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چکیده
روابط اقتصادی و تجاری بین مناطق و کشورها در رشد اقتصادی و سطح رفاه آنها بسیار مؤثر است .در صورت شکلگیری روابط
تجاری ،امکان به کارگیری بهینه عوامل تولید و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف اقتصاد یک کشور فراهم میشود و در اثر آن با
ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید ،سطح تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کاالهای
صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور است .در واقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین متغیرهای
رشد صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطهای وجود دارد در صورت وجود رابطه ،آیا رشد صادرات کاالهای صنعتی باعث رشد
اقتصادی است یا رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات کاالهای صنعتی میشود .برای بررسی روابط بین متغیرها از روش اقتصاد سنجی
پانل دیتای پویا و از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحلهای ( )GMM2استفاده شده است .همچنین با بهرهگیری از روش اسنادی و
کتابخانهای ،دادههای مورد نیاز از گزارشهای سرشماری ساالنه کارگاههای صنعتی باالی ده نفر کارکن و بیشتر در  28استان کشور طی
دوره  1379-1390جمعآوری شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل ،حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغیرها است .بر اساس نتایج به
دست آمده ،رشد صادرات کاالهای صنعتی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت دارد به طوریکه یک درصد
افزایش در صادرات کاالهای صنعتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان  0/035و  0/095درصد
میشود .همچنین یافتهها نشان داد که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی و ارزش افزوده به ترتیب به میزان  0/3و 0/39درصد باعث
رشد صادرات صنعتی شده است.
واژههای کلیدی :صادرات صنعتی ،رشد اقتصادی ،استانهای کشور ایران ،پانل دیتای پویا.GMM ،

 . 1نویسنده مسئول02433760982 ،Kh.ghasemloo@gmail.Com :

16

بررسی رابطه بین رشد صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های .....

بیان مسأله:
منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است .چرا که استوارت میل به نقل از ریکاردو عنوان مینماید که یک
کشور از طریق صادرات میتواند کاالهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آن نیست .در جریان تجارت منابع تولید در
بخشهای به کار گرفته میشود که از کارایی بیشتری برخوردار هستند و روشهای مناسب تولید باعث افزایش بهرهوری تولید
جهانی به میزان زیادی میشود .رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم آوردن شرایط استفاده از
صرفههای مقیاس ،بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته ،امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصوالت میتواند
موجب افزایش بهرهوری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی باالتر شود ( .)Edwards, 1998: 386امروزه رابطه میان
صادرات و رشد اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم توسعه قلمداد میشود .در این رابطه بیشتر تجزیه و تحلیلها بر
اساس این فرضیه بنا نهاده شده است که فعالیت صادراتی منجر به رشد اقتصادی میشود ( Reppas and Chiristopoulos,
.)2005: 938

