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  مقدمه -1
.  اند بین صادرات و رشد اقتصادي پرداختهيمطالعات بسیار زیادي به بررسی رابطه

ي بین این دو متغیر پرداخته و البته به هر یک از مطالعات از منظر خاصی به رابطه
   موجود در هايبا مروري اجمالی بر تئوري.  اندنتایج متفاوتی نیز دست یافته

ها را به دو گروه عمده توان مطالعات و تئوري ارتباط بین این دو متغیر میيزمینه
 گروهی از محققان است که در مطالعات ي در بر دارندهاولین گروه.  تقسیم کرد

هاي عقالیی در راستاي اثبات این فرضیه که خود به دنبال دستیابی به تئوري
به  صادرات منجريیا به عبارتی فرضیه(گردد ي میصادرات منجر به رشد اقتصاد

  .، هستند)ELG ياز این به بعد فرضیه (1رشد
در مطالعات مختلف، دالیل بسیاري در مورد اهمیت، ضرورت و نقش 

توان از جمله این موارد می.   تبیین شده است صادرات در رشد اقتصادييتوسعه
 این توانایی بالقوه يات در بردارندهنخست، بخش صادر.  به نکات ذیل اشاره کرد

هاي اقتصادي ایجاد نماید، این  در سایر بخش2است که بتواند عوامل خارجی مثبتی
هاي  و همچنین تکنیک3هاي مدیریتی کارایابی به سبکمکانیزم به کمک دست

  .  )1983 5،فدر(شود  محقق می4تولیدي مدرن
  هاي صادراتی باعث افزایش در  صادرات و گسترش تولید کااليدوم، توسعه

هلپمن (گردد  می6وري تولید از طریق اثرات ناشی از بزرگتر شدن مقیاس تولیدبهره
 .  )1986 7،و کروگمن

به مبادالت  تواند باعث تسهیل در قیدهایی شود که مبتالسوم، صادرات می
تر به تر و گستردهاین امر از طریق دسترسی آسان.  المللی استدر صحنه بین
  .  )1991 8،اصفهانی(دهد المللی رخ میبازارهاي بین

کنندگان شود که توان رقابت تولیدچهارم، رشد صادرات کشور باعث می
کنندگان داخلی و داخلی افزایش یابد که این خود باعث افزایش کارایی تولید
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 شود و نتیجه این امر چیزي نیست جز رشد داخلی می9آفرینانشکوفایی کار
  ).2004 10،مکی و ساموارو(اقتصادي باالتر 

  هاي کینزي و از طریق ضریب پنجم، افزایش صادرات بر اساس مدل
شود گیري در نرخ رشد اقتصادي کشورها میصادرات باعث رشد چشمي هفزایند

 .  )2000 11،الناصر و منوچهرعبد(
ي ق توسعه افزایش رشد اقتصادي از طریينهایتاً، مباحث تکمیلی در زمینه

 توسط گروه 12زاهاي رشد درونهاي اخیر و در چارچوب مدلصادرات در سال
: براي مثال نگاه کنید به(اند کثیري از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته

   14).1988 13،لوکاس
از سوي دیگر بسیاري از اقتصاددانان بر این باورند که رشد اقتصادي به طرق 

و مبانی تئوریکی متفاوت علت توسعه و رشد صادرات مختلف و بر اساس فروض 
گردد مشهور به این فرضیه که رشد اقتصادي باعث افزایش صادرات می.  است
در یک اقتصاد در .  است) GLEاز این به بعد  (15 رشد منجر به صادراتيهفرضی

دهد که حال رشد یک فرایند مرکب از تغییرات تکنولوژیکی و یادگیري رخ می
   صادرات کشورها يهاي توسعهیک از برنامهوان آن را به کمک هیچتنمی
مردان نسبت داد بلکه هاي اقتصادي دولتگیري کرد و یا آن را به سیاستاندازه

گذاري  فیزیکی، سرمایهيه انسانی، تشکیل سرمایيهناشی از تشکیل سرمای
 رشد اقتصادي کنند کهنویسندگان بیان می.  مستقیم خارجی و نظایر آن است

کنندگان ناچار شود که ظرفیت بازار داخلی اشباع گردد و در نتیجه تولیدباعث می
المللی و گسترش صادرات است، در نتیجه رشد اقتصادي یابی به بازارهاي بینبه راه

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت .  دانندبیشتر را مترادف با صادرات بیشتر می
تصادي بر روي صادرات همواره مثبت نیست زیرا اگر رشد است که اثر رشد اق

اقتصادي بیشتر از طریق افزایش رفاه مردم باعث تمایل و تقاضا براي مصرف 

                                                        
9 Grooming Of Local Entrepreneurs 
10 Makki and Samwaru 
11 Abdulnasser and Manuchehr 
12 Endogenous Growth Models 
13 Lucas 

 ینچن و همیکی در نرخ ابداعات تکنولوژیش دارند صادرات به کمک افزایدتاکزا هاي رشد درونمدل 
  .  مدت گردد بلندي منجر به رشد اقتصادتواندی مید عوامل تولیاي پویادگیري

15 Growth-Led Export 
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کاالهاي صادراتی شود در این صورت متناظر با رشد اقتصادي نه تنها صادرات 
  .  یابدیابد بلکه کاهش میافزایش نمی

د که رشد اقتصادي باعث افزایش در دهنگروهی از اقتصاددانان نشان می
یابد وري افزایش میشود و در نتیجه بهرهمهارت نیروي کار و بهبود تکنولوژي می
با افزایش توان .  شودکنندگان داخلی میکه خود باعث افزایش توان رقابت تولید

