   سطح يكپارچهγA0  ی پيـشرفت   زا  جزء برون
  .تکنولوژی است

سـازی    تأثير يکپارچـه  . اين برابری تنها مربوط به زمانی است که رشد از نوع موقت باشد            
. زا با تـأثيرات مقيـاس شـکل گرفتـه اسـت            بر نرخ رشد دائمی و پايدار از تئوری رشد درون         

سـازی بـه دليـل        دارد که کشورهای بزرگتـر در چـارچوب يکپارچـه           بيان می  ١)۱۹۹۰(رومر  
  . کنند برخورداری از تأثيرات مقياس سريع تر رشد می

  گذاری  سازی بر رشد از طريق تشويق سرمايه تأثير يکپارچه. ۴ـ ۱ـ۲

) ۱۹۶۱(گذاری بوسيله باالسـا      سازی بر رشد از طريق سرمايه       گذاري يکپارچه  نحوه تأثير 
ا و کـاهش  هـ  سازی را در ايجاد محيطـی مطلـوب بـرای فعاليـت          وی نقش يکپارچه  . بيان شد 

سـازی از دو طريـق        تـوان گفـت کـه يکپارچـه        در واقـع مـی    . داند گذاری می  ريسک سرمايه 
  :گذاری شود تواند منجر به افزايش سرمايه   می

گمرکـی امکـان توليـد      های    سازی به دليل حذف تعرفه      از آنجا که در نتيجه يکپارچه     ) ۱
شـود، ايـن امـر خـود          م مـی  مقياس فـراه  های    در يک مقياس بزرگتر و برخورداری از صرفه       

  .گذاری با انگيزه کسب سود از چنين بازارهايی خواهد شد سبب افزايش سرمايه
با سـهولت  ) سرمايه و نيروی کار  (سازی تحرک عوامل توليد       درنتيجه ايجاد يکپارچه  ) ۲

تواننـد    بيشتری ميان کشورهای عضو امکان پذير خواهد شد و هر کدام از عوامل توليد  مـی                
بنــابراين ريــسک . حتــی بــه جــايی انتقــال يابنــد کــه بــازدهی بيــشتری نصيبــشان شــود بــه را

  . يابد   گذاری کاهش يافته و ميزان آن افزايش می سرمايه
تـوان بـه صـورت زيـر         گذاری را می   سازی بر رشد از طريق سرمايه       فرضيه تأثير يکپارچه  
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...سازي كشورهاي عضو  بررسي تأثير يكپارچه

  : بيان کرد

)۵                                          (                        ∆Ln kt =γk0+ γk1 ∆INTt0    

kt :           موجودي سرمايهINTt : سطح يكپارچه سازي است  
  :خواهيم داشت ) ۳(در معادله ) ۵(و ) ۴(با جايگزين كردن معادالت 

 )۶(                ∆Ln yt = γ0+ γ1 ∆INTt0 

  .کند سازی مرتبط می که ميزان رشد را با سطح يکپارچه
  )۶(عادله در م

γ0 = γA0+α γk0 

γ1 = γA1 + α γk1   

سازي بر رشد اقتصادي از طريق تكنولوژي        كه اشاره شد تأثير يكپارچه     بنابراين همانطور 
   .پذيرد گذاري صورت می و تحريك ميزان سرمايه

 هر واحد نيـروی کـار       یرشد سرمايه به ازا   ) ۱(يکی ديگر از متغيرهای موجود در رابطه        
شود تـراکم سـرمايه، نيـروی کـار مـاهر و انتقـال               ر ادبيات رشد درونزا بيان می     غالباً د . است

 بنابراين رشد سرمايه به ١.شوند اصلی رشد محسوب میهای  تکنولوژی به عنوان نيرو محرکه
تـراکم سـرمايه بـه شـمار      ازاء هر واحد نيروی کار که به عنوان يک پراکسی مناسـب بـرای        

