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 چکیده

ای در ایرران  در ااصرله   کارخانهو واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع صادرات  اثر به آزمون مطالعه حاضر

 یبرا تکنولروژ   یاکارخانره  یعاثر صادرات صنا  a پرداخته است. الگوی( bو  a) یالگو ش  در دو0911-0931های سال

و شرود    واردات صرنایع برا تکنولروژی براال اضرااه مری      bسرس  بره الگروی     .دهرد یمرورد آزمرون اررار مر     بر رشدرا  باال

برا حضرور واردات    نشران داد    b الگروی  یهرا یااتره  .یردگیارار م یابیر واردات  مورد ارزصادرات با حضو یریتأثیرپذ

  ولی اثر واردات این سطح تکنولوژی منفی است. یر  اصر    داشتهاثری مثبت بر رشد  باال یبا تکنولوژ یعصادرات صنا

بایرد در مراحر  اولیره رشرد بره       یرااتگی ایرن اسرت کره    مهم برای دستیابی کشورهای در حال توسعه به سطحی از توسرعه 

واردات کاالهای با تکنولوژی پایین و صادرات با تکنولوژی باال بسردازند. بنابراین  به دلیر  درحرال توسرعه برودن ایرران       

طبق مراح  اوق  تأثیر صادرات با حضور واردات برر رشرد    .واردات با تکنولوژی باال نتوانسته بر رشد تأثیر مثبت بگذارد

معنری شردن متریرر صرادرات نشران داد کره در صرنایع برا         تکنولوژی پایین ایران مورد آزمون ارار گرات که بری  صنایع با

 کنند.تری را نسبت به صادرات آن در رشد ایفا میتکنولوژی پایین واردات نقش مهم

 

 . JEL:  C23, F10, F43, L100, L60, O14 بندی طبقه

 

 .  صادرات و واردات در ایرانGMMای  تکنولوژی باال  تکنولوژی پایین  روش صنایع کارخانه :کلیدی های هواژ
 

 

 
 

 :12/22/2313 تاریخ پذیرش:             21/3/2313 تاریخ دریافت 
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 . مقدمه2

کشش  ی  کشور نقش مهمی دارد.ااتصاد  در منتفع شدن  یصادرات یکاالها یکشش عرضه و تقاضا

از آنجا که دهد. یسوق م یشترااتصاد را به سمت رشد ب ی صادرات یکاالها یعرضه و تقاضا یباال

 الدر ح یاز کشورهابیشتر  یااتهتوسعه  یدر کشورها یصادرات یکاالها یکشش عرضه و تقاضا

در  یااته توسعه  یدر کشورها یرشد ااتصاد یصادرات رو تأثیر توان بیان داشت کهمی  توسعه است

 یشتر است.ب  سعهدر حال تو یبا کشورها یسهمقا

 0شود. کالدور یم یناخالص داخل یدمنجر به نرخ رشد باالتر در تول یدنرخ رشد باالتر در بخش تول

 توسر  آن  و چگونه  معرای شده اند موتور رشدبه عنوان   یکارخانه ا یعکرد که چرا صنا یانب (0391)

 شدر بخر  یرا  بره مق  یبرازده  یشعلت اازا همچنین  وی. ی شودم یجادمثبت در ااتصاد ا یآثار خارج

  بره  هرا  بخرش صرنعت   یژگیو ینا توجه به ای دانست. بنابراین  بگذاریهسرما یبازده یشاازارا  صنعت

 یآثرار خرارج   یرن ا بره کمر    یکند و رشد ااتصادیم ارائه را در ااتصاد یمثبت یآثار خارج طور کلی 

 شود.یداده م یعتسر

 یوربهرره  یشمنجر به اازا  دهد یم یشرا اازا یداخل یوربهره  ینکهبخش صنعت عالوه بر ا رشد

کره چررا    نشان می دهد ی دل ینشود. هم یکار م یمتقس یبرا  از امکانات یعیوس یفها با  طبخش یرسا

تواند یم یاانهکارخ یع. کالدور معتقد است که رشد در صنادانستکالدور بخش صنعت را موتور رشد 

  د.باش یرپذ)صادرات( با  نرخ رشد باال امکانی خارج یتقاضا یقاق  از طر

ی ایرران )برا سرطح تکنولروژی براال و      اکارخانره  یعصادرات و واردات صنا اثردر مقاله حاضر ابتدا 

برا اسرتفاده از    برر رشرد   (bو  aمجرزای )  یدر دو الگرو  (ISICی کد چهار رامر  54در  متوس  رو به باال

یررد.  گیاررار مر  بررسری  مرورد  ش  0931-0911 یدوره زمان یط(  GMM) یی پویاتابلو یهاروش داده

ای دست آوردن نتایج مطلوب  به بررسی اثر صادرات و واردات بر رشد صنایع کارخانههمچنین برای به

پرداختره   (bو  a)( در دو الگوی ISICی کد چهارام 14) یینمتوس  رو به پابا سطح تکنولوژی پایین و 

  2تخمین مورد استفاده ارار گرات. 5شد و  در مجموع  نتایج 

های مرورد اسرتفاده در تخمرین نررخ رشرد جمعیرت  میرزان انباشرت سررمایه  ارزش اارزوده و           داده

های مربرو  بره صرادرات و    شایان ذکر است که داده ای ایران است.صادرات و واردات صنایع کارخانه

انرد کره در مطالعره حاضرر بنرا بره لرزو         بندی شرده طبقه HSی براسا  کدهای اواردات صنایع کارخانه

                                                 
1. Kaldor 

 یعصرنا  ی( بررا bو a) یالگوهرا  ینتخمر ای با سطح تکنولوژی براالی ایرران    ( برای صنایع کارخانهbو aتخمین الگوهای ). 2

 .یرانا پایین یبا سطح تکنولوژ یاکارخانه
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در سرطوح  است کره   آنمطالعه در  ینا یتاهماند. تبدی  شده چهار رامی ISICبه کدهای  HSکدهای 

شود که تأثیر صادرات بر رشد با حضور واردات چگونه است و اینکه کدا  مشخص  مختلف تکنولوژی

-یاسرت س یرین مطالعه تع ینهدف اکنند. تری را در رشد ایفا میواردات( نقش اساسیی  )صادرات یا 

 یبره رشرد ااتصراد    یابیبره منورور دسرت    ییهرا یاسرت س ینکره چنر   یاست  به طرور  یخارج یتجار یها

  .وااع گردد مفید یداربلندمدت و  پا

 یو تکنولروژ  یینپرا  یبا تکنولروژ  یاکارخانهدر این مطالعه  جهت اختصار  به جای کاربرد صنایع 

برا   یاع کارخانره یصرنا   و به جرای کراربرد   «یینپا یبا تکنولوژ یاکارخانهصنایع »یین از متوس  رو به پا

 شود.استفاده می «باال یبا تکنولوژ یاع کارخانهیصنا»از  متوس  رو به باال یباال و تکنولوژ یتکنولوژ

 

 تحقیق ادبیاتارتباط بین رشد صادرات و رشد اقتصادی در . 1

 . ادبیات نظری1-2

. گرردد یبرم یکاردو و ر یتو رشد صادرات  به دوران اسم یمربو  به ارتبا  رشد ااتصادمطالعات  یخچهتار

کنرد کره در آن کراال    وارد تجرارت مری   هر کشرور کراالیی را    ی کالس یتجارت خارج یهایهاسا  نوربر