 يگردد و این یعنی توسعهتر میالمللی آسانرقابت دسترسی به بازارهاي بین
و  )1980 (17،؛ لنکستر1964 16،کلدور: براي مثال نگاه کنید به(ات صادر

  .  )1984 18،کروگمن
 در مهم موضوعات از یکی اقتصادي رشد و صادرات يتوسعه میان ارتباط

در  زیادي تحقیقات و مباحث اخیر هايسال در که کشورهاست يتوسعه و تجارت
 در اقتصادي ره شد، تئوريطور که پیشتر اشاهمان.  این حوزه انجام شده است

 با اقتصادي رشد آیا این که(  بین رشد اقتصادي و رشد صادراتهارتباط با رابط
در حالی  است؛ مبهم نسبتاً ،)است آن ينتیجه صادرات یا شودمی ایجاد صادرات

برومند و دیگران،  (گذاري استي بسیار مهمی در امر سیاستلهأکه این موضوع مس
1388(  .  

ي بین رشد اقتصادي و تجربی و نظري داللت بر آن دارد که رابطهشواهد 
هاي هر کشور صادرات در کشورهاي مختلف و با توجه به شرایط و زیرساخت

 صادرات در يي بین رشد اقتصادي و توسعه دیگر، رابطهیبه عبارت.  متفاوت است
 دو متغیر در  بین اینيهاي با رابطکشورهاي توسعه یافته تفاوت قابل مالحظه

 در این هدر نتیج.  )1992 19،گراسمن و هلپمن(کشورهاي در حال توسعه دارد 
   علی بین این دو متغیر در يمقاله با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی رابطه

مدت و بلندمدت و براي دو گروه مختلف از کشورها، کشورهاي در حال توسعه کوتاه
  .شود پرداخته می از توسعه یافتگی قرار دارند،و کشورهایی که در سطوح باالتري 

ي علی بین رشد اقتصادي و صادرات مورد بررسی  حاضر، رابطهيدر مطالعه
گیرد ولی این مطالعه چند مزیت نسبت به سایر مطالعات صورت گرفته در قرار می

اي اي به بررسی رابطه بین این دو متغیر برنخست؛ در هیچ مطالعه.  این حوزه دارد
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ثانیاً، این .  گروهی از کشورها و در چارچوب یک مدل پانلی پرداخته نشده است
ي بین رشد و صادرات را براي دو گروه از کشورهاي دنیا یعنی  رابطهيهمطالع

   مورد آزمون و بررسی قرار OECDکشورهاي در حال توسعه و کشورهاي عضو 
ف توسعه یافتگی، خود  تحقیق این است که سطوح مختليدهد زیرا فرضیمی

  هاي مدرن ثالثاً، روش.  گذار در تبیین رابطه بین این دو متغیر استعاملی تأثیر
 22 و علیت پانلی21انباشتگی پانلی هم20، واحد پانلیيسنجی از قبیل ریشهاقتصاد

 RATS و EViews 6نهایتاً، از نزم افزارهاي .  گیرندمعرفی و مورد استفاده قرار می
 .  شودین معادالت و نتایج استفاده میبراي تخم

.  این مقاله در ادامه و پس از مقدمه مشتمل بر چهار بخش اساسی است
مروري بر مطالعات تجربی موضوع در بخش دوم مقاله مورد بررسی قرار گرفته 

هاي مورد استفاده در مدل تعریف و در بخش سوم مقاله متغیرها و داده.  است
سنجی و نتایج تجربی حاصل از تخمین معادالت و هاي اقتصادلمد.  اندتبیین شده

اند و نهایتاً، در بخش پنجم بر اساس نتایج به ها در بخش چهارم مقاله آمدهمدل
  .  اندگیري و پیشنهادات سیاستی ارائه شدهدست آمده در بخش چهارم مقاله نتیجه

 
  مروري بر مطالعات تجربی و شواهد آماري -2
   تجربی مطالعات-2-1

الذکر براي کشورهاي  فوقيمطالعات زیادي در راستاي آزمون تجربی دو فرضیه
در .  هاي متفاوت انجام شده استهاي زمانی متفاوت و با روشمختلف دنیا، دوره

  این مقاله به علت کثرت مطالعات، مطالعات به چهار گروه اصلی دسته بندي 
نمایند و  میتأیید را ELG يیج خود فرضیهگروه اول؛ مطالعاتی که در نتا.  اندشده

دهند که کشورها براي دستیابی به سطوح باالتر  این فرضیه پیشنهاد میتأییدبا 
  . صادرات را دنبال نماینديبایست استراتژي توسعهرشد اقتصادي می

 GLE يي مطالعاتی است که نتیجه آنها تأیید فرضیهگروه دوم؛ در بر دارنده
هاي تی که این فرضیه تأیید شود پیشنهاد سیاستی توجه به سیاستاست، در صور

منظور گسترش صادرات است و از سوي دیگر براي حمایت از رشد اقتصادي به

                                                        
20 Panel unit root 
21 Panel cointegration 
22 Panel causality 
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بایست سیاست دیگري به جز استراتژي مردان میدستیابی به رشد اقتصادي دولت
  .   صادرات دنبال نماینديتوسعه

طرفه بین  علیت دويهرد که به یک رابطگروه سوم؛ اشاره به مطالعاتی دا
بایست گذار میدر چنین شرایطی سیاست.  یابنداین دو متغیر اقتصادي دست می

نهایتاً در برخی از مطالعات محققان در .  گذاري بنمایددقت زیادي در امر سیاست
 اهم مطالعات صورت.  انداي بین این دو متغیر پیدا نکردهنتایج خود هیچ رابطه

