
-- Journal of Economic Research------ 
Volume 21, Issue 83, Winter 2021, 119-146 
joer.atu.ac.ir  
DOI: http://dx.doi.org/10.22054/joer.2022.67386.1056 
 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

 
 

 
A

cc
ep

te
d

: 
2

0
/A

u
g

/2
0
2
2

 
 

 R
ec

ei
v
ed

: 
8

/A
p
r/

2
0
2

2
 

IS
S

N
: 

1
7
3

5
-2

1
0
x

 
 

eI
S

S
N

: 
6

4
5

3
-2

4
7

6
 

 
  

Explaining Economic Growth Gap between OPEC and 

East Asia: Shapley–Owen–Shorrocks and Oaxaca–

Blinder Variance Decomposition Approach 

Fereshteh Mohamadian   

Assistant Professor, Department of 

Economics, Faculty of Literature and 

Humanities, University of Ilam, Ilam, 

Iran 

Abstract 

The purpose of this study is to explain the factors affecting the economic growth gap between 

OPEC and East Asian countries using the Shapley–Owen–Shorrocks and Oaxaca–Blinder 

variance decomposition methods over the period 1996-2018. The results of the Shapley–Owen–

Shorrocks decomposition reveal that in East Asian countries, institutional and policy variables 

(government consumption, inflation, rule of law, trade) and human capital explain 53.31 and 

31.38 percent of economic growth fluctuations, respectively. In contrast, in OPEC members, 

institutional and policy variables and physical capital (investment, Fertility rate) explain 66.72 

and 17.75 percent of economic growth fluctuations, respectively. According to the results of 

the Oaxaca–Blinder decomposition, about 43 percent of the economic growth gap between East 

Asia and OPEC is due to explained components (mainly rule of law, investment, human capital) 

and 57 percent due to unexplained components (mainly the return of investment, human capital, 

inflation, rule of law). Accordingly, efficient use of factors in relation to their endowments has 

a more important role in explaining the economic growth gap of  the countries. A noteworthy 

point in this regard is the important role of institutional and policy variables. Since institutional 

and policy variables as well as human capital, fertility rate, and investment are greatly 

influenced by governance, in order to promote economic growth in OPEC, policymaker should 

focus on the factors improving good governance. 
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: یاآس شرق و اوپک عضو کشورهای اقتصادی رشد تفاوت توضیح
  لیندرب -اوکساکا و شوروکس -اُون -شاپلی واريانس تجزيه رويکرد

 ایرانایالم،  ،ایالم دانشگاه اقتصاد، گروه ،دیارتااس  فرشته محمدیان

  چکیده

 شرق ورهایکش و اوپک عضو کشورهای اقتصادی رشد نرخ تفاوع بر موثر عوامل تبيين حاضر مطالعه هدف
-ساکااوک و شوروکس-اون-شاپلي واريانس تجزيه هایروش کارگيریبه با منظور اين برای. است آسيا
 دوره رد آسيا شرق کشورهای و اوپک عضو کشورهای بين اقتصادی رشد شكاف بر موثر عوامل بليندر
 شرق هایکشور در که ساخت كارآش شوروکس-اون-شاپلي تجزيه يجتان. شد تحليل و تجزيه 2103-0115
 و 80/68 ترتيب به انساني سرمايه و( تجارع و قانون حاکميت تورم، دولت، مخارج) سياستي عوامل آسيا
 هایکشور در اقتصادی رشد نوساناع مقابل در. دهندمي توضيح  را اقتصادی رشد نوساناع درصد 83/80
 سهم اب ترتيب به( ولد و زاد نرخ و گذاریرمايهس) امكاناع و منابع و سياستي عوامل توسط اوپک عضو
 08 ودحد بليندر،-اوکساکا تجزيه از حاصل يجتان اساس بر. است توضيح قابل درصدی 76/07 و 72/55
 بينيپيش لقاب اجزای از ناشي اوپک عضو کشورهای و آسيا شرق کشورهای بين اقتصادی رشد شكاف درصد
 بينيپيش قابل غير اجزای دليل به آن درصد 67 و( انساني سرمايه و گذاریسرمايه قانون، حاکميت اساسا)
 کارا فادهاست اساس اين بر. است( قانون حاکميت و تورم نرخ انساني، سرمايه گذاری،سرمايه کارايي اساسا)
 در جالب تهنك. دارد کشورها اقتصادی رشد تفاوع تبيين در مهمتری نقش ،هاآن موجودی به نسبت منابع از
 جمله از متييرها ساير بلكه سياستي متييرهای تنها نه که آنجا از. است سياستي متييرهای مهم نقش زمينه اين
 جهت راينبناب هستند حكمراني ثيرتا تحت زيادی حد تا نيز گذاریسرمايه و جمعيت رشد انساني، سرمايه
 بر موثر فاکتورهای که دشومي توصيه ايران جمله از اوپک عضو کشورهای در اقتصادی رشد ترويج
  .گيرد قرار گذارانسياست توجه مورد جدی طور به خوب حكمراني

  .شرقی آسیای اوپک، انسانی، سرمایه اقتصادی، رشد تجزیه، ها:کلیدواژه

   .JEL: O53, R11, C33, E69 يبندطبقه
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 مقدمه .2
لف و اينكه ی مخترشد اقتصادی کشورها کننده تفاوع در نرخشـناسـايي فاکتورهای تبيين  

دی بنکليدی در اولويت مســـالهکنند يک چرا برخي کشـــورها بيش از ســـايرين رشـــد مي
ــت  ــياس ــت. به دنبال مقاله   س ــادی پايدار اس ــد اقتص ــتيابي به رش  0ذار باروثيرگتاها برای دس

های عظيم درآمدی بين تفاوع تا(، تعـداد زيـادی از مطـالعاع تجربي تالش کردند    0110)
 دهند. وضيح کشورها را ت
يه و تحليل کارگيری تجزمبتني بر به مسالهترين روش برای بررسـي اين  کنون، متداولتا

 ,Barro & Sala i Martín) های خطي چندگانه و معناداری آماری بوده استرگرسيون

2009, Jones, 2016  ــتفاده از اين روش وجود دارد.  (. محـدوديـت هـای متعددی در اسـ
ــيون   ــرايـب اين رگرسـ ــتگي بين متييرها و   ضـ هـا اگر چـه اطالعاتي در مورد مفهوم همبسـ

دهند، اما، معناداری آماری، اندازه يک اثر يا اهميت يک نتيجه را ارائه مي هـا آن معنـاداری 
به محققان اجازه  عالوه بر اين،(. Wasserstein & Lazar, 2016) کندگيری نمياندازه
ــيحي را به ترتيبنمي ــبندی کنند به طوریاهميت رتبه دهند متييرهای توض هم واقعي که س

 ,.Nathans et al) هر متيير در توضــيح  تفاوع رشــد اقتصــادی کشــورها مشــخص شــود

هايي، اين مطالعه از يک رويكرد جايگزين مبتني بر (. برای غلبـه بر چنين محدوديت 2012
 کند. های تجزيه استفاده ميروش

ــياری از حوزتكنيک  از جمله نابرابری و فقر، تفاوع) های اقتصــادیههای تجزيه در بس
ثير اتدر دســتمزدها و تفاوع در پيشــرفت تحصــيلي( برای کمک به تفكيک و تعيين ميزان  

ــاپلي هاآن تريناند. رايجکار رفتههعوامل علي ب ــوروکس -اون -تجزيه ش و  2 (DSSO) ش
اين  -0 عبارتند از:ها ن تكنيکهستند. از جمله مزايای اي 8 (OBD) بليندر -تجزيه اواکساکا

 عوامل کدام هشناسايي اينك  بنابراين و توضيحي متييرهای نسبي سهم سازیکمي هاتكنيک
به محقق اين امكان را  -2ســازند. مي ممكن اند راداشــته اقتصــادی رشــد در نقش بيشــترين
ــتفاده از عوامل توليد را برآور دهند که تفاوعمي ــي از کارايي اسـ اين  -8د کند. های ناشـ
بعي، صرفنظر از پيچيدگي مدل يا تعداد و انواع عوامل در تاتوان با هر شـكل  ها را ميروش

 (.Morduch & Sicular, 2002) برد کاربهنظر گرفته شده، 

                                                            
1. Barro, R. J. 

2. Shapley–Owen–Shorrocks Decomposition 

3. Oaxaca–Blinder Decomposition 
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 و اوپک کشورهای عضو اقتصادی رشـد  هدف اصـلي اين مقاله بررسـي عوامل تفاوع  
اســت. از نظر مشــارکت  OBDو  SOSDکارگيری دو روش آســيا با به کشــورهای شــرق

