
  اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادي

  ä امین مالکی

 5/12/88: پذیرش      30/6/88: دریافت

 صادرات /  الگوي فدر / تکنولوژي

 چکیده
. صادرات بر رشد اقتصادي اسـت  یکتکنولوژ یبهدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ترک

و » پایـه  ظرفیـت «دو رویکـرد   ترکیـب تکنولوژیـک صـادرات   زمینه تجارت در هاي  در نظریه
پایـه عامـل اصـلی کسـب      رویکرد سنتی ظرفیـت . هستند  از یکدیگر قابل تفکیک» پایه قابلیت«

عوامل تولید آنها دانسته و با فـرض   يمیزان موجود راحال توسعه  مزیت رقابتی کشورهاي در
هـاي عملیـاتی در    بر در سطح جهانی و فقـدان هزینـه   بازار رقابت کامل محصوالت تکنولوژي

خریــد، واردات و اســتفاده از تکنولــوژي بــراي کشــورهاي در حــال توســعه، نقــش    انتخــاب،
بـه   یرقـابت  هـاي  یـت مز پایـه،  یـت رویکرد قابل در. شمارد تکنولوژي را در خلق مزیت ناچیز می

از  يبـردار  کشـور در تسـلط و بهـره    یـک  هـاي  ياز توانمند یشترب یدعوامل تول يموجود يجا
کـارگیري   همختلف کسـب و بـ   فرآیندهايهاي بازاري در  شکست شوند، یم یناش يتکنولوژ

 »هـان دانـش پن «لط بـر  گیرند و به ویـژه فراینـد یـادگیري و تسـ     تکنولوژي مورد تاکید قرار می
در رویکـرد  . شـود  بـر و پرمخـاطره تصـور مـی     بـر، زمـان   محصـوالت تکنولـوژي امـري هزینـه    

بـر رشـد    یمتفـاوت  ینـد برآ يبه لحاظ سطح تکنولوژ یمتفاوت صادرات يپایه، ساختارها قابلیت 
سـاختارها  ایـن  شود کـه   دارند اما تاکید می یداخل یعبر توسعه صنا یزيو اثرات متما ياقتصاد
ــازه ــانی   در ب ــاه زم ــاي کوت ــتند انعطــافه ــذیر نیس ــ. پ ــه کم ــب از جنب ی، در اثرگــذاري ترکی

اسـتفاده  » فـدر «تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادي عموما از الگوهاي دو یا چنـد بخشـی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي منتخب صادراتی را صرف نظر از موجودي عوامـل تولیـد    شود که امکان ورود بخش می
بـا  در اقتصـاد ایـران   برازش الگـوي فـدر   . آورد د نئوکالسیک فراهم میهر یک به الگوي رش

هدف بررسی اثر ترکیب تکنولوژیـک صـادرات، نیازمنـد تبـدیل کـدهاي سیسـتم هماهنـگ        
هاي صنعتی و سپس تبدیل کدهاي استاندارد رشـته   گمرك به کدهاي استاندارد رشته فعالیت

پـایین    ي باال، متوسط باال، متوسط پایین،تکنولوژ(هاي صنعتی به کدهاي تکنولوژیک  فعالیت
) 1388تـا بهـار    1371بهـار  (فصـلی   69که این امر بـراي یـک دوره   است ) و غیرتکنولوژیک

 یحداقل مربعات معمـول برازش الگوي سري زمانی با دو تکنیک نتایج . صورت پذیرفته است
 یصادرات يها در بخش یدلعوامل تو یريدر بکارگ يور بهره یزفرضیه تما یافته، یمتعمساده و 
اثـر  را داراي  غیرنفتـی  بر صـادرات  هاي تکنولوژي بخش ،را مورد تایید قرار داده بر يتکنولوژ

اقتصـادي کشـور   پـایین در رشـد     و به ویژه بر نقش صنایع با تکنولوژيدانسته بیشتري بر رشد 
  . کنند تاکید می

  .JEL :O41, O50, C23, F14بندي  طبقه
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  مقدمه
افزایش صادرات به عنوان یکی از اجزاي تولید ناخالص داخلی، به طور طبیعی منجر بـه  

امـا میـزان   . شـود  صـادرات گفتـه مـی   » اثر مستقیم«شود که این مهم  بهبود رشد اقتصادي می
و حضـور هـر چـه بیشـتر در     آن اسـت  از اثـر مسـتقیم   فراتـر  اثرگذاري صادرات بـر رشـد،   
هـاي اقتصـادي، اسـتفاده     پـذیري ناشـی از آن، بهبـود مقیـاس     بازارهاي جهانی و فشار رقابت

بـري   وري، تنوع محصـوالت، ارتقـاء سـطوح تکنولـوژي     هاي بهره ها، صرفه بیشتر از ظرفیت
» اثـر غیرمسـتقیم  «کـه همگـی   آورد  را به همراه مـی هاي مدیریتی بنگاه  بهبود فرایندو  تولید

در . شـود  گفتـه مـی  نیز » ترکیب صادرات«اثر دهند که به آنها  را شکل میصادرات بر رشد 
هـاي نـرخ رشـد     تفـاوت انـد تـا    مطالعات مختلف سـعی داشـته  بررسی اثر مستقیم صادرات، 

کـه از  توضـیح دهنـد   هاي رشد صادرات آنهـا   تفاوترا از طریق کشورهاي در حال توسعه 
، گرینـوي و  6یامرلـ ، 5، میشلی4، تایلر3، رام2، جونگ و مارشال1توان به باالسا جمله آنها می

در برخی از این مطالعات مانند باالسا و جونگ . اشاره کرد 8مارتین-آي-و ساال 7ساپسفورد
و مارشال از شاخص رشد صادرات و در برخی دیگر مانند میشلی، لواین و رنلت، گرینـوي  