گزارش داده ) 1 (ي مذکور در جدول شمارهيهگرفته در مورد آزمون دو فرضی
  .  اندشده

  

  ي بین رشد اقتصادي و صادرات آزمون تجربی رابطه:1جدول 
  نتیجه  روش   زمانیيکشور، دوره  نویسنده، سال

  مطالعات داخلی
عطر کارروشن، 

 Granger  1357 - 1382ایران،   1386
Causality 

  ر به رشدصادرات منج

برومند و دیگران، 
 ARCH  ایران  1388

ثباتی صادرات اثر در بلند مدت بی
  منفی بر سرمایه گذاري و رشد

  مطالعات خارجی

 و 1960-1979کره جنوبی،   1985 23،گوپتا
  علیت دو طرفه ARIMA  1969- 1981اسرائیل، 

 24،جانگ و مارشال
   کشور در حال توسعه37  1985

Bivariate 
Granger & 

VAR 

  ) کشور4(علیت دو طرفه 
 33( علیت يعدم وجود رابطه
  )کشور

هنگ کنگ، کره، سنگاپور و تایوان،   1987 25،دارات
1982 -1960  

Bivariate 
Granger & 

VAR  

  )تایوان(رشد منجربه صادرات 
سایر ( علیت يعدم وجود رابطه

  )کشورها

  1987 26،چاو
آرژانتین، تایوان، سنگاپور، کره، 

، هنگ کنگ و مکزیک، برزیل
  اسرائیل

VAR 

  )سایر کشورها(علیت دو طرفه 
 علیت يعدم وجود رابطه

  )آرژانتین(
  )مکزیک(صادرات منجربه رشد 

هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و   1987 27،هشیائو
  1960- 1982تایوان، 

Bivariate 
Sims 

هنگ (رشد منجر به صادرات 
  )کنگ

  )سایر کشورها(علیت دو طرفه 
 28،ینکانست و مار
  رشد منجر به صادرات  VAR  1985) 4 (- 1965) 2(اتریش،   1989

                                                        
23 Gupta 
24 Jung and Marshall 
25 Darrat 
26 Chow  
27 Hsiao  
28 Kunst and Marin  
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  1ي جدول ادامه
، دیگران و 29سانگ

1990  
) 1(کره جنوبی، ژاپن و تایوان، 

1957 -) 1 (1987  
Bivariate 
Granger  علیت دو طرفه  

، دیگرانو  30شارما
1991  

آلمان غربی، ژاپن، انگلستان، 
  آمریکا و ایتالیا

)1 (1960-) 2 (1987  

Multi-variate 
Granger  

آلمان (صادرات منجربه رشد 
  )غربی و ژاپن
آمریکا و (رشد منجربه صادرات 
  )انگلستان
 علیت يعدم وجود رابطه

  )ایتالیا(
 31،ناندي و بیسواس

  صادرات منجربه رشد VAR  1960-1985هند،   1991

 ،دیگران و 32گیلز
  1963-1991نیوزلند،   1992

VECM  
Bivariate 
Grangr 

صنایع (صادرات منجربه رشد 
  )فلزي
کل ( علیت يعدم وجود رابطه

  )صادرات

 Bivariate  1960- 1990 کشور، 20  1994 33،الو
Grangr  

 8(صادرات منجربه رشد 
  )کشور

 4(رشد منجربه صادرات 
  )کشور
 2( علیت يعدم وجود رابطه
  )کشور
  ) کشور6(علیت دو طرفه 

  صادرات منجربه رشد  VECM  1965-1992اندونزي،   1996 34،پیزالو

، دیگرانو  35احمد
1997  

تایلند، اندونزي، مالزي، سنگاپور و 
  VARD  1966- 1993فیلیپین، 

  )تایلند(صادرات منجر به رشد 
 کشور 4(رشد منجربه صادرات 

  )دیگر
  صادرات منجربه رشد  VECM  1953-1993ایرلند،   1998 36،دویل

امین گوتیرز دي 
پینیوئرز و 

  1999 37،فرانتینو
 Multi-variate  1962-1993کلمبیا، 

Granger  علیتيعدم وجود رابطه   

  نگردآوري شده توسط مولفا: خذأم
 

 حائز اهمیت در مورد این مطالعات تکثر مطالعات خارجی صورت ينکته
از سوي دیگر اکثر .  گرفته در این حوزه و تعداد اندك مطالعات داخلی است

                                                        
29 Sung  
30 Sharma  
31 Nandi and Biswas 
32 Giles  
33 Love 
34 Piazolo 
35 Ahmad  
36 Doyle 
37 Amin Gutiérrez de Piñeres and Ferrantino 
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اند و رشد اقتصادي بر صادرات و یا بالعکس پرداختهمطالعات داخلی به بررسی تأثیر 
اصالً مورد بررسی قرار ) به ویژه به روش پانلی( علی بین این دو متغیر يهرابط

  .  نگرفته است
  

   شواهد آماري-2-2
 قبل مطالعات تجربی و تئوریک در ارتباط با رابطه بین رشد اقتصادي و در دو بخش

در این بخش به منظور بررسی آماري .  گرفترشد صادرات مورد بررسی قرار 
ارتباط بین این دو متغیر، نمودار نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد صادرات براي دو 

 زمانی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته يگروه مورد مطالعه از کشورها و در بازه
  .  است

  
  در حال توسعه بررسی نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد صادرات در کشورهاي :1 نمودار

0

5

10

15

20

25

1981198319851987198919911993199519971999200120032005

نرخ رشد صادرات نرخ رشد اقتصادي

  آمار بانک جهانی: خذأم
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 OECD بررسی نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد صادرات در کشورهاي عضو :2 نمودار

