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  چكيده

برانگيز بين جهاني سازي و رشد اقتصادي، خصوصاً در كشورهاي درحال توسعه فقيرتر، موضوعي بحث رابطه
 GDPسازي نظير نسبت حاصل جمع واردات و صادرات به مطالعات قبلي از شاخصهاي مجزاي جهاني. است

سازي ي شاخصهاي جهانيكه برمبنا) Dreher )۲۰۰۶سازي اين مقاله يك ارزيابي را از جهاني. انداستفاده نموده
كشور  ۲۱هاي حاصل از اي با استفاده از دادههاي حاشيهداده. اقتصادي، اقتصادي و سياسي است انجام ميدهد

حساسيت اين نتيجه توسط تحليل . درآمد افريقايي آثار رشد اند ك اما پايدار و مثبت را نشان ميدهندكم
نمايند روابط كه عنوان مي )۱۹۹۲( Reneltو  Levineهاي  برخالف يافته. شودآزمايش مي) EBA(چندبعدي 

سازي و برخي عوامل تعيين كننده ديگر بر نرخ رشد بلندمدت رشد ميان كشورها ضعيف است، تأثيرات جهاني
  .، قوي شناخته شده استEBAبا استفاده از 

  ، تحليل چندبعدي افريقاSolowسازي، رشد اقتصادي، مدل جهاني: واژگان كليدي

  مقدمه -۱

ديدگاه . سازي و رشد اقتصادي موضوعي بحث برانگيز استمربوط به رشد و توسعه، رابطه بين جهاني در آثار
گذاري بيشتر براي سازي باعث افزايش رشد تجاري و موقعيتهاي سرمايهها اين است كه جهانيغالب ليبرال

اين ديدگاه تحت عنوان توافق . ح فقر منجر ميگردددرآمدها و سط شود و به كاهش در نابرابريايجاد اشتغال مي
و صندوق پول ) WB(واشنگتن نيز شناخته شده است و تحت پشتيباني سازمانهاي بين المللي نظير بانك جهاني 

المللي نياز درنتيجه، خصوصاً در كشورهايي كه به همكاري اين نهادهاي بين. و غيره قرار دارد )IMC(المللي بين
% ۲۲اند كه درحاليكه عنوان نموده )Welch )۲۰۰۸و  Wacziarg. سازي سريعي وجود داشته استانيداشتند، جه

اما . رسيده است% ۷۳به  ۲۰۰۰اند، اين نسبت در سال آزاد نموده ۱۹۶۰از كشورها سياستهاي تجاري را در سال 
اقتصاد داخلي دارد كه به عدم سازي نتايج معكوسي را بر اند كه سطوح باالتر جهانيعده اندكي ادعا نموده

. سازي عدم اطمنان و ريسك اقتصادي را افزايش ميدهدتوازن اقتصادي و اجتماعي منجر ميگردد زيرا جهاني
Stiglitz )۲۰۰۲ ( وRodrik )۲۰۰۷ ( برخي از مشهورترين و تأثيرگذارترين اقتصاددانان با يك رويكرد خاص در
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