هاي گشایش تجاري در الگوهاي تجربـی   مارتین یکی از شاخص-آي-ساال و و ساپسفورد
یـابی علیـت بـا یکـدیگر      ه قرار گرفته و اگر چه نتایج آنها گـاه بـه لحـاظ مسـیر    مورد استفاد

ایـن  . دارنـد دار صـادرات و رشـد تاکیـد     مثبـت و معنـی  رابطـه  بـر   عمومـاً تفاوت دارند، اما 
بلکـه  به دست نداده در زمینه اثرگذاري ترکیب صادرات بر فرایند رشد  یمطالعات اما دانش

یکی از نخستین مطالعـات در زمینـه   . 9کنند میارائه آن نیز ن شواهدي دال بر بی اهمیت بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Balassa (1978), PP. 181-189.  
2- Jung and Marshall (1985), PP.1-12. 
3- Ram (1985), PP. 415-425. 
4- Tyler (1981), PP.121-130. 
5- Michaely (1977), PP. 49-53. 
6- Emery (1967), PP. 470-486. 
7- Greenaway and Sapsford (1994), PP. 165-186. 
8- Sala-i-Martin (1997), PP. 178–183. 

دو متغیـر رونـد صـادرات     1977تا  1950براي تشریح رشد اقتصادي کشورهاي با درآمد متوسط طی دوره » تایلر»  به عنوان مثال، -9
رسد کـه صـادراتی صـنعتی     لذا به این نتیجه میآورد و  اي به دست می و نتایج مشابهگرفته کل و روند صادرات صنعتی را به کار 

وي بـا وارد کـردن دو متغیـر سـهم صـادرات      . نیز چنین نگـاهی دارد »  باالسا«. صرفنظر از ترکیب آن بر رشد اقتصادي موثر است
رتبـاط  وري نهـایی صـادرات ا   کند که بهـره  صنعتی به همراه رشد صادرات به طور جداگانه در تابع رشد، در واقع چنین فرض می

 .Balassa (1978), PP: 23-35: نگاه کنید به .چندانی با ترکیب آن ندارد



 152 پژوهشنامه بازرگانی

رشد دهد  که نشان می است 1اثر ترکیب صادرات بر رشد اقتصادي، مطالعه سایرون و والش
متقارنی بر  ثررشد صادرات بسته به این که مواد غذایی چند درصد آن را شکل داده باشد، ا

اثـر صـادرات    )درصـد  66بیش از (چنانچه سهم مواد غذایی زیاد باشد . رشد اقتصادي دارد
اثـر صـادرات مثبـت و اگـر     ) درصد 66تا  33بین (منفی، اگر سهم مواد غذایی معمول باشد 

در نیـز   2»فوسو«. خواهد بودزیاد اثر صادرات ) درصد 33زیر (باشد  پایینسهم مواد غذایی 
اثر صادرات صنعتی بر رشد اقتصادي نسبت به صادرات مواد خام در کشـورهاي در  بررسی 

رسد که اثرگذاري صادرات صنعتی به مراتب بیشتر از صادرات  حال توسعه به این نتیجه می
  . مواد خام است

نقطه آغازین ایجاد روندي نو در بررسـی اثـر غیـر مسـتقیم ترکیـب صـادرات بـر رشـد         
بر نقش تجارت در ارتقـاء سـطح نـوآوري و تسـهیل انتقـال دانـش و        اقتصادي، تاکید بیشتر

هاي اخیر در  است که مبتنی بر مطالعه آنها، طی سال 3»گروسمن و هلپمن«تکنولوژي توسط 
در برخی الگوهاي اقتصادي نوعی تمایز کیفی میان تولید بخش صـادراتی و بخـش داخلـی    

گرینـاواي و  «مطالعـه  . شود دي دیده مینماي توسعه اقتصا به لحاظ اثرگذاري بر مسیر و دور
از جمله مطالعات منحصر به فردي است که اثر اجزاء مختلف صادراتی را به طور  4»دیگران

، »پتروشـیمی «دهـد کـه صـادرات صـنایع      نشان مـی سنجیده و طور مستقیم بر رشد اقتصادي 
لکـرد رشـد   هاي صادراتی بـر عم  بخش از اثر بیشتري نسبت به دیگر زیر» نساجی«و » فلزات«

اي دیگـر از مطالعـات از جملـه     در پـاره . اقتصادي کشورهاي در حـال توسـعه برخوردارنـد   
اثر آزادسازي تجاري نسـبت بـه همگـی کشـورهاي طـرف       7و پندر 6، الرسن5مطالعه آمابل

آمابل بر صـادرات تخصصـی   . دهند تجاري را در برخی صنایع خاص مورد بررسی قرار می
شـدن   دهد که تخصصـی  الرسن نشان می. کند میلکترونیک تاکید به ویژه در حوزه صنایع ا

هـاي بـا    و در تطابق با بخـش ، هاي صادراتی که از رشد سریعی برخوردارند برخی حوزهدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Syron and Walsh (1968), PP. 541-545. 
2- Fosu (1990), PP. 67–71. 
3- Grossman and Helpman (1991). 
4- Greenaway, Morgan, and Wright (1999), PP. 41–51. 
5- Amable (2000), PP. 413–432. 
6- Laursen (2000). 
7- Peneder (2003), PP: 427–448. 
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تـر   جالب توجه» پندر«مطالعه . بر رشد اقتصادي اثرگذار است، دنگیر تکنولوژي باال قرار می
صادرات خدمات بیشتر رشد اقتصـادي را  دهد که تخصصی شدن در حوزه  و نشان میبوده 

