
رشد  ناهمسان  و  همسان  علّيت  تحليل 
با  تابلويي  داده هاي  در  صادرات  و  اقتصادي 

ـ  هرلين روش دمترسکيو  

پذيرش: 1395/4/22دريافت: 1394/4/9

از جمله متغيرهايي هستند که حرکتي همسو دارند.  اقتصادي  صادرات و رشد  چکيده: 
اما در مورد نحوه رابطه عّلي اين دو با يکديگر نظرات مختلفي وجود دارد. در اين پژوهش 
کوشش شده است تا با استفاده از آزمون دمترسکيو و هرلين )2012( و داده هاي 91 کشور 
طي دوره زماني 2012-1980، رابطه عّليت بين صادرات و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار 
گيرد. به اين منظور از آزمون عّليت گرنجر در داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتيجه اين 
آزمون با فرض همساني و ناهمساني رفتار داده ها مقايسه شده است. يافته هاي اين پژوهش 
وجود رابطه عّلي از صادرات به رشد اقتصادي را در شرايط همسان و ناهمسان رد نمي کند. 
همچنين به رغم آن که رابطه عّلي از رشد به صادرات در حالت عمومي رد نشده است اما 
براساس آزمون صورت گرفته، زيرمجموعه اي از کشورها صاحب چنين رابطه عّلي نبوده از 
اين رو براساس آن رابطه عّلي از رشد به صادرات قابل تعميم به همه کشورها نيست. در ادامه 
با تفکيک کشورها بر اساس طبقه بندي درآمدي به پنج گروه، اثر صادرات بر رشد اقتصادي 
با استفاده از تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي برآورد شد. اين اثر در همه گروه ها 
مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزايش گروه درآمدي افزايش مي يابد. همچنين از نظر 

آماري تفاوت معناداري در ميزان اين اثر در ميان پنج گروه درآمدي وجود دارد.

گشتاورهاي  هرلين،  و  دمترسکيو  پانل،  عّليت  اقتصادي،  رشد  کليدواژه ها:  صادرات، 
تعميم يافته سيستمي.
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مقدمه
ارتباط بين تجارت آزاد و رشد اقتصادي يکي از مباحث مهم در ادبيات اقتصادي است. تأکيد برخي 
از اقتصاددانان بر نقش تجارت آزاد و صادرات در توسعه اقتصادي به گونه اي است که از آن به عنوان 
موتور رشد اقتصادي ياد مي کنند. توجه خاص سياستگذاران به صادرات در دهه 1960 و تکوين اقتصاد 
کشورها در محتواي تجارت جهاني، رابطه صادرات و رشد اقتصادي را به يک موضوع اساسي تبديل 
كرده است. پيرامون اين موضوع، فرضيه ها و مباحث گوناگوني شکل گرفته است. آيا يک کشور بايد با 
تهييج صادرات به رشد اقتصادي سرعت بخشد يا بايد در درجه نخست بر رشد اقتصادي تمرکز كند 
تا به صادرات بيشتر دست يابد؟ به طور منطقي سه فرضيه در اين مورد وجود دارد. در فرضيه رشد 
صادرات  دوم  فرضيه  مي شود.  اقتصادي  رشد  به  منجر  صادراتي  فعاليت هاي   ،1)ELG( صادرات محور 
رشد محور )GDE(2 است که در آن رشد اقتصادي منجر به بهبود تراز تجاري و به طور دقيق تر افزايش 
اين رو در فرضيه سوم، رابطه دوسويه بين  از  اين دو فرضيه مانع يکديگر نيستند.  صادرات مي شود. 
صادرات و رشد اقتصادي شکل مي گيرد. به اين معني که به صورت همزمان و متقابل رشد اقتصادي و 
صادرات بر يکديگر مؤثر هستند. با رد سه فرضيه مذکور حالت چهارم امکان مي يابد. به اين معني که 
هيچ رابطه اي بين اين دو متغير وجود ندارد )Konya, 2006(. همان گونه که در بخش بعد خواهيم ديد، 
نتايج مطالعات مختلف در اين زمينه در بيشتر موارد ناهمگن و گاه با يکديگر متناقض است. اين به 
آن معناست که امکان رخداد هر يک از اين چهار فرضيه وجود دارد چراکه مطالعات تجربي شواهدي 
از وجود هر چهار حالت را ارائه داده اند. تفاوت نتايج به دست آمده در اين مطالعات بيش از هر چيز 
به قلمرو مکاني، زماني و نوع پردازش داده ها وابسته است. نوآوري پژوهش حاضر در کنار گذاشتن 
ـ  دمترسکيو  آزمون  از  منظور  اين  به  است.  مختلف  در کشورهاي  داده ها  رفتار  پيش فرض همساني 
هرلين3)2012( با هدف در نظر گرفتن ناهمساني رفتار داده ها در تحليل رابطه  صادرات و رشد اقتصادي 
استفاده شده است. همچنين سطح درآمد سرانه کشورها به عنوان يک کانال انتقال اثر صادرات بر رشد 
اقتصادي فرض گرفته شده است. به اين منظور اثر صادرات بر رشد اقتصادي در قالب مدل همگرايي 
بتا با تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي در داده هاي تابلويي پويا برآورد شده است. چارچوب 
مي شود.  پرداخته  پژوهش  ادبيات  به  دوم  بخش  در  مقدمه  از  که پس  است  اين صورت  به  پژوهش 
بخش سوم به معرفي آزمون عّليت گرنجر در داده هاي تابلويي و بيان تفاوت آزمون همسان و ناهمسان 

1. Export-led Growth
2. Growth-led Export
3. Dumitrescu, Elena-ivona & Hurlin Christophe
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اختصاص يافته است. توصيف متغيرهاي پژوهش در بخش چهارم صورت پذيرفته است. الگوي پژوهش 
در بخش پنجم برآورد شده است. در بخش ششم و پاياني، يافته هاي پژوهش خالصه مي شود.

ادبيات پژوهش
در اين بخش ابتدا مباني نظري مرتبط با موضوع پژوهش در دو بخش صادرات رشد محور و رشد 

صادرات محور مرور مي شود. در قسمت دوم، مطالعات تجربي به تفکيک نتايج آنها ارائه مي شود.

مباني نظري
در نظريات موافقان تجارت آزاد چند توجيه قابل قبول در حمايت از فرضيه رشد صادرات محور 
به عنوان مرسوم ترين فرضيه از ميان سه فرضيه مطرح شده به چشم مي خورد. از نظر ايمري1)1967( 
از مزيت  اقتصادي داشته و راهبرد تشويق صادرات  ارتقاي رشد  رشد صادرات نقش برجسته اي در 
بيشتري نسبت به راهبرد جايگزيني واردات برخوردار است. راهبرد ارتقاي صادرات، سرمايه هاي داخلي 
را به سمت بخش هاي اقتصادي کارآمدتر که مزيت نسبي بيشتري دارند سوق مي دهد. اين فرضيه 
به اين بحث اشاره دارد که سرمايه و نيروي کار به تنهايي قادر به پيشبرد رشد اقتصادي يک کشور 
نيست، بلکه توسعه صادرات يکي از عوامل اصلي رشد اقتصادي است )Kugler & Dridi, 1993(. اين 
توجه است  قابل  نيز  نکته  اين  تفسير مي شود.  زاويه  از همين  عبارت که صادرات موتور رشد است 
اقتصادي را نه در درآمدهاي  اثر صادرات بر رشد  که طرفداران نظريه رشد صادرات محور بيشترين 
مالکي،  و  )شاکري  مي دانند  داخلي  اقتصاد  بر  صادرات  توسعه  مثبت  جانبي  آثار  در  بلکه  صادراتي، 
1389(. استولپر2)1947( با توجه به ضريب فزاينده صادرات نشان داد که اثر يک واحد مخارج ناشي 
از صادرات در بازار کاال و خدمات بيش از يک واحد بر درآمد ملي مؤثر است. همچنين مي توان تصور 
کرد مکانيسم تجارت آزاد منجر به انتقال منابع از کشوري که بازده نسبت به مقياس کمي دارد به 
کشوري که بازدهي نسبت به مقياس بااليي دارد موجب افزايش مجموع توليد و تحريک رشد اقتصادي 
مي شود. موافقان تجارت آزاد استدالل مي کنند که توسعه صادرات منجر به افزايش تقاضاي مؤثر براي 
توليدات داخلي مي شود. اين امر به تخصص بيشتر به منظور بهره برداري از بازده نسبت به مقياس 
افزايش صادرات ممکن است منجر به  اقتصاد مي شود. عالوه براين،  اقتصادي و مزيت هاي نسبي در 
واردات محصوالت با کيفيت و با فناوري باال شود و اين به نوبه خود تاثيري مثبت در تغيير فناوري، 
1. Emery
2. Stolper
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بهره وري نيروي کار، بهره وري سرمايه و در نهايت در توليد کشور خواهد داشت )Konya, 2006(. از 
افزايش توليد ملي مي شود به دو دليل حائز  نگاهي ديگر بررسي رشد صادرات که در نهايت باعث 
اهميت است: نخست اينکه رشد صادرات، از يک  سو منجر به افزايش تقاضا براي محصوالت صادراتي 
بخش  در  مثبتي  جانبي  آثار  با  اقتصادي  مختلف  بخش هاي  ارتباط  دليل  به  ديگر  سوي  از  و  شده 
غيرصادراتي همراه مي شود. دوم، گسترش صادرات منجر به بهبود در مهارت هاي نيروي کار فعال و 
جابه جايي عوامل توليد به سمت مزيت هاي نسبي خواهد شد. به اين ترتيب سطح بهره وري اقتصاد 
ملي افزايش مي يابد. همچنين الزم به ذکر است که يکي از تئوري هاي مهم در زمينه صادرات و رشد 
اقتصادي که بيشتر متوجه کشورهاي در حال توسعه است؛  نقش صادرات در تأمين منابع مالي مرتبط 
با سرمايه گذاري است. درآمد حاصل از صادرات موجب تقويت ذخاير ارزي کشور مي شود. کشورهاي 
در حال توسعه نيازمند واردات فناوري و کاالهاي سرمايه اي هستند. افزايش صادرات از طريق تسهيل 
اقتصادي منجر مي شود.  بهبود رشد  نتيجه  افزايش سرمايه گذاري و در  به  ورود کاالهاي سرمايه اي 