در . ر توليد ناخالص داخلی و در نتيجه افـزايش رشـد شـود            تواند سبب افزايش د    رود می  می
ذاری به دليل آثاری که بر      گ هواقع رشد سرمايه و يا به عبارت ديگر افزايش در ميزان سرماي           

کــالن اقتــصادی ماننــد تقاضــا و مــصرف داشــته و از طــرف ديگــر ســبب ورود هــای  متغيــر
تواند تأثيرات    در کشورها شده، می    باالترهای    پيشرفته و حامل ارزش افزوده    های    تکنولوژی

  .  بر رشد اقتصادی کشورها داشته باشد ای  فزاينده
 ٢درجـه بـاز بـودن     . وارد شـده اسـت    ) ۱(  متغير ديگـری کـه توسـط بـادينگر در رابطـه             

اين متغيـر يکـی     . شود  محاسبه می  GDPواردات به   + باشد که به صورت نسبت صادرات        می
اتخـاذ سياسـت آزادسـازی      . رود زی تجـاری بـه شـمار مـی        آزادساهای    ترين شاخص  از مهم 
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پژوهشنامه بازرگاني 

تجاری از سوی يک کشور سبب شده تـا آن کـشور در معـرض رقابـت بـا توليدکننـدگان                     
خارجی قرار گرفته و لذا کارائی استفاده از عوامل توليد و سازماندهی فرايند توليـد و فنـون             

المللـی بـه داد      رصـه بـين   همچنين کـشورهايی کـه در ع      . مديريتی در آن کشور افزايش يابد     
المللـی وحفـظ رقابـت از تکنولـوژی و           پردازند به منظور باقی ماندن در بـازار بـين          وستد می 

تواننـد زمينـه ايجـاد رشـد         توليدی پيشرفته استفاده کرده و از ايـن طريـق نيـز مـی             های    روش
لمللـی  ا سازی تجاری از طريـق افـزايش جريـان بـين          در واقع آزاد  . دی را فراهم آورند   اقتصا

نوآوری ها، دانش و تخصص نه تنها باعث افزايش رشد اقتصادی در توليد کاالهايی نهـايی         
   ١.های جديد توليد را نيز در پی خواهد داشت شود بلکه توسعه روش می

 باشد  می ها رشد شاخص ضمنی يا تعديل کنده قيمت      ) ۱(آخرين متغير موجود در رابطه      
  :شود   اين متغير به صورت زير محاسبه می. دهد   ن می را نشاGDP deflatorکه ميزان رشد 

 )۷(                 GDP deflator = p= GDPn /GDPr 

GDPn : توليد ناخالص داخلی اسمی  
GDPr :  توليد ناخالص داخلی حقيقی  

نظــری اقتــصاد کــالن از ايــن شــاخص بــه عنــوان شــاخص  هــای  ازآنجــا کــه در بحــث
شود انتظار داريم کـه ضـريب آن تـأثير منفـی بـر رشـد                  اده می کننده سطح قيمتها استف    تعيين

  .اقتصادی داشته باشد
  .بنابراين مدل بادينگر به صورت زير قابل بيان خواهد بود

)۸(dlog yit = α + β1 intit + β2 dlog (K/L)it + β3 open it + β4dlog GDPdeflatorit +εit   

    که در آن
dlog yit : ۲۰۰۰خلي به قيمت ثابت سال رشد توليد ناخالص دا   

intit:  گيری روابط تجـاری ميـان       سازی که به عنوان شاخصی برای اندازه        سطح يکپارچه
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...سازي كشورهاي عضو  بررسي تأثير يكپارچه

  ١ استفاده شده است OIC کشور عضو هشت
dlog (K/L)it : ميزان رشد حقيقي سرمايه به ازاء هر واحد نيروي كار  

 openit : ها به  به ساير كشور) واردات + صادرات ( نسبت تجارتGDP   
dlog GDP deflatorit : رشد شاخص ضمنی يا تعديل کننده قيمت ها  

 كـشور اسـالمی ايـران، مـصر،         هـشت مدل فوق بـا ايجـاد تغييراتـی در آن و تنهـا بـراي                
بـرآورد  ۱۹۹۴ ـ  ۲۰۰۴انـدونزي، تركيـه، مـالزي، عربـستان، پاكـستان و كويـت بـراي دوره        