و  1»مهـارت بـري بـاال   «کند و بر عکس تخصصی شـدن در حـوزه صـادرات بـا      محدود می
  . دارداثر مثبتی بر رشد  2»بر تکنولوژي«

با ذکر این مقدمه، حوزه مطالعه حاضر بررسـی اثـر غیرمسـتقیم ترکیـب تکنولوژیـک و      
رشد در متفاوت تکنولوژي با سطوح  تیغیرنف هاي مختلف صادرات بخشاهمیت نسبی زیر

در قسـمت اول جایگـاه ترکیـب تکنولوژیـک     چیدمان مطالعه به این ترتیب است که  .است
هـاي دوم و سـوم    گیـرد، در قسـمت   هاي تجـارت مـورد بحـث قـرار مـی      صادرات در نظریه

اختصـاص   اهـ  دادهبـه  قسمت چهـارم   شوند، می  مطرح» چند بخشی«و » بخشیدو «ي هاالگو
   3»گــذاري کــاال سیســتم هماهنــگ توصــیف و کــد«و نحــوه تبــدیل کــدهاي کــاالیی فتــه یا

 4»هاي صـنعتی  المللی رشته فعالیت استاندارد بین«کدهاي گمرك جمهوري اسالمی ایران به 
بــه تفکیــک ســطوح قســمت پــنجم الگــوي چنــد بخشــی فــدر  در . شــود توضــیح داده مــی

. شـود  گیرد و تفسـیر مـی   برازش قرار میهاي صادرات غیرنفتی مورد  تکنولوژیک زیربخش
  .رسد نهایتا مطالعه با یک جمع بندي به پایان می

  هاي تجارت جایگاه ترکیب تکنولوژیک صادرات در نظریه .1
  تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم      کشورهاي در حال توسعه را به لحاظ عملکرد صادراتی مـی 

. اند بخشیده  رات خود را ارتقاءو کیفیت صاد) درآمد(برخی موفق عمل کرده، مقدار . کرد
بـري انـدك و    بري پـایین، مهـارت   آنها از بعد کیفی ترکیب صادراتی خود را از تکنولوژي

دسـته دوم را  . انـد  بر کرده کاربري باال به سمت تکنولوژي باال سوق داده و به شدت مهارت
اند اما از نظـر   هدهند که به لحاظ درآمد صادراتی عملکرد مثبتی داشت کشورهایی تشکیل می

  . اند دسته سوم کشورها نیز از هر دو نظر ناموفق بوده. اند کیفیت صادرات پیشرفتی نکرده
گیـري الگـوي تجـاري     امروزه کامال پذیرفته شده که تکنولوژي نقشـی مـوثر در شـکل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- High-Skill-Intensive. 
2- Technology-Driven. 
3- Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). 
4- International Standard Industrial Classification (ISIC). 
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اما این اتفـاق نظـر در خصـوص کشـورهاي در حـال توسـعه       . 1کشورهاي توسعه یافته دارد
الملل در خصوص نقش تکنولـوژي در ایجـاد و تـداوم     هاي تجارت بین نظریه .وجود ندارد

تقسـیم   3»پایـه  قابلیـت «و  2»پایه ظرفیت«نسبی در کشورهاي در حال توسعه به دو دسته   مزیت
پایه بوده، عامل اصلی ایجادکننده مزیـت را   هاي سنتی تجارت ظرفیت عموم نظریه. شوند می

کنند که تکنولوژي نقـش نـاچیزي    انسته و چنین فرض میموجودي عوامل تولید کشورها د
در ایـن نگـاه، کشـورهاي در حـال     . در ایجاد مزیت تجاري کشورهاي در حال توسعه دارد

هـاي آنهـا را    شوند که نوآوري یافته فرض می رو تکنولوژیک کشورهاي توسعه توسعه دنباله
پایـه چنـین    هاي ظرفیـت  در نظریه. دهند مورد استفاده قرار می 4وارد کرده و به شکل انفعالی

کنـد و کشـورهاي در حـال     شود که بازار جهانی تکنولوژي کامال کارا عمـل مـی   فرض می
توانند تکنولوژي مدنظر خود را یافته، انتخاب کرده، خریـداري نمـوده و    توسعه همواره می

نند که بعـد از  ک تر این که این نظریات فرض می از همه مهم. بدون هزینه اضافی انتقال دهند
انتقال تکنولوژي، کشورها قادر خواهند بود بدون هیچ هزینه اضـافی و بـه شـکلی کارآمـد     

اما نتایج مطالعات صورت گرفتـه در مقیـاس بنگـاه در    . تکنولوژي وارداتی را به کار گیرند
دهند که بین ظرفیـت اسـتفاده از سـرمایه و     صحت این فروض تردید ایجاد کرده و نشان می

پایه از بطن این مطالعـات   هاي قابلیت نظریه. ت استفاده از آن تفاوت فاحشی وجود داردقابلی
ها در کشورهاي در حال توسعه دانش چندانی در  دارند که بنگاه آنها عنوان می. ایجاد شدند

هاي متنوع تکنولوژیک موجود ندارند و دستیابی به تکنولوژي مورد نظر در  خصوص گزینه
عـالوه بـر ایـن،    . ی، در صورت امکان، براي آنها امري دشوار و هزینه بر استالملل بازار بین

شـود،   زمانی که یک کشور در حال توسعه موفق بـه ورود تکنولـوژي بـه کشـور خـود مـی      
نهفتـه در   5»دانش پنهـان «هاي جدید و آگاهی از  استفاده کارآمد از آن نیازمند خلق مهارت

همچنـین در  . شـود  تـر نیـز مـی    ح تکنولوژي، پیچیدهتر شدن سط محصول است که با پیشرفته
هـاي رقـابتی در    مزیـت . بر و پرمخاطره اسـت  بر، زمان ها فرایند یادگیري هزینه برخی فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .Fagerberg (1996), PP: 39-51: نگاه کنید به -1

2- Capacity Base Approach . 
3- Capability Base Approach. 
4- Passive. 
5- Tacit Knowledge. 