مطالعه ريپاس و کريستوپولوس1)2005( شواهدي در اين زمينه ارائه مي دهد.
موجب  خود  به خودي  اقتصادي  رشد  که  است  حاکم  تفکر  اين  رشد محور  صادرات  فرضيه  در 
منجر  که  مناطق  برخي  در  را  نسبي  مزيت هاي  مي تواند  اقتصادي  رشد  مي شود.  تجاري  جريانات 
آن طورکه  رابطه اي  چنين  نظري  مبناي  كند.  ايجاد  مي شود  صادرات  تسهيل  و  باالتر  تخصص  به 
کالدور2)1967( بيان كرده در رابطه ميان رشد توليد يک کشور با رقابت پذيري محصوالت صادراتي 
توليد همراه است، مي تواند  با رشد  اقتصادي که  باور است که رشد  اين  بر  آن کشور است. کالدور 
رقابت پذيري محصوالت صادراتي يک کشور را در بازارهاي بين المللي افزايش دهد. براساس فرضيه 
مذکور، رشد سرمايه انساني، مهارت هاي نيروي کار و تجميع سرمايه به همراه روان تر شدن امور در 
نتيجه پيشرفت فناوري، هر کشوري را قادر مي سازد تا به يک سطح آستانه برسد که فراتر از آن بحث 
مزيت نسبي موضوعيت پيدا کرده و شرايط الزم براي صادرات کشور فراهم مي آيد )شاکري و مالکي، 
1389(. از نگاهي ديگر با وجود تأييد روابط عّلي يکسويه در برخي مطالعه ها، در پژوهش های متعدد 
ديگري هم يک رابطه عّلي دوسويه بين صادرات و رشد اقتصادي مشاهده شده است. به اين ترتيب 
همان طورکه صادرات مي تواند به رشد اقتصادي بينجامد، رشد اقتصادي نيز مي تواند عامل صادرات 

بوده و بنابراين رابطه دوسويه مورد تأييد قرار مي گيرد. 

1. Reppas & Christopoulos
2. Kaldor
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مطالعه های تجربي
گروه اول از مطالعه های تجربي که در ادامه گزارش مي شود نقش صادرات را در رشد اقتصادي 
برجسته مي کند. آکسلي1)1993(، با توجه به اطالعات کشور پرتغال طي دوره 1985-1865 نشان 
تورنتون2)1996(  به رشد وجود داشته و عّليت معکوس رد مي شود.  از صادرات  رابطه عّلي  داد که 
با استفاده از داده هاي اقتصاد مکزيک طي دوره زماني 1992-1895، رابطه عّلي مثبت و يک طرفه 
روش  به کارگيري  با  و شمس الدين3)1998(  بگوم  مي گيرد.  نتيجه  را  اقتصادي  رشد  به  صادرات  از 
گرنجر طي سال هاي 2000-1961 براي بنگالدش، نظريه  صادرات منجر به رشد را تأييد كرده اند. 
به طور مشابه اين نتيجه براي اين کشور در کوتاه مدت و بلندمدت به وسيله چاندرا و الو4)2005( به  
دست آمده است. تاکر و همکاران5)2013( با استفاده از الگوي تصحيح خطاي برداري، رابطه عّليت 
يک سويه را از صادرات به رشد براي کشور مالزي طي سال هاي 2012-1991 تأييد کردند. همچنين 
دريتساکي6)2013( با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري و روش عّليت گرنجر براي اقتصاد يونان 
در دوره 2011-1960 نشان مي دهد که عّليتي يک طرفه از صادرات به رشد اقتصادي در اين کشور 
وجود دارد. سعد7)2012( نيز با به کارگيري همين مدل، به بررسي عّليت گرنجري رشد و صادرات در 
کشور لبنان طي دوره زماني 2010-1970 پرداخته و عّليتي يکسويه را از صاردات به رشد اقتصادي 
پدروني8  هم انباشتگي  آزمون  از  استفاده  با   ،)1390( دهنوي  و  مهدوي عادلي  است.  گرفته  نتيجه 
)1997( و برآورد الگوي تصحيح خطاي برداري طي دوره زماني 1981 تا 2006 نتيجه مي گيرند که 
در کشورهاي در حال  توسعه در بلندمدت و در کشورهاي OECD در کوتاه مدت و بلندمدت، صادرات 
منجر به رشد اقتصادي مي شود. در قلمرو اقتصاد ايران در مطالعه عطرکار روشن)1386( رابطه عّلي 
يک طرفه از صادرات به رشد اقتصادي گزارش شده است. همچنين دل انگيزان و بهزادي فر)1392( 

اثرگذاري مثبت و معنادار صادرات بر رشد اقتصادي را براي ايران نتيجه گرفتند.
عنوان  به  مي كند.  تأييد  را  رشد محور  صادرات  دوم،  فرضيه  تجربي  مطالعه های  از  ديگر  برخي 

1. Oxley
2. Thornton
3. Begum & Shamsuddin
4. Chandra & Love
5. Thaker et al.
6. Dritsaki
7. Saad
8. Pedroni
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نمونه، داوان و بيسوال1)1999( با استفاده از يك الگوي خودرگرسيون برداري، اين فرضيه را ميان 
سال هاي 1961 تا 1993 در هند بررسي كرده و نتيجه مي گيرند عّليت از رشد اقتصادي به صادرات 
سال هاي  طي  جنوبي  آفريقاي  کشور  براي  همکاران2)2015(  و  آجمي  است.   حاکم  بلندمدت  در 
2011-1911، عّليت گرنجري غيرخطي را با آزمون هايمسترا و جونز3 بررسي كرده و عّليتي يک طرفه 
از رشد به صادرات را نتيجه گرفتند. زراء نژاد و زارع )1384(، با رويکردهاي مختلف خودرگرسيوني 
 برداري )هشيائو، تودا و ياماموتو(4 به بررسي عّليت گرنجري ميان صادرات و رشد اقتصادي در اقتصاد 
ايران طي دوره  1382-1338 پرداخته اند. نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد رابطه عّلي از سمت رشد 

اقتصادي به صادرات است. اما با تفکيک صادرات غيرنفتي، رابطه عّلي دو سويه خواهد شد.
گروه سوم، مطالعات رابطه عّلي دوسويه را نتيجه گرفتند. کوماري و مالوترا5)2014( در مطالعه 
و  اقتصادي  رشد  بين  را  دوسويه  عّلي  رابطه  وجود  دوره 1980-2012،  هند طي  براي کشور  خود 
داده هاي 1338-1374،  از  استفاده  با  متوسلي)1378(  ايران  اقتصاد  براي  مي کنند.  تأييد  صادرات 
بين  عّلي دوطرفه  رابطه  نتيجه مي گيرد  و  ادغام كرده  آزمون هم انباشتگي  با  را  گرنجر  عّلي  آزمون 
رشد صادرات و رشد اقتصادي وجود داشته ولي اثر رشد اقتصادي بر صادرات قوي تر است. همچنين 
آرمن، تبعه ايزدي و حسين پور )1387( نيز با استفاده از داده سال هاي 1385-1340 اقتصاد ايران و 
روش تودا ياماموتو به بررسي جهت عّليت پرداخته و نتيجه مي گيرند در بلندمدت عّليتي دوطرفه بين 

صادرات و رشد اقتصادي وجود دارد.  
در گروه چهارم از مطالعات تجربي، کوان و کاتسوموتيس6)1991(، با بررسي عّليت بين صادرات 
و رشد اقتصادي براي چين در دوره 1988-1952 نشان دادند که هيچ رابطه  عّلي بين اين دو متغير 
وجود ندارد. احمد و کوان7 )1991(، در مطالعه اي مقطعي براي 47 کشور آفريقايي نبود رابطه عّلي را 
تأييد كرده و بيان مي دارند که تنها عّليتي ضعيف از رشد اقتصادي به صادرات وجود دارد. در چارچوبي 
ديگر، آسافو-آدجايه و چاکرابورتي8)1999(،  با در نظر گرفتن سه متغير صادرات، توليد و واردات هيچ 

1. Dhawan & Biswal
2. Ajmi et al.
3. Hiemstra & Jones
4. Hsiao, Toda & Yamamoto
5. Kumari & Malhotra
6. Kwan & Cotsomotis
7. Ahmad & Kwan
8. Asafu-Adjaye & Chakraborty 
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عّليت  رابطه   بررسي  با  نيز  راموس1)2001(  نکردند.  رابطه عّلي مشاهده  بر وجود يك  گواهي مبني 
گرنجر بين صادرات، واردات و رشد اقتصادي در پرتغال طي دوره 1998-1865 نشان مي دهد که هيچ 