هت ايـن کـشورها بـه لحـاظ دو شـاخص        علت انتخاب کشورهای مذکور مـشاب     . خواهد شد 
GDP    اقتـصادی  هـای     سـازی   مهمـی در يکپارچـه    هـای     باشد کـه شـاخص      و درآمد سرانه می

 دارد کـه  D8شوند، همچنين ترکيب کشورهای فوق مشابهت زيادی بـه گـروه      محسوب می 
اقتصادی شکل گرفته در سازمان کنفرانس اسالمی است با ايـن تفـاوت             های    يکی از تشکل  

ليـل محـدوديت دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات، دو کـشور بـنگالدش و نيجريـه از                    که به د  
  . ترکيب کشورهای فوق حذف و به جای آن دو کشور عربستان و کويت جايگزين شدند

ــاخص   ــبه ش ــراي محاس ــيس int ب ــط دن ــه توس ــسي ک ــابی ) ۲۰۰۱ (٢ از پراك ــرای ازري ب
ايـن شـاخص بـه    . ده کـرديم  سازی بين کشورهای عضو آسه آن بکـار رفتـه  اسـتفا              يکپارچه

  : شود   صورت زير بيان می

)۹(                    INTEG = ( TRADE + FDI ) / 2  

  که در آن 
INTEG :سازی  سطح يکپارچه  

TRADE :   نـسبت  ) واردات  + صـادرات   ( گروهی کشورهای عضو     حجم تجارت درون
   . اين کشورهاست GDPبه 

FDI :  گروهـی کـشورهای عـضو نـسبت بـه           ارجی درون گذاری مستقيم خ   ميزان سرمايه
GDPاين کشورهاست .   
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.        کـشور مـورد   ٨زمان کنفـرانس اسـالمی  ميـان     در واقع برای بررسی روابط تجاری  شـکل گرفتـه در چـارچوب سـا 

  .بررسی از يکی از  شاخص های يکپارچه سازی اقتصادی استفاده خواهد شد
2.Dennis  



پژوهشنامه بازرگاني 

 FDIالبته بايد اشاره کرد که به دليل عدم وجود آمـار و اطالعـات در ارتبـاط بـا متغييـر                      
سازی مـورد     درون گروهی برای کشورهای اسالمی اين متغيير در محاسبه شاخص يکپارچه          

  . استفاده قرار نخواهد گرفت
  :ميزان سرمايه از فرمول زير استفاده خواهيم كردهمچنين براي محاسبه 

Kt = Kt-1

 

 (1- )δ  +It                    )۱۰(  

 

Kt :  ميزان سرمايه در دورهt  
Kt-1 :  ميزان سرمايه در دورهt-1  

δ :  نرخ استهالك سرمايه  
It :  ميزان  تشكيل سرمايه  ثابت ناخالص در دورهt   

هـاي   متغيرهای مورد استفاده در ايـن تحقيـق از شـاخص     در ارتباط با آمارهای مرتبط با       
شـود اسـتفاده    كه هر ساله توسط بانك جهاني منتشر مـي ) WDI 2006(توسعه بانك جهاني 

 Direction of Trade(آمــار مربــوط بــه متغيــر يكپارچــه ســازي نيــز از مجلــه . شــده اســت

Statistics (استخراج شده است .  
. استفاده خواهد شـد   ) پنل ديتا (تلفيقی  های    روش داده برای تخمين مدل مورد بررسی از       

هاي تلفيقي به دو صورت كلي اثـرات ثابـت و اثـرات تـصادفي آزمـون                   به طورخالصه داده  
. ها و مناسب بودن مدل بايد از يكي از آن دو استفاده كرد        شوند كه البته بسته به نوع داده       می

دام روش بايـد اسـتفاده شـود بيـان     در قسمت بعدي آزمون الزم جهت تشخيص اينكه از كـ          
  .شود ها مطرح مي گردد اما پيش از آن آزمون برابري عرض از مبدأ می