 155 اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادي

هاي یـک کشـور در    پایه به جاي موجودي عوامل تولید بیشتر از توانمندي هاي قابلیت نظریه
هـاي   این رویکرد بـراي رفـع شکسـت   در . شوند برداري از تکنولوژي ناشی می تسلط و بهره
گذاري خارجی تکیه شده و ورود دولت  پایه، بر نقش دولت و سرمایه ظرفیت  بازاري نظریه

گذاري مستقیم خـارجی   هاي داخلی و جذب سرمایه هاي آموزشی بنگاه جهت رفع شکست
کـارگیري تکنولـوژي    ههـاي معمـول در بـ    هاي جدید و رفع شکست جهت ورود تکنولوژي

هــاي ســاده کــاربر بــه ســمت  در واقــع در حرکــت از فعالیــت. گیــرد تاکیــد قــرار مــی مـورد 
گـذاري مسـتقیم خـارجی نقـش      بـر، دو مؤلفـه دولـت و سـرمایه     هاي پیچیده مهارت فعالیت
به این ترتیـب اسـت کـه دو    . کنند پایه پیدا می هاي قابلیت کننده یکدیگر را در نظریه تکمیل

موجودي مواد اولیه وضعیت یکسانی دارند، ممکن است کشور در حال توسعه که به لحاظ 
هـاي آموزشـی و واردات تکنولـوژي خـاص خـود، سـاختار مزیـت         در نتیجه اتخاذ سیاست
الملـل   پایـه الگوهـاي سـنتی تجـارت بـین      هاي قابلیت مبتنی بر نظریه. متفاوتی را تجربه کنند

ها با شرایط یـک صـنعت یـا    دیگر تنها زمانی قابل اتکاء خواهند بود که مفروضات حدي آن
بـه عنـوان مثـال،    . منطقه خاص سازگار باشد و دیگر اصـلی فراگیـر و پذیرفتـه شـده نیسـتند     

هایی الگوي تجاري را تحت تـاثیر   تنها در فعالیت 1»اوهلین-هکچر«هاي نسبی عوامل  قیمت
فراگیر بـه  هاي تولید، دسترسی  دهند که بازار تقریبا رقابت کامل، عدم ایجاد مقیاس قرار می

. هاي اصلی تکنولوژیک آن فعالیت باشند هاي یادگیري ناچیز از ویژگی تکنولوژي و هزینه
هـاي کوچـک    جـایی کـه بنگـاه    هاي کاربر سـاده و سـنتی،   این شرایط امروز تنها در فعالیت

کنند، صادق است که در آنها تمایزات دستمزد نسبی کـارگران   اي تولید می کاالهاي مشابه
بـراي بسـیاري از   ایـن امـر   مشخص اسـت کـه   . یک عامل رقابتی مهم شناخته شودتواند  می

  .کنند ساختارهاي تکنولوژیک امروز صنایع صدق نمی
ابتدا ایـن  . دو نکته مهم دیگر نیز در خصوص ترکیب تکنولوژیک صادرات وجود دارد

که سـاختارهاي متفـاوت صـادراتی بـه لحـاظ سـطح تکنولـوژي برآینـد متفـاوتی بـر رشـد            
بر صادراتی  ساختارهاي تکنولوژي. اقتصادي و اثرات متمایزي بر توسعه صنایع داخلی دارند

دهند؛ چراکه محصـوالت آنهـا، بـه دلیـل قابلیـت       تري از رشد آتی ارائه می انداز مثبت چشم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Heckscher–Ohlin (H–O). 
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بیشتر در ایجاد تقاضا و سرعت جانشینی بیشتر با تولیدات قـدیمی، از قابلیـت رشـد بیشـتري     
آوري پیشـرفته کشـورهاي در حـال توسـعه و      ین مهم در رشد صادرات با فنا. برخوردارند

همچنـین ایـن صـنایع اثـر سـرریز      . شـود  توسعه یافته طی دو دهه اخیر به خوبی مشـاهده مـی  
در . و دانـش عمـومی قابـل اسـتفاده در دیگـر صـنایع دارنـد         بیشتري در قالب ایجاد مهارت

تري در بازار، ظرفیـت کمتـري    ده رشد آهستهسا  مقایسه، صادرات محصوالت با تکنولوژي
رسانی تکنولوژي و اثر سـرریز نـاچیزي بـر دیگـر      در آموزش، حوزه محدودتري در به روز

پـذیري   هاي جهانی مانند بحران مالی اخیر آسیب صنایع هایتک به هنگام تکانه. صنایع دارند
ي یک صنعت پایین بوده زمانی که سطوح تکنولوژ. 1اند کمتري نسبت به سایر صنایع داشته

گذاري الزم براي تولید، واردات و آموزش تکنولوژيِ تولیـد آن پـایین باشـد، بـه      و سرمایه
این معنی است که هزینه ورود به بازار آن صنعت پـایین اسـت و لـذا یـک تکانـه کوچـک       

دسـتمزد نیـروي کـار بـه بـازار وارد        شود که رقباي جدي از طریق کـاهش هزینـه   باعث می
نکته دوم نیز این است که ترکیب تکنولوژیک صـادرات کشـورها آن گونـه کـه در     . شوند
هاي مختلف به آن پرداخته شده، منعطـف نیسـت و نسـبت بـه قیمـت عوامـل از خـود         نظریه