رابطه عّلي بين اين متغيرها وجود ندارد.
در برخي از مطالعات ديگر، ترکيبي از چهار حالت مذکور گزارش شده است. براي نمونه، کونيا 
)2006( با انجام آزمون عّليت گرنجر در 24 کشور عضو همکاري اقتصادي و توسعه طي دوره 1960 
تا 1997 نشان مي دهد در کشورهاي بلژيک، دانمارک، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، نيوزيلند، اسپانيا و سوئد 
و  نروژ  ژاپن، مکزيک،  يونان،  فرانسه،  اتريش،  دارد. در  به رشد وجود  از صادرات  رابطه اي يک طرفه 
پرتغال رابطه اي يک طرفه از رشد به صادرات، و رابطه اي دوطرفه در کانادا، فنالند و هلند وجود دارد 
درحالي که در مورد استراليا، کره جنوبي، لوکزامبورگ، سوئيس، انگلستان و آمريکا شواهدي دال بر 
عّليت وجود ندارد. تيکين2)2012(، به بررسي عّليت گرنجر بالقوه بين توليد ناخالص داخلي و صادرات 
براي کشورهاي کمتر توسعه يافته طي سال هاي 2009-1970 با روش داده هاي تابلويي مي پردازد. 
نتايج نشان مي دهد عّليتي يک طرفه از صادرات به توليد ناخالص داخلي در هائيتي، رواندا و سيرالئون 
با  ليم و هو3)2013(،  اين رابطه صادق است.  آنگوال، چاد و زامبيا عکس  وجود دارد. در کشورهاي 
ناپارامتري و آزمون عّليت غيرخطي، به بررسي رابطه عّليت در پنج  استفاده از آزمون هم انباشتگي 
اندونزي و سنگاپور( پرداخته اند. آنها وجود رابطه عّلي  تايلند،  کشور عضو آسه آن )مالزي، فيليپين، 
غيرخطي از صادرات به رشد اقتصادي را براي تايلند و فيليپين تأييد كردند. براي اقتصاد ايران نيز 
به   ISIC تفکيک کدهاي دو رقمي  با  فعاليت هاي صنعتي  تفکيک رشته  با  مالکي)1389(  و  شاکري 
بررسي رابطه صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي پرداخته و روابط گوناگوني را در بين صنايع مختلف 
نتيجه گرفتند. به نحوي که براي نمونه در صنايع شيميايي رابطه يک سويه از صادرات به رشد وجود 
موتوري  نقليه  وسايل  مانند  صنايعي  در  مي شود.  صادرات  موجب  رشد  کشاورزي،  صنعت  در  دارد. 
زير بخش هاي  و  آشاميدني  غذايي،  مواد  صنايع  در  و  دوسويه  رابطه  حمل و نقل  محصوالت  ساير  و 

جنگلداري رابطه عّلي بين اين دو متغير وجود ندارد. 
در ادبيات تجربي، روش هاي گوناگوني جهت سنجش رابطه  صادرات و رشد اقتصادي به کار گرفته 
شده است. گروه اول از مطالعات بر پايه تجزيه و تحليل رگرسيون مقطعي و ضريب همبستگي رتبه اي 
قرار دارد. در گروه دوم از روش هاي اقتصادسنجي سري زماني استفاده مي كنند. در اين روش ارتباط 

1. Ramos
2. Tekin
3. Lim & Ho
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بين دو سري  زماني صادرات و توليد ناخالص داخلي در يک کشور مورد بررسي قرار مي  گيرد. با توجه 
به مرور ادبياتي که در اين پژوهش صورت گرفته مي توان اظهار داشت که غالب مقاالت در اين زمينه 
متعلق به گروه سوم بوده است که متکي بر تجزيه و تحليل ترکيب داده هاي سري زماني و مقطعي 
است. در اين روش رابطه صادرات و رشد اقتصادي چندين کشور با استفاده از داده هاي سري  زماني 

مورد بررسي قرار مي گيرد. مقاله حاضر نيز از نظر روش پردازش داده ها، به گروه سوم تعلق دارد.

روش پژوهش
آزمون عّليت گرنجر در مطالعه گرنجر1)1969( معرفي شد. عّليت در اين آزمون به معناي تقدم 
در توضيح دهندگي است. براي نمونه، چنانچه سري  زماني x در زمان t-p بتواند رفتار سري  زماني y را 
در زمان t پيش بيني كند، x علت گرنجري y خواهد بود. در اين تعريف توجه به نکاتي ضروري است: 
 x علت y ،باشد. دوم y علت x ،نتيجه آزمون عّليت گرنجر چهار حالت ممکن خواهد داشت. نخست
باشد. سوم، x و y هر دو علت گرنجري يکديگر باشند و چهارم، دو سري  زماني هيچ گونه رابطه عّلي با 
يکديگر نداشته باشند. نکته ديگر اينکه آزمون عّليت گرنجر براي داده هاي سري  زماني طراحي شده 
است. شکل ساده و عمومي اين آزمون بر مبناي روش VAR و براي سري هاي زماني مانا قابل استفاده 
است. اين آزمون به وقفه )p( حساس است و تعيين صحيح اين وقفه يکي از الزامات پيشين برآورد 
است. همچنين الزم به ذکر است که در آزمون عّليت گرنجر فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه عّلي است. 
به همين دليل برخي آزمون گرنجر را آزمون عدم عّليت2 مي نامند. آزمون عّليت گرنجر در داده هاي 
به ماهيت داده هاي  انجام است. تفاوت روش هاي موجود  قابل  )پانل( به روش هاي مختلفي  تابلويي 

تابلويي و رفتار مقاطع وابسته است. براي توضيح بيشتر رابطه )1( را در نظر بگيريد. 
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در اين معادله Z بردار متغيرهاي پژوهش براي i کشور است. با توجه به امکان وجود رابطه متقابل، 
 با وقفه )h( تغيير مي يابد. p حداکثر وقفه انتخابي است. عبارت 
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بردار Z درون زا است. بردار ضرايب 
نماينده متغيرهاي  اين عبارت  باشد. در حقيقت  يا تصادفي  ثابت  اثر مقاطع است که مي تواند   
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لحاظ نشده در الگوي پژوهش است. 
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در آزمون دمترسکيو و هرلين)2012( فرض آلترناتيو وجود رابطه عّليت نيست، بلکه وجود رابطه 
عّليت در برخي از مقاطع است. به عبارتي فرضيه آلترناتيو اين است که زيرمجموعه اي از مقاطع وجود 
دارند که در آنها رابطه عّليت رد نمي شود. در اين روش چنانچه Ni=N باشد، نتايج آزمون ناهمسان به 
همسان تغيير مي يابد. اما زماني که Ni<N است، آماره آزمون روش همسان ديگر قابل استفاده نيست. 
دمترسکيو و هرلين )2012( راهبردي براي آزمون عدم عّليت گرنجر در روش ناهمسان يافته اند که 
به )HENC(1 موسوم است. در اين آزمون به جاي برآورد يکباره ضرايب در قالب انباشت داده ها، براي 

هر مقطع برآورد جداگانه اي صورت مي گيرد:
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                                                              )��(  

� ��� ����� ����� �� ��� �)i (�� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ��� . ��

������ ����� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� �� ��� . ����� ���

�,�

�

�
�,�

�

���
  �������� ��� .���������� � ���)���� (����� �

������ ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �������  ����������  ���� �

�� ���� �� �� ��������� � ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ����� �) (��� �

�� ��� .��� ����� ����� �������� ������� �� �� �����  �� ��������� ���  ����

������� �� ��� ��� �� ������� ���� � .������ ������� � ��� )���� (������ 

����� ��� ������ ��� ����� ����� .��� ������� � ����� ����� �� ��� �

� ����� �� �������� �� ������� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �

� ���� ������ ������������ �� � �� ����� ����� ��  ������� ����� ���� �� �� ���� �

���� ����� ���� .����� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���.  

����� ���� ��  

� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������ �� ���� �������  ��� �

������� ��� ��� ������� .��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ��� . ��

����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� ����) ����� ��� �

                 )10(
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�,�
                                                              )��(  

� ��� ����� ����� �� ��� �)i (�� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ��� . ��

������ ����� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� �� ��� . ����� ���

�,�

�

�
�,�

�

���
  �������� ��� .���������� � ���)���� (����� �

������ ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �������  ����������  ���� �

�� ���� �� �� ��������� � ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ����� �) (��� �

�� ��� .��� ����� ����� �������� ������� �� �� �����  �� ��������� ���  ����

������� �� ��� ��� �� ������� ���� � .������ ������� � ��� )���� (������ 

����� ��� ������ ��� ����� ����� .��� ������� � ����� ����� �� ��� �

� ����� �� �������� �� ������� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �

� ���� ������ ������������ �� � �� ����� ����� ��  ������� ����� ���� �� �� ���� �

���� ����� ���� .����� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���.  

