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Abstract 
This paper studies the impact of the level and volatility of commodity terms of trade on 
economic growth, as well as on the three main growth channels: total factor productivity, 
physical capital accumulation, and human capital acquisition. We use the standard system 
GMM approach as well as a cross sectionally augmented version of the pooled mean group 
(CPMG) methodology of Pesaran et al. (1999) for estimation. The latter takes account of 
cross-country heterogeneity and cross-sectional dependence, while the former controls for 
biases associated with simultaneity and unobserved country-specific effects. Using both 
annual data for 1970–2007 and five-year non-overlapping observations, we find that while 
commodity terms of trade growth enhances real output per capita, volatility exerts a negative 
impact on economic growth, operating mainly through lower accumulation of physical 
capital. Our results indicate that the negative growth effects of commodity terms of trade 
(CTOT ) volatility offset the positive impact of commodity booms; and export diversification 
of primary commodity- abundant countries contributes to faster growth. Therefore, we argue 
that volatility, rather than abundance per se, drives the "resource curse" paradox. 
 

  
  

  ملخص
  

لعية  التجارة  شروط تقلب  مستوى و أثر هذه الورقةتدرس  و االقتصادي ،    الس ى النم ى   عل وات   وايضا عل و  ثالث قن ية هي   نم  : رئيس

 عبر وآذلك  GMM  النهج نظام موحد نستخدم .رأس المال اقتناءو والبشري ، المادي أس المالتراآم ر، اإلنتاجية اإلجمالية للمصانع

ة  دير ل    (CPMG)      (1999)    .وآخرون  Pesaran منهجي ر        .لتق ذا األخي ار    ه اين  يأخذ في االعتب دان   التب ين البل اد  ب  واالعتم

ا  مستعرض ال تحكم االول في  ، بينم زات  ي ر ملحوظة ال   و تزامنالب  المرتبطة التحي ار الغي د  اآلث ات  باستخدام آل   .. خاصة بكل بل البيان

داخل  غير قابلة للال شاهداتالمو  2007-1970ل السنوية ا نجد   سنوات   خمس في  ت ه في حين أن   ، فإنن و التجارة   شروط  أن لعية  نم  الس

ذي  ، ويعلى النمو االقتصاد  سلبيا ؤثريتقلب فان ال، الحقيقي للفرد الواحد االنتاج يعزز ا تعمل  ال راآم  من خالل انخفاض    أساس رأس  ت

ادي ال الم ا .الم ى ان نتائجن ير ال ب  تش ارتقل لبية لل اآلث و الس ن  نم ثم لع حي ابي اليعوض   (CTOT) الس ر اإليج ار األث لع زده الس

و أسرع     متساه وافرة األولية على السلع األساسية من البلدان، وتنويع الصادرات  تجاريةالمبادالت والاألساسية  ذلك  .في تحقيق نم ، ول

  ."الموارد لعنة"الظاهر المتناقض ل يدفع ، افي حد ذاته وفرةال بدال من التقلب ، فإننا نقول إن