0
2
4
6
8
10
12
14

1981198319851987198919911993199519971999200120032005

نرخ رشد صادرات نرخ رشد اقتصادي

  آمار بانک جهانی: مأخذ
 

بستگی مثبت بین این دو متغیر براي هر  هم)2(و ) 1(بر اساس نمودارهاي 
تواند دلیلی براي وجود بستگی مثبت میهم.  داشته است گروه از کشورها وجود دو

  .  پذیر استآزمون علیت بین متغیرها توجیه  بنابراین،.  علیت بین دو متغیر باشد
  

 ها و متغیرها داده-3
 کشور در حال توسعه و 50در این مقاله رابطه بین رشد اقتصادي و صادرات براي 

ها و  بر مبناي در دسترس بودن دادهOECD عضو سازمان  کشور منتخب24
 مورد آزمون و بررسی 1981-2006 زمانی ياطالعات مرتبط با متغیرها طی دوره

، به )GDPاز این به بعد  (39،هاي تولید ناخالص ملی سرانهداده  38.گیردقرار می
ز این به بعد ا (40، و صادرات کاالها و خدمات2000 قیمت ثابت دالر آمریکا در سال

EXP(بانک يهاي توسعه، به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی، از شاخص 
  .  اند جمع آوري شده41،جهانی قابل دسترس در وب سایت بانک جهانی

                                                        
 لیست کشورهاي مورد بررسی در مقاله در پیوست شماره یک آمده است.    

39 Per capita Gross Domestic Product 
40 Export of goods and services 
41 www.worldbank.org  

http://www.worldbank.org
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  42شناسی اقتصاد سنجیروش -4
 علیت بین رشد اقتصادي و صادرات از یک يه منظور یافتن رابطدر این مقاله به
در گام نخست، .  شود مبتنی بر چهار مرحله استفاده میسنجیفرآیند اقتصاد

انباشتگی بین متغیرها ي هم واحد پانلی به منظور یافتن درجهيهاي ریشهآزمون
  ي که درجهینمشروط به ادر دومین مرحله، .  گیرندمورد استفاده قرار می

    آزمونیک باشند، یکسان مورد استفاده در مدل یرهاي متغیانباشتگ هم
مورد ) 1999 (43،ی شده توسط پدرونی بر اساس روش معرفی، پانلیِانباشتگهم

ها را یر متغینمدت ب تا به کمک آن بتوان وجود روابط بلندیردگیاستفاده قرار م
 که دو شرط اول برقرار باشند، با استفاده از یتیدر وضع: سوم.   قرار دادمونمورد آز

 FMOLS به بعد در مقاله با نام یناز ا (44،افتهی یلروش حداقل مربعات کامالً تعد
 یانباشتگ همي بردارهاین تخميبرا) 2001 (یبر گرفته از کار پدرون) آمده است
 به منظور بررسی و 45از یک مدل تصحیح خطاء برداري، در نهایت.  شودیاستفاده م

هره مدت بمدت و بلند علی بین دو متغیر مذکور در کوتاهيارزیابی جهت رابط
 46.شودگرفته می
  

 انباشتگی پانلی واحد پانلی و همي آزمون ریشه-4-1
اي در مطالعات انباشتگی به طرز گستردههاي هم اخیر، تکنیکيطی دو دهه

به هر حال، به دلیل وجود .  اندسنجی مورد استفاده قرار گرفتهکاربردي و اقتصاد
دمدت و همچنین پایین بودن هاي زمانی بلنبرخی مشکالت از قبیل یافتن سري

 واحد از قبیل دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، پرون و يهاي ریشهقدرت آزمون
   واحد و يهاي ریشهآزمون) دانانسنجی(نظایر آن، باعث شد تا اقتصاددانان 

از جمله مطالعاتی که در .  هاي پانلی تعمیم و گسترش دهندانباشتگی را به دادههم
هاي  واحد در دادهيهاي ریشه واحد خطی به مدليهاي ریشه تعمیم مدليزمینه

                                                        
42 Econometrics Methodology 
43 Pedroni  
44 Fully Modified Ordinary Least Square 
45 Vector Error Correction Model (VECM) 

 هاي پانلی، آزمون قبل از تخمین مدل با استفاده از روشPoolability به منظور بررسی امکان استفاده از 
تخمین  نتایج داللت بر آن دارد که استفاده از روش.  ها انجام شدهاي پانلی براي هر دو گروه از دادهروش

   .ها بالمانع استپانلی براي هر دو گروه از داده
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) 2002 (،دیگران و 48، لوین)1994 (47،توان به کارهاي کواهپانلی صورت گرفت می
انباشتگی هاي همدو روش عمده براي آزمون.  اشاره کرد) 2003 (،دیگران و 49و ایم

روش دوم مبتنی بر حداکثر  و 50روش اول مبتنی بر پسماندهاست.  وجود دارد
  انباشتگی مبتنی بر پسماند توسط  آزمون هميهآمار.   است51درست نمایی

) 1999 و 1997، 2001 (،و پدرونی) 1999(، کائو )1998 (52،کاوسکی و کائومک
 واحد يهاي ریشهاز سوي دیگر آماره.  به ادبیات اقتصاد سنجی معرفی گردید

، )1999 (53،الرسون و لهاجن(اند را بررسی کردهنمایی مبتنی بر حداکثر درست
هاي در این مقاله از بین روش.  ))2003 (54،و گرون و کلیبرجن) 2001(الرسون 