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باالتر در گرو اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی است که بخشهای اصلی آن را
سیاستهای تجاری تشکیل میدهد ( .)Dzhpasand and Saburi, 2009: 55زمانی که اقتصاد یک کشور از رشد اقتصادی
باالتر به طور مداوم برخوردار نباشد؛ نشانگر نبود رقابت ،فناوریهای با کیفیت و نهادههای توسعهای است .در حالیکه عوامل
مذکور از پیششرط اساسی رشد صادرات هر کشوری است .بدیهی است که کشوری با رشد اقتصادی کند از صادرات قابل توجه
و پایدار برخوردار نباشند؛ چرا که بخشی از تولید ناخالص داخلی را صادرات تشکیل میدهد که بر رشد اقتصادی مؤثر است
( .)Shakeri and Maleki, 2011: 8بر این اساس این دو متغیر با یکدیگر رابطه متقابل دارند و از طریق یک تعامل پویا
همدیگر را تقویت میکنند .همچنین اقتصادهایی که با کمبود تقاضا مواجه هستند؛ میتوانند با توسعه صادرات ،تقاضای کل و
درآمد خود را افزایش دهند و زمینه رشد مداوم اقتصادی را فراهم آورند ( .)Shakeri, 2013: 177هدف پژوهش حاضر،
بررسی ارتباط بین صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور است .فرضیه اصلی این تحقیق این است که
بین صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد .لذا سؤال اصلی عبارت است از اینکه رابطه بین رشد
صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور چگونه است؟ برای بررسی فرضیه و پاسخ به سؤاالت مطرح شده
از الگو اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا )GMM( 1استفاده شده است .مزیت این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه قبلی این است
که ارتباط بین متغیرهای را به صورت پویا در طی زمان مورد آزمون قرار داده است.
پیشینه نظری تحقیق:
دالیل بسیاری در مورد اهمیت و نقش توسعهی صادرات در رشد اقتصادی ذکر شده اند که در پنج مورد قابل بحث است.
نخست اینکه بخش صادرات دارای توانایی بالقوه است که بتواند عوامل خارجی مثبتی در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد نماید
که این مهم در صورت دستیابی به سبکهای مدیرتی کارا و همچنین تکنیکهای تولیدی مدرن محقق میشود ( Feder,
 .)1983: 58دوم ،توسعهی صادرات و گسترش تولید کاالهای صادراتی منجر به افزایش بهرهوری تولید از طریق اثرات ناشی از
بزرگتر شدن مقیاس تولید میگردد ( .)Helpman and Krugman, 1986: 155-166همچنین در چارچوب مدلهای رشد
درونزا صادرات به کمک افزایش در نرخ ابداعات فنّاورانه و همچنین یادگیری پویای عوامل تولید میتواند منجر به رشد
اقتصادی بلندمدت شود ( )Lucas, 1988: 14سوم این که صادرات میتواند باعث تسهیل در قیدهایی شود که مبتال به
مبادالت در عرصه بینالمللی است .این امر از طریق دسترسی آسانتر و گستردهتر به بازارهای بینالمللی رخ میدهد
( .)1991: 98 Esfahani,چهارم ،افزایش صادرات بر اساس مدلهای کینزی و از طریق ضریب فزایندهی صادرات باعث رشد
چشمگیری در نرخ رشد اقتصادی کشورها میشود (.)Balasa, 1985 and Abdulnasser and Manuchehr, 2000: 11
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مورد آخر اینکه رشد صادرات کشور منجر به افزایش توان رقابتی و کارائی تولیدکنندگان داخلی میشود که در اثر آن اقتصاد
یک کشور با رشد مثبت مواجه میشود ()Makki and Samwaru, 2004: 799
در مقابل فرضیه فوق ،این فرضیه که رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات میگردد به فرضیه ،رشد منجر به صادرات
میشود ،معروف است .در یک اقتصاد در حال رشد یک فرایند مرکب از تغییرات تکنولوژیکی و یادگیری رخ میدهد که ناشی از
تشکیل سرمایهی انسانی ،تشکیل سرمایه فیزیکی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نظایر آن است .رشد اقتصادی باعث
میشود که ظرفیت بازار داخلی اشباع گردد و در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به راهیابی به بازارهای بینالمللی و گسترش
صادرات شوند .توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که تأثیر رشد اقتصادی بر روی صادرات همواره مثبت نیست زیرا اگر
رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش رفاه مردم باعث افزایش تقاضا برای مصرف کاالهای صادراتی شود؛ در این صورت با
افزایش رشد اقتصادی نه تنها صادرات افزایش نمییابد بلکه ممکن است دچار کاهش شود .رشد اقتصادی باعث افزایش در
مهارت نیروی کار و بهبود تکنولوژی میشود و در اثر آن بهرهوری کل عوامل تولید افزایش مییابد؛ و در ادامه متناسب با آن
توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی ارتقا مییابد .با افزایش توان رقابت دسترسی به بازارهای بینالمللی آسانتر میگردد که این
همان توسعهی صادرات است ( .)Krugman, 1984:102بر این اساس ،ارتباط میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی یکی از
موضوعات مهم در تجارت و توسعهی کشورها است ،ارتباط دو طرفه بین رشد صادرات و رشد اقتصادی نسبتاً مبهم است ،در
حالی که این موضوعی در امر سیاستگذاری حائز اهمیت میباشد (.)Boroumand,2010: 25
این بخش شامل مجموع نتایج مطالعاتی است که برای کشورهای متفاوت انجام گرفته است .این مطالعات ،وجود رابطه دو
طرفه ،عدم وجود رابطه ،وجود رابطه از سوی رشد صادرات به سوی رشد تولید ناخالص داخلی و برعکس را مورد بررسی قرار
دادند .در همین راستا ،باالسا )1978( 1رابطه بین رشد صادرات و رشد اقتصادی در  11کشور در حال توسعه که قبالً پایههای
صنعتی در آنها ایجاد شده بود برای دورههای  1966-73و  1960-66مورد بررسی قرار داد .نتایج آنها نشان داد که به ازای
یک درصد افزایش در صادرات ،تولید ناخالص ملی  0/04درصد افزایش مییابد .همچنین نتایج آنها نشان داد که بین