دهد؛ چراکه اگر این چنـین بـود و تغییـر مختصـات صـادراتی بـه        واکنش چندانی نشان نمی
در . داشت هیچ نگرانی نیز از بابت آن وجود نمی آسانی در کوتاه زمان امکان داشت، دیگر

شود،  پایه اگر چه که چسبندگی کامل مختصات صادراتی کشورها رد می هاي قابلیت نظریه
بـوده و تغییـر    2»وابسته به سیر گذشـته خـود  «شود که این ویژگی تا حد زیادي  اما اذعان می

کنولوژیــک نتیجــه مختصــات صــادراتی یــک کشــور بــه لحــاظ ت. آن امــر دشــواري اســت
و کار   ، نهادسازي و فرهنگ کسب3هاي ناشی از تجمیع گیري فرایند آموزشی، صرفه شکل

عزیمت از مختصات . 4اند یک کشور است که همگی طی یک دوره بلندمدت شکل گرفته
هاي پیشـرفته امـر دشـواري     صادراتی با تکنولوژي پایین به مختصات صادرات با تکنولوژي

در عین حال بررسـی  . کند هاي گسترده و مرتبط دولت را طلب می اريگذ است که سیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .20-12:  ، صص)1388(مالکی، امین  -1

2- Path-Dependent. 
3- Agglomeration. 
4- Lall, S. (2000), PP. 337-341. 
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گـذاري و تحلیلـی    روند تغییر ساختار تکنولوژي کشور طی چند دهه جهت اهداف سیاست
 .امري ضروري است

  الگوي دو بخشی و چند بخشی فدر .2
یک چارچوب نظري و قابل سـنجش را بـراي اثـرات غیـر      1983در سال  1»فدر«مطالعه 

وري و اثرات جانبی بین بخشـی صـادراتی و    قیم صادرات مطرح ساخته و تمایزات بهرهمست
توسـعه چـارچوبی تحلیلـی بـراي     » فـدر «هدف اصلی مطالعـه  . سازد صادراتی روشن می غیر

هـاي صـادراتی و غیـر صـادراتی بـا       وري عوامـل بـین بخـش    هاي بهره ی تفاوتارزیابی کم
نه وي شامل کشورهاي نیمه صنعتی توسـعه نیافتـه بـراي    نمو. هاي کالن است استفاده از داده

توان اثر جانبی بخش صادراتی  با استفاده از الگوي فدر می. شود می 1973تا  1964هاي  سال
مبتنی بـر تعریـف طـرف عرضـه     فدر الگوي . هاي اقتصادي را استخراج نمود بر دیگر بخش

ول بـراي اسـتخراج عوامـل رشـد اقتصـادي      اتولید کل اقتصاد است کـه روش شناسـی متـد   
در چنـین چـارچوبی رشـد کـل اقتصـاد بـا یـک تـابع تولیـد بـه           . آید کشورها به حساب می

ورود نمـاگري از صـادرات، ماننـد رشـد     . شـود  تغییرات سرمایه و نیـروي کـار مربـوط مـی    
صادرات یا حاصل ضرب رشد صادرات در سـهم صـادرات از تولیـد ناخـالص داخلـی، بـه       

. نیز مشاهده کـرد  3»تایلر«و  2»باالسا«مطالعات پیشرو مانند برخی توان در  رشد را می الگوي
برد و به شکل نظري منطق ورود متغیر  الگوي نظري این مطالعات را یک گام به پیش » فدر«

و با تصریح توابع تولید بخشی نحـوه   کردبا زبان ریاضی تشریح  صادرات به الگوي رشد را
  . دادر صادرات به الگوي رشد را نشان صحیح ورود متغی

  الگوي دو بخشی فدر .1-2
تشـکیل شـده   ) داخلـی (اگر اقتصاد از یک بخش صادراتی و یک بخش غیر صـادراتی  

به جاي تصریح یک تابع تولید براي کل اقتصاد، دو تابع جداگانـه بـراي هـر یـک از     ، باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Feder (1983), PP. 59-73. 
2- Balassa (1978), PP. 23-35. 
3- Tyler (1981), PP.121-130. 
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ت که تولید بخش غیرصادراتی این فرض منطقی نیز مطرح اس. شود ها تصریح می این بخش
اي بــر بخــش  بخــش صــادراتی اثرگــذاري قابــل توجــهبــوده، وابســته بــه حجــم صــادرات 

المللـی و   کـه سـازوکارهایی ماننـد توسـعه مـدیریت رقـابتی بـین       داشـته باشـد   غیرصادراتی 
تر، استفاده از نیـروي کـار بـا کیفیـت و مهـارت       هاي پیشرفته کارآمد، استفاده از تکنولوژي

تمـامی ایـن   . توان از جمله دالیل آن برشـمرد  تر ورود مواد اولیه را می تر، جریان با ثباتباال
چراکـه در قیمـت بـازاري محصـول     شـوند؛   ه مـی در نظـر گرفتـ   »اثر جـانبی «به عنوان موارد 

آن را به عنوان نهاده وارد تابع تولید بخش غیرصادراتی » فدر«لذا و نشده غیرصادراتی وارد 
  :1کند می

          )1(  

         )2(  

N   ،بخش غیرصـادراتیX    ،بخـش صـادراتیKN  وLN      نیـروي کـار و سـرمایه بخـش
بـراي رفـع   » فـدر «. نیروي کار و سرمایه بخش صـادراتی هسـتند   LXو  KXغیرصادراتی و 

هاي صادراتی و غیر  هاي نیروي کار و سرمایه به تفکیک بخش مشکل عدم دسترسی به داده
اي مفروضات، در عین حال کـه از آمارهـاي    کند تا با در نظر گرفتن پاره ادراتی سعی میص

