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اثر نهايي نااطميناني صادرات بر رشد اقتصادي در

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

اوپك 1شامل كشورهاي ايران ،عراق ،كويت،

کشورهاي عضو اوپک مشخص شود .همچنين طبق

عربستان سعودي ،ونزوئال ،قطر ،اندونزي ،ليبي ،امارات

نظريه باالسا ( )1985مواردي نظير مديريت مـؤثر،

متحده عربي ،الجزاير ،نيجريه ،اكوادور و گابن ميباشد،

بهبـود در تكنولوژي توليد و تخصص در رقابت

اين سازمان در سپتامبر  1960تشكيل گرديد .از اهداف

همـراه بـا گسـترش صادرات ،موجب سرعت بخشيدن

اصلي اوپك ،هماهنگ كردن و وحدت بخشيدن به

به رشد اقتصادي ميشـوند .درآمد ناشي از صادرات به

سياستهاي نفتي اعضاء و تعيين بهترين شيوه براي

ويژه در كشورهاي نفتخيـز نظيـر ايران سهم قابل

حفظ منافع آنها بصورت انفرادي و جمعي است .از

مالحظهاي در وضـعيت اقتصـادي كشـور دارد.

اهداف ديگر سازمان جلوگيري از نوسانات قيمت نفت

بنابراين ،هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نااطميناني

در مقاطع مختلف است .اين کشورها به درآمدهايي که

صادرات بر رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک

صرفاً از صادرات مواد خام حاصل ميگردد ،متکي

است .شايان توجه است که در کنار اين بررسي به

هستند .صرف نظر از ارزش افزوده پائين اين درآمدها،

آزمون عليت ميان صادرات و رشد اقتصادي در دو

شديداً تحت تأثير عدم اطمينان قيمتي در بازارهاي

حالت بدون در نظر گرفتن نااطميناني و با در نظر

جهاني است .در واقع اين کشورها بدون اينکه بتوانند

گرفتن نااطميناني متغيرها پرداخته ميشود؛ براي اين

تأثير به سزائي در قيمت اين نوع از کاالها داشته باشند،

منظور از دادههاي پانل طي بازه زماني سالهاي 2000تا

عمالً قيمت به عنوان يک عامل برون زا بر آنها تحميل

 2013ميالدي استفاده ميشود.

ميشود .يکي ديگر از خصيصههاي کشورهاي در حال

براساس

تئوريهـاي

تجـارت

بـين

الملـل

توسعه مانند کشورهاي عضو اوپک عدم تنوع کاال در

كشـورهاي درحـال توسـعه بـه علـت برخـورداري از

سبد کاالي صادراتي آنان است ،بدين جهت قادر

مزيتهـاي نسـبي و فراوانـي نهـادههـاي توليـدي از

نيستند انعطاف الزم را در جبران يا کاهش ضربهپذيري

تخصـصهـاي اوليـه اقتصـادي منتفـع ميگردند .با

ناشي از عدم اطمينان قيمت يک يا چند کاالي

ايـن حـال برخـي اقتصـاددانـان تخصـص گرايـي

صادراتيشان در تجارت بين الملل داشته باشند.

بينالمللي را بـه دليـل وابسـتگي شـديد اقتصـاد بـه

همچنين عدم توانايي در بازاريابي و وجود تمرکز در

كاالهـاي صـادراتي مــورد انتقــاد قـرار مــيدهنــد.

جغرافياي صادراتيشان که اغلب به بازارهاي محدود

آنهـا اعتقـاد دارنـد تخصصگرايي بينالمللي در كـاال

منطقهاي منتج شده است همگي مؤيد تأثيرپذيري

بـراي يـك كشـور موجـب وابستگي شديد آن كشور

اقتصاد اين کشورها از عدم اطمينان قيمتي ميباشد .اين

به درآمدهاي صادراتي شـده ،امـا بـه دليل برونزا بودن

کشورها در شرايطي قرار دارند که عمده درآمدهاي

قيمت كاالهاي صـادراتي درصـورت نوسـان شديد در

ارزي از محل صدور کاالهاي نفتي تأمين ميگردد.

قيمت منجر به بيثباتي درآمدهاي صـادراتي شـده و

بدين جهت ،درآمدها و مخارج کشورهاي عضو اوپک

اين مورد اثر منفي بر اقتصاد خواهد گذاشت .از آنجا

اغلب دستخوش تغييرات ناگهاني و سريع قيمتهاي

كه سـهم عمــدهاي از واردات كشــورهاي در حــال

جهاني بوده و از يک اطمينان الزم برخوردار نبوده

توســعه را واردات كاالهاي سرمايهاي و واسطهاي

است؛ اين معضل ،درآمدهاي ارزي کشورهاي عضو

تشكيل ميدهـد و منبـع تـامين مالي اين نوع واردات،

اوپک را دستخوش نااطميناني نموده است .با توجه به

درآمدهاي صادراتي است لذا بـيثبـاتي درآمدهاي

نظرات مختلف اقتصاددانان ،بسيار ضروري است که

صادراتي موجب اخـتالل در واردات كاالهـاي يـاد
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شده ميگردد و به تبع رشد اقتصادي را تحتتأثير قرار
ميدهد (سينها1999 2،؛ فدر.)1982 3،