متغیرهای رشد صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی همبستگی معناداری وجود دارد.جونگ و مارشال )1985( 2رابطه علیت
بین رشد صادرات و رشد اقتصاد را با استفاده الگوی اقتصاد سنجی در  37کشور مورد بررسی قراردادند .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که تنها در چهار کشور اندونزی ،مصر ،کاستاریکا و اکوادور رابطه علّی بین رشد صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی
وجود دارد .کاووسی ( )1987در مطالعهای نشان داد که صادرات مواد اولیه میتواند نقش مؤثری در فرآیند رشد ایفا کند.
همچنین نتایج وی بیانگر این بود که هر چقدر سهم صادرات کاالهای صنعت در کشورهای توسعهیافته بیشتر میشود به همان
میزان اثرگذاری توسعه صادرات بر رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد .چو )1987( 3رابطه علّی بین صادرات صنعتی و رشد
اقتصادی را برای هشت کشور تازه صنعتی شده با استفاده از آزمون سیمز طی دوره  1960-70مورد بررسی قرار داد .نتایج این
تحقیق نشان داد که یک رابطه دو طرفه بین صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده وجود دارد.
شارما و دهکال )1994( 4در مقالهای رابطه بین رشد صادرات و رشد اقتصادی بین  30کشور در حال توسعه طی دوره
 88-1960مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این پژوهش ،بیانگر رابطه علّیت بین صادرات و رشد اقتصادی بود .همچنین
یافتهها حاکی از این بود که رشد صادرات سبب رشد اقتصادی در  6کشور از کشورهای مورد مطالعه شده است و در  8کشور
دیگر رشد اقتصادی عامل موثر در رشد صادرات بوده است .در  11کشور باقیمانده ،هیچگونه رابطهای علّی بین صادرات و رشد
اقتصادی به دست نیاوردهاند .مایکلی )1997( 5در مطالعهای بیان میکند چون صادرات جزیی از تولید ملی است در برآورد
مدلهای رشد اقتصادی و رشد صادرات ،مسئله همبستگی این دو متغیر امری اجتنابپذیر است .پروپلی و هداد )2004( 6تأثیر
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صادرات را بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل تعادل عمومی برای کشور آمریکا مورد بررسی قرار داند .مدل مطالعه آنها شامل
 8بخش تولیدی 8 ،بخش برای کاالها 27 ،منطقه ،خانوارها ،دولت فدرال ،دولت منطقهای و کشورهای خارجی بود .نتایج آنها
نشان داد که بین صادرات و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد .شریدان )2014( 1ارتباط بین صادرات صنعتی و رشد
اقتصادی را در بین 117کشور در حال توسعه در دوره  1970-2009با تعریف آستانه تغییر صادرات از کاالهای سنتی به
صنعتی بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای با سطوح سرمایه
انسانی پایین منفی است.
برادران شرکاء و صفری ( )1376در مطالعهای نتایج آنها نشان داد که رشد بخش صنعت ایران عمدتاً متکی به گسترش
تقاضای داخلی بوده و تأثیر توسعه صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت طی دوره ( )68-1358منفی ولی برای دوره (-73
 )1368مثبت بوده است .همچنین برادران شرکاء و صفری ( )1377در مطالعه دیگری نشان دادند که یک رابطه یک طرفه از
جانب رشد صادرات به رشد اقتصادی وجود دارد و در میان سایر عوامل ،صادرات با ضریب باال بر رشد اقتصادی مؤثر است.
اکبری ( )1379نقش صادرات و رشد اقتصادی آن را در رشد اقتصادی کشور ایران را با تأکید بر صادرات نفتی و غیرنفتی
آزمون نموده و تشکیل سرمایه را نیز به عنوان تابعی مثبت از رشد صادرات مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل از برآورد الگو در
سطح کالن حاکی از آن بود که ،رشد صادرات صنعتی و صادرات نفتی بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار داشتند .این در حالی
است که رشد صادرات غیرنفتی هیچ تأثیری بر رشد اقتصادی نداشت ،زیرا این مجموعه شامل کاالهای ابتدایی یا همان بخش
کشاورزی می شد .شاکری و مالکی ( )1389به این نتیجه رسیدهاند که در تحلیل اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر اقتصاد کشور
نمیتوان حکم واحد مبنی اثرگذاری و یا عدم اثرگذاری بیان کرد .مهدویعادلی و دهنوی ( )1390رابطه علیت بین رشد
اقتصادی و صادرات را برای دو گروه از کشورها شامل کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته طی دوره 1981-2006
در بلندمدت مورد بررسی قرار دادند ،نتایج آنها نشان داد که توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه تنها در بلندمدت و
برای کشورهای پیشرفته هم در کوتاهمدت و هم در بلند مدت باعث رشد اقتصادی میشود .بخشی و همکاران ( )1391رابطه
بین صادرات و رشد اقتصادی را با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسباتی  (CGE)2در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین صادرات و رشد اقتصادی رابطه مثبتی معنادار وجود دارد و در بین بخشهای
اقتصادی مشمول صادرات غیرنفتی ،صادرات بخش صنعت و معدن دارای تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی است .سلمانی بی
شک و اشکان ( )1393اثر صادرات کاالهای صنعتی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی طی دوره  1389-1354بررسی کردند .نتایج این مطالعه بیانگر این بود که رابطه مثبت و معنادار بین صادرات کاالهای
صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.
روش تحقیق:
 روش گشتاورهای تعمیمیافته :)GMM( 3مدل پیشنهادی این تحقیق به صورت پویا است و روشهای پانل دیتایمعمولی به خاطر در نظر گرفتن اثرات ثابت ،نمیتواند مشکل همبستگی اثرات مقطعی با متغیرهای توضیحی را حل کند .در
نتیجه از مدل پانل دیتای پویا که اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر میگیرد و نسبت به دیگر روشهای برآورد
ارجحیت دارد ،استفاده شده است .فرم کلی یک الگوی پویا در دادههای ترکیبی به صورت زیر است:
)1( +β + +
α
=
که در آن،