ه های فقر، نابرابری و ببه طور ســنتي در زمينه مطرح شــهعلمي و نوآوری اين مقاله رويكرد 
وجه کنون در ادبياع رشد اقتصادی مورد تتاويژه شكاف جنسيتي دستمزد استفاده شده، اما 

 قرار نگرفته است. 
 در بخش بعدی مباني نظری که ه استصورع سازمان يافتاين ر مقاله به تادر ادامه سـاخ 
يق شامل پردازد. روش تحقشود. بخش سوم به بررسي پيشينه موضوع ميتحقيق بررسـي مي 

 يج در بخش پنجم ارائهتاهـا و مـدل تحقيق در بخش چهارم و تخمين و تحليل ن  معرفي داده
  ازد.دپرهای سياستي ميگيری و توصيهشود و در نهايت  بخش پاياني  به نتيجهمي

 مباني نظري. 1
( 2105) 0کنند؟ در پاســخ به اين ســوال جونزچرا برخي کشــورها بيش از ســايرين رشــد مي

رشـد اقتصـادی در بين کشورها را توضيح دهند    دارد که تبيين حقايقي که تفاوعاظهار مي
 سوال در ادبياع مربوطه دواين هنوز يک سوال حل نشده است. با اين وجود برای پاسخ به 

 :رويكرد وجود دارد
اســت. به دنبال تحقيقاع بنيادين ســولو، مطالعاع تجربي رشــد  2رويكرد اول، تجزيه ســولو

وری بهره» کيد بر نقش کارايي تكنولوژيكي، يعنيتااقتصــادی مبتني بر حســابداری رشــد و 
اســـتفاده گســـترده  با وجود(. اين روش Solow, 1956) شـــكل گرفت «کل عوامل توليد
ــت. در مباني نظری بهرهي محدوديتدارای برخ وری کل عوامل توليد به عنوان نتيجه ها اس
از جمله ) ثير ساير عواملتاتواند ناشي از اما اين انتقال مي ،بع توليد ديده شـده است تاانتقال 
های دولت، مســائل نهادی و فرهنگي و يا خطاهای های خارجي، تييير در ســياســتشــوک
ــد کـه م  انـدازه  ــوعي متفاوع از نوآوری تكنولوژيكي را منعكس ميگيری( بـاشـ  ندکوضـ
(Hulten, 2001, 2010 اســتفاده از عبارع .)«برای اشــاره به اين تجزيه 8«باقيمانده ســولو، 

 دهد. را نشان مي بيان شدههای تصور روشني از محدوديت

                                                            
1. Jones, C. I. 

2. Solow 

3. Solow Residual 
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 اهای اقتصادی بين کشوری را برويكرد دوم سـعي کرده اسـت مسـائل مربوط به تفاوع   
اسـتفاده از تحليل رگرسيون خطي چندگانه برطرف کند. بيشتر مطالعاع اين حوزه مبتني بر  

ــده0112) 0( و منكيو و همكاران0110) مقاالع بارو ــيون( ارائه ش های غيرنظری اند. رگرس
عي از درآمد بتاهای رشد توليد سرانه را به عنوان گرفته شده در مطالعاع تجربي، نرخ کاربه

ای از متييرها که شــامل سرمايه فيزيكي و انساني، انداز، رشـد جمعيت و مجموعه اوليه، پس
دهد. جزئياع بيشـــتر اين رويكرد و مطالعاع تجربي نوآوری و نهادها اســـت، توضـــيح مي

ــاالآیمربوطـه را مي  ( و آقيون و 2105) (، جونز2111) 2مارتينتوان در مطالعاع بارو و سـ
 ( مالحظه کرد.2105) 8همكاران

با  کننده رشد در ادبياع اقتصادی، محققانبا توجه به تعداد زياد عوامل پيشـنهادی تعيين 
يک معضل در مورد رگرسورهای بالقوه که پشت نااطميناني مدل قرار دارند، مواجه هستند. 
هزاران رگرسـيون به دنبال يک استراتژی مشترک برای ارزيابي اهميت متييرهای توضيحي  

برآورد شده است. بر اين اساس،  هاآن با رشد و معناداری هاآن بستگيبر اسـاس مفهوم هم 
 کاربهرا برای حـل نـااطميناني مدل    0گيری مـدل بيزين مطـالعـاع مختلف رويكرد ميـانگين   

دهد (. اين رويكرد اجازه ميBarro & Sala i Martín, 2009, Brock, 2001) اندبرده
تواند کنيم، اما اين روش محدود است، زيرا نميهای تعداد رگرسورها را حل محدوديت تا

 (.Amini, et. al., 2017) سهم هر متيير را در رشد اقتصادی توضيح دهد
ــيون ــت که تحت نقد عمده بر اين رگرس ــكالع تاها اين اس ــتنزادرونثير مش د. يي هس
رشد  ربرآورد اثر علي متيير توضيحي ب ،بنابراين ؛هسـتند  زادرونمتييرهای رشـد اقتصـادی   

ــت   ــواری اس ــادی کار دش ــتراتژی متداول برای کاهش Durlauf, 2001) اقتص (. يک اس
ــت. در حالي  زادرون ــتفـاده از متييرهای ابزاری اسـ ل حکه اين تكنيک برآورد، راهيي، اسـ
ودن يي است، اما مناسب بزادرونندارد برای غلبه بر مشـكالع اقتصـاد سنجي ناشي از   تااسـ 

کند علوم نيست. از لحاظ تئوری، اين استراتژی در صورتي کار ميهای ابزاری مروش متيير
گي اما با جمالع خطا همبست ،همبستگي داشته زادرونهای که متييرهای ابزاری با رگرسور

                                                            
1. Mankiw, N. G., et al. 

2. Barro, R & Sala i Martín, X. 

3. Aghion, P., et al. 

4. Bayesian Model Averaging  
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ای آشكار شده است که انتخاب ابزارهای مناسب حال، به طور گستردهنداشته باشند. با اين 
 (. Casey & Klemp, 2017) يک موضوع مهم در ادبياع تجربي رشد است

ــادی    ــد اقتصـ ــخيص اينكه کدام عامل باعث رشـ در حـالي که اين رويكردها برای تشـ
د جربي رشــمفيد هســتند، اما بســياری از موضــوعاع اصــلي مورد توجه  ادبياع ت  ،شــودمي

نامشـخص اسـت، هيچ اجماعي در مورد سهم نسبي هر يک از عوامل برای توضيح رشد به   
ــت. برای مقابله با محدوديت  ــت نيامده اس ــدههای دس ه تجزي هایدر اين مقاله روش بيان ش

 ( به کار گرفته شد.OBD) بليندر -( و اواکساکاSOSD) شوروکس -اُون-شاپلي
فكيک های اقتصاد برای کمک به ته در بسياری از زمينههای تجزيه کترين تكنيکرايج

و  (SOSD) شوروکس -اُون -روند، تجزيه شاپليمي کاربهثير عوامل علي تاو تعيين ميزان 
های تجزيه آسـان است و  کار بسـتن اين روش ( هسـتند. به OBD) بليندر -تجزيه اواکسـاکا 
صادی هستند. با اين وجود، هنوز در های رشد اقتهای حاصـل از تخمين مدل مبتني بر آماره

اند. سعي بر آن است که اين شكاف با نشان دادن اينكه چطور اين زمينه رشـد استفاده نشده 
 ها، رويكردی مناسب برای مطالعه رشد اقتصادی پايدار هستند، پر شود. روش

ــنتي، روش برخالف روش  زهای تجزيه اين مزيت را دارند که اطالعاتي فراتر اهـای سـ
ادر ارائه کنند. در واقع، محققان را ق هاآن داری ضرايبتعيين همبستگي بين متييرها و معني

ــازند مي ــيحي موجود در مدل  تاس ــهم هر متييرتوض  .خطي و غيرخطي( را برآورد کنند) س
اين رويكردها،  همچنينشــوند. های اصــلي رشــد اقتصــادی شــناســايي مي محرک ،بنابراين

ن منابع های در کارايي استفاده از ايهای در منابع و تفاوعبين تفاوع توانايي تشخيص تمايز
 (. Morduch & Sicular, 2002) را دارند

SOSD  ــت کاربـه هـای فقر و نـابرابری   در زمينـه (. اين Shorrocks, 2013) رفته اسـ
وروکس ای است که توسط شهای تجزيهتكنيک ترکيبي از مقادير شـاپلي و اُون و تكنيک 

هر متيير يا (. اين روش سـهم نسبي  Maneejuk & Yamaka, 2021) ه يافته اسـت توسـع 
ــتفاده از         گروهي از متييرهـا را  ــب با اسـ ــاخص آمـاری برازش منـاسـ ــبـت بـه يـک شـ نسـ

 ,Shorrocks) کندگيری روی تمام ترکيباع ممكن متييرهای توضيحي، تعيين ميميانگين

2013, Jann, 2008کند. ي مســـير غلبه مي(. بنابراين، بر مشـــكل وابســـتگ SOSD برای
تخصـــيص مقادير باقيمانده به هيچ فرض يا تالش اضـــافي نياز ندارد. از اين نظر، اين روش 

 :کندمين ميتامزايای مهمي دارد به طوری که اصول زير را 
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 (.شودشاخص خوبي برازش مدل بين متييرهای توضيحي تجزيه مي) کارايي -0
 ( .ل نبايد مقدار هر جزء را کاهش دهدک 𝑅2افزايش) يكنوايي -2
 کنند(های کامل از نظر خوبي برازش ارزش يكساني دريافت ميجايگزين) ر يكسانتارف -8
(Jann, 2008 .) 