انباشتگی مورد استفاده مختلف، روش معرفی شده توسط پدرونی براي آزمون هم
 .  گیردقرار می

  
  واحد پانلیي آزمون ریشه-4-1-1

   از انجام آزمون هم انباشتگی و استخراج بردارهاي طور که اشاره شد قبلهمان
بایست آزمون ریشه واحد انجام شود تا به این نتیجه رسید که آیا انباشتگی میهم

هاي ادبیات و مطالعاتی که در سال.  انباشته باشند یا خیرتوانند هممتغیرها می
رد که آزمون  همگی داللت بر این دا واحد صورت گرفتهياخیر در مورد ریشه

واحد سري  يریشههاي  نسبت به آزمون55هاي پانلی واحد مبتنی بر دادهيریشه
  .  زمانی از قدرت و صحت باالتري برخوردار است

  هاي مختلف واحد که در بین روش يریشهدر این مقاله دو نوع آزمون 
 LLCمون در آز.  گیرند مورد استفاده قرار میIMP و LLCتر است، یعنی روش رایج

 . واحد وجود دارد يریشهشود که در سري مورد بررسی یک فرآیند فرض می
در این روش .   مقاطع یکسان استيبین همه) α(بنابراین ضریب خود همبستگی 

                                                        
47 Quah 
48 Levin  
49 Im  
50 Residual-based  
51 Maximum-likelihood-based 
52 McCoskey and Kao 
53 Larsson and Lyhagen 
54 Groen and Kleibergen 
55 Panel data unit root 
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استفاده  يریشهبراي آزمون )) 1 (يمعادله (56از تصریح دیکی فولر تعمیم یافته
 .شودمی

εβ δα
itj itjitijitit

p i Xyyy +++= ∑ ′∆∆ = −− 11 ) 1(                               

y it  بردار متغیرها بري کشورiزمانیي ام و در دوره  tام است   .iP تعداد 
ADF ،εهاي انتخابی براي انجام آزمون وقفه it جز اخالل و X it′ي نشان دهنده 

 واحد فوق يفرض صفر و یک در آزمون ریشه.  زا مدل استمتغیرهاي برون
00: عبارتند از =α:H )01و )  واحد وجود دارديیعنی ریشه α:H ) به معناي عدم
 زیر ي بر اساس تخمین رابطهIPSر آزمون از سوي دیگ.  ) واحد استيوجود ریشه
  :قرار دارد

εβα δ itj itjitijitiit

p i Xyyy +++= ∑ ′∆∆ = −− 11
) 2(                            

  

  سازد که ضرایب خود  این امکان را فراهم میLLCبر خالف آزمون 
 يفرض صفر این آزمون عدم وجود ریشه.  بستگی در بین مقاطع تغییر کنندهم

ها واحد است، در حالی که فرض مقابل بیانگر این است که حداقل در یکی از سري
  :صورت زیر نمایش داده توان بوضعیت مانایی برقرار است، که آن را می










≤

++=

==

=

NN
NNN

N
H

with

fori

fori

j

i

1

11

1

1

0
210

210





,

,...,,,

,...,,,

α
α  

عضو از آن مانا ) N(اي بنابراین، فرض صفر در صورتی که یک زیر مجموعه
 اول ي سطح و وقفهیر مقادي براIPS و LLC واحد يیشه ريها آزمونیجنتا.  باشند
  .   آمده است)3( و )2(ول شماره ا در جدتولید ناخالص ملی و صادرات یرهايمتغ

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
56 Augmented Dickey Fuller  
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   واحد براي کشورهاي در حال توسعهي نتایج حاصل از تخمین آزمون ریشه:2جدول 
 تصریح مبداءبا عرض از  با عرض از مبداء و روند  بدون عرض از مبداء و روند

  واحديآزمون ریشه
IPS LLC IPS LLC IPS LLC 

  متغیر
4898/14 9564/5 ***5455/2- 8549/0 2682/3 1436/2 GDP 

***4561/140 ***6334/15- ***6933/14- ***4562/13- ***2342/18- ***6719/17- ΔGDP 
9440/8 0493/11 14886/1 2191/2 5670/7 2057/5 EXP 

***6789/69 ***5557/5- ***2605/9- ***4765/7- ***4813/9- ***4071/7- ΔEXP 

وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیل شده انتخاب شده است، فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته 
بیانگر معناداري در *** .  هاي زمانی واحد در سريي واحد عبارت است از وجود ریشهيدرآزمون ریشه
  . درصد است99سطح احتمال 

  
  OECD واحد براي کشورهاي عضو ينتایج حاصل از تخمین آزمون ریشه: 3جدول 

 تصریح با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند  بدون عرض از مبداء و روند

  واحديآزمون ریشه
IPS IPS IPS LLC IPS LLC 

  متغیر
**6381/71 ***58455/2- 89619/0 2953/38 27782/3 11246/2 GDP 
***214/288 ***6933/15- ***4732/15- ***394/351 ***2642/18- ***2519/17- ΔGDP 
**4974/70 13886/1 22491/2 6252/20 52990/7 20457/7 EXP 

***198/176 ***24705/9- ***44765/7- ***623/184 ***43013/9- ***40251/7- ΔEXP 

به ترتیب بیانگر معناداري *** و ** .  ل شده انتخاب شده است بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیيوقفه
  . درصد است99 درصد و 95در سطوح احتمال 

  
هاي مختلف طبق نتایج حاصل از جداول فوق شواهد ناشی از انجام آزمون

 واحد در مقادیر جاري متغیرها و در يعمدتاً داللت بر تأیید فرض صفر وجود ریشه
 واحد براي ياز سوي دیگر فرض وجود ریشه.  ارند درصد د99سطح اطمینان 