بردار متغیرهای توضیحی،

بردار متغیر وابسته،

عامل خطای مربوط به مقاطع،

عامل خطای

مقاطع iام در زمان  tاست .این مدل ممکن است با مشکالتی از قبیل همبستگی پیاپی ،ناهمسانی واریانس و ماهیت درونزایی
متغیر وقفه دار مواجه شود ،بنابراین نمیتوان آن را با برآورد کنندههای معمولی پانل دیتا بررسی نمود .راهکار این مسئله در
1

. sheridan
. Computable General Equilibrium
3
). Generalized Method of Moments (GMM
2
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استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته ( )GMMمربوط به آرالنو و باند ( )1991است .1برای این منظور آرالنو و باند با
استفاده از روش تفاضل مرتبه اول از مقادیر وقفهدار متغیر وابسته به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده میکنند .در این حالت با
گرفتن تفاضل مرتبه اول از طرفین معادله ( )1خواهیم داشت (.)Arellno and Bond, 2003: 117-133
(+
()
()β´ +
α
=
)
()2
در معادله ( ،)2ابتدا اقدام به تفاضل گیری شده است تا به این ترتیب بتوان اثر مقاطع را از الگو حذف کرد .در مرحله دوم
پسماندهای باقیمانده از مرحله اول را برای متوازن کردن ماتریس واریانس– کواریانس استفاده میکند؛ به عبارت دیگر این
روش متغیرهایی تحت عنوان متغیر ابزاری ایجاد میکند تا برآوردهایی سازگار و بدون تورش داشته باشیم .برای سنجش اعتبار
انتخاب متغیر ابزاری در معادله ،میتوان از آزمون سارگان – هانس استفاده کرد ( .)Baltaji, 2013: 515تحت فرض صفر این
آزمون ،متغیرهای ابزاری به صورت مجانبی با اجزاء خطای الگو همبستگی ندارد .در صورت رد فرضیه صفر ،متغیر ابزاری تعریف
شده ،ناکافی و نامناسب بوده و الزم است متغیرهای ابزاری مناسبتری برای مدل تعریف شود ( Karimi Takanlu, and
 .)Ranjpour, 2014: 182-191عالوه بر انجام آزمون سارگان ،باید مرتبه خود رگرسیونی جمالت اختالل نیز آزموده شود،
زیرا آرالنو و بوند ( )1991معتقدند که در تخمین  ،GMMباید جمالت اخالل دارای همبستگی سریالی مرتبه اول ) AR(1بوده
و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم ) AR(2نباشند (.)Arellno and Bond, 2003 and Zolghadr, 2015: 42
 تصریح مدل :همان طوری که قبالً اشاره شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کاالهای صنعتی و رشداقتصادی استانهای کشور است .برای شناختن عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات از الگوی تجربی شریدان ( )2014پیروی شده
است.
()3
 :لگاریتم
که در آن  αو  βها اسکالر هستند .اندیسهای  tو  iنشان دهنده زمان و مقطع یا همان استانها است.
 :لگاریتم نرخ ارز
 :لگاریتم میزان تولید هر استان،
 :وقفه متغیر وابسته،
میزان صادرات صنعتی،
 :لگاریتم میزان درآمد  10شریک اول تجاری کشور بوده و در مدل دوم برای تبیین تأثیر صادرات صنعتی بر
رسمی،
رشد اقتصادی از مدل ذیل استفاده شده است:
()4
 :لگاریتم موجودی سرمایه بخش صنعت است.
 :لگاریتم نیرویکار شاغل در بخش صنعت و
در مدل باال متغیر
همان طوری که قبالً اشاره شد ،مدل پیشنهادی این تحقیق به صورت پویا است و روشهای پانل دیتای معمولی به خاطر در
نظر گرفتن اثرات ثابت ،نمیتواند مشکل همبستگی اثرات مقطعی با متغیرهای توضیحی را حل کند .در نتیجه روش  GMMبه
خاطر بزرگ بودن تعداد مقاطع نسبت به دوره زمانی و همچنین وجود متغیر وقفه دار (متغیر ابزاری) در سمت راست معادله به
عنوان متغیر ابزاری است .در این مقاله برای برآورد مدل از اطالعات تولید ناخالص داخلی و صادرات صنعتی  28استان کشور
تولید ناخالص داخلی  10شریک اول تجاری به قیمت ثابت سال  2005و نرخ اسمی ارز در دوره زمانی  1379-1390استفاده
شده است آمار و اطالعات دادههای فوق از نتایج حساب تولید استانهای کشور و نتایج سرشماری از کارگاههای صنعتی ده نفر
کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استفاده شده است .دادههای مورد مطالعه در قالب دو الگو تجربی با استفاده نرم افزار
 stata11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (.)World Bank. 2014 and Statistical Centre of Iran, 2014
عملکرد استانهای کشور در تولید و صادرات کاالهای صنعتی:
در این قسمت با استفاده از عملکرد تولید و صادرات بخش صنعت استانها ،نشان داده میشود که چقدر از تولیدات این
استانها به منظور فروش در بازارهای جهانی تولید شده است .بر اساس نتایج جدول ( ،)1طی دوره  1379 -90به طور متوسط
 7/94درصد از تولیدات صنعتی استانهای کشور در بازارهای بینالمللی به فروش رفته است .استانهای که باالترین عملکرد را
1