����� ���� ��  

� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������ �� ���� �������  ��� �

������� ��� ��� ������� .��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ��� . ��

����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� ����) ����� ��� �

        

13 
 

�,� �,� �,��� �,� �,��� �,� �,���

�,� �,��� �

�

�,�
                                                                 )�(  

 
�,� �,� �,��� �,� �,��� �,� �,���

�,� �,��� �

�

�,�
          )�  (                                                   

 
�,� �,� �,��� �,� �,��� �,� �,���

�,� �,��� �

�

�,�
                                                            )��   (  

                 

�,� �,� �,��� �,� �,��� �,� �,���

�,� �,��� �

�

�,�
                                                              )��(  

� ��� ����� ����� �� ��� �)i (�� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ��� . ��

������ ����� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� �� ��� . ����� ���

�,�

�

�
�,�

�

���
  �������� ��� .���������� � ���)���� (����� �

������ ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �������  ����������  ���� �

�� ���� �� �� ��������� � ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ����� �) (��� �

�� ��� .��� ����� ����� �������� ������� �� �� �����  �� ��������� ���  ����

������� �� ��� ��� �� ������� ���� � .������ ������� � ��� )���� (������ 

����� ��� ������ ��� ����� ����� .��� ������� � ����� ����� �� ��� �

� ����� �� �������� �� ������� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �

� ���� ������ ������������ �� � �� ����� ����� ��  ������� ����� ���� �� �� ���� �

���� ����� ���� .����� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���.  

����� ���� ��  

� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������ �� ���� �������  ��� �

������� ��� ��� ������� .��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ��� . ��

����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� ����) ����� ��� �

               )11(

در اين روش به تعداد مقاطع )i( آزمون عدم عّليت گرنجر جداگانه انجام مي شود. از هر آزمون 

1. Heterogeneous Non Causality 
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  �������� ��� .���������� � ���)���� (����� �

������ ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �������  ����������  ���� �

�� ���� �� �� ��������� � ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ����� �) (��� �

�� ��� .��� ����� ����� �������� ������� �� �� �����  �� ��������� ���  ����

������� �� ��� ��� �� ������� ���� � .������ ������� � ��� )���� (������ 

����� ��� ������ ��� ����� ����� .��� ������� � ����� ����� �� ��� �

� ����� �� �������� �� ������� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �

� ���� ������ ������������ �� � �� ����� ����� ��  ������� ����� ���� �� �� ���� �

���� ����� ���� .����� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���.  

����� ���� ��  

� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������ �� ���� �������  ��� �

������� ��� ��� ������� .��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ��� . ��

����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� ����) ����� ��� �

آماره  سپس  مي آيد.  دست  به  والد  آماره  يک  گرنجر  عّليت  انفرادي 
مي شود. دمترسکيو و هرلين)2012( مقادير بحراني اين آماره را براي شرايط مختلف داده هاي تابلويي 
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  �������� ��� .���������� � ���)���� (����� �

������ ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �������  ����������  ���� �

�� ���� �� �� ��������� � ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ����� �) (��� �

�� ��� .��� ����� ����� �������� ������� �� �� �����  �� ��������� ���  ����

������� �� ��� ��� �� ������� ���� � .������ ������� � ��� )���� (������ 

����� ��� ������ ��� ����� ����� .��� ������� � ����� ����� �� ��� �

� ����� �� �������� �� ������� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �

� ���� ������ ������������ �� � �� ����� ����� ��  ������� ����� ���� �� �� ���� �

���� ����� ���� .����� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���.  

����� ���� ��  

� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������ �� ���� �������  ��� �

������� ��� ��� ������� .��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ��� . ��

����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� ����) ����� ��� �

محاسبه كرده و نشان مي دهند که با افزايش تعداد مقطع و زمان، توزيع اين آماره به توزيع نرمال 
مايل مي شود. آنها براي تعميم نتايج به مطالعات تجربي تأکيد دارند که داده هاي مورد استفاده در اين 
روش مي بايد مانا باشد. روش دمترسکيو و هرلين )2012( آزموني تکميل کننده براي آزمون همسان 
است. چنانچه فرضيه صفر در آزمون همسان و ناهمسان رد نشود، مي توان نتيجه گرفت که نه تنها 
رابطه عّليت در مجموع مقاطع وجود ندارد، بلکه زيرمجموعه اي از مقاطع را نيز نمي توان يافت که در 

آنها رابطه عّليت وجود داشته باشد. به عبارتي در تک تک کشورها رابطه عدم عّليت صدق مي کند.

تحليل داده ها
در اين مطالعه از داده هاي 91 کشور جهان در ارتباط با صادرات حقيقي و رشد اقتصادي استفاده 
توصيف  با هدف  بخش  اين  در  مي شود.  تا 2012  سال هاي 1980  شامل  مطالعه  دوره  است.  شده 
دقيق تر، دوره زماني پژوهش به سه زيردوره )دهه 80، دهه 90 و 2012-2000( تفکيک و متوسط 
متغيرها در هر زيردوره محاسبه شده است. با توجه به تقسيم بندي بانک جهاني، کشورهاي جهان بر 
اساس سطح درآمدي، به پنج گروِه با درآمد پايين )LI(1، درآمد کمتر از متوسط )LMI(2، درآمد باالتر 
از متوسط )UMI(3، درآمد باال غير عضِو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه )HI(4 و درآمد باال 
عضِو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه )OECD(5 تفکيک شده اند. در اين مطالعه 10، 15، 28، 
15 و 23 کشور به ترتيب از گروه هاي اول تا پنجم درآمدي )بر اساس وجود داده ها( انتخاب شده اند. 

در بخش پاياني توصيف داده ها نيز مقايسه اي بين گروه هاي مختلف صورت مي پذيرد.
آفريقاي مرکزي، در سه زيردوره  به جز   LI همان طور که جدول )1( نشان مي دهد کشورهاي 
روندي صعودي در صادرات را تجربه كرده اند و کشورهاي بنگالدش و گينه بيسائو به ترتيب در باالترين 
و پايين ترين جايگاه قرار دارند. در اين ميان کشورهاي بنگالدش، بورکينافاسو، ليبريا و نيجر طي اين 
سه زيردوره روندي افزايش داشته درحالي  که زيمبابوه روندي عکس را در پيش گرفته است. دهه  90 
نيز براي کشورهاي بنين و آفريقاي مرکزي از نظر رشد دهه اي مطلوب بوده و براي کشورهاي چاد، 

1. Low Income Countries
2. Lower Middle Income Countries
3. Upper Middle Income Countries
4. High Income & Non OECD Countries
5. High Income & OECD Countries
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گينه بيسائو و کنيا عکس آن وجود دارد.
به طور کلي بر اساس متوسط کل دوره، چاد و گينه بيسائو به ترتيب باالترين و پايين ترين جايگاه 

را به خود اختصاص داده اند.

LI جدول 1: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در کشورهاي

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(

12-2000دهه90دهه80
کل 
دوره

12-2000دهه90دهه80
کل 
دوره

1/083/1511/35/743/34/85/94/8بنگالدش
0/180/510/790/524/04/83/94/2بنين

0/100/220/720/382/45/05/54/4بورکينافاسو
0/110/160/150/140/71/71/61/4آفريقاي  مرکزي

0/180/382/181/035/43/28/05/8چاد
0/010/030/100/051/00/93/01/7گينه بيسائو

1/162/063/172/224/42/24/03/6کنيا
0/81/25/22/2-0/620/600/220/46ليبريا
1/22/64/42/2-0/350/340/620/45نيجر

0/12/1-0/921/582/231/644/82/2زيمبابوه
منبع: محاسبه بر اساس داده هاي آنکتاد

يافته های حاصل از محاسبه ها در جدول )2( نشان مي دهد در گروه کشورهاي با درآمد کمتر از 
درآمد متوسط، تنها مصر از دهه 80 به 90 با کاهش در صادرات مواجه بوده و ساير کشورها روندي 

افزايشي دارند. همچنين در هر سه زيردوره کشورهاي هند و الئوس در رتبه  اول و آخر جاي دارند.
روند حرکتي صادرات هند قابل توجه بوده و افزايشي بيش از سه برابر را طي زيردوره ها نشان 
مي دهد. اين موضوع حكايت از موفقيت اين کشور در بخش صادراتي دارد. نکته ديگر آن که کشور 
نيجريه از روند افزايش بسيار خوبي برخوردار بوده و از رقم منفي 1/4 درصد به 8/4 درصد نائل شده 

است درحالي  که مصر روندي کاماًل نزولي را طي اين سه زيردوره تجربه كرده است.
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LMI جدول 2: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در کشورهاي

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(

12-2000دهه90دهه80کل  دوره12-2000دهه90دهه80
کل  
دوره

0/44/03/92/6-0/971/013/011/79بوليوي
1/311/993/082/211/41/33/52/2کامرون
1/802/385/153/296/60/84/84/2کنگو
6/073/3912/37/727/75/04/55/6مصر

0/892/374/552/782/52/84/13/2هندوراس
11/233/612060/96/05/77/06/3هند

0/070/270/670/376/56/37/26/7الئوس
3/996/5012/58/094/02/84/43/8مراکش
1/42/68/43/7-9/6321/948/328/6نيجريه

0/931/873/252/131/44/84/33/6پاپوآگينه نو
8/0417/336/622/02/02/84/83/3فيليپين
0/750/941/61/132/53/23/93/3سنگال

2/144/146/114/314/25/35/65/1سريالنکا
0/601/091/681/176/03/72/13/7سوازيلند
0/12/53/62/1-22/632/743/633/9ونزوئال