   باشد. یددر تول یصهمراه با ارائه تخصدارای مزیت نسبی 

 نورر  . با توجه بره انددادهصاددانان مورد انتقاد ارار تاز اا یاریبس را ی کالس یتجارت خارج یهنور

 یکره مر   یرر اق یدر کشرورها  یرژه بره و  یست ن یاپو ی و شرا یتمطابق با وااع یهنور ینااتصاددانان  ا ینا

 ینا (.0310  0ین)سر هستند یهاولکشورها دالل صادرات مواد  ینا یابند  چرا کهخواهند به توسعه دست 

طور .  همانیستدر حال توسعه ن یموتور رشد مربو  به کشورها یمفهو  است که تجارت خارج ینبد

کانرادا    همچون یینقش موتور رشد را در کشورها ی( ادعا کرد که تجارت خارج0343) 2که نورک 

رشرد  وجود  یوااع ی (  دل0311) 9یز. کراوه استنوزدهم به عهده گرات ۀدر ده یامتحده و استرال یاالتا

کررد   یران ( ب0390) 5یرینکرا کرا  .دانست یغن یعیمنابع طبرا  کشورها یندر ا یتجارت خارج یقاز طر

اسرتفاده   شانیداخل یمواجه شدن با تقاضاپ  از اق   را شانیعیدر حال توسعه منابع طب یکه کشورها

 دهند. یصصادرات تخص بهرا   یزبخش ناچ ی توانند میکنند و آنها اق  یم

                                                 
1. Serin 

2. Nurkse 

3. Kravis 

4. Cairncross 
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 یتجرارت خرارج   رشرد ازاینرده  اثرر   بر  است یتبه دوران آدا  اسمکه مربو    یرشد داخل یهنور

کره در   ییکشرورها  ( مطرح کردند0331) 0گروسمن و هلسمن این نوریه طراداران  یان. در مدارد یدتاک

 اند.با رشد داخلی مواجهکنند ی استفاده میالملل یناطالعات ب یزسرر از یتجارت خارج

شرده اسرت  گروسرمن و     یو رشد بررسر  یتجارت خارج ینکه در آن ارتبا  ب یگریدر مطالعه د

 یرت همرراه مز  یااتصراد داخلر   ی رشد  یروین  و توسعه یقکنند که بخش تحق ی( ادعا م0331) هلسمن

به خواهند بود درحال توسعه اادر  ی  کشورهایتجار یبا آزادساز آنها کند. به گفته یرا اراهم م ینسب

  دست یابند ژی( با استفاده از مفهو  انتقال تکنولوی)اطالعات بور  و سها  جهانی اطالعات یهاشوک

 .آورندیدست مهب یآنها حداکثر سود را از آزادساز یت در نها  و

مشابه دارنرد)مث    یکه تکنولوژ ییر رشد در کشورهاب یر ادغا  ااتصادیثتأ( 0330) 2و رومر یورار

از آن است که اگر ادغا  ااتصاد منجر  یحاک یجارار دادند. نتا ی( را مورد بررسیشمال یکایاروپا و آمر

( را یکسارچگیادغا ) ینشود  ا -مشابه  یااتگیسطوح توسعهبا  –در دو ااتصاد متفاوت ده ازاینده به باز

  نررخ رشرد   چنانچه به وضوح منجر به گسترش بازار شرود بنابراین  ادغا   .یردگیموتور رشد به عهده م

 دهد.بلندمدت را اازایش می

( مطرح کرد که کشورهایی که در تجارت مشرول هستند  از آنجا که در مدل مزیت 0330) 9یانگ

نسبی وجود دارد  کشورهای توسعه یااته در کاالهای با تکنولوژی باال و کشورهای درحرال توسرعه در   

یابنرد. همچنرین  اررد شرده اسرت کره در مردل  تولیرد برا          تکنولروژی پرایین تخصرص مری    کاالهای با 

رشرد را در    تجرارت آزاد رو  از ایرن  شرود  سرریع ترر مری    5تکنولوژی باال منجر به یادگیری حین عمر  

 .دهدیدر حال توسعه کاهش م یر کشورهادو  یشاازا یااتهتوسعه یکشورها

 در شده یجادا یو آثار خارج یدهد تجارت خارجیکه نشان م را ارائه داد ی(  مدل0331) 4انگوچ

-یمر  یشدر حال توسرعه  اارزا   یدر کشورها یعم   سهم خود را نسبت به رشد ااتصاد ینح یادگیری

  هرر  صرادرات و واردات  ینکهاول ا ند:کیم یدکأت یبر دو نکته بحران (0330) به طوری که یانگدهد. 

ع الز  است اما یرشد سر یبرا یگسترش تجارت خارج ینکهمهم هستند؛ دو  ا یرشد ااتصاد یبرا دو 

 یدصادر شده با یکاالها کشورها  ژیاز توسعه تکنولو یناناطم یکه برا معتقد است وی. ی نیستنه کاا

( بیان کرد کره یرادگیری یر  کشرور را بره تولیرد       0331همچنین  چوانگ )د. نباش یندهازا -یتکنولوژ

                                                 
1. Grossman and Helpman 

2. Rivera-Batiz and Romer 

3. Young 

4. Learning by doing 

5. Chuang 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 22

https://qjerp.ir/article-1-857-fa.html


   33    در ایران ایصادرات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه

سازد. صادرات کاالهای معتبر منجر به وادار خواهد کرد  و صادرات کاالها را معتبر می کاالهای جدید

های شود و  سرانجا   صادرات منجر به خلق تقاضا برای تکنولوژیها و تجارب جدید میجذب توانایی

ابرت  اثر  به نوبره خرود  را   ینا شود که برای اازایش کیفیت تکنولوژی ملی سودمند هستند.جدیدی می

-یمر  یعرا تسر یاز لحاظ تکنولوژ یااتهتوسعه یواردات کاالها یبرا یازدهد و نیم یشالمل  را اازاینب

 یر  و تحل یره تجز یجسرازد. براسرا  نترا   یرا کارآمد و مناسب مر  یاکارخانه یعکه صنا یبخشد  به طور

-0391 یدوره زمران  یکشرور طر   11در   تجارت بر رشد یادگیریاثر یبررس از( 2112انگ )وچ یمقطع

کشرورها   یتوسعه تکنولوژ ینکاالها و تفاوت ب یفیتبه ک یندارا ینتحقق اتوان دریاات که می   0314

  ینآموزنرده هسرتند. عرالوه بررا     یشرتر آن است کره کاالهرا ب   یلشدارد. دل یشان بستگیتجار یو شرکا

 را خواهند داشت. یادگیری ثرا ینتریعاز شرکا  سر یکیتکنولوژ یهایتظرا ینباالتر

 یکاالهرا  یدباال و تول یبا تکنولوژ یکاالها ید( ارد کرد که دو نوع کشور با تول0311) 0لوکا 

در  ینیو نررخ جانشر   یانسران  یهنررخ سررما   یند که نسبت بر کر یدکأت یوجود دارد. و یینپا یبا تکنولوژ

چنانچره   ین براالتر اسرت. بنرابرا     نییپرا  یبا تکنولوژ ینسبت به کاالها  باال یبا تکنولوژ یمورد کاالها

برا   ینسربت بره کاالهرا    کاالهرا  ینر صادرات ایثتأ  یابندباال تخصص  یبا تکنولوژ یکشورها در کاالها

 خواهد بود. یشترر رشد بیین بپا ژیتکنولو

 2یالمفالوسر  رامردل   یرن ا صادرات وجرود دارد. به رهبری رشد  یهاالگور رشد در باثر صادرات  