جهت مطالعه مزایایی روش  GMMبه کتاب سنجی گرین ( ،)2008بالتاجی ( )2008و مقاله آرالنو باند ( )2003مراجعه شود.
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در راستای ورود و رقابت به بازارهای بینالمللی بر حسب میزان صادرات از تولیداتشان را داشتهاند میتوان به استان بوشهر با
 53/64درصد ،استان خوزستان با  26/7درصد ،استان هرمزگان با  24/77درصد و استان کرمان با  17/48درصد اشاره کرد.
همانطوری که مشاهده میشود ،اکثر تولیدات صنعتی در کشور به منظور صادرات و فروش در بازارهای جهانی تولید نمیشوند.
جدول شماره  1مبین آمارهای مذکور به صورت زیر است:
جدول  - 1میزان تولید و صادرات صنعتی استانهای کشور طی دوره  1379-90به قیمت ثابت سال 1383
سال

جمع تولید دوره

جمع صادرات

تولید برای صادرات (درصد)

آذربایجان شرقی

453120900

21978842

4/85

آذربایجان غربی

124322327

4205282

3/38

اردبیل

43215468

987372

2/28

اصفهان

107333027

68156496

6/35

ایالم

10866314

374508

3/45

بوشهر

238616121

128002813

53/64

تهران

2660639444

49182567

1/85

چهارمحال و بختیاری

39053514

2817021

7/21

خراسان

472212833

14879129

3/15

زنجان

110598955

8102283

7/33

سمنان

104651722

2724647

2/60

سیستان و بلوچستان

34695917

343487

0/99

فارس

270045488

8735084

3/23

قزوین

297455605

10138751

3/41

قم

101828469

1954520

1/92

کردستان

33921994

950002

2/80

کرمان

212062919

37069107

17/48

کرمانشاه

102874549

4580533

4/45

کهکیلویه و بویراحمد

13981701

444891

3/18

گلستان

70873756

2648962

3/74

خوزستان

831109207

221922094

26/70

گیالن

171267709

1691579

0/99

لرستان

57092108

1484890

2/60

مازندران

265984823

4323879

1/63

مرکزی

424054752

33698589

7/95

هرمزگان

171099835

42383320

24/77

همدان

100130056

3404104

3/40

یزد

160775243

9533769

5/93

جمع

8649881937

686718520

7/94

منبع :مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق

تحلیل یافتههای تحقیق:

اعداد ستون اول و دوم بر حسب میلیون ریال است.

21

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /6شماره /24زمستان 1395

بررسی ایستایی دادهها :به منظور جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب ،ابتدا الزم است از پایا بودن متغیرها اطمینان حاصل
شود .برای این منظور از آزمونهای لوین ولین و چو »LLC« 1و ایم ،پسران و شین « »ISPبرای بررسی ایستایی دادهها
تلفیقی استفاده شده است که نتایج بدست آمده در جدول ( )2گزارش شده است.
جدول  -2آزمون پایایی متغیرهای مدل
بدون عرض از مبدا و روند

با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

→آزمونهای
متغیر↓

IPC
0/8453
()0/8010

LLC
-2/6474
()0/0041

IPC
-1/2635
()0/1032

LLC
-8/3784
()0/0000

IPC
-1/0198
()0/1539

LLC
-3/7131
()0/0001

0/1919
()0/5761

-3/5908
()0/0002

-1/8613
()0/0314

-9/9816
()0/0000

-2/3258
()0/0100

-3/3694
()0/0004

∆Lexportt

-1/6320
()0/0513

-1/2821
()0/0999

-0/1998
()0/5792

-6/0951
()0/0000

0/1717
()0/4312

-3/5680
()0/0002

Lproductt

-2/3222
()0/0101

-1/2130
()0/1126

-1/4818
()0/0692

-8/4314
()0/0000

-1/5189
()0/0464

-4/7138
()0/0000

∆Lproductt

-1/2038
()0/9037

-2/9496
()0/00016

-2/6892
()0/0036

-9/3258
()0/0000

-2/5393
()0/0056

-5/4685
()0/0000

LLt

-8/6900
()0/0000

-5/6091
()0/0000

-4/1449
()0/0000

-11/3354
()0/0000

-6/1838
()0/0000

-10/2267
()0/0000

Lkt

*اعداد داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال است.