  آزمون برابری عرض از مبدأ ها. ۴‐۲
H0 : α1=α2=. . .  . αN 
H1 : αi ≠ αj 

 است و در واقع مثل اين است که ما با دو مدل مقيـد و                F عيزآماره اين آزمون دارای تو    
  :ها ثابت و يکسان هستند  هستيم که در مدل مقيد، عرض از مبدأغير مقيد مواجه 

)۹                           (                    
KNNTRSS
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...سازي كشورهاي عضو  بررسي تأثير يكپارچه

RSSU : مجموع پسماندهای مدل غير مقيد  
RSSR :  محموع پسماندهای مدل مقيد  

N : ها  تعداد مقطع  
T :  دوره زمانی  
K :  تعداد متغيرهای مدل  

N.T : تعداد مشاهدات تعديل شده  
) اثرات ثابـت يـا اثـرات تـصادفی        (ايم که از کدام روش       به دليل آنکه هنوز تعيين نکرده     

لـذا مـا در     . توانيم از نتايج هر کدام از دو روش بهره گيـريم           برای تخمين استفاده نمائيم، می    
 معمولی است   OLSان  مدل مقيد هم  . کنيم اين آزمون از نتايج روش اثرات ثابت استفاده می        

مربوط به مقاطع مختلف را پشت سر هم رديف کرده باشـيم و             های    و مثل اين است که داده     
  .  مشاهده تخمين بزنيمN.T متغير با نجپمدل را با 

   و ميـزان ۷۸۹/۱۱ محاسـباتی   Fاز آنجـا کـه مقـدار        .  ارائه شده است   )۲(نتايج در جدول    
P-value       توان فرضيه     د بنابراين می  باش  می ۰۵/۰ آن صفر و کمتر ازH0         مبنـی بـر برابـر بـودن 

ها را رد کرد و عرض از مبدأهايی متفاوت بـرای هـر يـک از مقـاطع در نظـر                       عرض از مبدأ  
نتـايج  . ( ناسازگار بوده و کارايی هم نخواهـد داشـت         OLSدر اين حالت استفاده از      . گرفت

  .)در پيوست ارائه شده است) ۳(در جدول 

  )گزينش ميان اثرات  ثابت و تصادفی  (١نآزمون هاسم. ۴ـ۳

٣  FE يا٢ RE( توان فهميد که استفاده از کدام   با استفاده از اين آزمون می
مناسـب تـر   )  

  است؟ 
  :شود  اين آزمون به صورت زير مطرح می

H0 : E (xi , εi )=0 

H1 : E (xi , εi )≠0   

هـا و     مربوط بـه عـرض از مبـدأ        به اين معنی است که ارتباطی بين جزء اخالل           H0فرضيه  
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1. Hausman Test 

2.Random Effect 

3.Fixed Effect 



پژوهشنامه بازرگاني 

باشـند در     متغيرهای توضيحی وجود ندارد، و يا به عبارت ديگـر ايـن دو مـستقل از هـم مـی                   
توضـيحی  هـای     حاليکه فرضيه مقابل به اين معنی است که بين جزء اخالل مورد نظر و متغير              

ی همبستگی وجود دارد و چون بـه هنگـام وجـود همبـستگی ميـان جـزء اخـالل و متغيرهـا                     
شويم، بنابراين در صورت پذيرفته شـدن        توضيحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می       

 اسـتفاده از  H0تحت فرضيه . بايست از روش اثرات ثابت استفاده نمائيم حتماً میH1 فرضيه 
سـازگاری  هـای     هر دو روش اثرات ثابت و تصادفی امکان پذير بوده و هر دو روش تخمين              

هـا ايجـاد    ع استفاده از هـر دو روش اخـتالف معنـا داری را در تخمـين            در واق . را خواهد داد  
   ١.باشد  استفاده از روش اثرات تصادفی مناسب نمیH0نخواهد کرد، اما با رد فرضيه 