. 4(0331:202)گاندولفو   اندتوسعه داده ( 0314) 5یرلوال( و ت0311) (  کالدور0392) 9بکرمن ( 0399)

تفراوت در   نتیجره را در  «صرادرات  یرهبرر بره  رشرد  » یره است کره نور  یااتصاددانان یناز اول المفالوسی

 هسر صادرات به  یرهبربه رشد  ی داد. در مدل المفالوس یشنهادپ یغرب ییاروپا یعملکرد رشد کشورها

-یرین عام  تع ی کننده تقاضا  ییناز عوام  تع یکیبه عنوان   نرخ رشد صادرات .0 معنادار است: ی دل

 یرت اهم یشرترین ب. 9 .مسرتلز  واردات اسرت   صرادرات  رشد .2است.  یگذاریهکننده ااب  توجه از سرما

را  یمشرابه  یردگاه دنیرز   کرمناست. ب یا ااتصاد مق یابیدست یبرا ینیبه منوور کارآار یخارج یتقاضا

یشرتر   و راابرت ب  یشرتر ب یصرادرات  یتقاضادر صورت از تقاضاست.  ی. صادرات بخش مهمکندیم یانب

 (.523:0335  9یرلوالو ت ین)م  کابدارد  رشد یروی و تقاضا اثر مثبت یگذاریهسرما یسطح باال

                                                 
1. Lucas 

2. Lamfalussy 

3. Lamfalussy 

4. Thirlwall 

5. Gandolfo 

6. McCombie and Thirlwall 
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-یعتر در بخش صنعت به نرخ رشد سرر  یعنرخ رشد سر. 0کند: یم یاانون رشد را معراچهار کالدور 

منجرر بره    یاکارخانه یعصنا یددر تول تریعنرخ رشد سر. 2. شودمنجر می یتر در محصوالت ناخالص داخل

 یرا  نسربت بره مق    برازده  یشبا توجه به  اازا ی اکارخانه یعکار صنا یروین یورتر در بهرهیعنرخ رشد سر

تر یعرشد سر. 5 .نامحدود استکار  یرویتوس  عرضه ن یاکارخانه یعصنا یدنرخ رشد در تول . 9شود. یم

 (.4-5: 2113  0ر)بلک شودیبلندمدت م یدر صادرات منجر به رشد ااتصاد

از عرضره   ییهرا ( گونره 0313) یرروال مشرهور اسرت. ت   یرلوالبه اانون تتحقیق  یاتر ادبد مدل رشد

 یجه در نت  ها وگونه ینکه ا معتقد استداد. او  یحمختلف را توض یکشورها یاندر م یور  و بهرهوامع

مبادلره   ازناشی رشد ااتصاد  یروال ت اانونکشورهاست. بر اسا   یاناز تقاضا م یتنوع در نرخ رشد  ناش

ترراز  »ارانون   ینا ی  دل ینواردات و صادرات محدود شده است. به هم یتوس  کشش درآمدخارجی 

برا   یداخلر  یرشد تقاضرا  یرلوالبراسا  اانون ت ین شود. بنابرایم یدهنام «رشد محدودشده یهاپرداخت

ترراز   یرت  شود. در نهایکشور م یهاپرداخت ترازدر  یتمحدود ی واردات منجر به  یشتوجه به اازا

ها   تنهرا  از تراز پرداخت یمال ینطور که تامر رشد خواهد داشت. همانبمحدودکننده  یها اثرپرداخت

مردت از  در کوتراه  هرا از  تراز پرداخت یمال ینمأاست. ت یرپذامکان  مدتیصادرات در طوالن یقاز طر

  .یردگیصورت م یهحرکت سرما یقطر

 یکردند که رشد ااتصراد توسر  کشرش درآمرد     یانبیرلوال ( در اانون ت0312) ینو حس یروالت    

 یر  صرادرات در   ترر ی برزر  مرد کشرش درآ  ی شود. به عبارتیم یینواردات و  صادرات تع یتقاضا

 یهمراه با رشرد ااتصراد   یگر دارد. از طرف دبه همراه را  یتریعسر یرشد ااتصاد ی کشور  به طور کل

 ند.کیات عملکرد رشد کشور را محدود مدوار یکشش درآمد زهدر کشور  اندا

 

 . ادبیات تجربی1-1

پرردازان و  یره از نور یاریتوجره بسر   که است یاز موضوعات مهمیر مسئله رشد ااتصادی دو دهه اخ یط

 داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.ااتصاددانان 

در ادبیات تجربی  تعدادی مطالعات خارجی وجود دارد کره بره بررسری اثرر صرادرات روی رشرد       

انرد  بره طروری کره آن را ارضریه رشرد بره رهبرری         کشورهای انفرادی و گروهی از کشرورها پرداختره  

  0نامند. ارتبا  بین رشد و صادرات بر حسب نا  نویسنده  مدل  متریرها و نتایج در جدول صادرات می

   برحسب کشورهای انفرادی آورده شده است.2برحسب گروهی از کشورها  و جدول 

                                                 
1. Blecke 
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دهد  مطالعات اندکی وجود دارد که ارضیه رشد به رهبری صادرات را هم نشان می 0چنانچه جدول 

ای مرورد  هایی از صنایع کارخانهای و هم براسا  صادرات زیربخشصنایع کارخانه براسا  صادرات ک 

صرادرات   یبه بررسر FMOLS مدل با استفاده از  یامقاله در( 2119) 0آال  اند. برای مثال بررسی ارار داده

-از داده آال پرداخت.  ینالت یکایدو کشور آمر یو رشد ااتصادی ایهسرما یواردات کاالها ی اکارخانه

 یبررا    0331-0344 یدوره زمران  یهرا و از داده یر  کشرور مکز  یبررا    0331-0343 یدوره زمران  یها

ای بر روی رشرد  وجود اثر معنادار واردات کاالهای سرمایهاز  یآنها حاک یجاستفاده نمود. نتا ی برز کشور

 است. لعه رد شدهدر این مطا صادرات یرشد به رهبر یهارضدر هر دو کشور است. بنابراین  

گیرد و بره  ای را در نور میهای صنایع کارخانهزیربخش (2114) 2و ورز یسماکارهمچنین  مطالعه 

پرردازد. نویسرندگان ایرن تحقیرق بره بررسری       ای و رشد مری بررسی ارتبا  بین صادرات صنایع کارخانه

و پایین نسبت به رشد تولیرد    ای با تکنولوژی باالهای کیفی بین صادرات صنایع کارخانهارضیه تفاوت

-0310یااتره  در دوره زمرانی   کشور در حال توسعه و توسرعه  54های تابلویی  برای از طریق روش داده

پرداختند. نتایج نشان دادند که صادرات صنایع با تکنولوژی باال اثر مثبرت و معنراداری را روی      0331

ای برا تکنولروژی پرایین یر  اثرر بری       نایع کارخانهتولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که صادرات ص

ای با تکنولوژی براال و پرایین   های کیفی بین صادرات صنایع کارخانهمعنی دارد. از طرای ارضیه تفاوت

 گیرد.ارار می تأییدمورد 

 یایی کشرور آسر   چهارتجارت و توسعه در  یالگوها یبه بررس یامقاله در( 2111) 9و ساهو یدیاپار

آنهرا صرادرات و    یجپرداختنرد. نترا   ییترابلو  یهرا با استفاده از روش داده   2112-0311 یزمان دوره در