Lexportt

منبع :یافتههای تحقیق.

همان طوری که مالحظه میشود ،اعداد داخل پرانتز که مبین سطح احتمال هستند در سطح  5درصد فرضیه عدم ایستایی
متغیرها را رد میکنند .به عبارتی فرضیه صفر مبنی بر ایستایی دادهها در سطح پذیرفته میشود .بنابراین به دلیل ایستایی
متغیرها در مرتبه صفر ،بدون نگرانی از ایجاد رگرسیون کاذب میتوان مدل گشتاورهای تعمیم یافته را برآورد کرد .الزم به
ذکراست اعتبار نتایج تحقیق از طریق آزمون همبستگی و آزمون سارگان سریالی پسماندهای رگرسیون در جداول بعدی
بررسی شده است.
آزمون خود همبستگی :عالوه بر آزمون پایایی متغیرها میتوان اعتبار نتایج تخمین را با استفاده از آزمون همبستگی سریالی
پسماندهای رگرسیون نیز انجام داد .در این آزمون رابطه جز اخالل مدل با وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر ابزاری مورد
بررسی قرار میگیرد .نتایج این آزمون نشان میدهد که متغیرهای ابزاری انتخاب شده به چه میزان مناسب هستند که نتایج
بررسی مرتبه خود همبستگی در جدول شماره  3نشان داده شده است.
جدول  -3نتایج تعیین مرتبه خود همبستگی با استفاده از آزمون آرالندو-باند
ارزش احتمال

آماره Z

مرتبه خود همبستگی

0/0015

-3/1748

)AR(1

0/3099

-1/0155

)AR(2

00/0062

-2/7395

)AR(1

0/1395

-1/4775

)AR(2

0/0019

-3/1103

)AR(1

0/3104

-1/0144

)AR(2

0/000

-4/1861

)AR(1

0/8049

-0/24705
)AR(2
منبع :یافتههای تحقیق.1394 ،

مدل های برآورد شده
حالت اول -جدول یک
حالت دوم – جدول دو
حالت سوم -جدول سه
حالت چهارم -جدول چهار

Levin-Lin-chu

1
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با توجه به نتایج آزمون آرالنو و باند در جدول ( )3فرضیه صفر مبنی بر نبود خود همبستگی در جمالت تفاضل گیری
شده در مرتبه دوم ( )M2رد نشده است .این یافته مطابق با نظر آرالنو و باند است .آنها معتقدند که در تخمین  ،GMMباید
جمالت اخالل دارای همبستگی سریالی مرتبه اول ) AR(1بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم ) AR(2نباشند.
برآورد مدل :در این قسمت دو مدل معرفی شده در بخشهای قبلی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته مورد برازش و
آزمون قرار گرفته است که نتایج به دست آمده در جدول شماره  4گزارش ارائه میشود:
جدول  -4نتایج برآورد تأثیر رشد اقتصادی بر رشد صادرات صنعتی
ارزش احتمال