منبع: محاسبه بر اساس داده هاي آنکتاد

در جدول  دارد. همان طورکه  قرار   UMI گروه  در  بانک جهاني  نظر طبقه بندي  از  ايران  اقتصاد 
)3( مشهود است دهه 90 براي کشورهاي برزيل، لبنان، ليبي، پرو و روماني از نظر صادرات همراه با 
موفقيت نبوده است. در ساير کشورها صادرات روندي صعودي داشته است. روندي حرکتي صادرات 
در چين قابل توجه است. متوسط صادرات در اين کشور از زيردوره اول به دوم و از دوم به سوم بيش 
از 4/5 برابر شده است که نشان از موفقيت باالي اقتصاد چين در صادرات دارد. افزايش صادرات در 
ايران  اقتصاد  براي  رقم صادرات  دارد.  قرار  قبولي  قابل  اما در سطح  نبوده  مانند چين  ايران  اقتصاد 
در سه زيردوره، به ترتيب برابر با 12/7، 23/0 و 54/4 ميليارد دالر است و نشان از رشدي 81/5 و 

136درصدي طي زيردوره ها دارد.
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دوره  از رشدي طاليي طي  اقتصاد چين  انتظار  با  مطابق   ،)3( محاسبه های جدول  به  توجه  با 
برخوردار بوده و با ثبت رقم 9/9درصدي در رتبه نخست گروه قرار دارد. کشور روماني در پايين ترين 
جايگاه قرار دارد. درحالي  که کشورهاي الجزاير، برزيل، کلمبيا، اکوادور، روماني و آفريقاي جنوبي با 
افت در رشد اقتصادي در دهه 90 مواجه بوده اند؛ اما اقتصاد ايران در اين دهه از باالترين نرخ رشد 
برخوردار بوده و روند حرکتي قابل توجهي را از دهه  80 به دهه  90 پيموده است. در نگاه کلي و 
براساس متوسط کل دوره، اقتصاد ايران با دارا بودن نرخ رشد 3/3 درصدي در جايگاه پانزدهم قرار دارد.

UMI جدول 3: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در کشورهاي

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(

12-2000دهه90دهه80کل دوره12-2000دهه90دهه80
کل 
دوره

13/617/239/925/12/81/63/52/7الجزاير
0/74/34/32/8-10/611/138/921/9آرژانتين

0/150/170/240/194/45/14/54/7بليز
1/862/533/922/8812/86/54/47/6بوتسوانا
61/452/610776/53/01/73/42/8برزيل
33/61607653609/710109/9چين
6/0411/222/914/23/42/84/23/5کلمبيا

1/763/836/704/332/25/44/24/0کاستاريکا
3/755/7711/07/212/42/34/73/3اکوادور
0/530/710/780/691/92/81/72/1فيجي
2/683/844/553/771/92/32/12/1گابن
12/723/054/432/30/54/84/43/3ايران

1/752/041/491/731/42/00/71/3جامائيکا
0/961/824/062/443/34/35/64/5اردن
0/29/74/44/6-2/751/072/762/24لبنان
2/72/26/72/5-11/99/4626/817/1ليبي
20/264/313378/05/87/25/15/9مالزي
0/951/632/001/574/55/14/34/6موريس
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UMI ادامه جدول 3: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در کشورهاي

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(

12-2000دهه90دهه80
کل 
دوره

12-2000دهه90دهه80
کل 
دوره

1/631/692/481/981/64/04/53/5ناميبيا
0/430/666/232/791/65/66/84/9پاناما
7/395/6418/811/40/13/35/63/2پرو

2/03/61/3-19/314/628/821/61/7روماني
0/050/100/400/202/75/22/53/4سيشل

39/934/960/146/32/21/43/52/5آفريقاي جنوبي
12/143/211060/17/35/34/45/5تايلند
2/935/2111/87/103/75/03/94/1تونس
15/428/180/025/14/14/04/42/7ترکيه

منبع: محاسبه بر اساس داده هاي آنکتاد

متوسط نرخ رشد اقتصادي و صادرات براي 15 کشور HI در جدول )4( گزارش شده است. با توجه 
به محاسبه های انجام شده، کشورهاي هنگ کنگ، تايوان و سنگاپور در رتبه   اول تا سوم و کشور هاي 
جزاير ويرجين و کيمن در رتبه هاي پاياني جاي دارند. به  جز باهاما، باربادوس و کويت که دهه  90 با 
افت در صادرات همراه بوده و کشور آنتيل هلند که روندي نزولي را تجربه كرده است؛ ساير کشورها 
روندي را صعودي در صادرات براي خود ثبت کرده اند. به طور کلي بر اساس متوسط در کل دوره، 

هنگ کنگ در رتبه نخست و جزاير کيمن در رتبه پاياني جاي دارند.
نکته جالب ديگر در روند حرکتي صادرات در کشور گينه  استوايي است که صادرات خود را از 0/08 
ميليارد دالر در دهه  80 به 0/60 ميليارد دالر در دهه 90 )بيش از شش برابر( افزايش داده و از دهه  
90 به زيردوره  سوم نيز افزايشي بيش از 11برابري داشته است. از نظر رشد اقتصادي نيز اين کشور رقم 
بااليي را ثبت كرده و با داشتن متوسِط 13/9درصدي در کل دوره باالترين رتبه را در اين گروه و حتي 
در تمامي کشورهاي مورد بررسي به خود اختصاص داده است. در اين گروه قطر نيز از روند حرکتي 
خوبي در رشد اقتصادي برخوردار بوده و از 1/1درصد به 12/3 درصد )بيش از 11 برابر( رسيده است. 
رشد اقتصادي در کشورهايي نظير باهاما، جزاير کيمن، تايوان و سنگاپور روندي نزولي دارد. همچنين 

باربادوس با داشتن متوسط رشد 1/1درصدي در کِل دوره در پايين ترين جايگاه قرار دارد.
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HI جدول 4: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در کشورهاي

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(
کل  دوره12-2000دهه90دهه80کل  دوره12-2000دهه90دهه80

7/700/300/662/684/02/01/02/2باهاما
4/935/6210/47/290/04/55/33/5بحرين

0/570/330/390/421/80/61/01/1باربادوس
0/010/020/040/026/812/02/56/7جزاير ويرجين
0/010/030/020/029/47/70/95/5جزاير کيمن
62/71362991787/43/64/35/0هنگ کنگ

53/891/32161297/76/33/95/8تايوان
0/080/607/423/132/721/216/813/9گينه استوايي

0/92/96/03/0-22/118/48/4429/9کويت
6/831/841/083/050/91/61/41/3آنتيل هلند

6/999/0439/120/31/16/512/37/2قطر
0/63/14/02/3-75/279/7173115عربستان
44/792/92191287/87/35/66/8سنگاپور
28/646/312772/71/66/14/64/1امارات
1/741/773/302/361/13/53/02/6اروگوئه

منبع: محاسبه بر اساس داده هاي آنکتاد

مطابق جدول )5( صادرات در کشورهاي OECD هم از نظر اندازه و هم به لحاظ روند حرکتي 
مناسب است و به جز لهستان که با افت در دهه 90 مواجه بوده است ساير کشورها روندي صعودي 
را ثبت كرده اند. در اين ميان آمريکا و ايسلند در هر سه زيردوره و همچنين در کِل دوره به ترتيب 

باالترين و پايين ترين رتبه را به خود اختصاص داده اند. 
برخالف وضعيت خوِب اين کشورها در صادرات و داشتن روند افزايشي در آن، 10 کشوِر استراليا، 
بلغارستان، کانادا، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، کره  جنوبي، پرتغال، اسپانيا و انگلستان روندي نزولي در رشد 
اقتصادي را در زيردوره ها تجربه كردند. همچنين کشورهاي فنالند، ايسلند، سوئد و سوئيس با افت 
رشد اقتصادي در دهه 90 روبه رو بودند. کره جنوبي و يونان نيز به طور متوسط در کِل دوره با ثبت 

نرخ رشد 6/3 و 1/3 درصدي به ترتيب در جايگاه اول و آخر جاي دارند.
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OECD جدول5: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در کشورهاي

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(

12-2000دهه90دهه80
کل 
دوره

12-2000دهه90دهه80
کل  
دوره

44/270/712184/43/43/33/03/3استراليا
42/761/512580/72/02/81/72/1اتريش

1411893332312/22/21/51/9بلغارستان
1542403422543/02/42/22/5کانادا
7/9516/241/223/63/66/44/54/8شيلي

44/158/183/063/71/92/40/71/6دانمارک
28/139/564/645/93/61/72/02/4فنالند
2433334683592/31/91/31/8فرانسه
13/814/219/216/00/82/21/01/3يونان
2/312/614/413/23/22/32/42/6ايسلند
2072743872982/61/40/41/4ايتاليا
3283685854414/41/50/92/1ژاپن

66/51283411938/66/74/36/3کره جنوبي
1812344362972/23/21/42/2هلند

14/017/424/519/22/22/82/32/4نيوزيلند
45/764/410273/42/83/61/82/6نروژ

34/533/598/559/40/52/33/82/3لهستان
19/929/341/231/13/43/00/42/1پرتغال
68/31182061372/82/71/92/4اسپانيا
60/777/912992/92/31/82/42/2سوئد

71/686/81373322/31/11/82/1سوئيس
2563194027262/42/21/82/6انگلستان
41768299882/43/03/21/83/3امريکا

منبع: محاسبه بر اساس داده هاي آنکتاد

گروه  پنج  در  متغير  دو  ميانگين  درآمدي،  مختلف  سطوح  با  کشورها  بين  مقايسه اي  هدِف  با 
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درآمدي )در سه زيردوره( محاسبه و در جدول )6( گزارش شده است.
افزايش سطح درآمد در گروه هاي پنج گانه، متوسط  با   همان طور  که محاسبه ها نشان مي دهد 
سطح صادرات افزايش يافته و اختالف آن در کشورهاي با درآمد باال نسبت به ساير گروه ها محسوس 
است. همچنين هر پنج گروه روندي کاماًل صعودي را طي سه زيردوره تجربه کرده اند. از لحاظ رشد 
اقتصادي کشورهاي LI، LMI و UMI از روندي صعودي طي زيردوره ها برخوردار بوده درحالي  که 

کشورهاي OECD عکس آن را تجربه كرده اند.
 به طورکلي براساس ميانگين در کل دوره، کشورهاي HI داراي باالترين نرخ رشد بوده و کشورهاي 

OECD پايين ترين رتبه را به خود اختصاص داده اند.