 ی( به بررس2110) 5یمانابو اران و سل کند.یم تأییدرا  یاکارخانه یعصادرات صنا یرشد به رهبر یهارض

مقالره   ینمورد مطالعه در ا یپرداختند. کشورها یزمان یصادرات با استفاده از روش سر یرشد به رهبر

دهرد کره   ینشان مر  یجکه نتا ی. به طوری اسرائ یه ترک یران سودان  مصر  مراکش  ا یر عبارتند از الجزا

شرده اسرت و    تأیید یرسودان و الجزا یکشورها یبرا یارخانهکا یعصادرات صنا یرشد به رهبر یهارض

 کشورها رد شده است. یرسا یبرا یهارض ینا

ای کشرورهای انفررادی تمرکرز دارد.    بر ک  صادرات صنایع کارخانره  2مربو  به جدول مطالعات 

انرد  ای مرورد آزمرون اررار داده   مطالعاتی که ارضیه رشد به رهبری صادرات را بر حسب صنایع کارخانه

                                                 
1. Allam 

2. Cuaresma and Wörz 

3. Parida and Sahoo 

4. Abu-Qarn and Suleiman 
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(. بررای  2111) 9( و کاوشی  و کلین2114) 2(  هرزر و سیلیورستونز2111) 0عبارتند از کورت و ترزی

گذاری و ای به بررسی رشد صادرات  ثبات صادرات  سرمایه( در مقاله2111نه کاوشی   و کلین )نمو

  پرداختنرد.  2119-0313های سری زمانی کشور هند  طی دوره زمرانی  رشد ااتصادی با استفاده از داده

طالعرات  ای اسرت. بررخالف م  نتایج آنها حاکی از ابول ارضیه رشد به رهبری صادرات صنایع کارخانره 

 ( رد ارضیه را نشان داده است. 2119( و اکبر و ااتیما )2114باال  نتایج مطالعات کاراگ  و سرل )
 

 . ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی )بر حسب گروهی از کشورها(4جدول 
 

 کشورها نویسنده

دوره 

زمانی)داده 

 های سالیانه(

 نتایج متریرهای مستق  متریروابسته مدل

پررررررارادا و  

سررررررررراهو 

(2111) 

کشررررررررور  5

 )هنرد   آسیایی

پاکسرررررررتان  

 برررررنگالدش 

 سریالنکا(

داده هررررای  0311-2112

 تابلویی

تولیرررررد ناخرررررالص  

داخلرررررری  تولیررررررد 

ناخرالص داخلری غیررر   

 از صادرات

تشررررکی  سرررررمایه ثابررررت  

های آموزشی ناخالص  هزینه

و سررررررررررالمتی  واردات و 

ای صادرات صرنایع کارخانره  

 ایران  ک  صادرات.

شد ارضیه ر تأیید

بررررره رهبرررررری  

صادرات صرنایع  

 کارخانه ای

کاریسرررما و 

  ورز

(2114) 

کشررررررور  54

درحال توسرعه  

 و توسعه یااته

 یداده هررررا 0310-0331

 ییتابلو

نررررخ رشرررد تولیرررد   

 ناخالص داخلی

سهم سرمایه گذاری در تولیرد  

ناخررالص داخلرری  نرررخ رشررد  

جمعیت  سهم صادرات صنایع 

ای در تولیرد ناخرالص   کارخانه

صرادرات غیرر از    داخلی  سهم

ای در تولیررد صررنایع کارخانرره 

 ناخالص داخلی

رشد  یهارض تأیید

 یبررررره رهبرررررر 

 یعصادرات صرنا 

 یاکارخانه

  آال 

(2119) 

  مکزیرررررر  

 برزی 

 مکزیرررررررر 

(0343-

  (  برزیرر 0331

(0344-0331) 

داده هررررای 

 سری زمانی

  ناخرررررالص  تولیرررررد

 داخلی

ذخیره سرمایه  اشترال نیرروی  

کررررار  صررررادرات صررررنایع 

ای  واردات کاالهای کارخانه

 ای.سرمایه

رشررد  یهارضرررد 

 یبررررره رهبرررررر 

 یعصادرات صرنا 

 یکارخانه ا

 یقتحقمحاسبات  :أخذم

  

                                                 
1. Kurt and Terzi 

2. Herzer, Lehmann and Siliverstovs 

3. Kaushik, Arbenser and Klein 
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 . ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی )بر حسب کشورهای انفرادی(1جدول 
 

 نتایج متریر مستق  متریر وابسته مدل دوره زمانی کشور نویسنده

کرررررررورت و 

 (2111) ترزی

نرخ رشد تولیرد   سری زمانی 2119-0313 ترکیه

 ناخالص داخلی

صرررادرات  ترییرررر صرررادرات   

 گذاریسرمایه

رشررد  یهارضرر تأییررد

 صادرات یبه رهبر

 و کاوشرررری  

 (2111) کلین

 یرد نرخ رشد تول سری زمانی 2114-0310 هند

 یناخالص داخل

صررررادرات و واردات صررررنایع 

 وری  ای  شاخص بهرهکارخانه

رشررد  یهارضرر تأییررد

 صادرات یبه رهبر

کررررراراگول و 

 (2114) سرل

تولیررد ناخررالص  سری زمانی 2112-0344 ترکیه

 ملی

رشررد برره  یهارضرررد  صادرات

 صادرات یرهبر

 اکبررر و ااتیمررا 

(2119) 

ناخررالص  یرردتول سری زمانی 0331-0314 پاکستان

 یداخل

 یهصرررادرات  واردات  سررررما 

 یمصرف انرژ ی گذار

رشررد برره  یهرد ارضرر

 صادرات یرهبر

هررررررررررزر و 

 سیلیورسررررتوز

(2114) 

ناخررالص  یرردتول سری زمانی   0391-2111 

 یداخل

ذخیررره سرررمایه  نیررروی کررار   

ای  واردات کاالهررای سرررمایه 

ای  صررررررادرات کارخانرررررره 

 )عمده( صادرات اولیه

رشررد  یهارضرر تأییررد

 صادرات یبه رهبر

 یقتحق محاسبات :أخذم

 

انرد  مروارد زیرر    وری پرداختره صادرات بر رشرد و بهرره   از جمله مطالعات داخلی که به بررسی اثر

 شایان ذکر است:

-ای به بررسی تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهره(  طی مقاله0911طیبی و همکارانش )

پرداختند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت متریرر   OICوری عوام  تولید و رشد ااتصادی در کشورهای عضو 

و متریر صادرات است. همچنین  اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سررمایه انسرانی نیرز ترأثیر     سرمایه انسانی 

وری عوامر  تولیرد و رشرد ااتصرادی کشرورهای مرورد مطالعره داشرته اسرت.          مثبت و معناداری بر بهره

وری و رشرد ااتصرادی  در دوره زمرانی    ( به بررسی نقرش صرادرات در بهرره   0930کمیجانی و حاجی )

  برای ایران در االب دو مدل پرداختند. در مدل اول  عالوه بر نیروی کرار و سررمایه از   ش0991-0913

صادرات  مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهادهای مؤثر در اراینرد تولیرد اسرتفاده کردنرد. در     

 شرود کره هریر  از ایرن دو بخرش     مدل دو   ااتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکی  مری 

ای است. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد ااتصادی دارای تابع تولید جداگانه

( به بررسی تأثیر صادرات خدمات انی و مهندسی بر رشد ااتصادی پرداخت. 0910وجود دارد. توایقی )

مردل اول  ار داد. وی رابطه میان رشد صادرات و رشد ااتصادی را در دو مدل جداگانه مورد تخمین ارر 

برا   ش 0919-13با استفاده از آمارهای ساالنه و مردل دو  بررای دوره    ش0991-11های برای دوره سال
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بررداری  استفاده از آمارهای اصلی مورد آزمون ارار گراته است. برای آزمون از مردل خرود همبسرتگی   

یرنفتری و صرادرات خردمات    نتایج در هر دو مدل حاکی از این است که صادرات غ استفاده شده است.