دست آمده ه نتایج ب.  شودالذکر با قدرت رد می اول متغیرهاي فوقيتفاضل مرتبه
  .  براي متغیرها دارد 57 اوليانباشتگی از مرتبهداللت بر وجود هم

  
 انباشتگی پانلیهاي هم آزمون-4-1-2

   یرها امر داشته باشد که متغینا واحد داللت بر يیشه آزمون ریجاگر نتا
 ی به آزمون وجود روابط تعادلي در گام بعدهستند، 1 يهانباشته از درجهم

                                                        
57 Cointegration of order one 
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ها و یایی در پویبا توجه به وجود ناهمگن.  یمپردازی میرها متغینبلندمدت در ب
 شده توسط یمعرف -نلی  پایانباشتگ از آزمون همی، جمالت خطاء پانلیانسوار

سازد ی پانل فراهم ميها را در مدلییهای ناهمگنین چنیامکان بررس که -یپدرون
 یب در عرض از مبداء و شی آزمون امکان وجود ناهمگنین ایرا زیمکنیاستفاده م
 ي از پسماندهای پدرونیانباشتگآزمون هم.  سازدی را فراهم میانباشتگمعادله هم

 آن یکند و شکل کلیاده م بلندمدت استفیون از رگرساصله زده شده و حینتخم
  :است یرصورت زه ب

εβββδα itmitmiitiitiiiit xxxy t ++++++= ...1 221
) 3(                            

   
   موجود در مدل وي از کشورهایک هر يبرا i =, , … , N در آن که
 t =  , , …, T دارد و ی زمانيهاشاره به دور mیرهاي اشاره به تعداد متغ 

 اثرات ثابت خاص کشورها و ی امکان بررسδi و αi یرهايمتغ.   داردیحیتوض
 شده از ده زین تخمي پسماندهاεit.  سازندی را فراهم مین معي روندهاینهمچن

 ی پدرونیرها متغین روابط بلندمدت در بیصمنظور تشخه ب.  استروابط بلندمدت 
  : قرار دادی مورد بررس2 ي معادلهیق از طرγi ي آماريمعنادار

 u ititiit
+=

−εγε ˆˆ 1
 )4(                                                                               

     

ε̂ عبارت ین ادر it است) 3 (يعادله میندست آمده از تخمه  بيپسماندها  .
 و آزمون فرض ی جهت بررسیز مختلف را در دو گروه متمايه هفت آماریپدرون
.   کردی پانل ناهمگن معرفيها در مدلیانباشتگ بر عدم وجود بردار همی مبتنصفر

 عوامل ها،در این آماره.   است58يدرون بعدهاي آمارهها مشهور به گروه اول آزمون
میان  یناهمگنوجود ها امکان  گروه از آزمونین اشود،گرفته می در نظر یج رایزمان

 59ي بعدینبهاي مشهور به آماره یگرگروه د.  زدسایفراهم مطی زمان کشورها را 

فراهم در یک مقطع زمانی خاص  کشورها را ین بیناهمگنوجود  که امکان است
به  ی پانلیانباشتگ آزمون همي برای پدرونيمورد استفاده يهفت آماره.  سازدیم

  .صورت زیر است
 

                                                        
58 Within Dimension  
59 Between Dimension 
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  ي آزمون درون بعديها اول؛ آمارهگروه
  γ 60  پانليآماره
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  62، پرون-یلیپساز نوع ف t پانل يآماره
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  63،یافته یمفولر تعم -یکی پانل از نوع ديآماره
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60 Panel γ-statistic  
61 Panel Phillips–Perron type r-statistics 
62 Panel Phillips–Perron type t-statistic 
63 Augmented Dickey–Fuller (ADF) type t-statistic 
64 Group Phillips–Perron type ρ-statistic 
65 Group Philips t-statistic  
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 ین بر تخمیشامل چهار آماره مبتن، )گروه اول (ي درون بعديها آمارهبراي
 مقاطع مختلف ین را در بیبستگ خود همیب ضرییاراطرز ک است که بهییهازننده

 حاصل از ي پسماندهاي واحد بر رویشهون رم آزیق طرینکند تا از ایادغام م
 در ي درون بعديها صفر آمارهرض فیگر، دياز سو.  یرد مدل صورت بگینتخم

 ی است که به سادگییها زنندهیناساس تخم بریانباشتگمورد عدم وجود هم
  .  کندی را در محاسبات لحاظ مي زده شده بصورت فردین تخمیب ضرایانگینم

  بر عدم وجود یها مبتن هر دو گروه از آمارهيآزمون فرض صفر برا
 و EXPیرهاي  متغین در بیانباشتگ مطالعه روابط همین ادر.  است یانباشتگهم

GDPیردگی قرار می مورد بررسیر زي رابطهیح تصریق از طر:  
εβδα ititiiiit GDPtEXP +++=

1211
 )12(                                              

  
 .گزارش شده است) 4 (ي روابط فوق در جدول شمارهین حاصل از تخمنتایج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
66 Group ADF type t-statistic 
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 مختلف براي دو گروه يانباشتگی با استفاده از هفت آماره نتایج حاصل از آزمون هم:4جدول 
  کشورها

  گروه کشورها  ورهاي در حال توسعهکش OECDکشورهاي عضو 
با عرض از مبداء و 

  روند
بدون عرض از مبداء 

  و روند
با عرض از مبداء و 

  روند
بدون عرض از مبداء 

  و روند
   آزمونيآماره

 در بین ابعاد
 γآماره پانل -1652/3***  2196/0  4715/4*** 5439/4***

 - ازنوع فیلیپسρهاي پانل آماره 5027/5*** 6291/0 -0430/0 5308/2
 پرون

 - از نوع فیلیپسt پانل يآماره 4929/6*** -9796/2*** -6479/1** -8454/2
 پرون

فولر  - پانل از نوع دیکیيآماره 8457/2*** -8651/2*** -6876/6*** -0078/4
 تعمیم یافته