) ۰۷/۱۱( بوده و کوچکتر از مقـدار بحرانـی          ‐۲۰از آنجا که آماره هاسمن محاسبه شده        
گـردد و اسـتفاده از هـر دو          ن آزمون رد نمـی     در اي  H0باشد  لذا فرضيه      در جدول توزيع می   

  . هايی سازگار خواهد داد روش اثرات ثابت و تصادفی تخمين

  نتايج حاصل از برآورد مدل. ۴ـ۴

معادله حاصـل از تخمـين      . آورده شده است  ) ۴(نتايج حاصل از برآورد مدل در جدول        
  :به صورت زير است

 ygrow = 0/002 + 0/012 capgrow + 0/007 int + 0/108 open – 0/06 gdgrow 

                                 (5/73)                  (8/54)          (364/5)            (-11/55)             

معنـی دار   % ۵دهد که تمامی متغيرهـای مـستقل در سـطح            نتايج حاصل از مدل نشان می     
تلفيقی احتمال هم خطی ميـان دو متغيـر         های    همچنين به دليل استفاده از مدل داده      . باشند می
int   و open            تلفيقـی  هـای      وجود نخواهد داشت چرا که يکی از مزايای استفاده از روش داده

زمانی آن است که احتمال هم خطی ميـان متغيرهـا           های    مقطعی و يا سری   های    نسبت به داده  
  .دهد را کاهش می

 GDP نـسبت تجـارت درون گروهـی بـه            که عبارت از   int در معادله فوق ضريب متغير      
. باشـد  دار و دارای عالمت مثبت می      باشد، به لحاظ آماری معنی     کشورهای مورد بررسی می   

اين بدان معنی است کـه نـسبت مـذکور کـه بـه عنـوان يـک پراکـسی بـرای بررسـی تـأثير                          
____________________________________________________________________ 

 

1. 

 

Greene(1993),p649. 
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 بر رشد انتخاب شده است، توانسته است تـأثيرات        ) OIC(سازی کشورهای اسالمی      يکپارچه
 يـك مثبتی را بر رشد نشان دهد به طوری که با فرض ثبـات سـاير شـرائط در صـورتی کـه                       

 افـزايش   ۰۰۷/۰واحد اين نسبت افزايش يابد ميزان رشد اقتصادی در مدل مذکور به ميـزان               
ايـن  . گذاری اين متغير بر رشد چندان زيـاد نيـست         ه البته بايد گفت که ميزان تأثير      يابد ک    می

سـازی اقتـصادی       به دليل آن باشد که اين کشورها هنوز به سمت يکپارچه           تواند   موضوع می 
بـديهی  . اند و بحث بازار مشترک اسالمی ميان آنها هنوز عينيت نيافتـه اسـت              حرکت نکرده 

تر سرمايه و نيروی کـار و حـذف يـا کـاهش              است که با تحقق اين هدف و تحرک آزادانه        
 کشورهای فوق تأثير بيشتری را بر رشـد  GDPها حجم تجارت درون گروهی به      بيشتر تعرفه 

  .ها نشان دهد آن
دهد دارای تـأثير مثبـت و           نشان می  ۲۰۰۰ را به قيمت ثابت      K/L که رشد    capgrowمتغير  

ضـريب ايـن    . باشـد  باشد، که مطابق با انتظار بوده و مؤيد تئـوری مـی            داری بر رشد می    معنی
شرائط در صورتی که ايـن متغيـر بـه انـدازه            متغير حاکی از آن است که با فرض ثبات ساير           

 افـزايش   ۰۱۲/۰ واحد افزايش يابـد ميـزان رشـد در توليـد ناخـالص داخلـی بـه انـدازه                     يك
  .يابد   می

به ساير کشورها   ) واردات+ صادرات  (باشد که نسبت تجارت       می openمتغير ديگر مدل    
ر از معنـاداری بـااليی   ضـريب ايـن متغيـ   . دهـد     کشورهای مورد بررسی نشان مـی      GDPرا به   