 گذارد.ثیر مثبتی بر رشد ااتصادی بر جای میأانی و مهندسی ت

 

 هایافتهو  یاقتصادسنج . الگوی3

مری شرود و در   ارائره   در تخمرین  مورد استفاده یهااطالعات مربو  به مجموعه داده   ابتدابخش ینادر 

یج الگوهرا  نترا  و  در پایان  به تحلیر   و برآورد الگوهای ااتصادسنجی مدلبخش دو  و سو  به تصریح 

 شود.پرداخته می

 

 ها. داده3-2

  اثر  a یالگو ین. ابتدا  در تخماستفاده می شود ینتخم برای (a  b)متفاوت یدو الگو از مطالعه یندر ا

 یعصرنا  ردات. سرس   وا یردگیبر رشد مورد آزمون ارار م باال یبا تکنولوژ یاکارخانه یعصنا صادرات

 یریرشرد و تأثیرپرذ   یشرود و اثرر واردات رو  یاضرااه مر     a یبراال بره الگرو    یبا تکنولروژ  یاکارخانه

مرورد  زمرانی    و همران دوره  ایهمران صرنایع کارخانره    یبرا  b یحضور واردات  در الگوبا صادرات 

ای برا  هرای صرنایع کارخانره   بره منورور انجرا  مراحر  تخمرین از مجموعره داده      . یررد گیاررار مر   یابیارز

ای بررا هررای صررنایع کارخانرره( و از مجموعرره دادهISICکررد چهررار رامرری  54تکنولرروژی برراالی  ایررران )

علرت  شرود.  ش اسرتفاده مری  0931-0911چهار رامی( طی دوره زمرانی   ISICکد  14تکنولوژی پایین )

 هرای بخشیرر ز بررسری از مطالعرات بره    یکمر  داست که تعردا   ینا یاکارخانه یعخاب صادرات صنانتا

 یمنجر بره آثرار خرارج   تواند می یاکارخانه یعکه صادرات صنا یاند به طورپرداخته یاکارخانه یعصنا

 یشود رشد ااتصاد ییناست که تع ینا یاکارخانه یعواردات صنا یریکارگهدر ااتصاد شود. علت ب یاپو

صرادرات و   یناز بر  ینکره ا یاواردات و  یااز صادرات است  یناش یبا سطوح مختلف تکنولوژ یعدر صنا

  بر رشد دارند. یتراثر بزر  ی کدا   یاکارخانه یعواردات صنا

صرادرات   نیروی کار  یه سرما ارزش اازوده  موجودیشام   این مقاله مورد استفاده در  یهایرمتر

 (GDP) یناخالص وااعر  یدوابسته تولمتریر  است. و پایین باال یبا تکنولوژ یاکارخانه یعصنا  و واردات

برا   یاکارخانره  یع(  صادرات صرنا POP)نیروی کار (  INV) موجودی سرمایهمستق  شام   یرهایو متر

 یع(  واردات صررناLTX) یینپررا نولرروژیبررا تک یاکارخانرره یع(  صررادرات صررناHTXبرراال ) یتکنولرروژ

از  (  هسرتند. LTI) یینپرا  یبرا تکنولروژ   یاکارخانه یع(  واردات صناHTIباال ) یبا تکنولوژ یاکارخانه
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نور تئوریکی کلیه متریرها در این الگوها دارای ترأثیر مثبرت برر تولیرد ناخرالص داخلری هسرتند و کلیره         

 اند.متریرها در الگوها به صورت لگاریتمی استفاده شده

و  یراناز مرکز آمار ا یرانا یاکارخانه یعمربو  به سطح صنا یها ذکر است که دادهشایان 

 کاز اداره گمر  یرانا ایی صنایع کارخانهتجار یواردات شرکا صادرات و مربو  به یها داده

 یوااعش 0919براسا  سال پایه استفاده شده  یهاشده است. همه داده یهته یرانا یاسالم یجمهور

در   رویناز ا .اندمنتشر شده HSبراسا  کد  واردات و صادرات یها داده. درخور ذکر است که هستند

  .0گردد ی تبد یرام چهار ISICبه  HS یها مقاله بر حسب موضوع الز  است داده نیا

مطالعه   یناند. در اشده ی با توجه به شدت تکتولوژ  گروه چهاربه تقسیم  یع  صنا(9)در جدول 

 یعصنا اند وباال ارار گراته یبا تکنولوژِ یعصنا یبندمتوس  به باال جزو طبقه ی باال وبا تکنولوژِ یعصنا

 اند.ارار گراته یینپا یبا تکنولوژ یعصنا یبندجزو طبقه یین متوس  رو به پاپایین و  یبا تکنولوژ

ای ایران  براسا  تقسیم همچنین معیار مورد استفاده برای سنجش شدت تکنولوژی در صنایع کارخانه

به سه دسته ساده    صنایع OECD (2007)بندی و طبقه  LALL. براسا  معیار2است  LALLبندی 

بندی صنایع را به توان تقسیمشوند. بر این اسا  و مطابق جدول زیر  میمتوس  و پیشراته تقسیم می

 صورت ذی  در نور گرات:
 ای براساس سطح تکنولوژیبندی صنایع کارخانه. طبقه9دولج

 سطح تکنولوژی صنایع ISICکد 

 LOW صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 04

 LOW تنباکو توتون و محصوالت از 09
 LOW  ساخت منسوجات 01
 LOW  رتولید پوشاک وعم  آوردن و رنگ کردن پوست خزدا 01

 LOW دباغی و عم  آوردن چر  و ساخت کیف و چمدان و زین ویراق و تولید کفش 03
 LOW ساخت کاال از نی    -مبلمان  جزه محصوالت چوبی و چوب پنبه ب ولیدچوب وت 21
 LOW ساخت کاغذ ومحصوالت کاغذی 20
 LOW های ضب  شدهرسانه تکثیر چاپ و و انتشار 22
 Medium –LOW ایهای هستهنفت و سوخت های حاص  ازاراورده تولید ک  و 29

 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .انجا  شده است یرانا یو مطالعات بازرگان یپژوهشسسه ؤم در یالتتبد ینا. 0

 (.0913برای مطالعه بیشتر ن : عباسیان و همکاران) .2
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 Medium – High ساخت مواد ومحصوالت شیمیائی 25
 Medium – LOW پالستی  الستی  وپ محصوالت از 24
 Medium – LOW سایرمحصوالت کانی غیرالزی 29
 Medium – LOW ساخت الزات اساسی 21
 Medium – LOW محصوالت الزی اابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات 21
 Medium – High ساخت ماشین آالت وتجهیزات طبقه بندی نشده در جاهای دیگر 23
 High ماشین آالت اداری و حسابداری 91
 Medium – High های برای طبقه بندی نشده در جای دیگرماشین آالت ودستگاه 90
 High تولید رادیو  تلویزیون و وسای  ارتباطی و آپارات 92
 High های مچی و انواع دیگر ساعتساعت  دایق ابزار  اپتیکی  پزشکی ابزار 99
 Medium – High وسای  نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 95
 Medium – High تجهیزات حم  ونق  تولید سایر 94
 LOW طبقه بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان ومصنوعات  99