جدول 6: متوسط رشد اقتصادي و صادرات در پنج گروه از کشورها

رشد اقتصادي )درصد(صادرات )ميليارد دالر(
کل دوره12-2000دهه90دهه80کل دوره12-2000دهه90دهه80

LI0/470/902/151/262/42/84/23/2

LMI4/738/7620/112/03/33/64/84/0

UMI12/522/463/335/53/04/14/33/8

HI21/132/276/146/13/45/94/84/7

OECD1081502391762/82/72/02/5

منبع: محاسبه بر اساس داده هاي آنکتاد

برآورد الگوي پژوهش
همان طور که در بخش سوم توضيح داده شد، درجه انباشت و تعيين وقفه از جمله الزامات پيشين 
آزمون عّليت گرنجر است. براي مشخص شدن درجه انباشت دو متغير پژوهش از آزمون )لوين، لين و 
چو1، 2002( استفاده شده است. نتيجه اين دو آزمون که در جدول )7( نشان داده شده است، حاکي 
از آن است که هر دو متغير در سطح مانا هستند. در اين جدول و معادله های بعدي، )Exp( عالمت 

صادرات و )g( عالمت رشد اقتصادي خواهد بود.

1. Levin, Lin, & Chu
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جدول7: آزمون ريشه واحد لوين، لين و چو

آماره  P-Value
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-17/58 0/00

منبع: يافته هاي پژوهش

با توجه به مانا بودن متغيرهاي پژوهش، براي تعيين تعداد وقفه از الگوي VAR استفاده مي شود. 
 )SC( شوارتز ،)AIC( در اين الگو بر اساس پسماند به جا مانده از برآورد و با توجه به سه آماره آکايک
و حنان ـ کوئين )HQ( وقفه بهينه تعيين مي شود. وقفه اي که کمترين مقدار آماره را ايجاد كند، انتخاب 

بهينه آن معيار شناخته مي شود. تصريح اين الگو در روابط )12( و )13( نشان داده شده است.
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              )13(
در حقيقت معيارهاي انتخاب وقفه دو نياز رقيب را همزمان مورد بررسي قرار مي دهند: درجه 
آزادي و ميزان توضيح دهندگي. همان طورکه در جدول )8( مشاهده مي شود، براساس هر سه معيار 

وقفه 8 انتخاب مي شود. 

VAR جدول 8: انتخاب وقفه بهينه در الگوي

تعداد وقفه AIC SC HQ
0 -2/234 -2/229 -2/232
1 -4/429 -4/415 -4/424
2 -4/486 -4/461 -4/477
3 -4/523 -4/488 -4/509
4 -4/539 -4/494 -4/523
5 -4/557 -4/501 -4/537
6 -4/591 -4/525 -4/567
7 -4/599 -4/524 -4/572
8 -4/612 -4/526 -4/581

منبع: يافته هاي پژوهش
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داد.  قرار  آزمون  مورد  را  گرنجر  عّليت  مي توان  بهينه،  وقفه  و  انباشت  درجه  تعيين  از  پس 
همان طورکه در بخش قبل توضيح داده شد، آزمون عّليت گرنجر در داده هاي تابلويي مي تواند به دو 
شکل همسان و نا همسان انجام شود. در جدول )9( نتيجه هر دو آزمون نشان داده شده است. با توجه 
به نتايج گزارش شده در جدول )9(، مشاهده مي شود که در روش همسان، فرضيه عدم عّليت هم از 
سمت صادرات و هم از سمت رشد اقتصادي در سطح پنج درصد رد مي شود. يعني رشد اقتصادي و 
صادرات علت گرنجري يکديگر هستند. بر اين اساس، نتيجه روش HNC نشان مي دهد در مجموع 
و به صورت برآيند کلي، رابطه عّلي ميان رشد اقتصادي و صادرات وجود دارد. اما ممکن است که 
زيرمجموعه اي از 91 کشور تحت بررسي صاحب چنين رابطه عّلي نباشد. اگر چنين باشد نمي توان 
يافته آزمون HNC را به عنوان يک نتيجه عمومي در نظر گرفت. براي تشخيص رفتار انفرادي کشورها 
از آزمون دمترسکيو و هرلين)2012( استفاده شده است که نتيجه آن در بخش ناهمسان جدول )9( 

خالصه شده است. 

جدول 9: آزمون عّليت گرنجر

آزمون همسان عدم عّليت
متغير علت F آماره P-Value
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منبع: يافته هاي پژوهش

با توجه به نتيجه های به دست آمده از برآورد در جدول )9(، اگر صادرات به عنوان علت رابطه 
شناخته شود، فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه عّلي رد مي شود. به عبارتي نتيجه آزمون همسان به 
اکيد  طور  به  اقتصادي  رشد  به  از صادرات  عّلي  رابطه  بنابراين،  است.  تعميم  قابل  تک تک کشورها 
با فرضيه رشد صادرات محور  ادبيات مرتبط  قابل پذيرش است. عالوه به داليل مطرح شده در مرور 
مي توان داليل ديگري را در باب تأييد اين فرضيه در کشورها دخيل دانست. به طوري  که به اعتقاد 
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برخي پژوهشگران نظير باالسا1)1978 و 1985(، صادرات باالتر منجر به رشد و ارتقاي بهره وري کل 
عوامل توليد شده و از اين طريق رشد اقتصادي را منجر مي شود. همچنين اقتصاددانان ديگري نظير 
فدر2)1983( و تايلر3)1981( معتقدند افزايش صادرات و رشد آن با پيامدهاي جانبي مثبتي مانند 
بزرگ تر شدن بازار تقاضاي کاالي قابل صادرات و تخصيص منابع از بخش غيرکارا به بخش  با بهره وري 
نتيجه  را  قابل صادرات  بيشتر، کاهش در هزينه کاالي  رقابت  ايجاد  با  باالتر همراه است. همچنين 

مي دهد و از اين رو صادرات افزايش در توليد و رشد اقتصادي را منجر مي شود.
به  رغم تأييد رابطه  عّلي از صادرات به رشد اقتصادي، وقتي که رشد اقتصادي علت رابطه فرض 
رشد محور،  فرضيه صادرات  يعني  نمي شود.  رد  درصد  پنج  در سطح  عّلي،  رابطه  عدم  فرضيه  شود، 
که در روش همسان تأييد شده بود، در روش دمترسکيو ـ هرلين )2012( رد مي شود. چرا که در 
زيرمجموعه اي از کشورها عدم رابطه عّلي رد نشده است. بنابراين بر اساس روش دمترسکيو و هرلين 
نمي توان وجود رابطه عّلي از رشد به صادرات را تأييد كرد. در بيان چرايي نبود عّليت از رشد اقتصادي 
به صادرات شايد بتوان به دو اثر توليدي و مصرفي و رابطه ميان اين دو اشاره كرد. اثر توليدي به نوعي 
معرف چگونگي اثرگذاري رشد اقتصادي بر توليد کاالهاي صادراتي و توليد کاالهاي وارداتي بوده و 
اثر مصرفي نيز معرف چگونگي اثرپذيري الگوي مصرفي کشورها از رشد اقتصادي است. به طورکلي 
در فرآيند رشد اقتصادي تغييرات صادرات و تغييرات تجارت، به خالص اين دو اثر بستگي دارد. اگر 
آثار توليدي و مصرفي هر دو موافق صادرات و تجارت باشند، حجم صادرات به تناسب محصول از 
رشد سريع تري برخوردار خواهد شد و رشد حامي صادرات حاصل مي شود. اگر آثار توليدي و مصرفي 
هر دو مخالف صادرات و بنابراين تجارت باشند، حجم صادرات به تناسب محصول از رشد کمتري 
برخوردار خواهد شد و حتي ممکن است کاهش يابد. اگر اثر توليدي مخالف صادرات و اثر مصرفي 
موافق آن باشد يا بر عکس، تغييرات در حجم صادرات بستگي به اثر خالص اين دو نيروي متضاد دارد. 
در شرايطي که اثر توليدي و اثر مصرفي هر دو خنثي باشند، نرخ رشد تجارت با نرخ رشد محصول 
يکسان خواهد شد و رشد خنثي رخ خواهد داد. به  نظر مي رسد در کشورهاي مورد بررسي برآيند 
دو اثر توليدي و مصرفي به بي تاثيري رشد در صادرات منجر شده است. البته الزم به ذکر است که 
تبيين دقيق و واکاوي بيشتر در عالمت و شدت دو اثر خود نيازمند بررسي و پژوهشي جداگانه است.