عالمـت ايـن ضـريب نيـز بـا          . دهد   برخوردار بوده و تأثير مثبتی را بر رشد اقتصادی نشان می          
سـت   ااين متغير بيشترين تأثير را بر رشد توليد ناخالص داخلـی دارا    . باشد تئوری سازگار می  

يـن   ا GDPکه با فـرض ثبـات سـاير شـرائط در صـورتی کـه نـسبت تجـارت بـه                       ای به گونه 
  .  درصد افزايش خواهد يافت۱/۰افزايش يابد رشد اقتصادی به ميزان  درصد ۱ کشورها،

. دهـد  ها را نشان مـی       است که رشد شاخص ضمنی قيمت      gdgrowآخرين متغير مدل نيز     
در مدل مورد بررسی ضريب متغير فوق منفی بوده که مطـابق بـا تئـوری اسـت و بـه لحـاظ                       

ريب بيانگر آن اسـت کـه بـا فـرض ثبـات سـاير شـرائط در               اين ض . باشد دار می  آماری معنی 
 ۰۶/۰ واحـد افـزايش يابـد،    يـك صورتی که رشد در شاخص ضمنی توليد ناخالص داخلی   

  .  شود   داخلی کاسته میواحد از ميزان رشد در توليد ناخالص
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  جمع بندی و مالحظات

تخـب ايـن    کـشور من هـشت  بـر رشـد اقتـصادی      OICسـازی     در اين مقاله تأثير يکپارچـه     
 مورد بررسی قرار گرفت به عبارت ديگر تالش شد تـا تـأثير            ۱۹۹۴ـ۲۰۰۴سازمان طی دوره    

. مورد ارزيابی قرار گيرد) OIC(سازی غير اقتصادی  سازی بر رشد از منظر يکپارچه   يکپارچه
گيری روابط تجاری شـکل      برای اندازه ) تجارت درون گروهی   (intبدين منظور از پراکسی     

نتـايج حاصـل از بـرآورد مـدل         . رچوب سازمان کنفرانس اسالمی استفاده شـد      گرفته در چا  
دهد که ضريب شاخص فوق بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار و دارای عالمـت مثبـت                       نشان می 

است اما اين اثر گذاری با توجه به ميزان ضريب بدست آمده چندان زياد نيست، به طـوری                  
 واحـد افـزايش يابـد ميـزان         يكخص فوق   که با فرض ثبات ساير شرائط در صورتی که شا         

تواند به اين دليل باشـد     اين امر می.  افزايش خواهد يافت۰۰۷/۰رشد اقتصادی تنها به ميزان      
سـازی اقتـصادی بـر        که کشورهای مذکور هنوز گام مؤثری را در جهت تـشکيل يکپارچـه            

سـازی   می از يکپارچهايجاد بازار مشترک اسالمی و تبديل سازمان کنفرانس اسال     . اند نداشته
سـازی اقتـصادی سـبب خواهـد شـد تـا ضـريب فـوق                  فرهنگی و ايدئولوژيک بـه يکپارچـه      

تشکيل بـازار مـشترک بـرای       . اثرگذاری بيشتری بر رشد کشورهای اين سازمان داشته باشد        
بالاستفاده يکديگر های   کشورهای مذکور فرصتی را ايجاد خواهد کرد تا از منابع و پتانسيل           

 کشور اسالمی بـه     ۵۷ نمايند و از آنجا که تشکيل بازار مشترک اسالمی ميان تمامی             استفاده
دليل پراکندگی جغرافيايی اعضا و وجود تفاوت در ساختار اقتـصادی آنهـا نيازمنـد زمـانی                 

 کـشور اسـالمی مـورد بررسـی کـه دارای تـشابه در               هشتباشد، در صورتی که      طوالنی می 
GDP     به تـشکيل بـازار مـشترک ميـان خـود نماينـد بـا سـهولت                   و درآمد سرانه هستند اقدام 

  .توانند به رشد باالتر دست يابند بيشتری می
تجارت با سـاير     (openبا ضريب متغير    ) تجارت درون گروهی   (intمقايسه ضريب متغير    