 0(2111) مأخذ: کریستف گریمپ و همکارش   

 
 تصریح الگوهای اقتصادسنجی  .3-1

بر رشد برای آزمون اثر صادرت و واردات  مقاله  یندر اهمان طور که در بخش اب  توضیح داده شد  

 یبه طورشود. میاستفاده  (a bمتفاوت )  یاز دو الگوای  با تکنولوژی باالی ایران( )صنایع کارخانه

 ست.استفاده از واردات صنایع با تکنولوژی باالالگو در  ین این دوکه تفاوت در تخم

    به صورت زیر است:aالگوی تخمینی 

0 1 2 3ln( ) ln( ) ln( ) ln( )it it it it itGDP INV POP HTX e       
                     (0)  

 الگو به صورت زیر تصریح می شود:  bدر حالت 

0 1 2 3 4ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )it it it it it itGDP INV POP HTX HTI e         
   (2)  

-براسا  مباحث بخش اب   برای تکمی  نتایج الز  است مراح  تخمین باال برای صنایع کارخانه

یران  ا یینپا یبا تکنولوژ یعصناای با تکنولوژی پایین در ایران انجا  تا آشکار شود. واردات یا صادرات 

ند رشد دارد. در این راستا تری را در ارایتأثیرگذارند و کدا  ی  نقش مهم تا چه اندازه بر رشد

شوند  با این تفاوت که در تخمین الگوهای زیر نسبت به به صورت زیر بیان می bو  aالگوهای 

 شود:ای با تکنولوژی پایین در ایران استفاده میهای مربو  به صنایع کارخانهالگوهای باال  از داده

                                                 
1. Christoph Grimpe and Wolfgang Sofka (2007) 
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0 1 2 3ln( ) ln( ) ln( ) ln( )it it it it itGDP INV POP LTX e                                  (9)  

(5        )0 1 2 3 4ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )it it it it it itGDP INV POP LTX LTI e            

 .  برآورد الگوها3-3

های مربو  به صادرات و واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صرنایع  الگو یح  به تصراب در بخش 

در سرمت راسرت   . با توجه به ماهیت مدل در ایرن تحقیرق کره وافره متریرر وابسرته       داخته شدپر ایکارخانه

 یرا روابر  پو رو  شود. از اینمعادالت وجود دارد  به منوور تخمین معادالت از مدل تلفیقی پویا استفاده می

 :شودیم یسازمدل یحی به صورت ذی توض یرهایمتر یاندار در موابسته وافه یربا حضور متر

  (4)i =1,…,N            t = 1,…,T                   
'

, 1it i t i it itGDP GDP X       

 اسکالر هستند و   و  itGDPدر رابطه باال  
'

itX    .معرف سایر متریرهای توضریحی مردل اسرت  

کنرد. بره عبرارتی تنهرا یر  عامر  موجرب        از مدل جزء  اخالل ی  طراه تبعیت می itبا ارد اینکه 

itهاست و آن الگوی اثرات ثابت است  و رابطهتفاوت مقطع i ite    شود که در آن برارار میi  و

it دار در وابسته وافه یرحضور متر ی به دو دل یخودهمبستگ در بین مقاطع مستق  از یکدیگرند. مسئله

وابسرته بره    یرر وافره متر گرردد.  یمقاطع آشکار م یننامتجان  ب یو اثرات مقطع یحیتوض یرهایمتر یانم

دار شردن و  خرود منجرر بره ترورش     یرن همبسرته اسرت و ا      ی جزء خطرا  یا یحیتوض یرمتر ی عنوان 

به صرورت سرریالی همبسرته نباشرد تخمرین          و حتی اگر  شودیم  OLS زننده ینناسازگار بودن تخم

دار خواهد بود )ابریشمی و تورشهای تلفیقی پویا نیز با ارد اثرات تصادای برای مدل داده GLSزننده 

دو روش حرداا  مربعرات دو   هرا  بررای رارع ایرن ناسرازگاری     (0330) آرالنرو و بانرد   (.0911همکاران  

نمودنرد. در روش حرداا  مربعرات دو     یشرنهاد را پ  (GMM) یااتره یمتعم یو روش گشتاورها یامرحله

 یجدر مردل  نترا   ینری ضررئب تخم  یران  وارشدن  بزر مورد استفاده و  ینوع ابزارها ی به دل یامرحله

رود کره تعرداد متریرهرای بررش     پان  پویا هنگامی به کار می GMMروش  .یدآیدست مه ب یناسازگار

هاسرت.  ( باشد  که در این مقاله تعداد صرنایع بیشرتر از تعرداد سرال    Tها )( بیشتر از تعداد سالNمقطعی )

از   برار  یناولر  ی(  بررا 0339)  0و همکرارانش  یکاسرل اسرت.   GMM ینروش تخم ینترمناسب ینبنابرا

ای و در مقالره  ردنرد کاسرتفاده   یرشرد ااتصراد   یهادر برآورد مدل یاپو ییتابلو یهاداده GMM روش

هرای رشرد مرورد    (  به طور تفصیلی  استفاده از این روش را در برآورد مردل 2110) 2بوند و همکارانش

                                                 
1. Caselli, et al. 

2.  Bond, et al 
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لحاظ نمودن ناهمسرانی ارردی و اطالعرات بیشرتر      روش  ینکاربرد ا یایاز جمله مزابررسی ارار دادند. 

آن  یجاست که نتا یمقطع یهایونموجود در رگرس یهادر مدل  حذف تورش یراع هم خط یاکاهش 

 .(0931 ی و محمد یری)ند خواهد بود  GMM باالتر در ییتر  با کارایقدا یهاینتخم

 مبانی نوری و ادبیات تجربی به صورت زیرر تصرریح شرد و     الگوی رشد با الها  از مطالعه یندر ا 

 تخمین زده شد. STATA اازار با استفاده از نر GMM یاز روش ااتصادسنجهای مذکور الگو

, , 1 , ,ln ln lni t i i t i i t i ty y x e      
                                         (9)  

  بره  GMMهرای  سرازگاری تخمرین زننرده   ( ارائه شده است. 4( و )5نتایج به دست آمده در جداول )

معتبر بودن ابزارهای به کار راته بستگی دارد. بررای آزمرون ایرن موضروع از آمرار پیشرنهاد شرده از سروی         

نا  دارد. براسرا  نترایج   « سارگان»شود. این آزمون استفاده می 0آرلونو و باند  بلندل و باند و آرلونو و باور

گونه ارتباطی میان اجزاء خطا و ابزارهرای  (  با رد ارضیه صفر هیچ4و ) (5حاص  از این آزمون در جدول )

 و این نشان دهنده معتبر بودن متریرهای ابزاری به کار گراته شده است. به کار گراته شده وجود ندارد
 ای با تکنولوژی باالی ایرانهای صنایع کارخانه(، زیربخشbو  aالگوی ) ینحاصل از تخم یجنتا. 7جدول 

 (GMMهای تابلویی پویا)رویکرد دادهبا استفاده از 

 a-(high-tec) b-(high-tec) متریر

LY (-1) 
914/1 

(10111) 

219/1 

(10111) 

HTX )لگاریتم صادرات( 
113/1 

(15/1) 

111/1 

(10111) 