ريسک را به احتمال يا امکان ظهور و بروز زيان
بالفعل و مستقيم از طريق کاهش جريان درآمدي و

درآمدهاي صادراتي در كوتـاهمـدت بـه طـور قابـل

ريسک پذيرفته شود ،آنگاه ميتوان با قاطعيت ادعا کرد

تـوجهي واردات كاالهاي ساخته شده را كاهش

که هيچ يک از عرصه فعاليتهاي مالي و اقتصادي

ميدهد و ايـن بـه نفـع صنايع توليد داخلي خواهد

براي هيچ سطحي از فعاالن و کارگزاران اقتصادي

بود .اين منفعـت ،ناشـي از اثـرات بر رشد اقتصـادي

خالي از ريسک نيست .لذا با اين تعبير و تعريف،

و پيامدهاي مثبت استراتژي جانشين واردات است.

ريسک،ذاتي تمامي فعاليتهاي اقتصادي و مالي تلقي

فريدمن در اين رابطه اشاره ميكند براساس نظريه

ميشود .همين جا الزم به يادآوري است که غالبا در

درآمد دايمي ،بيثباتي درآمدي منجر به افزايش نرخ

حوزه اقتصاد و زمينههاي مالي ،ريسک باالتر متضمن

پسانداز ميشود .لذا آزادسازي بازار كاالهاي اوليه

بازدهي و درآمد باالتر است و لذا ريسک و بازدهي

سهم درآمدهاي صـادراتي را از بنگاههاي دولتي به

همزاد يکديگر تلقي ميشوند .يقينا براي فعاالن

بخش خصوصي منتقل ميكند .به همـين دليل است كه

اقتصادي و مالي در شرايط ريسک مساوي ،انتخاب با

فرضيه درآمد دايمي فريدمن يكـي از محورهـاي اصلي

بازدهي باالتر مرجح است .به همين سياق در شرايط

در مباحث مديريت ريسك محسوب ميشود.

درآمد مساوي ،فعاالن اقتصادي انتخاب با ريسک

اقتصاددانان مکاتب مختلف در زمينه رابطه بين

پايينتر را نسبت به انتخاب با ريسک باالتر مرجح

تجارت و رشد اقتصادي نظريات متفاوت را ارائه کرده

ميدارند .در مقايسه با مفهوم ريسک ،مفهوم نااطميناني

و هرکدام راهکارهايي براي خروج کشورهاي در حال

به شرايط نامشخص و غير قابل اطمينان ارجاع دارد.

توسعه از عقب ماندگي اقتصادي توصيه کرده اند .عده

تفاوت دو مفهوم نااطميناني و ريسک در آن است که

اي از اقتصاددانان با تأکيد بر سرمايه ،آن را به عنوان

در پديدههاي ريسکي به دليل تکثر و تعدد وقوع حادثه

عامل از بين برنده دور باطل فقر به حساب مي آورندو

يا پديده در واحد زمان ،استخراج اعداد و ارقام ناظر

عده اي ديگر تجارت جهاني را به عنوان راهي براي

بر احتمال وقوع يا دامنه اطمينان يا استفاده از

رسيدن به رشد اقتصادي معرفي کردند .اما نکته مهم

روشهاي آماري و رياضي،قابل انجام است .در

اين است که اين تئوريها اکثرأ بر اساس ساختارهاي

پديدههاي نامطمئن ،گر چه ممکن است تعدد و تکثر

اقتصاد غرب بيان شده اند که کمتر قابليت تطبيق با

وقوع پديده هم وجود داشته باشد،اما به داليل متعدد از

شرايط اقتصاد کشورهاي در حال توسعه دارند.

جمله وجود عوامل ناشناخته ،جديد ،و غير قابل

کشورهاي در حال توسعه با مشکالت عديده اي

پيشبيني يا نبود نمونههاي متعدد در واحد زمان،

همچون ضعف بنيانهاي اقتصادي ،نرخ باالي رشد

استنباطات و استنتاجات رياضي و آماري قابل انجام

جمعيت ،کمبود سرمايه و فن آوريهاي مدرن و

نيست.

همچون محدوديتهايي به منظور ورود بازارهاي جهاني
مواجه اند .به همين دليل در بررسي اقتصاداين کشورها
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بايد شرايط خاص آنها را در نظر گرفت .يکي از

نوروزي ( )1374به بررسي و رابطهي بين بيثباتي

ويژگيهاي کشورهاي عضو اوپک وابستگي شديد آنها

صادرات و متغيرهاي کالن اقتصادي با استفاده از از

به صادرات خام مواد اوليه است.