ای از تجارت کشورهای اسالمی مورد  دهد که هنوز بخش عمده   در مدل نشان می ) کشورها
بنابراين توصـيه بـه کـشورهای مـذکور ايـن           . شود  کشورهای جهان انجام می   بررسی با ساير    

گـذاری   است که با تغيير نگرش، ارتقای کيفيت محصوالت توليدی، توجه بيشتر به سـرمايه             
زمينـه گـسترش تعامـل و همکـاری در بعـد اقتـصادی و                ) R&D(در بخش تحقيق و توسعه      
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يـق بـستر مناسـبی را بـرای تحقـق سـريعتر             تجاری را با يکـديگر فـراهم آورده و از ايـن طر            
  .فراهم نمايند) بازار مشترک ( سازی اقتصادی  يکپارچه

گيری کلی و در راستای ارائه راهکار عملياتی اثربخش جهت ايجاد            به عنوان يک نتيجه   
و افزايش حجم تجارت درون گروهی مـوارد زيـر   ) بازار مشترک (سازی اقتصادی     يکپارچه

  :شود پيشنهاد می
  ای   ايجاد مقررات ترجيحی تجارت و کاهش موانع تعرفهـ۱
ـ ارتقای کيفيت محصوالت توليدی به منظور انجراف تجارت از کشورهای غير عضو             ۲

  به سمت تجارت با کشورهای عضو
ها و گسترش حمل و نقل هوايی، دريايی و زمينی به منطور کـاهش   ـ بهبود زير ساخت ۳
سازی اقتصادی ميـان کـشورهای     همی در ايجاد يکپارچه   حمل و نقل که فاکتور م     های    هزينه

  .باشد عضو می
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   پيوست

   آزمون برابری عرض از مبدأ‐ ۳جدول 

Wald Test:   

Pool: POOL2   

    
    

Test Statistic Value Df Probability 

    
    

F-statistic 11.78920 (7, 60) 0.0000 

Chi-square 82.52440 7 0.0000 

    
    
    

Null Hypothesis Summary:  

    
    
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    

C(5) - C(6) 0.055045 0.015879 

C(6) - C(7) -0.060879 0.014352 

C(7) - C(8) 0.034856 0.015037 

C(8) - C(9) 0.022875 0.020672 

C(9) - C(10) -0.032947 0

 

.016010 

C(10) - C(11) 0.035165 0.006855 

C(11) - C(12) -0.044210 0.015008 

    
    

Restrictions are linear in coefficients. 
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   نتايج تخمين مدل‐ ۴ جدول
Dependent Variable: YGROW?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section SUR)  

Date: 10/12/08   Time: 15:03   

Sample (adjusted): 1996 2004   

Included observations: 9 after adjustments  

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 72  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C 0.002294 0.004051 0.566225 0.5734 

CAPGROW? 0.012120 0.002115 5.731457 0.0000 

GDGROW? -0.061732 0.005344 -11.55221 0.0000 

INT? 0.007027 0.000822 8.543563 0.0000 

OPEN? 0.108488 0.000298 364.5108 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_EGYPT--C 0.026638    

_INDONES--C -0.028407    

_IRAN--C 0.032471    

_KUWAIT--C -0.002385    

_MALAYSIA--C -0.025260    

_PAKISTAN--C 0.007687    

_SAUDI--C -0.027477    

_TURKEY--C 0.016733    

     

     

 Effects Specification   

     

     

Cross-section fixed (dummy variables)  

     

     

 Weighted Statistics   

     

     

R-squared 0.999654     Mean dependent var 7.111273 

Adjusted R-squared 0.999591     S.D. dependent var 53.17919 

S.E. of regression 1.071194     Sum squared resid 68.84733 

F-statistic 15773.62     Durbin-Watson stat 2.154374 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

     

 Unweighted Statistics   

     

     

R-squared 0.998037     Mean dependent var 0.131601 

Sum squared resid 0.093932     Durbin-Watson stat 2.359335 
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