HTI واردات( یتم)لگار ........................... 
125/1- 

(151/1) 

POP )لگاریتم نیروی کار( 
115/1 

(10122) 

143/1 

(10111) 

INV )لگاریتم موجودی سرمایه( 
099/1 

(10111) 

013/1 

(10111) 

C 
139/9- 

(10111) 

013/9- 

(10111) 

Sargan-test 49/1 90/1 

 تحقیق مأخذ: محاسبات       

                                                 
1. Blundell & Bond, Arellano & Bond, Arellano & Bover 
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 یرانادر  ی پایینبا تکنولوژ یکارخانه ا یعصناهای زیر بخش-(bو  a)الگوی  ینحاصل از تخم یجنتا. 9جدول 
 

 a-(low-tec) b-(low-tec) متریر

LY(-1) 
434/1 

(10111) 

590/1 

(10111) 

LTX )لگاریتم صادرات( 
913/1 

(10149) 

252/1 

(93/1) 

LTI واردات( یتم)لگار ........................... 
019/1 

(111/1) 

 POP)لگاریتم نیروی کار( 
29/1 

(10122) 

915/1 

(10114) 

INV  موجودی سرمایه()لگاریتم 
915/1 

(10111) 

999/1 

(10111) 

C 
139/9- 

(10111) 

013/9- 

(10111) 

Sargan-test 9/1 99/1 

 0تحقیقمحاسبات : أخذم

 

 ها. تجزیه و تحلیل یافته3-3

 

  
 یبراساس سطوح مختلف تکنولوژ یرانادر  یاکارخانه یعدرصد صادرات صنا .4 نمودار

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .است P-VALUE گریانب پرانتز داخ  اعداد . 0

9% 
22% 

1% 

95% 

% 

LTX

LTI

HTX

HTI
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ای ایران با تکنولوژی باال و پایین از نمودار باال مربو  به درصد صادرات و واردات صنایع کارخانه

ش است. این نمودار بیانگر این اسرت کره میرزان    0931-0911های ک  حجم تجارت این صنایع در سال

%  واردات با تکنولوژی باال 9%   صادرات با تکنولوژی پایین حدود 1صادرات با تکنولوژی باال حدود 

واردات مربو  بره واردات  % است. در ایران بیشترین میزان 22% و واردات با تکنولوژی پایین 99حدود 

و بیشترین صادرات مربو  به صادرات صنایع با تکنولوژی باالست و  همچنین    باال یبا تکنولوژ صنایع

 میزان صادرات در برابر واردات کمتر بوده است.

 
 (  باال در ایران تکنولوژی ای باصنایع کارخانه) bو a . تحلیل نتایج الگوی 3-3-2

یرااتگی بررای کشرورهای در حرال     توسرعه صادرات صنایع تکنولوژی باال محرک اوی برای اارزایش رشرد و   

( حراکی از آن اسرت کره متریرر صرادرات صرنایع برا        a( در سرتون ) 5توسعه است. به طوری که نتایج جدول )

ای هرای صرنایع کارخانره   داری بر رشد زیرربخش های مورد بررسی  تأثیر مثبت و معنیتکنولوژی باال  در سال

 اند.داری بر رشد داشتهمایه اثر مثبت و معنیایران و  همچنین  نیروی کار و موجودی سر

شرود. هردف از     متریر واردات صنایع با تکنولوژی باال اضرااه مری   a(  به  الگوی 2-9طبق بخش )

این است که  در صنایع کارخانه ای برا تکنولروژی براال     b ی تخمینیالگو متریر واردات به کردناضااه 

واردات یا صادرات با تکنولوژی باال  تأثیرگذاری بیشتری بر مشخص گردد که کدا  ی  از متریرهای 

اند. نتایج حاص  از تخمرین الگروی جدیرد در    دوره مورد مطالعه داشتهدر ای ایران رشد صنایع کارخانه

  حاکی از آن است که متریرهای نیروی کار  موجودی سررمایه هرر دو برر رشرد     b( در ستون 5جدول )

  b الگروی  تخمرین  داری دارنرد  همچنرین در  ولوژی براال ترأثیر مثبرت و معنری    صنایع کارخانه ای با تکن

ضرریب متریرر واردات صرنایع     و تأثیرگذار بروده  رشد بر واردات با ضریب باالتری حضور در صادرات

 است. شده منفی باال تکنولوژی با ایکارخانه

مربو  به  را رشد بر باال تکنولوژی با ایکارخانه صنایع واردات منفی اثر  (0331) چوانگ

. یابند دست مشخص یااتگی توسعه از سطحی به اندنبوده اادر که داندمی ایتوسعه حال در کشورهای

 واردات و باال تکنولوژی کاالهای صادرات با توانندمی را رااهشان توسعه  اولیه مراح  در  کشورها

 یابند؛ دست یااتگی توسعه از سطح مشخصی به  اینکه تا دهند اازایش پایین تکنولوژی با کاالهای

 باال تکنولوژی با کاالهای واردات برای تقاضا یابند می دست یااتگیتوسعه از سطحی به که زمانی

نیااته توسعه و توسعه حال در کشورهای به باال تکنولوژی با کاالهای واردات بنابراین . یابدمی اازایش

رو  یکی از دالی  از این. دهدمی ارار تأثیر تحت منفی طورهب  را رشد عملکرد در مراح  اولیه رشد 

 یدو تحت نفوذ بودن تول یوابستگتوان (  را می5) ات با تکنولوژی باال در جدولدرضریب منفی وا
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ی  کشور درحال توسعه که  زیراو درحال توسعه بودن ایران مرتب  ساخت   0رویه یبه  واردات ب یداخل

در جذب   )سطح تکنولوژیکی و سرمایه انسانی( متناسب با تکنولوژی برتر نیست  مسلماً هایشزیر ساخت

االهای رایب و اازایش رشد ااتصادی چندان مواق نخواهد بود. کانتقال و انتشار تکنولوژی برتر نهفته در 

عه  در صنایع طی دوره مورد مطال  کند(  با بیان چوانگ تطبیق دارد و بیان می5) در مجموع نتایج جدول

 ر رشد ااتصادی داشته است.دای ایران  صادرات با تکنولوژی باال نقش اساسی کارخانه

 
 ایران(در پایین  تکنولوژی با ایصنایع کارخانه) bو a  تحلیل نتایج الگوی .3-3-1

  ایرران ای های صنایع کارخانره ( برای زیربخشbو  aیج حاص  از تخمین الگوی )نتا(  بیانگر 4) جدول

دار سه متریر صادرات    اثر مثبت و معنی aاست. نتایج الگوی   با تکنولوژی پایین و متوس  رو به پایین

-0911های در طی سال  نیروی کار و موجودی سرمایه را بر رشد صنایع کارخانه ای با تکنولوژی پایین

 دهد. نشان می ش 0931

برا تکنولروژی پرایین برا حضرور واردات برر رشرد         (  به بررسی اثر صادرات4) در جدول bالگوی 

پرداخته است. در تخمین جدید اثر متریرهای نیروی کار و موجودی سرمایه بر رشد مثبت شده و متریرر  

-های جدول نشان مری داری بر رشد داشته است ولی یااته( اثر مثبت و معنی0119/1واردات با ضریب )

 های مورد مطالعه بی معنی شده است.پایین بر رشد در سالدهد که اثر صادرات صنایع با تکنولوژی 

 

  
 باال یبا تکنولوژ یرانا یاکارخانه یعدرصد صادرات و واردات صنا .1نمودار

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  واردات با تکنولوژی باال نسبت به صادرات با تکنولوژی باالبیانگر حجم باالی پایان مقاله  ارائه شده در   (9دار )نمو . 0

از جمله این عوام  را  ؛نندکارائه میرویه واردات برای حجم بی کارشناسان تفاسیر متعددی را طی دوره مورد مطالعه  است. 