آمار سري زماني طي سالهاي 1370-1338و روش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

هيرشـمن ( )1958بيان ميکند که نوسـانات

زيان سرمايهاي تعريف مي کنند.اگر اين تعريف از

 / 28احمدعلي اسدپور

حداقل مربعات معمولي( )OLSپرداخته است.نتايج به

صمدي ( )1388در مقاله اي به بررسي تاثير

دست آمده از برآورد الگوهاي بررسي اثرات بيثباتي

بيثباتي صادرات بر بخشهاي مختلف رشد اقتصادي

صادرات بر متغيرهاي کالن اقتصاد ايران طي دورهي

ايران با استفاده از آمار سري زماني متغيرها و طي دوره

مورد نظر نشان ميدهد که بيثباتي درآمدهاي حاصل

زماني سالهاي  1384-1347و با استفاده از روش

از صادرات با تاخير زماني بر مخارج مصرفي بخش

حداقل مربعات معمولي( )OLSپرداخته است .نتايج

خصوصي ،سرمايهگذاري کل و رشد اقتصادي اثرات

حاصل از اين مطالعه نشان دهنده آن است که صادرات

منفي اما بر نرخ پس انداز خالص ملي اثرات مثبت

بخشهاي کشاورزي و خدمات تاثير معني داري بر

داشته است .همچنين اثر شاخص بيثباتي صادرات بر

رشد اين بخشها ندارد اما صادرات بخشهاي صنعت

شاخص بيثباتي سرمايهگذاري کل ،شاخص بيثباتي

معدن و نفت تاثير مثبت و معنيداري بر رشد اين

مخارج کل ،مخارج مصرفي و مخارج سرمايهاي دولت

بخشها دارد .همچنين ميزان بيثباتي صادرات

مثبت بوده است.

بخشهاي کشاورزي و صنعت و معدن تاثير منفي و

مير شجاعي ( ،)1376به بررسي رابطهي بين
صادرات و رشد اقتصادي با استفاده از رگرسيون

معنيدار و بخش نفت تاثير مثبت و معنيدار بر رشد
اقتصادي بخشهاي مربوط داشته است.
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حداقل مربعات معمولي( )OLSو آمار سري زماني

شهسوار و دهقان ( ،)1388در مطالعهاي به بررسي

ساليانه طي سالهاي  1372-1338پرداخته است .نتايج

عوامل موثر بر بيثباتي صادرات غير نفتي در استانهاي

حاصل از اين مطالعه بيانگر آن است که بيثباتي

فارس و آذربايجان شرقي طي سالهاي ()1360-1386

صادرات در دوران پس از انقالب ،به ويژه در صادرات

پرداختند.نتايج حاصل از پژوهش در مقايسه دورهها

غير نفتي ،شدت گرفته است که از علل آن ميتوان به

نشان ميدهند که شاخص بيثباتي کوپاك4در هر دو

تمرکز کااليي و جغرافيايي اشاره کرد .زيرا اين

استان براي صادرات کل کاهش يافته است .تغييرات

شاخصها پس از انقالب افزايش داشتهاند .از طرفي

بيثبـاتي ايـن شـاخص در استان آذربايجان شرقي

ديگر تنوع کااليي و افزايش طرفهاي تجاري در

براي گروه فرش بيشتر از بيثباتي در گـروههـاي

افزايش صادرات موثر بوده و ميتواند گامي در جهت

کـشاورزي و صنعت و معدن بوده است و تغييرات اين

کاهش بيثباتي صادرات محسوب شود.

شاخص در استان فارس در بخـش کـشاورزي بيشتر

محسني ( )1384در پژوهشي اثربيثباتي درآمد

از بيثباتي در بخش صنعت و معدن و گروه فرش بوده

صادراتي بربخش صنعت و معدن طـي دوره زماني

است .عالوه بر اين ،نتـايج حاصل از برآورد الگوي

( )1350-1382را بررسي کرده است .نتايج بررسي وي

رگرسيوني عوامل موثر بر بـيثبـاتي صـادرات در دوره

نشان ميدهند که ب يثباتي صـادراتي برارزشافزوده و

مـورد بررسي نشان ميدهند که در استان آذربايجان

صنعت و معدن به لحاظ اينکه در بلندمدت رشد توليد

شرقي فقط گروه فرش و متغير نرخ واقعي ارز و در

به عواملي ماننـد جمعيـت و بهبود تکنولوژي و نظاير

استان فارس بخش کشاورزي و متغير نرخ واقعي ارز

آن بستگي دارد و برون زا فرض ميگردد،

در بيثبـاتي درآمـدهاي صادراتي نقش مهم و

تـاثيرنداشـته

اسـت

و

فقـط

در

کوتاهمدت

برمتغيرهاموثر خواهد بود که اين اثردر مقاله منفي
ارزيابي گرديده است.

تعيينکننده داشتهاند.

بياباني و همکاران ( )1391در مطالعهاي به بررسي
و پيشبيني بيثباتي صادرات بر رشد اقتصادي ايران با
رويکرد شبکه عصبي  GMDHپرداختند .در اين مطالعه
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از مدل رشد سنت لوئيس و اطالعات سري زماني

عليت ديگري ،نويسنده به اين نتيجه ميرسد که ميان

سالهاي  1355-1389و روش خود رگرسيون با وقفه

واردات و رشد صادرات رابطه عليت وجود ندارد.