بـا  وري نهایی نهاده صادراتی را  کند، بتواند بهره نیروي کار و سرمایه کل اقتصاد استفاده می
وري نهـایی نیـروي    که بهرهکند  فرض میوي چنین . تخمین ضرائب تابع رشد محاسبه کند

وري نیـروي کـار و سـرمایه     از بهـره  δهاي صادراتی انحرافی بـه مقـدار    خشکار و سرمایه ب
  .در معادله زیر اعداد زیرنویس نشان دهنده مشتق جزئی هستند. غیرصادراتی داشته باشند

           )3(  

وري نهایی عوامل  صفر باشد، یعنی هر دو بخش صادراتی و غیر صادراتی از بهره δاگر 
ــد یکســانی برخــوردار   ــه جهــت   باشــند، تولی ــابع بهین ــه تخصــیص من ــاي دســتیابی ب ــه معن ب

تـر   ترین آن فضـاي رقـابتی   اما در عمل بنا به دالیلی، که مهم. تولید ملی استسازي حداکثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممکن است عنوان شود که یک بنگاه می تواند بخشی از تولید خود را به بازار داخلی داده و بخشـی را صـرف صـادرات کنـد و      -1

کنـد، زیـرا تـا     خللی به الگـو وارد نمـی  این امر . وري معادلی با بازار صادراتی آن برخوردار خواهد بود لذا تولید این بنگاه از بهره
 .زمانی که رشد صادراتی نماگر خوبی از حجم تولید بنگاه باشد، نتایج مطالعه صحیح خواهند بود



 159 اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادي

تر منابع  منجر به نوآوري، تطابق و مدیریت کارآمدحوزه عملکرد بخش صادراتی است که 
وري نهایی عوامل تولید در بخش غیر  تر از صفر و بهره بزرگ δشود،  صادراتی میدر بنگاه 

وري نهـایی عوامـل ایـن دو بخـش از      دلیل دیگر براي انحراف بهره. تر است صادراتی پایین
ال در زمینـه منـابع مـالی یـا     هاي مختلف بخش غیرصـادراتی مـث   یکدیگر، وجود محدودیت

هـاي   مواجه با ریسک بیشتر توسـط بنگـاه  . 1تخصیص ارز صادراتی به بخش صادراتی است
همچنـین  . وري نهایی عوامـل باشـد   تواند یکی دیگر از عوامل انحراف بهره صادراتی نیز می

و بـه   وارد نشـده  δوري نهایی ناشی از اثرات جـانبی در   باید توجه داشت که انحرافات بهره
هاي  همعادل) 2(و ) 1(هاي  معادلهگیري از  با مشتق. شوند طور مجزا در الگو در نظر گرفته می

   :2آیند به دست می)  5(و ) 4(
             )4(  

            )5(  

IN   ،سرمایه گذاري ناخالص بخش غیرصـادراتیIX      سـرمایه گـذاري ناخـالص بخـش
تغییـرات نیـروي کـار در      غییرات نیروي کـار در بخـش غیـر صـادراتی،     ت  صادراتی، 

تغییـرات   اثر جنبی نهایی بخش صادراتی بـر بخـش غیرصـادراتی و     FXبخش صادراتی، 
بـه   Y=N+Xنشـان داده شـود بـا تعریـف      Yاگر تولید ناخالص داخلی با . باشد صادرات می
  :آید دست می

         )6(  

             :خواهیم داشت) 6(در معادله ) 5(و ) 3(معادالت و با بکارگیري 
                )7(  

به عنوان کـل رشـد      به عنوان سرمایه گذاري کل و  I≡IN+IXحال اگر 
  :شتتوان دا می) 5(و ) 3(از روابط نیروي کار در نظر گرفته شوند، با استفاده 

           )8(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .Balassa (1978), PP. 23-35:   نگاه کنید به -1
  .دهد را نشان میتغییرات نرخ   نقطه باالي متغیر -2
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  :به دست خواهد دادمعادله زیر ) 7(در ) 8(بکارگیري و همچنین از 

        )9(  

وري نهـایی واقعـی نیـروي کـار و تولیـد       خطـی بـین بهـره   اي  رابطـه حال با فرض وجود 
) 10(معادلـه   Yبـر  ) 9(رفین معادله تقسیم طو با ،  متوسط سرانه کل اقتصاد 

  :حاصل خواهد شد
                    )10(  

  :شود  جانشین  γاگر ) 10(در معادله که 
γ       )11(             

. فدر است که مبناي برازش الگـو توسـط وي قـرار گرفتـه اسـت     » دو بخشی«این معادله 
و هـیچ   (δ=0)هاي مختلـف یکسـان باشـد     وري نهایی عوامل تولید مشابه در بخش اگر بهره

فرمـول بنـدي   و صـفر شـده    γآنگاه  ،(FX=0)گونه اثر جنبی بین بخشی وجود نداشته باشد
امـا در حالـت   . 1شـود  ي نئوکالسیک رشـد اقتصـادي مـی   کامال شبیه یک الگو) 11(معادله 

افـزایش  یـک واحـد   اگـر  . غیـر صـفر اسـت    γعمومی براي کشورهاي کمتر توسعه یافتـه،  
افـزایش  یک واحـد  و  TMPKXمقدار سرمایه بخش صادراتی، تولید ناخالص داخلی را به 

دهـد،   افـزایش  TMPLXمقـدار  نیروي کار بخش صادراتی، تولیـد ناخـالص داخلـی را بـه     
  :توان داشت می