  .اندکردهوری عنوان به تکنولوژی روز و کاهش بهرهنداشتن بودن صنعت  دسترسی نراابتی 
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% را واردات و کمتر از 13یین  حدود پای ژِبا تکنولو یعاز ک  تجارت مربو  به صنانمودار باال در 

 b % را صادرات به خود اختصاص داده است. واتری واردات صرنایع برا تکنولروژی پرایین بره الگروی       20

صرادرات  دهد که حجم باالی واردات صنایع با تکنولوژی پایین نسبت بره  شود نتایج نشان میاضااه می

برا سراختار سرنتی      ای ی  کشور در حال توسعهآن توانسته است به رشد و توسعه یااتن صنایع کارخانه

معنری  کم  کند  ولی در حضور متریر واردات  اثر صادرات صنایع با تکنولوژی پرایین بری    مث  ایران

 ۀی کشور در حال توسعاشود و نقش مهم واردات صنایع با تکنولوژی پایین در رشد صنایع کارخانهمی

(  مبنی بر اینکه کشورهای درحال توسعه در مراح  اولیره  0331) گردد. تجربه چوانگایران آشکار می

کند. همچنین ید میأیرشد خود باید به واردات کاالهای با تکنولوژی پایین بسردازند  نتایج این مقاله را ت

ی هرا تحقیرق و توسرعه در گسرترش صرنایع  بنگراه     رغرم اهمیرت بسریار براالی     بهدهد ها نشان می بررسی

برر برودن اراینرد    داخلی با سطح تکنولوژیکی پایین به علت وجود اوانین سختگیرانه و زمران  تولیدکننده

 هرای  هزینره  رارتن  براال   نتیجره  در  خبرره و  و اراوان انسانی نیروی و ها ساخت زیر ها  نبودژهوتصویب پر

به عنروان محرکری     های نوآورانه و ایجاد ظرایت انتقال اناوری جدید چندان تمایلی به تالشپژوهشی  

محصروالت و  نشدن این اادا  آنها به ارائه که به طوریندارند    در رشد کمی و کیفی تولیدات صنعتی

 شده است. منجر و کاهش رشد خدمات جدید و کاهش ادرت راابتی در بازارهای داخلی و خارجی 

 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه .4

ای ایران بررسی صادرات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد ااتصادی صنایع کارخانهپژوهش هدف از این 

 ینتفاوت در تخمر . ه استنموداستفاده  (bو  aی جداگانه )از دو الگواست. این مقاله برای آزمون این اثر 

متریرهرای موجرودی سررمایه        اثرر  a. به طوری که در الگروی  است یالگوها در سطوح مختلف تکنولوژ

 شود.    بجز این متریرها  متریر واردات نیز اضااه می bنیروی کار و صادرات بررسی می شود و در 

چوان  مراح  اولیه دستیابی کشرورهای در حرال توسرعه بره سرطح توسرعه یرااتگی را در واردات        

  در صرنایع  چوانرگ  بره نورر  داند. میهای با تکنولوژی باال الکاالهای با تکنولوژی پایین و صادرات کا

طی دوره مورد مطالعه  سیاست صادرات صنایع با تکنولوژی باال   ایران ۀای کشور درحال توسعکارخانه

از   های موجرود صرنایع  عد  انطباق زیر ساخت سبببیشترین نقش را در اازایش رشد صنایع داشته و به 

متناسرب برا کاالهرای وارداتری  برا تکنولروژی براال         لحاظ سرمایه انسانی مناسب و سرطح تکنولروژیکی   

 واردات با سطح تکنولوژیکی باال بر رشد اثری معکو  داشته است. 
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 در یینپرا  یبرا تکنولروژ   اییع کارخانره مربو  بره صرنا     b یبا اضااه کردن واردات به الگو  ینهمچن

  واردات صرنایع برا تکنولروژی    ر ایرن عرالوه بر  شرد.   معنیبیبر رشد  یینپا یاثر صادرات با تکنولوژ ایران 

کررده  نسبت به صادرات آن  بیشترین نقش را در رشد ااتصرادی کشرور درحرال توسرعه ایرران ایفرا         پایین

کره   یزنند بره طرور  یم یینپا یبا تکنولوژ ییکاالها یددست به تول یینپا یبا تکنولوژ یعصنا. چرا که است

 ینوع کاالها برر رشرد بر    ینروست که تأثیر صادرات اینو  از ا یستندن یالملل ینکاالها اادر به راابت ب ینا

   شود.می یمعن

صادرات ی  عنصرر مروثر و کلیردی در توسرعه ااتصرادی کشرور         در برنامه سو  و چهار  توسعه

هرای  کارگیری استراتژیجهت به و ااتصادی های ارهنگی و اجتماعیمحسوب و بر آمادگی زیرساخت

مواعیت حسا  کشور در ایرن  و  با توجه به اهمیت زیاد صادرات  روشده است. از اینکید أصادراتی ت

طلبد دولرت  می   های اخیرها و کسری تجاری در سالکاهش ایمت نفت و تحریمسبب به   برهه زمانی

 .بستر الز  را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم ارراهم نمایرد    های بازرگانی و گمرکبه همراه اتاق

 اعطرای تسرهیالت   هرای مالیراتی   توان به معاایتتواند باعث اازایش صادرات شود میاز عواملی که می

)همچرون بخرش تحقیرق و توسرعه و آمروزش و تخصرص نیرروی         های صنعتزیرساخت یجهت ارتقا

-هرای حمرایتی دولرت از صرادرکنندگان و سررمایه     راع مشکالت مربو  به گمرک و سیاست  انسانی(

بندی محصوالت و معرای یر  برنرد مخصروص در برازار و     بسته ءبا ارتقا  همچنین شاره کرد.گذاران ا

 .دسرت یاارت  جهش صرادراتی   توان به ی می  خارجی مشابه کاالی  نسبت به  اازایش کیفیت کاالها

طی دوره مرورد مطالعره  ضرروری اسرت        رویه واردات با تکنولوژی باالبا توجه به حجم  بی  همچنین

کرارگیری  ههای صنایع نماید  چررا کره بر   دولت و بخش خصوصی توجه بیشتری را به ارتقاء زیرساخت

ات با تکنولوژی باال و ایجاد ارزش اازوده مستلز  بستری مناسب از ساختار تکنولروژیکی صرنایع و   دوار

در  های پیچیرده کرار کننرد.   است که بتوانند با سیستمانسانی متخصص و با تجربه  یهایهسرما استفاده از

)در حال توسعه( را  نیااتگیراستای تحقق این اهداف کشور ایران خواهد توانست مرحله گذر از توسعه

توان پشت سر بگذارد و در جهت رشد پایدار پیش رود. برای مطالعات آتی  تجزیه و تحلی  نتایج را می

تروان ترأثیر صرادرات و واردات برر     مری   ا مورد مقایسه ارار داد. همچنینهایی از کشورهبر حسب گروه

 مورد بررسی ارار داد. ای و سرمایهبندی کاالهای مصرای  واسطهرشد را براسا  طبقه
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 با تکنولوژی باال یرانا یاکارخانه یعصناو واردات درصد صادرات  .9 مودارن
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