توزيعي گسترده ( )ARDLاستفاده شده است .نتايج

سينها ( )2007در مطالعهاي به بررسي تاثير بيثباتي

اين مطالعه مبين قدرت باالي تشخيص پيشبيني بي-

صادرات بر رشد اقتصادي دو کشور آسيايي فيليپين و

ثباتي صادرات از طريق شبکه عصبي مصنوعي و اثر

تايلند طي دوره اول  1960تا دوره سوم 2005

کاهشي آن براي رشد اقتصادي ايران بوده است.

پرداخته است .نتايج نشان داد که در هر دو کشور

خلسه و همکاران ( ،)1391در مطالعهاي به بررسي

(فيليپين و تايلند) شوک نوسانات رشد صادرات به

اثر بيثباتي صادرات محصوالت کشاورزي بر رشد

صورت دائمي است و عالوه بر اين ،نوسانات گذشته

اقتصادي ايران پرداختند .در اين مقالهبا پيروي از

سهم عمدهاي در برآورد يا پيشبيني نوسانات آِينده

شاخص بيثباتي ( (Love 1985و مدل تصحيح

خواهد داشت .همچنين ،پس از برآورد معادله رشد

خطا) (ECMو روش حداقل مربعات ( )OLSاثربي

نئوکالسيک با رشد صادرات و بيثباتي صادرات

ثباتي صادرات محصوالت كشاورزي بررشداقتصادي

مشخص گرديد که بيثباتي صادرات تاثير منفي و

ايران طى دوره زمانى ( )1356-1386مطالعه شده

معنيداري بر نرخ رشد اقتصادي کشورهاي مورد

است  .نتايج حاكي از وجود رابطهمنفي و معنيدار بين

مطالعه داشته است.

دهدبيثباتي صادراتي از طريق كاهش سرمايهگذاري

تاثيرتمرکز جغرافيايي بربيثباتي صـادرات بخـش

منجر به كاهش رشد اقتصادي ميشود.

کشاورزي چين با استفاده از روش تجزيه واريانس

آل عمران و آل عمران ( )1393در پژوهشي به

چند منطقـهاي پرداختـهانـد .نتـايج بررسـي آنهـا

بررسي تاثير بيثباتي صادرات بر رشد اقتصادي ايران

نشان داد که تمرکز صادرات بخش کشاورزي چين به

در فاصله زماني سال  1367تا سال  1390پرداخته اند.

سمت بازار ژاپن ،ميزان بـيثبـاتي صـادرات کشاورزي

نتايج حاصل از اين مطالعه ،حاکي از آن است که

را به ميزان زيادي کاهش ميدهد .درحالي که تمرکزبه

بيثباتي صادرات تاثير منفي و معني دار بر رشد

سمت بازارهاي هنـگ کنـگ ،کره جنوبي ،اتحاديه

اقتصادي و متغيرهاي هزينه مصرف خصوصي،

کشورهاي جنوب شرقي آسيا ،اياالت متحد آمريکا و

سرمايهگذاري و صادرات ،تاثير مثبت و معني دار بر

روسيه ،ميزان بـيثبـاتي صادرات را افزايش ميدهد.

رشد اقتصادي دارند.

صادرات چين به امارت متحده عربي نيزبيثباتي

فرانسيسکو و راموس )2001(5به بررسي و آزمون

صادرات کشاورزي را کاهش ميدهد .عالوه بـر ايـن،

عليت ميان صادرات ،واردات و رشد اقتصادي در

نتـايج بررسـي نـشان مـيدهنـد کـه تـاثيرتمرکـز

پرتقال،طي دوره زماني  1988-1865با استفاده از مدل

جغرافيـايي بـر بيثباتيهاي صادرات توليدات

خود توضيح برداري ( (VARپرداخته اند .نتايج حاصل

کشاورزي مختلف ،متفاوت است.

از اين مطالعه نشان دهنده آن است که همواره بين

برومند و همکاران ( )2009در مطالعهاي به بررسي

توليد و صادرات يک رابطه عليت دوطرفه وجود دارد

رابطه بين نااطميناني صادرات ،سرمايهگذاري و رشد

و همواره تاثير قابل توجهي ميان صادرات و توليد،

اقتصادي در ايران براي دوره زماني 1351-1383

واردات و توليد وجود دارد و همچنين در يک رابطه

پرداختند .نتايج نشان داده که در بلندمدت نااطميناني

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بيثباتي صادراتي و رشــداقتصادي است كهنشان مي-

ژين و ليو )2008( 6در پژوهشي به بررسي
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صادرات رابطه منفي بر رشد اقتصادي و سرمايهگذاري

داشتهاند ،لذا بر اهميت ثبات صادرات و سياستها تاکيد

دارد ،اما در کوتاهمدت اين اثر خيلي کوچک است.

کردهاند.