                   )12(  

تولیـد ناخـالص داخلـی در دو بخـش     نیروي کـار از  نهایی سهم تفاوت بین ) 12(معادله 
از تولید بخـش صـادراتی نشـان    نیروي کار صادراتی و غیرصادراتی را نسبت به سهم نهایی 

به عبارت دیگر، این معادله اختالف در افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از یک  .دهد می
در بخش صادراتی و غیر صادراتی را نسبت بـه افـزایش     )سرمایه(واحد افزایش نیروي کار 

بـا  . سـنجد  در بخش صادراتی می) سرمایه(صادرات ناشی از یک واحد افزایش نیروي کار 
. شـود  مـی تر  سادهتخمین معادله به هنگام ) 11(معادله ضرائب یر تفس، )12(معادله استفاده از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ه در بخش غیرصادراتی است و نه در کل اقتصادوري نهایی سرمای بهره) 11(در معادله   -1
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دهد که رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از رشـد نیـروي    نشان می) 11(بر این اساس معادله 
ــل از بخــش    ــال عوام ــافع ناشــی از انتق ــره  کــار، رشــد ســرمایه و من ــا به ــایین  هــاي ب وري پ

 γ عالمـت مثبـت  در واقـع   .اسـت ) ادراتیصـ (وري باال  هاي با بهره به بخش) غیرصادراتی(
و هـر چـه   بـوده   یصادرات یرو غ یوري عوامل در دو بخش صادرات نشان دهنده تفاضل بهره
  .خواهد بود یدترشکاف شد ینعدد آن بزرگتر باشد، ا

ه از عـ دو مجمو يبـرا  ییاز دو نـوع مشـخص نمـا   » فـدر « ی،بخشـ دو  يدر برازش الگـو 
 يبـار الگـو   یـک » فـدر «الگـو،   ییخصـوص مشـخص نمـا   در . کشورها استفاده کرده است

 یناخالص داخل یدکند و رشد تول برازش می را با فرض  یکمعمول رشد نئوکالس
، بـا فـرض    یگـر و بـار د  یـرد گ ه در نظر مـی یکار و سرما یروياز ن یرا صرفا تابع

 19بـار   یـک  یـز مختلـف ن  يدر خصوص مجموعه کشـورها . زند تخمین میرا ) 11(معادله 
نیمه صنعتی و تقریبا کشور  31 یگربار دو نمونه کوچک را تحت عنوان  یصنعت یمهکشور ن

تخمـین توابـع    یجنتـا ) 1(جـدول  . گیـرد  در نظر می  نمونه بزرگنیمه صنعتی را تحت عنوان 
  . دهد فوق نشان می

  »فدر«برازش الگوي دو بخشی توسط  -1جدول 
  
  متغیر

  
  ضریب

  کوچکنمونه   نمونه بزرگ
γ=0  γ>-1  γ=0  γ>-1   /     284/0  178/0  311/0  196/0  

  t    )311/4(  )542/3(  )973/2(  )432/2(   ̇/     739/0  747/0  853/0  737/0آماره 
.( /̇ )  )t    )990/1(  )862/2(  )652/1(  )976/1آماره  ( / ) γ    422/1    390/0  
  )t      )454/5    )985/3آماره 

  0/0  -016/0  002/0  -010/0    ضریب ثابت
  t    )554/0(  )180/0(  )611/0(  )001/0(        370/0  689/0  331/0  653/0آماره 

  19  19  31  31    تعداد مشاهدات
        . Feder (1983): مأخذ
  هستند tاعداد داخل پرانتز آماره : نکته
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 یـن از ا یـا قو یجتر از صفر اسـت، نتـا   اي بزرگ قابل توجه مقدارمثبت و به  γاز آنجا که 
تـر از بخـش    بـزرگ  یعوامل در بخش صـادرات  ییوري نها کنند که بهره می یتحما یهفرض

کار و متوسط سرانه  یروين ییوري نها بهره ینکه ارتباط ب یزن  یبضر. هستند یصادرات یرغ
فقـدان   ايمعنـ بـه  توانـد   مـی  ینا و تر از صفر است دهد، بزرگ کار را نشان می یروين یدتول

مـورد بررسـی   دوره  یطـ هر دو مجموعـه از کشـورها   در  کار مازاد یروينسراسري مشکل 
  .باشد

  بخشی فدر الگوي چند .2-2
شـود کـه اقتصـاد از دو بخـش صـادراتی و       در الگوي فدر چند بخشی چنین فـرض مـی  

در . زیر بخش دیگر تقسـیم شـود   Sغیرصادراتی تشکیل شده و بخش صادراتی نیز خود به 
استخراج الگوي مورد برازش اهمیتی ندارد که معیار ایـن تقسـیم بنـدي کـدام اسـت و ایـن       

صـادراتی در ایـن   هـاي   معیار جداسـازي بخـش  . گردد موضوع بیشتر به هدف مطالعه باز می
شود که بخـش غیرصـادراتی    مجددا چنین فرض می. بري آنها است مطالعه سطح تکنولوژي

گیـرد و سـطوح ایـن تاثیرگـذاري      ه وسیله حجم صادرات انجام شده تحت تـاثیر قـرار مـی   ب
هـاي صـادراتی مختلـف اثـرات مختلفـی بـر بخـش         اي کـه بخـش   متقارن اسـت بـه گونـه    نا

تابع تولید بخش غیر صـادراتی شـامل عوامـل ناشـی از اثـرات      . کنند صادراتی اعمال می غیر
رمایه اسـت امـا در تـابع صـادرات صـرفا دو عامـل       جانبی بخش صادراتی و نیروي کار و س
  . شود سرمایه و نیروي کار این بخش دیده می

          )13(  
         )14(  

          )15(  

)16(                                   :شود که نتیجه می) 15(با مشتق گیري از معادله   