ی و نيازی به مفروضاع نظری ديگر شـود ر ميتارفعوامل به صـورع متقارن  با  ،بنابراين
 .ندارند

به عنوان جايگشت متييرها تعريف  𝜃(، 0) طهراباز  (2102) 0به پيروی از هويتنر و ساندر

مجموعه متييرهايي  دارد. 𝜃را در  𝜃 (j)، موقعيت  𝑥𝑗با در نظر گرفتن اينكه متيير شــود مي

,𝑃(𝜃شوند با ظاهر مي 𝜃در  𝑥𝑗که قبل از  𝑥𝑗) ≔ {𝑥𝑝 ∈ 𝑘|𝜃 (𝑝) < 𝜃 (𝑗)}  مشخص

 دهد.( تييير مي00رابطه )را به صورع  𝑥𝑗 ،𝑅2، متيير 𝜃شوند. در جايگشت مي

(0) 𝑀𝐶(𝑥𝑗 , 𝜃) ≔ 𝑓(𝑃(𝜃, 𝑥𝑗)𝑈{𝑥𝑗}) − (𝑃(𝜃, 𝑥𝑗)) 

ــهم اين ــتند 𝜃از   𝑥𝑗هـای نهـايي متيير   هـا سـ اين روش ) روی تمام ترتيباع ممكن هسـ
 شود(.اعمال مي 𝑅2بر  رود، اما معموال کاربهای از مدل تواند برای تجزيه هر آمارهمي

 ( محاسبه کرد.2رابطه )، را به صورع 𝑥𝑗توان مقدار اُون متيير اکنون مي

(2) 
𝑂𝑤𝑥𝑗

(𝑓, 𝐺) =
1

|𝛩 (𝐾, 𝐺)|
. ∑ 𝑀𝐶 (

𝜃𝜖𝛩 (𝐾,𝐺)

𝑥𝑗𝜃)𝐶(𝑥𝑗 , 𝜃)

≔ 𝑓(𝑃(𝜃, 𝑥𝑗)𝑈{𝑥𝑗}) − (𝑃(𝜃, 𝑥𝑗)) 

,Θ (𝐾(، 2در رابطــه ) 𝐺) ــت کــه طرح افرازای از ترتيبــاع رتبــهمجموعــه  ای اســ
ــيم) ــت 𝐺بندی( تقس دهد و به صــورع های ممكن را مورد توجه قرار ميبرای همه جايگش

 ( محاسبه شده است.8رابطه )

(8) 
| 𝛩 (𝐾, 𝐺)| = 𝛾!. ∏|𝐺𝑠| !

𝛾

𝑠=1

 

                                                            
1. Huettner, F.,  Sunder, M.  
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OBD در مقاالع اصلي اوکساکا و بليندر توسعه يافت (Blinder, 1973, Oaxaca, 

های گروهي در يک متيير هدف را با تقسيم ديفرانسيل آن به دو (. اين روش تفاوع1973
های مشاهده شده بخش توضـيح داده شــده که تفاوع در ويژگي  -0؛ کندبخش مطالعه مي
های در ضرايب بخش غير قابل توضــيح که منشــي آن تفاوع -2گيرد و جمعيت را دربر مي
ــت. اين رويكر ــيح تفاوع اسـ ــاد کار برای درک بخش غير قابل توضـ های د ابتدا در اقتصـ
 رفت.  کاربههای جنسيتي يا نژادی( يعني نابرابری) هادستمزد بين گروه
ــي Bو  Aدو گروه  ــيحيو مجموعه Y، متيير مورد بررس را در   Xای از متييرهای توض

 Y دو گروه از کشــورها باشــند، توانند دو کشــور يادو گروه مي ،نظر بگيريد. به عنوان مثال
متييرهای توضيح دهنده رشد باشد. حال سوال اين است، ميزان تفاوع  Xرشـد اقتصادی و  
 ((.0)رابطه ) چقدر است و چگونه قابل توضيح است Yدر ميانگين 

(0) 𝑅 = 𝐸(𝑌𝐴) − 𝐸 (𝑌𝐵) 

در  Bو  Aتفاوع ارزش انتظاری متيير مورد بررســي اســت که به وســيله E (Y)که در آن 
 .داريم( را 6رابطه )شود. مبتني بر مدل رگرسيون خطي محاسبه مي Yهای کنندهبينيپيش

(6) 𝑌ℓ = 𝑋ℓ
´ 𝛽ℓ + 𝜖ℓ,   𝐸(𝜖ℓ) = 0    ℓ ∈  (𝐴, 𝐵) 

برداری شامل متييرهای توضيحي و عرض از مبدا است. تفاوع ميانگين متيير  Xکه در آن 
ای بيني شـده آن در سطح ميانگين متييره صـورع تفاوع در مقدار پيش  تواند بهوابسـته مي 

 ( بيان شود.5رابطه )توضيحي به صورع 

(5) 𝑅 = 𝐸(𝑌𝐴) − 𝐸(𝑌𝐵) = 𝐸 (𝑋𝐴) 𝛽𝐴 −  𝐸 (𝑋𝐵) 𝛽𝐵  

 :((7)رابطه )زيرا 

(7) 𝐸(𝑌ℓ) = 𝐸(𝑋ℓ
´ 𝛽ℓ + 𝜖ℓ) = 𝐸(𝑋ℓ

´ 𝛽ℓ) + 𝐸(𝜖ℓ) = 𝐸 (𝑋ℓ) 𝛽ℓ 

𝐸(𝜖ℓ)که در آن بر اساس فرض معادله رگرسيوني  =  است. 𝛽ℓ  𝐸(𝛽ℓ) =و 0
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 Bو  Aهای برای مشــخص کردن ســـهم متييرهای توضـــيحي در کل تفاوع بين گروه 
 ( بازنويسي شود.3رابطه )تواند به صورع ( مي5) رابطه

(3) R={𝐸 (𝑋𝐴)  −  𝐸 (𝑋𝐵)}´𝛽∗ + {𝐸(𝑋𝐴)´(𝛽𝐴 − 𝛽∗) +
 𝐸 (𝑋𝐵)´ (𝛽∗ − 𝛽𝐵)} 

 (( بيان کرد:1)رابطه )توان آن را به شكل تجزيه دو جزئي زير که مي

(1) 
𝑅 = 𝑄 + 𝑈  

𝑄 = {𝐸(𝑋𝐴) −  𝐸(𝑋𝐵)}´𝛽∗ 

𝑈 =  𝐸(𝑋𝐴)´(𝛽𝐴 − 𝛽∗) +  𝐸 (𝑋𝐵)´ (𝛽∗ − 𝛽𝐵) 

ــي از  ) بينياثر مقداری يا جزء قابل پيش Q(، 1طه )در راب ــادی ناشـ ــد اقتصـ تفاوع رشـ
يعني بخشــي از تفاوع در متيير وابســته که توســط تفاوع در   ؛عوامل قابل مشــاهده( اســت

ناشــي از کارايي  تاعمد) بينيجزء غير قابل پيش Uمتييرهای توضــيحي قابل بيان اســت و  
همه آثار بالقوه ناشــي از تفاوع در متييرهای قابل  U کارگيری عوامل( اســت. مهم اينكهبه

 شود. مشاهده را نيز شامل مي

 پیشینه پژوهش . 1
مطالعاع پيشـين از دوجنبه، يكي تكنيک اقتصـاد سنجي و ديگری تجزيه و تحليل واگرايي   

ــته مطالعاع داخلي و خارجي تجزيه و تحليل مي ــيبين کشــورها و در دو دس ــوند. بررس  ش
ای تجزيه هدهد که از نظر تكنيک اقتصاد سنجي اگرچه تكنيکارجي نشـان مي مطالعاع خ