آماره z

ضرایب

متغیرها

0/000

-4/7

-4/8412

CONSTANT

0/000

8/7

0/5135

Lexporti-1,t

0/000

2/83

0/3027

Lyi,t

0/000

4/25

1/3474

280

تعداد مشاهدات

0/9998

Lexci,t
سطح احتمال آماره آزمون سارگان

منبع :یافتههای تحقیق.1394 ،

مطابق نتایج مدل شماره یک در بین عوامل مؤثر بر رشد صادرات صنعتی ،تنها رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ اسمی ارز
با صادرات صنعتی از استانها رابطه معنیداری دارند به عبارت دیگر رشد تولیدات داخلی استانها منجر به رشد صادرات
صنعتی استانها در طی دوره مورد مطالعه شده است و متغیرهای دیگری همچون رشد شاخص قیمتهای داخلی و خارجی و
درآمد شرکای تجاری رابطهی معنیداری با میزان رشد صادرات صنعتی ندارند .لذا براساس نتایج تخمین مدل پیشنهادی ،یک
درصد افزایش در تولید ناخالص استانهای کشور باعث افزایش  0/3درصد در صادرات کاالهای صنعتی از استانهای به خارج از
کشور شده است نرخ رشد قیمت اسمی ارز با ضریب  1/34دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر نرخ رشد صادرات صنعتی است به
عبارت دیگر کشش صادرات صنعتی نسبت به نوسانات قیمت اسمی ارز با کشش تر است و مقدار عددی کشش مذکور نشان
می دهد که مقامات پولی کشور با دخالت در بازار ارز ،آن را باالتر از میزان تعادلی ارزشگذاری کردهاند .در نتیجه یکی از
راههای افزایش صادرات کاالهای صنعتی در کشور ،کاهش ارزش پول داخلی در دوره مورد مطالعه جهت رسیدن به قیمتهای
تعادلی بوده است .البته جهت کاهش ارزش پول داخلی باید شرط مارشال –لرنر به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
متغیر وقفهدار رشد صادرات صنعتی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر رشد صادرات در سال جاری است؛ به
عبارتی دیگر تغییرات در میزان رشد صادرات صنعتی تنها به یک دوره ختم نمیشود بلکه کاهش و افزایش این نرخ میتواند
دورههای بعدی نیز موثر باشند .نتایج آمارهی آزمون سارگان داللت بر عدم رد فرضیهی صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری
تعریف شده دارد ،بنابراین ،مدل به متغیر ابزاری دیگری نیاز ندارد .در ادامه نتایج حاصل از برآورد مدل شماره ( )2در جدول
( )5به صورت تأثیر صادرات صنعتی بر تولید ناخالص داخلی اقتصادی استانهای کشور آورده شده است.
جدول  -5نتایج برآورد تأثیر صادرات صنعتی بر تولید ناخالص داخلی
ارزش احتمال

آماره z

ضرایب

متغیرها

0/000

-21/94

-5/8314

CONSTANT

0/000

9/14

0/0349

Lexporti,t

0/000

169/21

0/784

Lyi,t-1

0/002

-3/7

-0/0144

LLi,t

0/031

6/3

1/49

LKi,t

280

تعداد مشاهدات

0/9991

سطح احتمال آزمون سارگان
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نتایج تخمین مدل در این قسمت نشان میدهد که صادرات صنعتی تأثیر مثبتی ولی ناچیز بر رشد اقتصادی استانها
داشته است .به طوری که یک درصد افزایش در صادرات صنعتی باعث افزایش رشد اقتصادی به میزان  0/035درصد شده
است .در این مدل متغیر وقفهدار تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی در سال
جاری است .به عبارت دیگر رشد اقتصادی در طی یک دوره باعث پایداری رشد در دورههای بعدی نیز میشود .در این مدل
عالوه بر متغیر صادرات صنعتی به عنوان متغیر وابسته ،افراد شاغل در بخش صنعت استانها و موجودی صنعت استانهای
کشور نیز به عنوان متغیر وابسته آورده شدهاند که تأثیر نیروی بخش صنعت بر تولید ناخالص داخلی بر خالف مبانی نظری و
تأثیر موجودی سرمایه در بخش صنعت مطابق مبانی نظری بوده و افزایش یک درصد در موجودی سرمایه در بخش صنعت،
باعث افزایش  1/5درصدی در تولید استانهای کشور شده است .همچنین نتایج آمارهی آزمون سارگان در این مدل ( )2نیز
داللت بر عدم رد فرضیهی صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده دارد .براساس نتایج بدست آمده ،رابطه متقابل بین
صادرات کاالهای صنعتی و تولید ناخالص داخلی استانهای کشور وجود دارد.
جدول  -6نتایج برآورد تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر صادرات کاالهای صنعتی
ارزش احتمال

آماره z

ضرایب

متغیرها

0/000

-4/24

-4/7923

CONSTANT

0/002

3/15

0/3948

Lp-inductryi,t

0/000

4/95

1/2833

Lexchi,t

0/000

6/67

0/4911

280

تعداد مشاهدات

0/9996

Lexporti-1,t
سطح احتمال آماره آزمون سارگان
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لذا جهت مشخص تر شدن روابط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات کاالهای صنعتی ،رابطه متقابل بین صادرات کاالهای
صنعتی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز مطابق دو مدل قبلی مورد بررسی قرار میگیرند .بدین منظور در جدول ( ،)6تأثیر
تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت استانهای کشور را بر صادرات کاالهای صنعتی برآورد شده است.
نتایج این مدل نیز نتایج به دست آمده در مدل اخیر را تأیید میکند رشد ارزش افزوده بخش صنعت مشابه رشد
اقتصادی بر رشد صادرات کاالهای صنعتی تأثیر مثبت و معنادار دارد .در این حالت یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش
صنعت و نرخ اسمی ارز به ترتیب موجب افزایش صادرات صنعتی به میزان 0/39و  1/28درصد میشود .در این مدل نیز متغیر
وقفهدار صادرات کاالهای صنعتی دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر صادرات این کاالها در سال جاری است ،یعنی رشد
ارزش افزوده بخش صنعت در طی یک دوره ،باعث پایداری رشد در دورههای بعدی نیز میشود .در نهایت ضرایب به دست
آمده از برآورد تأثیر تغییرات صادرات کاالهای صنعتی بر تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت استانهای کشور در جدول شماره
 7ارائه گردیده است.
جدول  -7نتایج برآورد تأثیر صادرات کاالهای صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت
ارزش احتمال