با توجه به تأييد رابطه عّلي از صادرات به رشد اقتصادي در هر دو حالت همسان و ناهمسان، به منظور 

1. Balassa
2. Feder 
3. Tyler
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 بررسي ميزان اثر صادرات بر رشد اقتصادي در هر يک از پنج دسته کشورها از معادله همگرايي ـ رشد
يا معادله همگرايي بتا1 استفاده شده است. اين معادله از مدل رشد نئوکالسيک با فرض سطوح پايدار 
مطالعات  در  رشد  ـ  همگرايي  معادله  از  گسترده  استفاده  مي شود.  استخراج  کشورها  براي  متفاوت 
تجربي رشد اقتصادي، موجب طرح مباحث عميق در برآورد اين معادله شده است. با توجه به موضوع 
مورد پيگيري و با هدف تمرکز بر اثر صادرات بر رشد اقتصادي، مدل همگرايي بتا به صورت رابطه 

)14( تصريح مي شود:
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است. i و t به ترتيب نشان دهنده مقاطع )يا کشورها( و سال در داده ها ترکيبي است. ai بيانگر اثرات 
خاص کشوري بوده که شامل متغيرهاي مشاهده نشده و غيرقابل اندازه گيري مؤثر بر رشد اقتصادي 
مطالعه  براساس  مکان فرض مي شود.  و  زمان  از  بوده که مستقل  تصادفي   جمله خطاي 
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است. 
اسالم2)2003( و کسلي و ديگران3)1996( به منظور پرهيز از نوسانات کوچک کوتاه مدت بر ضرايب 
مدل به ويژه بر ضريب متغير همگرايي، دوره زماني پژوهش حاضر به هشت زير دوره چهارساله تقسيم 
شد. ميانگين صادرات در اين زيردوره ها نيز به عنوان متغير توضيحي در مدل لحاظ شد. با توجه به 
وجود وقفه متغير وابسته در رابطه )14(، اين مدل  به مدل پويا در داده هاي ترکيبي معروف است. 
لحاظ متغير وابسته با وقفه در مدل، همراه با اثرات مقاطع )ai( به دليل ارتباط ميان اين دو، موجب 
تورش داده هاي ترکيبي پويا شده و استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي برآورد پارامترها 
منجر به تورش در برآورد مي شود. از اين رو به کارگيري تخمين زن هاي متغير ابزاري نظير تخمين زن 
گشتاورهاي تعميم يافته )GMM(4 و نظاير آن الزم مي شود. بلوندل و بوند5)1998( نشان مي دهند که 
تخمين زن دو مرحله اي گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي )GMM-SYS(6 تا حد زيادي کاراتر از ساير 
 GMM-SYS است. بر اين اساس در اين مطالعه نيز از تخمين زن دو مرحله اي GMM تخمين زن هاي

1. Convergence Equation
2. Islam
3. Caselli et al.
4. Generalized Method of Moments
5. Blundell & Bond
6. System of Generalized Method of Moments
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براي برآورد مدل )با نرم افزار Stata( استفاده شده است. نتايج به دست آمده از برآورد مدل براي هر 
يک از گروه ها در جدول )10( گزارش شده است. 

جدول10: برآورد اثر صادرات بر رشد اقتصادي

متغيرهاي توضيحي

گروه کشورهاي

LI LMI UMI HI OECD

ضريب
)Prob.(

ضريب
)Prob.(

ضريب
)Prob.(

ضريب
)Prob.(

ضريب
)Prob.(

GDP لگاريتم وقفه  اول
-0/017
)0/008(

-0/019
)0/005(

-0/026
)0/002(

-0/029
)0/009(

-0/061
)0/004(

لگاريتم صادرات
0/017

)0/005(
0/022

)0/004(
0/023

)0/001(
0/025

)0/008(
0/029

)0/003(
آزمون هاي تشخيصي )Prob.( آماره هاي آزمون

والد
10/7

)0/005(
152

)0/000(
275

)0/000(
11/9

)0/003(
335

)0/000(

سارگان
4/74

)1/000(
12/9

)1/000(
23/9

)0/999(
13/1

)1/000(
21/9

)0/991(

خودهمبستگي
آرالنو ـ باند

مرتبه  اول
-2/46

)0/014(
-2/44

)0/014(
-2/45

)0/014(
-1/79

)0/073(
-2/04

)0/042(

مرتبه  دوم
-0/93

)0/351(
-0/65

)0/514(
1/05

)0/295(
-0/42

)0/673(
1/01

)0/311(
مشاهدات ]کشورها[ ]10[ 80 ]15[ 120 ]28[ 224 ]15[ 120 ]22[ 176

متغير وابسته  تفاضل در لگاريتم توليد ناخالص داخلي حقيقي بوده و متغيرها به قيمت ثابت است.
منبع: يافته هاي پژوهش

به آزمون سارگان، فرضيه صفر  با توجه  تأييد شد.  برآوردي  اعتبار ضرايب  براساس آزمون والد 
مبني بر عدم همبستگي ابزارها با جمالت پسماند پذيرفته شده و از اين رو ابزارهاي مورد استفاده 
معتبر هستند. همچنين جهت اطمينان از وجود و نبود خودهمبستگي در جمالت پسماند به ترتيب 
از آزمون خودهمبستگي مرتبه اول و دوم آرالنو  ـ باند استفاده شده است. در اين آزمون فرضيه صفر 
اقتصادسنجي، فرضيه صفر در  با مباني  نبود خودهمبستگي جمالت اختالل است. مطابق  بر  مبني 
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آزمون خودهمبستگي مرتبه اول در سطح احتمال 10 درصد پذيرفته نشده و در آزمون خودهمبستگي 
مرتبه دوم در سطح احتمال يک درصد رد نشده است. گفتني است نتايج حاصله از سه آزمون مذکور 
در پنج برآورد صادق است. در نتيجه اعتبار نتايج جهت تفسير تأييد مي شود. تخمين ضرايب نشانگر 
اثر صادرات  از پنج گروه درآمدي است.  بين کشورها در هر يک  تأييد فرضيه همگرايي شرطي در 
بر رشد اقتصادي در هر يک از پنج گروه درآمدي مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزايش سطح 
درآمد در بين گروه ها افزايش مي يابد. به طوري که اثر يک درصد افزايش صادرات بر رشد اقتصادي 
در گروه هاي LI، LMI، UMI، HI و OECD برابر با 0/017، 0/022، 0/023، 0/025 و 0/029 است.

از نظر آماري معنادار نباشد. براي  اين امکان وجود دارد که اختالف بين ضرايب به دست آمده 
بررسي اين موضوع ابتدا روش تجزيه واريانس به کار گرفته مي شود. در اين تحليل فرض صفر برابري 
همه ضرايب با هم است. آماره F آزمون از تجزيه پنج جامعه برابر با 15/41 است که در سطح خطاي 
پنج درصد در منطقه بحراني قرار داشته و بنابراين فرض برابر بودن پنج جامعه با هم رد مي شود. اما 
براي بررسي اختالف دو به دو ضرايب از آزمون تفاضل مقداري t استفاده شده است که خالصه نتايج 
آن در جدول )11( نشان داده مي شود. مقدار بحراني آماره t در سطح احتمال يک درصد و درجه 
آزادي 120 برابر با 2/36 است که به طور حتم از مقادير بحراني آماره با درجات آزادي باالتر بزرگ تر 
است. بر اين اساس با توجه به محاسبه ها در جدول )11(، در هر چهار حالت مقدار محاسبه های آماره 
از مقدار بحراني بزرگ تر بوده که بيانگر عدم پذيرش فرض صفر است. بر اين اساس با توجه به آزمون 
تفاوت  درآمدي،  پنج گانه  گروه هاي  در  اقتصادي  رشد  بر  اثرگذاري صادرات  ميزان  در  صورت گرفته، 

معناداري وجود دارد. 

جدول11: آزمون تفاضل ضريب صادرات در بين گروه ها

 t تفاضل ضريب برآوردي صادرات بين گروه کشورهايمقدار محاسبه های آماره
79/8HI و OECD

28/4UMI و HI

38/3LMI و UMI

122/9LI و LMI

منبع: يافته هاي پژوهش
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نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين صادرات و رشد اقتصادي است. هر چند که اين موضوع 
پيش از اين در مقاالت ديگري نيز مورد بررسي قرار گرفته است اما اين مطالعه مي کوشد تا مالحظه های 

جديدي را در پردازش داده ها و تحليل ارتباط ميان دو متغير در نظر بگيرد.
نخست آنکه در تحليل عّليت به ناهمساني داده ها بين کشورها توجه شده است. عموم آزمون هاي 
عّليت پانل با پيش فرض همسان بودن داده ها در بين مقاطع انجام مي شود. اما واضح است که رابطه 
تفاوت  يکديگر  با  از طبقات درآمدي مختلف، مي تواند  اقتصادي در 91 کشور  و رشد  بين صادرات 
داشته باشد. به همين دليل در اين پژوهش از آزمون عّليت دمترسکيو-هرلين )2012( براي تحليل 
فوق استفاده شده است. نتيجه اين آزمون نشان مي دهد اثر رشد اقتصادي بر صادرات کشورها يکسان 
نيست و در برخي از کشورها رشد اقتصادي را نمي توان محرک صادرات دانست. اما در سوي مقابل، 
عّليت صادرات به رشد اقتصادي در همه زيرمجموعه هاي مقاطع معنادار است يعني اثر صادرات بر رشد 

اقتصادي را مي توان يک گزاره عمومي در همه کشورها تلقي كرد.
در ادامه پژوهش کوشش شده تا برآوردي از اين اثر با تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي 
به دست آيد. دليل استفاده از اين روش آن است که در بين برآوردگرهاي موجود در الگوهاي پانل 
بنابر ماهيت ناهمساني رفتار داده ها  با توجه به نوع داده ها و  از کارايي باالتري برخوردار است.  پويا 
در بين کشورها ابتدا کشورهاي مختلف از حيث درآمد به پنج دسته تقسيم شدند. در همه اين پنج 
گروه اثر صادرات بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار بود اما کشش رشد اقتصادي نسبت به صادرات با 
باال رفتن طبقه درآمدي افزايش مي يافت. براي آزمون آماري اين ادعا از روش تجزيه واريانس استفاده 
شد. اين نتيجه نشان مي دهد که سطح درآمد سرانه کشورها کانالي براي اثرگذاري صادرات بر رشد 

اقتصادي است.