ــاپلي ــاکا  -اُون -واريانس ش ــوروکس و اوکس ــاد بليندر در زمينه -ش های مختلف در اقتص
 کارهببه ندرع در مطالعه تجربي رشـد اقتصادی   هاآن مزايای با وجوداند، اما اسـتفاده شـده  

( برای درک 2108) 2( و شــوروکس2115) 0ها، توســط بایکاند. برای مثال، اين تكنيرفته
ــيله بليندر های ( برای درک تفاوع0178) 0( و اوکســاکا0178) 8علل نابرابری و فقر، به وس

                                                            
1. Baye, F. M. 

2. Shorrocks, A. F. 

3. Blinder, A. S.  

4. Oaxaca, R. 
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 2( و جيمنز و همكاران2103) 0در دســتمزدها و توســط کاســترو آريســتيزابال و همكاران   
ــيلي    2101) ــرفـت تحصـ ين ظر تجزيه و تحليل واگرايي باند. از نرفته کاربـه ( در زمينـه پيشـ

شورهای تر ککشـورها نيز تعداد زيادی از مطالعاع تجربي ســعي در تعيين علت رشد سريع 
 اند. بر اساس اين مطالعاعآسـيای شـرقي نسـبت به سـاير اقتصـادهای در حال توسـعه داشته      

 بع انساني(، مناAghion et al., 2016) تفاوع در عوامل بنيادی رشد مانند سرمايه فيزيكي
(Hanushek & Woessmann, 2012 & 2016و عوامل نهادی ) (Elson, 2013 & 

Gereffi, 2018اند.( به عنوان عوامل کليدی شناخته شده 
در مطالعاع داخلي نيز از جنبه تكنيک اقتصــاد ســنجي، تنها مطالعاع کشــاورز حداد و  

های تجزيه را به ترتيب وش(، ر0813) ( و غفـاری مقدم و همكاران 0810) علويـان قوانيني 
 اند. مطالعه کشــاورز حداد و علويان قوانينيبرده کاربهدر زمينه اقتصــاد کار و کشــاورزی  

ــتفاده از 0830-11درآمد خانوار در دوره  -های هزينهکـارگيری داده ( بـا بـه  0810) و با اسـ
ايران، به  رروش تجزيه اوکســاکا نشــان داد که پديده تبعيض جنســيتي دســتمزد در بازار کا

طور کلي، وجود دارد و ميزان آن در مشــاغلي که متقاضــي ســرمايه انســاني کمتری هســتند 
 شود. با افزايش سطح تخصص شيلي ناچيز مي ، اماقابل توجه بوده

ــتفاده با( 0813) در مطالعه غفاری مقدم و همكاران ــاکا تجزيه روش از اسـ  -اوکسـ
 بررسي ن کرمانتامدرن در اس و سنتي بياریسـيستم آ  دو در کشـاورزی  وریبهره بليندر،

 بيشتر توضيحي عوامل به نسبت توضـيح  غيرقابل عوامل سـهم  دهدمي نشـان  يجتاشـد که ن 
 هایسيستم از اسـتفاده  و دارند پربازده منابع به کمتری دسـترسـي   سـنتي  سـيسـتم   و اسـت 

يل واگرايي بين از نظر تجزيه و تحل دهد.مي افزايش را کشــاورزی وریبهره آبياری، مدرن
 .ای با اين رويكرد در کشور انجام نشده استکنون مطالعهتاکشورها 
برای کشـــورهای شـــرق و غرب آســـيا و  ثير عوامل موثر بر رشـــد اقتصـــادی به ويژهتا

 از جمله قادری و دهمرده ؛کشـورهای عضـو اوپک در مطالعاع مختلف بررسي شده است  
 مســتقيم گذاریســرمايه جذب بر جتماعيا و اقتصــادی هایزيرســاخت ثيرتا (0812)

 0131-2100آسيا در دوره  غرب و شرق منتخب کشورهای در اقتصـادی  رشـد  و خارجي
يج تااند که نبررسي کرده 2SLSروش  از اسـتفاده  با همزمان معادالع سـيسـتم   يک را در

                                                            
1. Castro Aristizabal, G., et al. 

2. Gimenez, G., et al. 
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ــان مي ــاخـت  نشـ ــادی و اجتمـاعي  هـای دهـد زيرسـ ــترين اقتصـ  جذب بر را ثيرتا بيشـ

 در آسـيا  شـرق  منتخب کشـورهای  در اقتصـادی  رشـد  و خارجي مسـتقيم  اریگذسـرمايه 

 است.  داشته آسيا غرب کشورهای با مقايسه
 و شرق در عوامل کل وریبهره بر ثيرگذارتا عوامل ( نقش0811) جعفری و همكاران

 با 0111-2100نفتي را برای دوره  هایرانت و انســاني ســرمايه بر کيدتا با آســيا غرب
غرب آسيا  و شرق کشورهای از مجزا گروه دوی برا و پويا و تاايس مدل چندين از استفاده

 باز درجه ،نفتي هایانساني، رانت سرمايه که است از اين حاکي يجتااند که نبررسي کرده

 کشــورهای در عوامل کل وریبهره تفاوع علت ترينمهم انرژی شــدع و تجاری بودن

 هستند.  غرب آسيا و شرق
ــلماني ــرکای اقتصــادی رشــد ثيرتا( 0810) حيتاو ف س  اقتصــادی رشــد بر تجاری ش

 بلوييتا هایداده روش از اســتفاده بارا  0151-2110دوره  طي اوپک عضــو کشــورهای

 شرکای اقتصادی رشد بررسي مورد دوره طي دهدمي نشان يجتان .کردند بررسي نامتوازن

 دار ومعني و ثير مثبتتا اقتصاد بودن باز درجهو انسـاني   سـرمايه  گذاری،سـرمايه  تجاری،

GDP  ،اوپک عضو کشورهای اقتصـادی  رشـد  بر منفي ثيرتا دولت مخارج و تورم اوليه 

  .است داشته
( رابطه نوســان درآمدهای نفتي و نوســان رشــد اقتصــادی را با 0813) آقايي و همكاران

بر اساس روش  2116-2105کيد بر نقش توسعه مالي در کشورهای عضو اوپک در دوره تا
يج تااند که نيافته سـيستمي بررسي کرده ورهای تعميمتابلويي پويا و تكنيک گشـ تاهای داده

دهد نوسـاناع ناشـي از وفور درآمدهای نفتي موجب نوســاناع رشد اقتصادی در   نشـان مي 
کشـورهای عضو اوپک شده است و توسعه مالي موجب کاهش اثر نوساناع ناشي از وفور  

 شود.فتي بر نوساناع رشد اقتصادی ميدرآمدهای ن
تجزيه و تحليل واگرايي بين کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسيای شرقي در اين  

ــه بـا مطـالعـاع قبلي        هـای تجزيه ارائه تجزيه و  زگي دارد زيرا روشتـا مطـالعـه، در مقـايسـ
 د. سازپذير ميتری از علل تفاوع در رشد اقتصادی کشورها را امكانهای عميقتحليل

دهد که عالوه بر نوآوری رويكرد اقتصــاد ســنجي که ادبياع پيشــينه پژوهش نشــان مي
ــر اولين تالش برایهای تجزيه تكميل ميکارگيری روشمربوطه را با به  کند، مطالعه حاضـ

 شرق آسيا و اوپک است. پرداختن به علل واگرايي اقتصادی بين دو منطقه
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 هاروش تحقیق و داده. 8
ق به بررسـي داليل تفاوع رشد اقتصادی تعداد منتخبي از کشورهای شرق آسيا و  اين تحقي

ــو اوپک در دروه زماني  ــورهای عضـ ــيا مي 0115-2103کشـ ــرق آسـ پردازد. در منطقه شـ
ای يلند و از کشــورهتاکن  و جنوبي، ژاپن، مالزی، ســنگاپور، هن کشــورهای چين، کره

ــ  ــو اوپک الجزاير، ايران، عراق، عربسـ  حدهمت يه، قطر و امارعکويت، ليبي، نيجرن، تاعضـ
ــي به داده  عربي بر ــترس ــاس دس ــلي اين مطالعه از مدل بارو و  هاس ــدند. مدل اص ا انتخاب ش
ــاالآی ــمي ( پيروی2111) 1مارتينسـ ــد تاکند که يک مدل اسـ ندارد در ادبياع تجربي رشـ

 ( است.01رابطه )اقتصادی است. شكل خالصه مدل به صورع 

(01) 𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑍𝑖𝑡 + 𝜀 

ــور   𝑔𝑖𝑡 (،01در رابطه ) ــرانه کش ــد درآمد س ــال  iنرخ رش بردار  متييرهای  t ،𝑍𝑖𝑡در س
، نرخ رشد  GDPتوضـيحي شـامل نسـبت مخارج دولت و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به   