 در میان ابعاد
 پرون -فیلیپس ρهاي آماره  4802/2** 7534/1* 0514/0 8826/1***

 وهیگر
 ی پرون گروه-یلیپسف t يآماره -8705/2* -1315/3*** -3104/7*** -5677/8**

  گروهیt ADF يآماره -5063/1** -6860/4*** -8386/7*** -6388/7***

 . درصد است1 درصد و 5درصد،  10 به ترتیب بیانگر معناداري ضرایب در سطوح *** و ** و *عالیم 

 
هاي آزمون انباشتگی، اکثر آمارههاي هممونبا توجه به نتایج حاصل از آز

انباشتگی فرض صفر مبتنی بر عدم وجود بردار هم) در هر مورد حداقل چهار آماره(
گیریم که بنابراین نتیجه می.  کنندرا براي هر دو گروه کشورها با قدرت رد می

 وجود  بلندمدت بین رشد اقتصادي و صادرات براي هر دو گروه از کشورهايرابطه
  .دارد

  
   آزمون علیت گرنجري پانلی-4-1-3

یک مدل تصحیح خطاء ) 1988 (67،در این بخش از مقاله، به پیروي از گرنجر
براي انجام آزمون ) VAR( 68،به جاي مدل خودرگرسیون برداري) VECM(برداري 

 در شرایط وجود VARهاي مدل  زیرا تخمین. شودعلیت گرنجري به کار گرفته می
 به صورت VECMیک مدل.  شتگی داراي تورش بوده و قابل اتکاء نیستانباهم

  .شودهاي زیر تصریح میرگرسیون

                                                        
67 Granger 
68 Vector Auto Regressive  
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V.  ها است تعداد وقفهn، وp ،q ،m عملگر وقفه و ∆که  ittiit
++= ηµε اجزاء 

ECTg.  اندهمبستهشود میانگین آنها صفر است و نااختالل هستند که فرض می

it و −1
ECT f

it انباشتگی  اول عبارات تصحیح خطاء مشتق شده از بردارهاي هميه وقف−1
 سرعت يهدهندت تصحیح خطاء نشانضریب عبار.  است) 12(مربوط به معادله 

اهمیت آماري ضرایب متغیرهاي مستقل .  مدت استتعدیل انحراف از تعادل بلند
 علیت کوتاه.  دهندشواهدي از منشأ علیت ارائه می) 14(و ) 13(در معادالت 

β، یعنی  EXP و GDPهاي  از طریق بررسی اهمیت آماري ضرایب وقفه69،مدت i12 
δو  i1 مدت با توجه به معناداري ضریب علیت بلندECT یعنی ،λ مورد ارزیابی ،

 از طریق بررسی اهمیت آماري توأم و 70،نهایتاً، آزمون علیت قوي.  گیرندقرار می
نتایج آزمون علیت .  گیردمدت صورت میهمزمان ضرایب کوتاه مدت و بلند

تعداد .  اندگزارش شده) 6(و ) 5(اي هر دو گروه کشورها در جداول گرنجري بر
 .اند انتخاب شده71،هاي بهینه بر اساس معیار شوارتزوقفه

  
  در حال توسعهيکشورها نتایج آزمون علیت گرنجري براي :5جدول 

  )متغیرهاي مستقل (منشأ علیت
 کوتاه مدتعلیت   بلندمدتعلیت  علیت قوي

  وأمت
 (ECT و  ΔGDP) 

  توأم
 (ECT و  ΔEXP) ECT ΔEXP ΔGDP 

  متغیر
 وابسته

─ ]2442/12[ )8466/7-( )6782/5( ─ ΔGDP 
]* *9459/14[  ─ ) * *5563/8-( ─ )7587/11( ΔEXP 

گزارش  را F يآماره [ ] و مقادیر داخل کروشه t يآماره( ) مقادیر داخل پرانتز (هاي تحقیق یافته: مأخذ 
 .کندرا بازنمایی می% 5اهمیت آماري در سطح * *ت عالم.  کنندمی
  
  
  
  

                                                        
69 Short- run Causality 
70 Strong Causality 
71 Shwartz Criterion 
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 OECDعضو  يکشورها نتایج آزمون علیت گرنجري براي :6جدول 
  )متغیرهاي مستقل (منشأ علیت

 کوتاه مدتعلیت   بلندمدتعلیت   علیت قوي
  توأم
(ECT  و  

ΔGDP) 

  توأم
(ECT  و 

ΔEXP) 
ECT ΔEXP ΔGDP 

  متغیر
 وابسته

─ ]* *0919/6[ ) * *5343/3-( ) * *8453/0( ─ ΔGDP 
]* *6545/23[ ─ ) * *4592/8- ( ─ ) * *7661/1( ΔEXP 

 را گزارش F يآماره [ ] و مقادیر داخل کروشه t يآماره( ) مقادیر داخل پرانتز (هاي تحقیق یافته: مأخذ
  .کندرا بازنمایی می% 5اهمیت آماري در سطح * *عالمت .  کنندمی
 

براي کشورهاي در حال توسعه حاکی از عدم وجود رابطه بین نتایج علیت 
 علی بین رشد ياز سوي دیگر، رابطه.  مدت استرشد اقتصادي و صادرات در کوتاه
ي صادرات به سمت طرفه و از توسعهصورت یکه اقتصادي و صادرات در بلندمدت ب