سانگو و وينکلر )2012( 7در مطالعهاي به بررسي

 -3روش تحقيق

صادرات و بيثباتي صادرات در کشورهاي جنوب

در اين پژوهش به بررسي تاثير بيثباتي صادرات بر

صحراي آفريقاي براي دوره  1995-2008پرداختند .در

رشد اقتصادي کشورهاي اوپک طي دوره زماني 2000

اين مطالعه اثر صادرات و بيثباتي صادرات بر ارزش

تا  2013ميالدي با اصتفاده از مدل دادههاي ترکيبي

افزوده ،بهرهوري نيروي کار و تقاضاي مشروط و غير

سري زماني -مقطعي 10يا دادههاي ترکيبي 11پرداخته

مشروط براي نيروي کار تخمين زده شده است .نتايج

ميشود.

نشان ميدهد که صادرات اثر مثبت بر ارزش افزوده،
بهرهوري نيروي کار و تقاضاي نيروي کار دارد.

-1-3مدل دادههاي ترکيبي سري زماني-مقطعي

همچنين ،نتايج نشان داد بيثباتي صادرات موجب

دادههاي ترکيبي به مجموعهاي از دادهها گفته مي-

افزايش ارزش افزوده و بهرهوري نيروي کار ميشود

شود که بر اساس آن ،مشاهدات به وسيله تعداد زيادي

ولي تقاضاي نيروي کار را تغيير نميدهد.

از متغيرهاي مقطعي( )Nکه اغلب به صورت تصادفي
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سپهردوست و خدايي )2014( 8در مطالعهاي به

انتخاب ميشوند ،در طول يک دوره زماني

بررسي بيثباتي صادرات و رشد اقتصادي در منتخبي

مشخص( )Tمورد بررسي قرار گرفته باشند .اين N×T

از کشورهاي در حال توسعه براي دوره ()2000-2010

دادههاي آماري را دادههاي ترکيبي يا دادههاي مقطعي-

پرداختند .براي بررسي رابطه بين توليد ناخالص داخي،

سري زماني ميگويند .در استفاده از دادههاي ترکيبي از

موجودي سرمايه فيزيکي ،نيروي کار و شاخص بي-

مدلها و آزمون خاص اين روش استفاده ميشود .يكي

ثباتي صادرات از روش گشتاورهاي تعميم يافته

از سواالتي كه بر اساس اين روش بايد به آن پاسخ

( )GMMاستفاده کردند .نتايج نشان داد که کاهش بي-

داده شود نوع مدل انتخاب شده است .براي آزمون

ثباتي صادرات اثر مثبت و معنيداري بر رشد اقتصادي

صحت و قوت مدلهاي مختلف از آزمونهاي متعددي

کشورهاي مورد مطالعه دارد.

استفاده ميشود .رايجترين اين آزمونها آزمونهاي

لنسينک ،هانگ و استرکن )2014( 9در پژوهشي

چاو 12و هاسمن 13است.

تحت عنوان آيا نااطمنيناني بر رشد اقتصادي اثر مي
گذارد؟ يک تحليل تجربي ،به تاثير نااطميناني بر رشد

-2-3آزمونهاي تشخيصي

14

اقتصادي مي پردازند .جامعه آماري شامل دادههاي

براي تعيين نوع مدل مورد استفاده در دادههاي

وضعيت اقتصادي  138کشور در حال توسعه و توسعه

تركيبي از آزمونهاي مختلفي استفاده مي شود ،يکي از

يافته در دوره  2012-1980مي باشد .نتايج اين تحقيق

آنها آزمون چاو براي استفاده از مدل اثرثابت در مقابل

نشان داد که نااطميناني مخارج دولتي ،مالياتها و کسري

مدل برآوردي دادههايتركيب شده است(،)POOL

بودجه بطور بااليي معني دار بوده و اثر منفي قوي بر

آزمون هاسمن براي استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل

رشد سرانه دارند .تااطميناني صادرات هم اثر منفي

مدل اثر تصادفي و آزمون ،LMبراي استفاده از مدل اثر

قوي بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه

تصادفي در مقابل مدل  POOLاست (زرانژاد و
انواري.)1384،
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مدل اثر ثابت
آزمون هاسمن
مدل اثر تصادفي

آزمون CHOW

آزمون LM

ترکيب کل دادهها

نمودار ( : )1مراحل تعيين نوع مدل دادههاي تركيبي
؛ درآمـد صـادراتيt ،؛ زمـانCV،؛ ضـريب تغييـرات

 -4شاخصهاي بيثباتي صادرات
در اين بخش به بررســى برخى از روشهاى
محاسباتى براى تخمين شــاخص بىثباتى صادرات

متغيـر رونـد درآمـد تـصادفيSe ،؛ انحراف معيار
روند صادراتي وInst؛ شاخص بيثباتي است.

روى ســنجش بىثباتى صادرات وجود ندارد .لذا به

مطلـق تفـاوت بـين درآمـدهاي صـادراتي واقعي از

دليل بهكارگيرى بى ثباتى مختلف در مطالعات متعدد

روند آن است که براساس مقادير روند درآمدهاي

نتايج نيز متفاوت اســت.در ادامه به برخى از شاخص-

صادراتي نرمال شده است.