 و حكمرانيجمعيت، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، سـرمايه انسـاني، درجه دموکراسي   
 يک عبارع خطای تصادفي است.  εخوب  و 

ــرمايه فيزيكي به عنوان يک عامل  کاربهبرای تبيين متييرهای  رفته در مدل گنجاندن سـ
ــيح ــت توض ــترده مورد مطالعه قرار گرفته اس ــد به طور گس  ,.Aghion, et. al) دهنده رش

زای هر سرمايه فيزيكي به اثير آن مشـروط به نرخ باروری است که بر انباشت  تا(، اما 2016
ــاني، Lacalle‐Calderon, et. al, 2017) ثير منفي داردتاکـارگر   (. در مورد منابع انسـ

های گيرد. سرمايه انساني به صورع ميانگين سالذخيره سـرمايه انسـاني مورد توجه قرار مي  
ــيل افراد باالی  ــال اندازه 06تحص ــودگيری ميس قابل (. تعداد Barro & Lee, 2013) ش

ــتگي مثبت و معني ــد  توجهي از مطالعاع يک وابسـ ــاني و رشـ ــرمايه انسـ دار بين اندازه سـ
م از طريق يک اثر مستقي يافته و در حال توسعه را توسـعه  اقتصـادی در هر دوی کشـورهای  

ــان داده     تـا در  ــتقيم از طريق نوآوری و کيفيــت نهـادهـا نشـ  انــدبع توليـد و يـک اثر غيرمسـ
(Barcenilla, et. al., 2019, López‐Pueyo, et. al., 2018اندازه .) گيری کيفيت

رای دهندگي مهمي بالمللي قابل مقايسه، قدرع توضيحاساس نمراع آزمون بينآموزش، بر
ها برای اکثر کشــورهای در حال توســعه در های اين آزموناما داده ،رشـد نشــان داده اســت 

                                                            
1. Barrow and Salai Martin Model 
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ها داده توانيم ايننمي ،بنابراين .دارندهي وجود تاهای کودســترس نيســت يا فقط برای دوره
ــي، مخـارج دولت،         ــيـاسـ را در تجزيـه و تحليـل وارد کنيم. در بين متييرهـای نهـادی و سـ
دموکراسـي، حاکميت قانون، باز بودن تجاری، تجارع و نرخ تورم گنجانده شـده است. به   

 دی داردای مشـاهده شـده است که مخارج  دولت نقش مهمي در رشد اقتصا  طور گسـترده 
(Della Posta, 2021 ــيله نســـبت مخارح دولت به گيری اندازه GDP(. اين متيير به وسـ
 ,.Kaufmann et al) شودشـود. کيفيت نهادها با شـاخص حاکميت قانون سنجيده مي  مي

ــترده  (.2011 ــده، اما   مجموعـه گسـ ــتفاده شـ ای از متييرهـای نهادی در ادبياع تجربي اسـ
 توضـيحي برای رشد اقتصادی است  های با باالترين قدرعحاکميت قانون يكي از شـاخص 

(Acemoglu, et. al., 2019دموکراســـي را نيز در نظر مي .)ترين معيار گيريم، زيرا مهم
ــوب مي برای اندازه ــي محسـ ــياسـ ــودگيری کيفيت نهادهای سـ  & Doucouliagos) شـ

Ulubaşoğlu, 2008)ابطه بين دموکراسي های به دسـت آمده در مورد ر هرچند که يافته ؛
ــتند ــد اغلب مبهم هسـ (. باز بودن تجاری و تجارع Freund & Bolaky, 2008) و رشـ

ــادی مورد توجه قرار گرفته المللي نيز در مدلبين ی اند. اقتصــادهای باز براهای رشــد اقتص
ــطه       ــتری بـه کـاالهـای واسـ ــي بيشـ ــترسـ ای ارزان قيمت، بازارهای بزرگ و تجـارع، دسـ

ــ تكنولوژی ــريع هـای پيشـ ــد سـ ــترفته دارند و تمايل به رشـ  Tanveer) تر خواهند داشـ

Choudhry, et. al., 2020 وارداع به  +(. باز بودن اقتصــاد به صــورع نســبت صــادراع
GDP ــط نرخ تورم  گيری مياندازه ــامل متوس ــود. در نهايت، مدل ش ــي ش به عنوان پروکس

اهش واند نااطميناني را در اقتصاد کتثباع اقتصـاد کالن است. ايجاد و ابقای تورم پايين مي 
 (.Kremer, et. al., 2013) گذاری را افزايش دهدو تصميماع سرمايه
ــه داده ــيا و  0) های تحقيق در جدولخالصـ ــرق آسـ ــورهای شـ ( به تفكيک برای کشـ

 .ارائه شده است 0115-2103کشورهای عضو اوپک در دوره 
ی عضــواوپک به دليل انه کشــورهاباال بودن درآمد ســر(، با وجود 0) بر اســاس جدول
ادوار مورد بررسي رشد درآمد سرانه کشورهای شرق آسيا به طور  تمامدر  درآمدهای نفتي

که متوسط نرخ رشد درآمد به طوری ؛تر از کشـورهای عضـواوپک است  داری بزرگمعني
 بيانگر  بيش از دو برابر بودن رشــد اقتصــادی کشورهای شرق 0115-2103سـرانه در دوره  

کشورهای  GDPآسيا نسبت به کشورهای عضواوپک است. از نظر نسبت مخارج دولت به 
از  تری دارند.های به نسبت بزرگعضـو اوپک در مقايسـه با کشـورهای شـرق آسيا دولت    
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نظر نسـبت تشـكيل سـرمايه ثابت ناخالص وضعيت کشورهای شرق آسيا بهتر از کشورهای    
 اوپک است.  عضو

 ي مورد بررسي براي کشورهاي شرق آسیا و کشورهاي عضو اوپک: متوسط متغیرها2جدول

 1996-2014 2014-2014 2004-2013 2002-2001 1996-2001 دوره زمانی

 گروه
 کشورها

 اوپک
شرق 
 آسیا

 اوپک
شرق 
 آسیا

 اوپک
شرق 
 آسیا

 اوپک
شرق 
 آسیا

 اوپک
شرق 
 آسیا

 نرخ رشد
 درآمد سرانه

19/1 43/2 10/3 04/0 04/1- 01/3 02/0- 24/3 44/1 63/3 

 درآمد
 سرانه

00/34 49/22 24/34 94/26 12/36 30/31 91/34 12/34 40/30 96/29 

 مخارج دولت
 GDPبه 

00/11 61/12 01/14 60/13 10/13 21/14 40/16 14/10 40/10 96/13 

 گذاریسرمایه
 GDPبه 

20/20 30/31 40/20 49/21 92/21 93/24 10/29 44/24 19/26 46/29 

 نرخ
 و ولد زاد

63/3 14/1 11/3 00/1 91/2 03/1 10/2 00/1 13/3 09/1 

 نرخ
 تورم

41/6 23/2 41/4 66/1 30/1 63/2 43/4 21/1 92/6 96/1 

 تجار 
 GDPبه 

91/60 00/126 12/41 93/144 21/44 60/143 19/41 42/122 94/14 44/134 

های متوسط سال
 تحصیل

16/6 21/4 92/6 91/4 64/1 64/9 34/4 29/10 33/1 32/9 

 درجه
 دموکراسی

16/0- 06/3 04/9- 43/2 64/9- 00/3 60/10- 90/1 40/4- 40/2 

 حاکمیت
 قانون

40/0- 64/0 43/0- 63/0 41/0- 62/0 40/0- 11/0 43/0- 66/0 

، نرخ تورم، و تجار  به GDPگذاری به ، ساارمایهGDPهای نرخ رشااد درآمد ساارانه، مخارج دولت به داده* 
GDP  د هساتند. درآمد سرانه به هزار دالر و بر اساس برابری قدر  خرید است. نرخ زاد و ولد بیانگر  به درصا

تعداد فرزندان متولد شااده از یک زن در طول دوران باروری اساات. مقدار شاااخص درجه دموکراساای، به تنوان 
د برزگتر به معنی قرار دارد که تد  -10+ و 10گیری درجه دموکراتیک بودن یک کشاااور، بین شااااخص انادازه 

های حکمرانی ر دموکراسای است. مقدار شاخص حاکمیت قانون که یکی از زیرشاخص تانزدیکتر شادن به سااخ  
قرار دارد که تدد بزرگتر کیفیت بهتر حکمرانی از نظر حاکمیت قانون را نشان  -0/2+ و 0/2خوب اسات نیز بین  