آماره z

ضرایب

متغیرها

0/000

-7/9

-7/023319

CONSTANT

0/000

67/36

0/688

Lp-inductryi-1,t

0/000

12/09

0/0951

Lexporti,t

0/000

3/94

0/06836

LLi,t

0/000

9/24

1/67

280

تعداد مشاهدات

0/9998

LKi,t
سطح احتمال آماره آزمون سارگان
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مطابق نتایج به دست آمده صادرات کاالهای صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت استانهای کشور تأثیر مثبت دارد.
برخالف ارتباط منفی بین تغییرات نیروی کار و تغییرات تولید ناخالص داخلی در جدول شماره  5در این قسمت تأثیر تغییرات
نیروی کار و موجودی سرمایه بر اساس مبانی نظری مثبت و مورد انتظار است به طوری که یک درصد افزایش در نیروی کار و
سرمایه به ترتیب باعث افزایش 0/068درصد و  1/67درصد در ارزش افزوده بخش صنعت استانهای کشور شده است.
نتیجهگیری:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقابل بین رشد صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی بود .جهت بررسی رابطه فوق
از دو مدل تجربی رگرسیونی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی  GMMاستفاده شد .نتایج به دست آمده به شرح ذیل است.
مطابق نتایج به دست آمده ،رشد صادرات کاالهای صنعتی ،تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده
بخش صنعت استانهای کشور دارد ،اما اندازه عددی این ضریب ناچیز و به ترتیب  0/035و  0/095بوده به طوریکه انتظار
نمیرود ،افزایش سهم صادرات صنعتی از تولید ناخالص داخلی اثر قابل مالحظهای بر رشد اقتصاد استانهای کشور داشته باشد.
در واقع با توجه به ترکیب محصوالت صنعتی صادراتی این استانها که عمدتاً شامل صادرات کاالهای با کیفیت پایینتر و
قیمت تمام شده باالتر نسبت به کاالهای مشابه در بازار جهانی هستند .این نتیجه دور از انتظار نبوده است .انتظار می رود با
اتخاذ سیاستهای مناسب نظیر واردات مواد واسطهای و اساسی مورد نیاز صنایع ،واردات تکنولوژیهای برتر ،بازاریابی صحیح،
توجه به مالحظات حقوقی ،تالش برای ساخت محصوالت با ارزش افزوده باال ،فراهم کردن بستر مناسب جهت رقابت صنایع،
افزایش کارایی آنها و ایجاد بازارهای مقصد جدید بتوان رابطه بین صادرات کاالهای صنعتی با دو متغیر دیگر را تقویت کرد.
همچنین نتایج حاصل شده بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار رشد اقتصادی بر رشد صادرات صنعتی استانهای کشور است .به
عبارت دیگر یک درصد افزایش در تولید ناخالص باعث افزایش رشد صادرات صنعتی به میزان  0/3درصد میشود لذا افزایش
صادرات صنعتی مستلزم افزایش در نرخ رشد تولید داخلی می باشد در این راستا افزایش تولید نیازمند ،سرمایهگذاری،
دسترسی به تکنولوژی روز دنیا ،تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است.
در نتیجه میتوان گفت که به منظور افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی
کشور ،توسعه صادرات در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد چرا که توسعه صادرات منجر به تقویت مبادالت خارجی شده و
سبب افزایش تولید میگردد .از طرف دیگر توسعه صادرات با ایجاد تخصص در تولید محصوالت صادراتی باعث رشد تولید،
افزایش بهرهوری و تخصیص مجدد منابع از بخش غیرتجاری ناکارا به بخش با بهرهوری باالتر خواهد شد .همچنین صادرات ،ارز
مورد نیاز کشورهای در حال توسعه را فراهم میکند در نتیجه منابع مورد نیاز برای واردات کاالهای سرمایهای فراهم شده و
شرایط برای به رشد تولید مهیا میگردد لذا صادرات باعث ایجاد بازارها و اقتصاد با مقیاس کارا شده و سرعت نرخ تشکیل
سرمایه و تغییرات تکنیکی را افزایش خواهد داد .در این راستا پیشنهاد میشود برای افزایش رشد بخش صنعت و نهایتاً رشد و
توسعه اقتصادی استانهای کشور الزم است سیاستهای در حمایت از تولیدکنندگان نظیر سیاست تشویق صادرات صنعتی
اتخاذ و اجراء گردد.
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