هاي بىثباتى صادرات که براي مطالعات مقطعي

()3

طراحي شده است،اشاره ميشود.
اولين

شاخص

بـراي

محاسـبه

بـيثبـاتي

صـادرات ،انحـراف معيـار ضـريب متغيـر زمـان در
رگرسيون لگاريتم صادرات بر روي زمان است.
Lnxt = a + bt+ et

()1

که در آن،
(بالفعـل) و

درآمدهاي صـادراتي واقعـ ي

مقـدار رونـد درآمـد صـادراتي است.

مقدار روند درآمد صادراتي با استفاده از رگرسيون
 ،xبيانگر صادرات و  tزمان است.
دومين شاخص بيثباتي ،رگرسيون ضـريب

لگـاريتم

بـر روي زمـان وتـوان دوم آن برآورد

ميشودN .تعداد سالهاي مورد بررسي است.

تغييـرات درآمـدهاي صـادراتي اسـت .بـهايـن ترتيب

چهارمين شاخص بيثباتي ،شاخص ميانگين

که ابتدا لگاريتم درآمدهاي صادراتي بر زمان و توان

مربعات نسبت درآمدهاي صادراتي واقعـي بـه روند

دوم آن برآورد ميشود .سپس ضريب تغييرات متغير

آن است .هنگامي که درآمدهاي صادراتي واقعي با

روند درآمد صادراتي به عنوان شاخص بيثباتي منظور

روند آن مشابه باشد ،مقدار ايـن شـاخص برابر صفر

ميشود.

است .در اين شاخص در مقايسه با دو شـاخص قبلـي

()2

t

Logxt = α0 + α1T + a2T + e0
Inst = CV: SE

وزن بيـشتري بـه انحرافـات بـزرگ درآمد صادراتي از
روند اختصاص مييابد (شهسوار و دهقان.)1388 ،
()4

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

پرداخته مى شود .به طور كلى يك توافق عمومى بر

سومين شاخص بيثباتي ،استفاده از ميانگين قدر
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در اين رابطه  LCEXنشان دهنده نااطميناني متغي ر

در اين مطالعه از شاخص چهارم براي محاسبه
بيثباتي (نااطميناني) صادرات در کشورهاي عضو

مي باشد.
براي تعيين رابطه عليت به عنوان مثال در اين رابطه

اوپک استفاده شده است.

از آزمون والد استفاده ميشود که در صورت معني دار
بودن اين آزمون نشان دهنده وجود رابطه عليت از

 -5يافتههاي تحقيق
در اين مطالعه به دنبال بررسي تاثير نااطميناني

نااطميناني صادرات به رشد اقتصادي است.

صادرات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک در

جهت حصول اطمينان از رگرسيون غير کاذب و در

طي دوره زماني  2013-2000هستيم .لذا براي دست

پي آن نتايج نامطمئن ،الزم است که چگونگي ايستايي

يابي به اين هدف مدل زير را خواهيم داشت:

متغيرها مورد آزمون قرار گيرد .بدين منظور از آزمون
ايم پسران شين

()5
+ βiLCEXit + εit

15

( )2003استفاده شده که در آن
16

= LGDPt

وقفههاي بهينه توسط معيار شوارتز ( )1997تعيين

 :LGDPنرخ رشد اقتصادي (لگاريتم طبيعي نسبت

شده است .نتايج حاصل از انجام اين آزمون در سطح

0

توليد ناخالص داخلي حقيقي)

در جدول شماره ( )1آمده است.
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 :LCEXنااطميناني صادرات ،مي باشد.

با انجام آزمون ايستايي بر سطح متغيرها ديده مي-

شايان توجه است که عالوه بر به دست آوردن و

شود که متغيرها در سطح و بدون متغير روند ايستا

تخمين رابطه باال به بررسي عليت از نااطميناني

نميباشند .همچنين نتايج حاصل از آزمون ايستايي در

صادرات به رشد اقتصادي نيز با استفاده از مدل زير

سطح و با در نظر گرفتن متغير روند زماني نشان

پرداخته ميشود:

ميدهند که متغيرها در اين حالت نيز ناايستا ميباشند

()6

ΔLGDPt= α0 + α1I ECTt-1+ α2ILCEXx,t+ μt

بنابراين آزمون ايستايي اين بار با يک بار تفاضلگيري
از متغيرها انجام ميگيرد.

جدول( : )1آزمون ايستايي (آزمون ايم پسران و شين) در سطح
با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند زماني
سطح خطا

آماره

سطح خطا

آماره

0/6108

0/2814

0/9899

2/3183

LGDP

0/9254

1/4425

0/9160

1/3789

LCEX

ماخذ :يافتههاي تحقيق
جدول( )2آزمون ايستايي (آزمون ايم پسران و شين) در تفاضل اول
با عرض از مبدا و روند زماني

با عرض از مبدا

سطح خطا

آماره

سطح خطا

آماره

0/0102

-2/2136

0/0229

-1/9973

)D(LGDP

0/0041

-2/5432

0/0080

-2/4071

)D(LCEX
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همانطور که از نتايج حاصل از آزمون ايستايي

با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون  Fليمر و

مشاهده ميشود ،متغيرها با يک بار تفاضلگيري ايستا

اطمينان از پانل بودن دادها .براين اساس الزم است که

شدهاند؛ بنابراين متغيرها  )1( Iميباشند.