  دهد.می
 پژوهشهای ماخذ: یافته

نرخ تورم که بيانگر ثباع اقتصاد کالن است در (، 0اع جدول )همچنين براسـاس اطالع 
به  ؛کشـور های عضـو اوپک نسـبت به کشورهای شرق آسيا وضعيت چندان مطلوبي ندارد   
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 7که بر اساس متوسط دوره مورد بررسي نرخ تورم در کشورهای عضواوپک حدود طوری
خ فرزندآوری زنان، درصد است. از نظر نر 2درصـد و برای کشـورهای شـرق آسـيا حدود     

فرزند در طول دوران باروری  8يک زن در کشـورهای عضو اوپک به طور متوسط بيش از  
ــيا کمتر از  خود پرورش مي ــرق آسـ ــورهای شـ ــت.  2دهد که اين رقم برای کشـ فرزند اسـ

کشـورهای عضـو اوپک به دليل در اختيار داشتن نفت حجم تجارع بااليي دارند اما حجم   
کشـورهای شرق آسيا به طور قابل توجهي بسيار باالتر از کشورهای   برای GDPتجارع به 

های تحصـيل نيز به عنوان شاخص سرمايه انساني، در همه  عضـواوپک اسـت. متوسـط سـال    
ــط حدود   دوره ــيا به طور متوس ــرق آس ــورهای ش ــورهای    2ها، در کش ــتر از کش ــال بيش س

نگر آن اســـت که های دموکراســـي و حاکميت قانون نيز بياعضـــواوپک اســـت. شـــاخص
کشورهای شرق آسيا از نظر دموکراسي و کيفيت حكمراني نسبت به کشورهای عضواوپک 

 به مراتب وضعيت بسيار بهتری دارند. 

 ها یافته. 0
ن و آزمون ريشــه واحد لوين، لي يي متييرهای تحقيقتابرآورد مدل برای بررســي ايســقبل از 
يه اوپک به تفكيک انجام شد. فرض عضو کشورهای شرق آسيا و کشورهای برای پانل 1چو

کند که ســری زماني دارای ريشــه واحد اســت و فرضــيه مخالف، صــفر اين آزمون بيان مي
ييد تا( نشــان دهنده عدم 2) يج آزمون در جدولتادهد. نيي ســری زماني را نشــان ميتاايســ
 های زماني مورد بررسي است.صفر برای همه سری يهفرض

ــي نوع مـدل،   ــادفي(، آزمون  2پولبرای بررسـ ليمر،  Fهای يـا پانل )اثراع ثابت يا تصـ
ها در جدول يج اين آزمونتاضــريب الگرانژ بروش پاگان و هاســمن انجام شــد. بر اســاس ن

 شود.( مدل با اثراع ثابت انتخاب مي8)
بعد از تخمين مدل به روش اثراع ثابت، خودهمبستگي و واريانس ناهمساني مدل مورد 

ها به يج اين آزمونتا( آمده است. با توجه به ن0يج آن در جدول )تارفت که نبررسي قرار گ
برآورد شد  تاافزار اســتدر نرم xtglsدليل وجود ناهمسـاني واريانس  مدل با اسـتفاده از کد   

 ( آمده است.6يج تخمين در جدول )تاکه ن
 

                                                            
1. Levin , Lin & Chui Unit Root Test 

2. Pool 
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 یج آزمون ریشه واحد پانلي لوین، لین و چوتان .1 جدول

 نام متغیر

 وه کشورهاگر

 پانل کشورهای شرق آسیا پانل کشورهای تضو اوپک
 احتمال آماره احتمال آماره

 000/0 -31/1 000/0 -49/1 سرانه GDPرشد 

 GDP 40/3- 000/0 09/3 001/0لگاریتم مخارج دولت به 

 GDP 61/1- 043/0 90/2- 002/0به  گذاریسرمایهلگاریتم 

 000/0 -11/6 000/0 -9/4 لگاریتم نرخ زاد و ولد

 000/0 -13/1 000/0 -3/4 لگاریتم نرخ تورم

 GDP 94/12- 000/0 11/1- 031/0لگاریتم تجار  به 

 000/0 -44/4 000/0 34/10 های تحصیللگاریتم متوسط سال

 000/0 -61/2 006/0 -44/2 درجه دموکراسی

 006/0 -00/2 002/0 -19/2 حاکمیت قانون

 پژوهشهای : یافتهمنبع

 لیمر، ضریب الگرانژ بروش پاگان و هاسمن Fهاي یج آزمونتان. 8 جدول
 لیمر )پول در مقابل اثرا  ثابت( Fنتایج آزمون 

 نتیجه آزمون احتمال Fآماره  گروه کشورها
 شود.پول رد می 000/0 49/103 کشورهای تضو اوپک
 شود.پول رد می 000/0 14/13 کشورهای شرق آسیا

 یب الگرانژ بروش پاگان )اثرا  تصادفی در مقابل پول(نتایج آزمون ضر

 نتیجه آزمون احتمال chi2آماره   گروه کشورها
 شود.پول رد می 000/0 32/1460 کشورهای تضو اوپک
 شود.پول رد می 000/0 10/1613 کشورهای شرق آسیا

 نتایج آزمون هاسمن )اثرا  تصادفی در مقابل اثرا  ثابت(

 نتیجه آزمون احتمال chi2ماره  آ گروه کشورها
 شود.اثرا  تصادفی رد می 000/0 43/330 کشورهای تضو اوپک
 شود.اثرا  تصادفی رد می 000/0 63/49 کشورهای شرق آسیا

 های پژوهشمنبع: یافته
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  یج آزمون خودهمبستگي و واریانس ناهمساني پانلتان .0جدول 
پانلنام  نام آزمون prob Chi2 نتیجه آزمون  

000/0 ناهمسانی واریانس  Chi2= 16/6260 تعدیل شده آزمون والد   کشورهای 
شرق آسیا  103/0 تدم خودهمبستگی   F= 12/2  آزمون ولدریج 

واریانس ناهمسانی  000/0  Chi2=   16043  کشورهای آزمون والد تعدیل شده 
پکوا تضو 660/0 تدم خودهمبستگی   F= 214/0  آزمون ولدریج 
 های پژوهشمنبع: یافته

 تخمین مدل رشد براي کشورهاي منتخب شرق آسیا و کشورهاي اوپک یجتان 0 جدول

 نام متغیر
 کشورهاي اوپک کشورهاي شرق آسیا

 احتمال tآماره  ضریب احتمال tآماره  ضریب
 000/0 01/20 14/1 002/0 11/3 1.412 ترض از مبدا
 GDP 690/0 44/0 000/0 204/0 46/3 000/0لگاریتم مخارج دولت به 

 GDP 411/0 02/4 000/0 131/0 43/2 010/0به  گذاریسرمایهلگاریتم 
 060/0 -90/1 -111/0 300/0 -04/1 -104/0 لگاریتم نرخ زاد و ولد
 000/0 -10/2 -034/0 199/0 -20/1 -029/0 لگاریتم نرخ تورم
 GDP 412/0 49/13 000/0 300/0 24/0 000/0لگاریتم تجار  به 

 000/0 09/11 041/0 000/0 14/9 244/1 های تحصیلیتم متوسط ساللگار
 000/0 10/4 006/0 006/0 91/1 006/0 درجه دموکراسی
 000/0 11/21 904/0 000/0 02/10 661/0 حاکمیت قانون

 داري مدلمعني
Wald chi2 (8)= 13/2313  

Prob= 111/1  
Wald chi2 (8)= 33/1020  

Prob= 111/1  
 پژوهشهای : یافتهمنبع

های در مورد کشـورهای شـرق آسيا نسبت   ، (6) در جدول مدل برآورديج تانبر اسـاس  
ــرمايه ثابت ناخالص و تجارع به  ــاني، درجه GDPمخارج دولت، تشــكيل س ــرمايه انس ، س

داری بر رشــد اقتصــادی دارند و متييرهای ثير مثبت و معنيتادموکراســي و حاکميت قانون 
 ضوع معني بر رشــد هستند. در مورد کشورهایی اثر منفي اما بيولد دارا و تورم و نرخ زاد
ا اين يج تقريباً مشــابه کشورهای شرق آسيا است بتاتوضـيحي ن های اکثر متييردر اوپک نيز 

 زاد ثير تورم و نرختااوپک  عضو تفاوع که برخالف کشـورهای شرق آسيا در کشورهای 
 دار است. و ولد بر رشد منفي و معني
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توان در مورد سهم هر ( نمي6) های پانل در جدوليج حاصل از تخمين مدلتابر اساس ن
کدام از عوامل در عملكرد اقتصـادی کشـورها قضـاوع کرد. برای توضـيح نوسـاناع رشد      