منابع
الف( فارسي

آر من، عزيز؛ تبعه ايزدي، امين و حسين پور، فاطمه )1387(. مثلث توسعه مالي، رشد اقتصادي و تجارت خارجي 
در ايران، فصلنامه اقتصاد مقداري، 5)3(، صص 107-135.

دل  انگيزان، سهراب و بهزادي فر، مريم )1392(. آثار شوک  هاي آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي ايران و ارزيابي 
تقارن و عدم تقارن آنها )موردکاوي ايران: 1355 تا 1390(، فصلنامه مطالعات اقتصادي کاربردي ايران، 2)8(، 

صص 181-204.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

س
 بي

ال
س

3 
ره

ما
ش

13
94

يز 
پاي

92

زر اء نژاد، منصور و زارع، روح اهلل )1384(. بررسي رابطه  عّليت بين صادرات و رشد اقتصادي در ايران، فصلنامه 
اقتصاد مقداري، 2)3(، صص 1-88.  

شا کري، عباس و مالکي، امين )1389(. آزمون رابطه رشد صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي در ايران )با استفاده 
از داده هاي فصلي و به تفکيک کدهاي دورقمي ISIC(، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، 18)56(، 

صـص 5-26.
عطر کار روشن، صديقه )1386(. گسترش صادرات و رشد اقتصادي، شواهدي از ايران پس از انقالب، پژوهش نامه 

علوم انساني و اجتماعي، ويژه اقتصاد، 7)26(، صص 1-24.
متو سلي، محمود )1387(. بررسي رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادي بر اساس آزمون عّليت گرينجر، برنامه و 

بودجه، 4)10 و 11(، صص 41-71.
مهد وي عادلي، محمد حسين و دهنوي، جالل )1390(. مقايسه رابطه عّليت بين رشد اقتصادي و صادرات در 
کشورهاي درحال  توسعه و کشورهاي عضو OECD: يک تحليل مبتني بر داده هاي پانلي، فصلنامه اقتصاد 

مقداري، 1390، 8)2(، صص 1-24.

ب( انگليسي
Ah mad, Jaleel & Kwan, Andy C.C. )1991(. Causality between Exports and Economic 

Growth: Empirical Evidence from Africa, Economics Letters, 37)3(, pp. 243-248.
Aj mi, Ahdi Noomen; Aye, Goodness C. & Gupta, Rangan )2015(. Causality between  

Exports and Economic Growth in South Africa: Evidence From Linear and Nonlinear 
Tests, Journal of Developing Areas, 49)2(, pp. 163-181.

As afu-Adjaye, John & Chakraborty, Debasish )1999(. Export-led Growth and Import 
Compression: Further Time Series Evidence From LDCs, Australian Economic Papers, 
38)2(, pp. 164-175.

Ba lassa, Bela )1978(. Exports and Economic Growth: Future Evidence, Journal of  
Development Economics, 5)2(. pp. 181-189.

Ba lassa, Bela )1985(. Exports, Policy Choice and Economic Growth in Developing  
Countries After the 1973 Oil Shock, Journal of Development Economics, 18)1(, pp. 23-35. 

Be gum, Shamshad & Shamsuddin, Abul F.M. )1998(. Export-led Growth Evidence From 
Bangladesh, Australian Economic Papers, 35)1(, pp. 89-114.

Bl undell, Richard & Bond, Stephen )1998(. Initial Conditions and Moment Restrictions in 
Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 87)1(, pp. 115-143.

Ca selli, Francesco; Esquivel, Gerardo & Lefort, Fernando. )1996(. Reopening the  
Convergence Debate: A New Look at Cross-country Growth Regressions, Journal of 
Economic Growth, 1)3(, pp. 363-389.

Dh awan, Urvashi & Biswal, Bagala )1999(. Re-Examining Export-led Growth Hypothesis: 
A Multivariate Cointegration Analysis for India, Applied Economics, 31)4(, pp. 525-530.

Dr itsaki, Chaido )2013(. Causal Nexus between Economic Growth, Exports and  
Government Debt: The Case of Greece, Procedia Economics and Finance, 5, pp. 251-259.

Du mitrescu, Elena-Ivona & Hurlin Christophe )2012(. Testing for Granger Non-causality 



ر...
ت د

درا
صا

 و 
ي

صاد
اقت

د 
رش

ن 
سا

هم
و نا

ن 
سا

هم
ت 

علّي
ل 

حلي
ت

ان
گر

 دي
ی و

وک
زر

ار 
ري

شه

93

in Heterogeneous Panels, Economic Modelling, 29)4(, pp. 1450-1460.
Em ery, Robert F. )1967(. The Relation of Exports and Economic Growth, Kyklos, 20)4(, 

pp. 470-486.
Fe der, Gershon )1983(. On Exports and Economic Growth, Journal of Development  

Economics, 12)1-2(. pp. 59-73.
Gr anger, Clive William John )1969(. Investigating Causal Relations by Econometric  

Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37)3(, pp. 24-36.
Hs iao, Mei-Chu W. )1987(. Tests of Causality and Exogeneity between Exports and  

Economic Growth: The Case of Asian NICs, Journal of Economic Development, 12)2(, 
pp. 59-143.

Ka ldor, Nicholas )1967(. Strategic Factors in Economic Development, New York: State 
School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, Ithaca, NY.

Is lam, Nazrul )2003(. What have We Learnt from the Convergence Debate?, Journal of 
Economic Surveys, 17)3(, pp. 309-362.

Kó nya, Laszlo )2006(. Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD  
Countries with a Panel Data Approach, Economic Modeling, 23)6(, pp. 978-992.

Ku gler, Peter & Dridi, Jomâa )1993(. Growth and Exports in LDCs: A Multivariate Time 
Series Study, International Review of Economics and Business, 40)1(, pp. 759-767.

Ku mari, Deepika & Malhotra, Neena )2014(. Export-Led Growth in India: Cointegration 
and Causality Analysis, Journal of Economics and Development Studies, 2)2(, pp. 297-310.

K wan, Andy C.C. & Cotsomotis, John A. )1991(. Economic Growth and the Expanding 
Export Sector: China 1952-1985, International Economic Review, 5)1(, pp. 105-117.

Le vin, Andrew; Lin, Chien-Fu & Chu, Chia-Shang James )2002(. Unit Root Tests in Panel 
Data: Asymptotic and Finite-sample Properties, Journal of Econometrics, 108)1(, pp. 
1-24.

Li m, Shiok Ye & Ho, Chong Mun )2013(. Nonlinearity in ASEAN-5 Export-led Growth 
Model: Empirical Evidence from Nonparametric Approach, Economic Modeling, 32, pp. 
136-145.

Ch andra, Ramesh & Love, Jim )2005(. Testing Export-led Growth in Bangladesh in a  
Multivariate VAR Framework, Journal of Asian Economics, 15)6(, pp. 1155–1168.

Ox ley, Les )1993(. Cointegration, Causality and Export-led Growth in Portugal, 1865-1985,  
Economics Letters, 43)2(, pp. 163-166.

Pe droni, Peter )1997(. On the Role of Cross-sectional Dependency in Panel Unit Root and 
Panel Cointegration Exchange Rate Studies, Working Paper, Indiana University.

Ra mos, Francisco F.Ribeiro )2001(. Exports, Imports and Economic Growth in Portugal: 
Evidence from Causality and Cointegration Analysis, Economic Modelling, 18)4(, pp. 
613-623.

Re ppas, Panayiotis A. & Christopoulos, Dimitris K. )2005(. The Export-output Growth 
Nexus: Evidence from African and Asian Countries, Journal of Policy Modeling, 27)8(, 
pp. 929-940.

Sa ad, Wadad )2012(. Causality between Economic Growth, Export, and External Debt  
Servicing: The Case of Lebanon, International Journal of Economics and Finance, 
4)11(, pp. 134-143.

Te kin, Rifat Bariş (2012). Economic Growth, Exports and Foreign Direct Investment in 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

س
 بي

ال
س

3 
ره

ما
ش

13
94

يز 
پاي

94

Least Developed Countries: A Panel Granger Causality Analysis, Economic Modelling, 
29)3(, pp. 868-878.

St olper, Wolfgang Friedrich )1947(. The Volume of Foreign Trade and the Level of Income, 
Quarterly Journal of Economics, 61)2(, pp. 285-310.

Th aker, Hassanudin Mohd Thas; Siew Ee, Tan & Vaidik, Sushant )2013(. Export-Led 
Growth Hypothesis Econometric Evidence from Malaysia, Journal of International 
Business and Economy, 14)2(, pp. 95-112.

Th ornton, John )1996(. Cointegration, Causality and Export-led Growth in Mexico  
1895-1992, Economics Letters, 50)3(, pp. 413-416.

Ty ler, William G. )1981(. Growth and Exports Expansion in Developing Countries, Journal 
of Development Economics, 9)1(, pp. 121-130.