روش مناسبي جهت تعيين چگونگي اين ارتباط و

از آنجايي که متغيرها در سطح ايستا نيستند بنابراين

ميزان آن استفاده گردد .به اين منظور آزمونهاسمن

آزمون همجمعي نيز به جهت اهميت از اطمينان در

جهت تعيين روش مناسب براي برآورد پارامترهاي

برآوردها انجام ميگيرد .در مطالعه حاضر از آزمون

الگو استفاده شده است .با انجام اين آزمون ميتوان از

پدروني جهت بررسي وجود يا عدم وجود رابطه هم

بين روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفي شيوه

جمعي ميان متغيرها استفاده شده است .نتايج اين

مناسب تخمين را بدست آورد ،چرا که در اين آزمون

آزمون در جدول ( )3آمده است.

فرض صفر بيان کننده اين مطلب است که اساساً

جدول( )3آزمون هم جمعي پدروني
سطح خطا

آماره

0/0001
0/0356

-3/7164
-1/8042

paneladf  stat
groupadf  stat

تخمين زنهاي روش اثرات ثابت و روش اثرات
تصادفي اختالفي ندارند .نتايج اين آزمون و ميزان
احتمال پذيرفته شدن فرض صفر در جدول ( )4آورده
شده است.
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ميشود که ارتباط بلندمدت ميان متغيرها وجود دارد.

سطح خطا

آماره

0/0574

3/3453

ميزان آماره  2
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الزم به ذکر است که آزمون همجمعي تنها وجود و يا
عدم وجود رابطه بلندمدت را بيان ميکند و ميزان اين

با مقايسه اين آمارهها با آماره بدست آمده از

ارتباط و چگونگي عالمت آن را نميتوان با انجام اين

جدول مقادير بحراني ميتوان نتي جه گرفت که روش

آزمون تعيين نمود .به اين ترتيب جهت بررسي ميزان و

مناسب جهت برآورد الگو روش اثرات ثابت است؛

چگونگي اين ارتباط الزم است که از روشهاي برآورد

چرا که ميتوان فرض صفر را رد نمود .لذا براساس

روابط استفاده شود.

نتايج بدست آمده جهت برآورد الگو از روش اثرات

در روش پانل ديتا براي اينکه تعيين شود که
تخمين مدل از روش دادههاي تلفيقي يا دادههاي

ثابت استفاده ميشود در ادامه به بيان نتايج برآورد الگو
پرداخته ميشود.

تابلويي صورت بگيرد ،از آزمون  -Fليمر(آزمون

از آنجا که براساس آزمونهاسمن روش اثرات

چاو ) استفاده مي شود .اين آزمون در قالب آمارهي F

ثابت شيوه مناسب برآورد الگو است ،از مدل با اثرات

محاسبه ميشود.

ثابت استفاده ميشود.

17

()7
جدول ( )5نتايج برآورد الگو
نتيجه آزمون  Fنشان ميدهد که در سطح
معنيداري  5درصدفرضيه صفر مبني بر  Poolبود
ندادهها رد ميشود .بنابراين دادهها در اين مطالعه به
صورت پانل مورد بررسي قرار ميگيرند.

سطح خطا
0/000
0/000

آماره

t

723/0144
-3/8360

ضريب
24/9506
-0/7415

متغيرها
C
LCEX

R-Squared: 0.82 Adjusted R-Squared: 0.81 F-Statistic:
1067.329
prob: 0.000 D.W: 2.17
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جدول ( )4نتايج آزمونهاسمن
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همانطور که در جدول ( )5مشاهده ميشود،

نفت ،سبب تغيير در ميزان واردات ،ثانيا تغيير در رشد

ضريب نااطميناني صادرات به صورت منفي و معنيدار

اقتصادي کشور را موجب مي شود .عالوه بر آن ،از

به دست آمده است ،بنابراين نااطميناني صادرات باعث

آنجا که قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني تعيين

کاهش در رشد اقتصادي ميشود و از آنجايي که

ميشود ،لذا واردات کشورهاي عضو اوپک نيز به

متغيرها به صورت لگاريتم طبيعي به کار رفتند ميتوان

تناسب آندرآمدهاي صادراتي ،متغير مي باشد .براي

گفت اگر نااطميناني صادرات يک درصد افزايش يابد

اين منظور ،پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش

رشد اقتصادي به اندازه  0/47درصد کاهش مييابد.