ــهم هر   ــادی و تعيين سـ ــد در اين مقـالـه از روش تجزيه    يـ اقتصـ  ک از عوامـل موثر بر رشـ
های ش ضريب تعيين تعديل شده را به سهمرو اين شود.شوروکس استفاده مي -اُون-شاپلي

ا توان اين روش را برای تک تک متييرها و يمي همچنين .کندمتناسب با هر متيير تجزيه مي
ــد و  ثيرگذارتاگرفت. در اين مقاله جهت درک بهتر فاکتورهای  کاربهگروه متييرها  بر رش

يكي منابع  ،به چهار دسته ها متييرهاگذاری دولتهمچنين تفكيک عوامل مرتبط با سياست
و نرخ زاد و ولد(، دوم، سرمايه  GDPنسـبت تشـكيل سـرمايه ثابت ناخالص به    ) و امكاناع
، GDPنسبت مخارج دولت به ) های تحصيل(، سوم، عوامل سياستيمتوسـط سـال  ) انسـاني 

ــبـت تجـارع به    درجه ) ها، نرخ تورم و حاکميت قانون( و چهارم، نوع حكومتGDPنسـ
به تفكيک  SOSD روشيج تا( تقســيم شــدند. با توجه به مالحظاع مذکور ن دموکراســي

 ( آمده است. 5) اوپک در جدول کشورهای عضو برای گروه کشورهای شرق آسيا و

 کشورهاي عضو واریانس رشد اقتصادي کشورهاي شرق آسیا و SOSDروشیج تان .3 جدول
 2003-1123دوره  اوپک

فاکتورهای 
 موثر

 متغیرها

 کشورهای تضو اوپک شرق آسیاکشورهای 

ارزش 
 شاپلی

سهم در توضیح 
رشد 

 اقتصادی)درصد(

ارزش 
 شاپلی

سهم در توضیح رشد 
 اقتصادی)درصد(

منابع و 
 امکانا 

 گذاریسرمایهلگاریتم 
  GDPبه

 لگاریتم نرخ زاد و ولد
124/0 22/13 161/0 10/11 

سرمایه 
 انسانی

های لگاریتم متوسط سال
 تحصیل

294/0 34/31 140/0 49/14 

توامل 
 سیاستی

لگاریتم مخارج دولت به 
GDP 

 لگاریتم نرخ تورم

 GDPلگاریتم تجار  به 

 حاکمیت قانون

499/0 31/03 626/0 12/66 

نوع 
 حکومت

 60/0 006/0 09/2 190/0 درجه دموکراسی

 های پژوهشمنبع: یافته
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کشورهای شرق بخش اعظم نوساناع رشد اقتصادی در  ،SOSD روشيج تابر اسـاس ن 
های استکه سيبه طوری ؛شوده ميآسـيا توسط عوامل سياستي و سرمايه انساني توضيح داد 

درصــد  36درصــد و در مجموع حدود  83/80و  80/68دولت و ســرمايه انســاني به ترتيب 
دهند. در مقابل نوســاناع رشــد نوســاناع رشــد اقتصــادی را  در اين کشــورها توضــيح مي 

( و 72/55با سهم ) اوپک به ترتيب توسـط عوامل سـياسـتي   عضـو   اقتصـادی در کشـورهای  
چند نكته جالب  SOSD روش يجتا( قابل توضـيح است. ن 76/07با سـهم  ) منابع و امكاناع
های اتخاذ شده سـياسـت   ،در هر دو گروه کشـورهای مورد بررسـي   -0 :کندرا آشـكار مي 
نقش درجه دموکراسي  -2دارد. نوساناع رشد اقتصادی در ها باالترين سهم را توسط دولت

که سهم اين عامل در نوسان رشد در نوسان رشد اقتصادی چندان قابل توجه نيست به طوری
درصد  56/1و  11/2اوپک به ترتيب  کشـورهای عضو  اقتصـادی کشـورهای شـرق آسـيا و    

سهم سرمايه انساني در نوسان رشد اقتصادی، در کشورهای شرق آسيا بيش از دو  -8است. 
 اوپک است.  عضو ابر  کشورهایبر

ــت  تاالگويي که  ــتفاده قرار گرفته اسـ ( SOSDو روش  تامدل پانل دي) اينجا مورد اسـ
کند. صـــرفاً رشـــد هرگروه جداگانه تجزيه و واگرايي يا تفاوع بين رشـــدها را تحليل نمي

برای درک فاکتورهای موثر بر شــكاف رشــد اقتصــادی در بين گروه  تحليل شــده اســت.  
   بليندر استفاده شد.-های مذکور روش تجزيه اوکساکاکشور
تفاوع رشد اقتصادی ناشي ) بينيشـامل اجزای قابل پيش  OBD روشيج حاصـل از  تان

ارگيری کناشـــي از کارايي به بيشـــتر) بينيای غير قابل پيشزاز عوامل قابل مشـــاهده( و اج
ــيحي د عوامل(  ــورع کلي و هم برای تک تک متييرهای توض ( آمده 7) ر جدولهم به ص

ــت. در جـدول  ــد به نفع  7) اسـ ــكاف رشـ ــرايب به معني افزايش در شـ ( عالمت مثبت ضـ
کشـورهای شرق آسيا و عالمت منفي به معني کاهش شكاف رشد به نفع کشورهای اوپک  

 است.  
بيني شــده و تفاوع آن برای گروه کشــورهای ( نرخ رشــد پيش7در بخش اول جدول )

بيني اوپک آمده است که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی پيشکشورهای عضوشرق آسيا و 
 و 220/0اوپک به ترتيب برابر با کشورهای عضو شـده مدل برای کشـورهای شرق آسيا و   

درصد  11درصـد و از نظر آماری در سطح   678/2درصـد و تفاوع دو نرخ مذکور   503/0
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درصد آن ناشي  67و  بينيشدرصد اين تفاوع ناشي از اجزای قابل پي 08دار است که معني
 است.  کارايي(بيني )از اجزای غير قابل پيش

 در مورد شکاف رشد اقتصادي بین کشورهاي شرق آسیا و اوپک OBD روشیج تان. 3ل جدو
 بیني(بیني و اجزاي غیر قابل پیشکل تفاوت در رشد اقتصادي دو گروه کشور )جمع اجزاي قابل پیش

 احتمال zآماره  ضریب هابیني شده و تفاوترشد پیش

 000/0 3/12 221/4 بیني شرق آسیاپیش

 000/0 41/4 644/1 بیني اوپکپیش

 000/0 31/0 013/2 تفاوت

 043/0 20/2 101/1 توضیح داده شده

 002/0 11/3 466/1 توضیح داده نشده

 بیني )تفاوت رشد اقتصادي ناشي از عوامل قابل مشاهده(اجزاي قابل پیش

 احتمال zآماره  ضریب هامتغیر
 GDP 442/1- 03/1- 301/0لگاریتم مخارج دولت به 

 GDP 036/0 44/2 004/0به  گذاریسرمایهلگاریتم 

 664/0 43/0 220/0 لگاریتم نرخ زاد و ولد

 041/0 00/2 364/0 لگاریتم نرخ تورم

 GDP 399/0 29/10 000/0لگاریتم تجار  به 

 000/0 03/6 410/0 یلهای تحصلگاریتم متوسط سال

 113/0 36/1 211/0 درجه دموکراسی

 000/0 33/6 124/0 حاکمیت قانون

 کارگیري عوامل(بیني )عمدتا ناشي از کارایي بهاجزاي غیر قابل پیش

 احتمال zآماره  ضریب متغیرها

 GDP 102/0 12/4 001/0لگاریتم مخارج دولت به 

 GDP 124/2 11/4 000/0به  گذاریسرمایهلگاریتم 

 123/0 14/1 016/0 لگاریتم نرخ زاد و ولد

 003/0 92/2 102/1 لگاریتم نرخ تورم

 GDP 402/0 23/3 001/0لگاریتم تجار  به 

 031/0 04/2 029/1 های تحصیللگاریتم متوسط سال

 099/0 60/1 324/0 درجه دموکراسی

 003/0 94/2 431/0 حاکمیت قانون

 000/0 -09/4 -913/0 عرض از مبدا

 های پژوهشمنبع: یافته
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در تفاوع رشد  قابل مشاهده  ( جزئياع سهم هر کدام از عوامل7) در بخش دوم جدول
ثيرگذاری، تفاوع رشـد مشاهده شده  تااسـت. از نظر اندازه   آمده بيان شـه دو گروه کشـور  