گرنجري  نتایج علیت OECDدر ارتباط با کشورهاي عضو .  رشد اقتصادي است
 EXP و GDPمدت علیت دو طرفه میان مدت و بلنددهند که در کوتاهنشان می
نتایج علیت قوي یا توأم نیز علیت گرنجري دوطرفه میان این دو متغیر .  وجود دارد

 .دهند مورد تأیید قرار میOECDرا تنها براي کشورهاي عضو 
  
  گیريبندي و نتیجهجمع -5

را ) EXP(و صادرات ) GDP(یان رشد اقتصادي در این مطالعه علیت گرنجري م
اي که در این مقاله به دنبال فرضیه.   کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت74براي 

استراتژي ( بین صادرات و رشد اقتصادي يهآزمون آن بودیم این است که رابط
 OECDبراي کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي عضو )  صادراتيتوسعه

 کشور 50د به همین دلیل این رابطه را براي دو گروه از کشورها شامل متفاوت باش
این مطالعه طی .  یافته مورد بررسی قرار گرفت کشور توسعه24در حال توسعه و 

هاي پانلی هاي مرتبط با داده و با استفاده از تکنیک2006 تا 1980 زمانی يدوره
ی و مدل تصحیح خطاء برداري انباشتگی پانل واحد پانلی، هميمشتمل بر ریشه

  نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل را .  پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  :توان به شرح ذیل خالصه نمودمی

نتایج علیت براي کشورهاي در حال توسعه حاکی از عدم وجود رابطه بین 
   در مدت است بدین معنا که رشد اقتصاديرشد اقتصادي و صادرات در کوتاه
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 يتواند موجب رشد اقتصادي شود و همچنین استراتژي توسعهمدت نمیکوتاه
از سوي .  شودمدت در این گروه از کشورها با شکست مواجه میصادرات در کوتاه

طرفه و  علی بین رشد اقتصادي و صادرات در بلندمدت به صورت یکيدیگر، رابطه
در ارتباط با کشورهاي عضو .   صادرات به سمت رشد اقتصادي استياز توسعه
OECDمدت علیت مدت و بلنددهند که در کوتاه نتایج علیت گرنجري نشان می

نتایج علیت قوي یا توأم نیز علیت .   وجود داردEXP و GDPطرفه میان دو
 مورد OECDگرنجري دوطرفه میان این دو متغیر را تنها براي کشورهاي عضو 

 صادرات براي کشورهاي در ين اساس، استراتژي توسعهبر ای.  دهندتأیید قرار می
هاي اتخاذ به بیان بهتر سیاست.  حال توسعه فقط در بلندمدت صادق خواهد بود

 منظور دستیابی به رشد  صادرات بهي توسعهيشده توسط این کشورها در زمینه
مدت وتاهتنها در بلندمدت کارا بوده و در ک)  صادراتياستراتژي توسعه(اقتصادي 

این نتیجه با توجه به وضعیت کشورهاي در حال .  اي در پی نخواهد داشتنتیجه
سمت زیرا گرایش به .  توسعه و بازارهاي جهانی در دنیاي واقع دور از انتظار نبود
  مدت به این دلیل که صادرات توسط کشورهاي در حال توسعه در کوتاه

دارد و کاالهاي تولیدي به لحاظ کیفیت هاي الزم در این کشورها وجود نزیرساخت
مدت با شکست مواجه المللی را ندارند در کوتاهو قیمت توان رقابت در بازارهاي بین

 تواند مثمراي در بلندمدت قطعاً میکه اصرار بر چنین استراتژي حال آن،شودمی
گردد میلذا براي کشورهاي در حال توسعه از قبیل ایران پیشنهاد .  ثمر واقع شود

که اگر به دنبال دستیابی به رشد اقتصادي از ممر توسعه صادرات هستند، براي 
که احتمال  بایست یک برنامه و استراتژي بلندمدت داشته باشند چراتوسعه می

در حالی که براي کشورهاي .  مدت بسیار باالستشکست این استراتژي در کوتاه
 صادرات ياند، استراتژي توسعهه که عمدتاً کشورهاي توسعه یافتOECDعضو 

  .  تواند موفقیت آمیز باشدمدت نیز میعالوه بر بلندمدت در کوتاه
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  لیست کشورهایی مورد بررسی در مقاله: 1پیوست 
آنگوال، کامرون، غنا، گینه، هند، اندونزي، کنیا، :  کشور در حال توسعه عبارتند از50

بیک، نپال، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، ماداگاسکار، مالی، مغولستان، موزام
فیلیپین، سنگال، سریالنکا، سودان، توگو، اوگاندا، ویتنام، زیمباوه، الجزایر، بولیوي، 

مصر، گواتماال، هندوراس، عربیبرزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، جمهوري
ما، پاراگوئه، پرو،  اسالمی ایران، جامائیکا، اردن، لبنان، مالزي، مراکش، پاناجمهوري
سوریه، تایلند، تونس، ترکیه، آرژانتین، بحرین، شیلی، عربیجنوبی، جمهوريآفریقاي

کنگ، کره شمالی، کویت، مکزیک، عمان، عربستان سعودي، سنگاپور، چین، هنگ
  .امارات متحده عربی، اروگوئه و ونزوئال

بلژیک، کانادا، استرالیا، اتریش، :  عبارتند ازOECD کشور عضو سازمان 24
جنوبی، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، ایسلند، ژاپن، کره

لوکزامبورگ، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان، 
  .آمریکا
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