بود که آيا نااطميناني صادرات بر رشد اقتصادي

در ادامه به بررسي آزمون عليت پرداخته ميشود

کشورهاي عضو اوپک رابطه معني داري داشته است؟

که نتايج اين آزمون در جدول ( )6نشان داده شده

پرسش ديگر آن که آيا رابطه عليت ميان نااطميناني

است،

صادرات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک
وجود داشته است؟ براي اين منظور از دادههاي ساليانه

جدول( )6آزمون عليت گرنجر
سطح
خطا0
/0002

آماره
14/7151

و طي دوره زماني سالهاي  2000تا  2013ميالدي

H0

نااطميناني

صادرات

علت

رشد
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اقتصادي نيست
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استفاده گرديد..
نتايج حاصل از برآورد و بررسي تاثير نااطميناني
صادرات بر رشد اقتصادي نشان داد که اوال تاثير منفي
و معني دار نااطميناني صادرات بر رشد اقتصادي وچود

نتايج حاصل از ازمون عليت نشان دهنده آن است

دارد ،به عبارتي ديگر نااطميناني صادرات يکي از

که عليت از نااطميناني صادرات به رشد اقتصادي

عواملي است که مي تواند رشد اقتصادي کشور را

وجود دارد به عبارتي ديگر متغير نااطميناني صادرات

تحت تاثير قرار دهد و با افزايش نااطميناني صادرات،

يک متغير موثر در پيش بيني رشد اقتصادي است.

رشد اقتصادي کاهش مي يابد.نتايج حاصل از اين
مطالعه با يافتههاي پژوهشگراني همانند نوروزي،

 -6نتيجهگيري
صادرات بعنوان يکي از مولفههاي تجارت ،نقشي

صمدي ،برومند ،بياباني و همکاران ،خلسه و همکاران،
سينها ،سپهردوست و خدايي همسويي داشت.

دو سويه براي اقتصاد کشورها دارد ،از يک سو ،در

در پاسخ به پرسش دوم اين پژوهش که به بررسي

تعيين استراتژي رشد و توسعه اقتصادي و از ديگر سو،

رابطه عليت ميان نااطميناني صادرات بر رشد اقتصادي

رمز بقاي کشورها در بازارهاي جهاني را فراهم مي

کشورهاي عضو اوپک پرداخته بود ،نتايج حاصل از

آورد .از اين جهت ،هر تغيير و تحولي که در ثبات يا

اين آزمون ،نشان دهنده وجود رابطه عليت از

بيثباتي اقالم صادراتي رخ دهد ،فرآيند توليد ،رشد و

نااطميناني صادرات به رشد اقتصادي است.که با

توسعه اقتصادي کشورها را مستقيما هدف قرار مي

يافتههاي فرانسيسکو و راموس در يک راستا بوده

دهد .در اين راستا کشورهاي عضو اوپک به عنوان

است..

کشورهاي توليد و صادرکننده نفت ،که وابستگي

با عنايت به نتايج حاصل از اين مطالعه ،پيشنهاد

باالييبه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت داشته و

ميگردد که به تاثير نااطميناني صادرات بر رشد

دارند ،بشدت در معرض نااطميناني اين کاالي

اقتصادي توجه بيشتري مبذول گردد ،زيرا ديده شد که

صادراتي قرار دارند ،زيرا اوال هرگونه تغيير در قيمت

نااطميناني صادرات تاثير منفي و معني داري بر رشد
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اقتصادي دارد و از انجايي که بيشتر حجم صادرات

شهسوار ،محمدرضا؛ دهقان ،فرانک ،1388 ،بـررسي

کشورهاي عضو اوپک نفت خام و بعضا محصوالت

عـوامل مـوثر بـر بـيثـباتـي صـادرات غيـرنفتـي

نفتي مي باشد و قيمت اين محصوالت بسيار متغير

(مطالعه موردي :استانهاي فارس و آذربايجان شرقي).

است ،لذا بايد بر ثبات قيمت اقالم صادراتي همت

فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ،سال ،17

گمارد .از طرفي ديگر با توجه به بدست اوردن رابطه

شماره ،51

عليت نااطميناني صادرات به رشد اقتصادي مي توان

صمدي ،علي حسين ،1388 .ارزيابي تاثير صادرات و

پيشنهاد داد که براي داشتن رشد اقتصادي بيشتر ،يکي

بيثباتي درآمدهاي صادراتي بخشهاي مختلف

از اين مولفه هاکاهش در نااطميناني حاصل از صادرات

اقتصادي بر رشد اقتصادي اين بخشها مطالعه

مي باشد و از اين رو بايستي محيطي باثبات و مطمئن

موردي ايران (  ،) 1384-1347اقتصاد کشاورزي و

را براي فعاليتهاي اقتصادي فراهم آورد.

توسعه ،شماره ،72

پيشنهاد ديگر آن است که کشورهاي عضو اوپک از

محسني ،رضا،1384 ،آثار بيثباتي صادراتي بر رشد

طريق سرمايهگذاري در سرمايه انساني و مادي ،افزايش

صـنعتي (مطالعـه مـوردي ايـران) .مجلـه دانـش و

فرآوري محصوالت نفتي در داخل کشور و تنوع

توسعه ،شماره .17

ضربه پذيري ناشي از نااطميناني قيمت کاالهاي

اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک ،پژوهشنامه

صادراتي خود در تجارت بين الملل رقم زده و بدين

بازرگاني ،شماره .4

گونه از وابستگي به درآمد نفت خام که از بازار جهاني
منتج مي شود ،رهايي يابند.

ان بر متغيرهاي کالن اقتصادي ايران،1338-1370 ،
پايان نامه کارشناسي ارشد برنامه ريزي سيستمهاي
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