 (،72/1) توسط حاکميت قانون اوپک اساساکشورهای عضو بين کشـورهای شـرق آسـيا و    
( قابل توضـــيح اســـت. عالمت مثبت و 07/1) ( و ســـرمايه انســـاني60/1) گذاریســـرمايه
داری ضـرايب فوق به معني افزايش شكاف رشد به نفع کشورهای شرق آسيا است. از  معني

، نرخ زاد و ولـد و درجه  GDPمتييرهـای مخـارج دولـت بـه      ،ثير عوامـل تـا داری نظر معني
وع رشـد دو گروه کشـورهای مذکور نداشتند در مقابل   داری بر تفاثير معنيتادموکراسـي  

، سـرمايه انساني، حاکميت قانون، نرخ تورم و تجارع به  GDPگذاری به متييرهای سـرمايه 
GDP دار و مثبت بر شكاف رشد به نفع کشورهای شرق آسيا داشتند. ثير معنيتا 

 ک از عوامل( جزئياع ســهم مربوط به اســتفاده کارا از هر ي 7) در بخش ســوم جدول
تفاوع در ضـرايب( در تفاوع رشـد اقتصـادی گروه کشورهای مورد بررسي آمده است.    )
را  بيان شــده هایدرصــد تفاوع رشــد بين دو گروه کشــور 67يج حاصــل در اين بخش تان

 ضوع دهد به اين معني اسـت که کشــورهای شرق آسيا در مقايسه با کشورهای توضـيح مي 
ه اند به ويژه ضرايب مربوط بسـيار کاراتری استفاده کرده خود به صـورع ب عوامل اوپک از 

دار هسـتند و کشـورهای شرق آسيا از همه عوامل نسبت به   متييرها بجز نرخ زاد و ولد معني
اوع اند. در اين زمينه بيشترين تفاوپک به صورع کاراتری استفاده کردهعضـو  کشـورهای  

گذاری، به ترتيب ناشي از سرمايهاوپک کشورهای عضو نرخ رشد کشورهای شرق آسيا و 
سـرمايه انساني، نرخ تورم و حاکميت قانون است. به اين معني که کشورهای شرق آسيا در  

تری های کاراتر و نرخ تورم پايين و باثباعگذاریاوپک سرمايه عضو مقايسـه با کشورهای 
  اند.دهری بهره برتاند و از سرمايه انساني و حاکميت قانون به نحو بسيار شايستهداشته

 گیريو نتیجهبندي . جمع0
به طور آشــكار بر اهميت ترويج رشد  2181هدف شـماره هشـت بيانيه توسـعه پايدار سـال     

هدف  تا(. در اين راسDESA, 2021) کندکيد ميتااقتصـادی در دستيابي به توسعه پايدار  
وپک اورهای عضو اصلي اين مقاله درک تفاوع رشد اقتصادی کشورهای شرق آسيا و کش

چين، ) های تعدادی منتخب از کشورهای شرق آسيااست. برای اين منظور با استفاده از داده
ــنگاپور و  کره ــو  يلند و هن تاجنوبي، ژاپن، مالزی، سـ ــورهای عضـ  اوپککن ( و کشـ
ن، کويت، ليبي، نيجريه، قطر و امارع متحده عربي( در دوره تاالجزاير، ايران، عراق، عربس)
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ــاپليکارگيری روشو با به 2103-0115 ــاکا -اون -های تجزيه شـ ــوروکس و اوکسـ  -شـ
بليندر، فاکتورهای موثر بر رشد اقتصادی و نقش هر يک در تفاوع رشد اقتصادی دو گروه 

 بررسي شد. بيان شدهکشور 
 درصد 36آشـكار ســاخت که در مورد کشورهای شرق آسيا   SOSDيج حاصـل از  تان

مخارج دولت، تورم، حاکميت قانون و ) ان توسـط عوامل سـياستي  تورشـد اقتصـادی را مي  
ه های دولت و سرمايه انساني بکه  سياستطوری و سـرمايه انسـاني توضيح داد. به  تجارع( 
. در دکننتبيين ميدرصد رشد اقتصادی در کشورهای شرق آسيا را  83/80و  80/68 ترتيب 

 پک به ترتيب توسط عوامل سياستيواعضو مقابل نوسـاناع رشـد اقتصـادی در کشورهای    
ــهم  مخـارج دولـت، تورم، حـاکميـت قـانون و تجـارع(       )  و منـابع و امكاناع  72/55بـا سـ
 قابل توضيح است. درصدی  76/07با سهم   گذاری و نرخ زاد و ولد(سرمايه)
در هر دو گروه کشــورهای مورد  -0: کندچند نكته جالب را آشــكار مي SOSDيج تان
صادی اقترشد نوساناع در ها باالترين سهم را های اتخاذ شده توسط دولتسياست ،بررسي
البته با اين تفاوع که نقش اين عوامل در نوسان رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک  دارد

نقش درجه دموکراســي در نوســان رشــد اقتصــادی چندان قابل توجه  -2. تر اســتبرجســته
ــيا و    که ســهم اين عامل در نوســانطوری نيســت به رشــد اقتصــادی کشــورهای شــرق آس

سـهم سرمايه انساني در   -8درصـد اسـت.    56/1و  11/2اوپک به ترتيب کشـورهای عضـو   
 کپواعضو کشورهای  دو برابراز بيش  کشـورهای شـرق آسيا   ، درنوسـان رشـد اقتصـادی   

 .است
درصد شكاف رشد اقتصادی بين کشورهای  08، حدود OBDيج حاصل از تابر اساس ن
درصد آن به دليل  67بيني و ناشي از اجزای قابل پيشاوپک يا و کشورهای عضو شـرق آس 

ــد  ) بينياجزای غير قابل پيش ــمت عمده تفاوع رشـ ــت. در زمينه کارايي قسـ کارايي( اسـ
ي، نرخ گذاری، سرمايه انساناقتصـادی بين دو گروه کشـور مذکور به ترتيب توسط سرمايه  

 ت.تورم و حاکميت قانون قابل توضيح اس
 کند که برای رشد اقتصادی نه تنها منابع و امكاناعبه خوبي آشـكار مي  بيان شـده يج تان
 تری در تبيين تفاوع رشـد اقتصـادی کشورها بازی  نقش مهم هاآن کارگيری کارایبلكه به
کند. نكته جالب در اين زمينه نقش باالی متييرهای سـياســتي در نوســان رشــد اقتصــادی  مي

مخارج دولت، تورم، حاکميت قانون ) نجا که نه تنها متييرهای سياستيکشـورها اسـت. از آ  
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 تايز گذاری نو تجارع( بلكه سـاير متييرها از جمله سـرمايه انسـاني، رشد جمعيت و سرمايه   
 جهت ترويج رشد اقتصادی در کشورهای ،ثير حكمراني هستند بنابراينتاحد زيادی تحت 

ــاس ن  ــو اوپک بر اس ــل از اين تاعض ــيه مييج حاص ــود که فاکتورهای موثر بر مقاله توص ش
گذاران اين کشورها قرار گيرد. همپنان حكمراني خوب به طور جدی مورد توجه سـياسـت  

( در بررسـي رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک  0830) ریتاری و سـ تاکه در مطالعه 
ــورع بالقوه ت  تـا نيز  ــت که تيييراع دائمي در متييرهايي که به صـ ــده اسـ ثير تات حييـد شـ

 تواند تيييراع دائمي در نرخ رشد اقتصادی ايجاد کند.های دولت قرار دارند ميسياست
ــد در مطالعه تفاوع OBDو  SOSDهای های تكنيكي روشخالف مزيتبر های رشـ

ير رو اســت که در تفسههايي روبها با محدوديتکارگيری اين روشاقتصـادی کشـورها، به  
ا ها بيج اين روشتاها ضروری است. از جمله نبه اين محدوديت توجه هاآن يج حاصل ازتان

توان به تورش ناشي از  متييرهای حذف شده رو هستند که ميهبرخي مشكالع تخمين روب
ــاره کرد. اين مشــكل واريانس را تحت  ــهم هر فاکتور يا  ،دهدثير قرار نميتااش اما مقدار س
ته در توضــيح متيير وابســ هاآن بيانگر ســهم گروهي از فاکتورها ممكن اســت به طور دقيق

ــد ــبي ،نباش ــان مي هاآن بلكه به نوعي اهميت نس  ,Maneejuk & Yamaka) دهدرا نش

2021, Wen & Dai, 2021ــكل خود مي ای برای مطالعاع آتي در تواند زمينه(. اين مش
اً صــهای رشــد خصــوهای تصــريح مختلف از مدلکارگيری شــكلاين حوزه باشــد که با به

 های تجزيه را مقايسه کنند.يج روشتا، نهای بدون پيش فرض خطي بودنمدل

 تعارض منافع
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