وري عوامـل   شود کـه بهـره   در الگوي دو بخشی، فرض می) 11(عادله همچنین همانند م
 . برخوردار باشد  صادراتی و غیر صادراتی از تفاضلی با ضریب   تولید مشابه در بخش
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         )17     (  

)18(                                                              :آید به دست می) 18(معادله ) 17(در ) 16(از جایگذاري   

                        
)19(                                                    :با توجه به این واقعیت که  

است، از تلفیق        و        و با در نظر گرفتن این که 
)20(                             (    )                               :1آید به دست می) 20(، معادله )19(و ) 18(، )13(ابط رو  

              )21(      ⁄         (    )        ⁄          ⁄          ⁄      :به دست خواهد آمد بر ) 20(از تقسیم طرفین معادله 

    و   ، چنانچه 
)22(                           ⁄          ⁄     ⁄     ⁄      :شود حاصل می) 22(باشد، معادله   

را بـه صـورت معادلـه    ) 22(تـوان   در الگوي دو بخشی، مـی ) 11(که هماهنگ با معادله 
  :نوشت) 23(

                   )23(  

کشـور در حـال    45را بـراي  ) 23(بخشـی در معادلـه    الگوي فدر چنـد  2»کورزما و ورژ«
و بـا   1997تـا   1981بخش صنعتی طی دوره  33هاي  توسعه و توسعه یافته، با استفاده از داده

عـات  حـداقل مرب «هاي تابلویی و لحاظ کردن اثر ثابت با دو تکنیک  بکارگیري الگوي داده
انـد کـه نتـایج تخمـین      برازش کرده 4»اي حداقل مربعات دو مرحله«و  3»معمولی تعمیم یافته

بـرازش الگـوي مـذکور از طریـق حـداقل مربعـات       . اشـاره شـده اسـت   ) 2(آنها در جـدول  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .آمده است 1در ضمیمه  20نحوه استخراج معادله  -1

2- Cuaresma and Worz (2005), PP. 33-49. 
3- Generalized Least Square (GLS). 
4- Two Stage Least Square (2SLS). 
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بینـی خـود    دهد که سرمایه و نیروي کار اثر مثبت و قابل پـیش  معمولی تعمیم یافته، نشان می
داري  صنعتی و صادرات با تکنولوژي باال، اثر مثبـت معنـی  صادرات غیر .اند را بر رشد داشته

  . داري ندارد بر رشد اقتصادي دارند اما صادرات با تکنولوژي پایین اثر معنی

  »کورزما و ورژ«بخشی توسط  برازش الگوي چند -2جدول
  GLS 2SLS  /    061/0  081/0 ضریب  متغیر

  667/0  503/0    /̇   )043/0(  )031/0(   خطاي استاندارد
.(  / ̇ )  230/0  )200/0(   خطاي استاندارد (  / )  γ  303/0  474/0  
.(  / ̇ )  192/0  100/0   خطاي استاندارد (  / ) γ  007/0  504/0  -  
.(  / ̇ )  245/0  126/0   خطاي استاندارد (  / ) γ  359/0  1.031  
  287/0  112/0   خطاي استاندارد
  -  005/0  006/0   ضریب ثابت
  16/0  0.21       )009/0(  )007/0(   خطاي استاندارد
  131  131   تعداد مشاهدات

  .اعداد داخل پرانتز خطاهاي استاندارد هستند. Cuaresma, J.C. and J. Worz, (2005): مأخذ
صـنعتی، صـنعتی بـا تکنولـوژي پـایین و صـنعتی بـا تکنولـوژي بـاال          دهنده صادرات غیر به ترتیب نشان   و    ،   متغیرهاي : نکته

  . هستند

نقد معمولی که بر تکنیک حداقل مربعـات تعمـیم یافتـه در بـرازش الگـوي رشـد وارد       
تواند بـه همبسـتگی آنهـا بـا جملـه       شود این است که درون زایی متغیرهاي توضیحی می می

لذا در این مطالعه بـراي رفـع   . جامد و لذا تخمین ضرائب الگو را تورش دار کننداختالل بیان
هـاي   گـذاري  سهم سـرمایه (گذاري  هاي احتمالی با ابزارسازي الزم براي سرمایه درون زایی

و در نظـر گـرفتن دو   ) سهم گروه صـادراتی از کـل صـادرات   (و متغیرهاي صادراتی ) اولیه
را بـا تکنیـک حـداقل    ) 23(هاي صادراتی، معادلـه   ان و گروهبراي زم 1»مجازي«دسته متغیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Dummy. 
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) 2(زننـد کـه نتـایج آن در سـتون چهـارم جـدول        اي تخمین مـی  مربعات معمولی دو مرحله
اثـر  . مجددا سرمایه و نیروي کار ضرائب قابـل توجـه و معنـی داري دارنـد    . شود مشاهده می

آید، تفاوت چندانی با حالـت   به دست می  γو   γ  ،γکل صادرات که از تجمیع ضرائب 
ضـریب صـادرات   . قبل ندارد و نشان دهنده اثرگذاري مشابه کل صـادرات بـر رشـد اسـت    

نکتـه قابـل توجـه در تخمـین جدیـد،      . غیرصنعتی نیز همانند گذشته مثبت و معنی دار اسـت 
قیم اثـر غیـر مسـت   . ضریب منفی اثر صادرات بـا تکنولـوژي پـایین بـر رشـد اقتصـادي اسـت       

  . نیز کماکان مثبت باقی مانده است) هایتک(صادرات صنایع با تکنولوژي باال 

  هاي مورد استفاده  داده .3
توان بخش صادراتی را به طـور مجـزا وارد    دهد که می دو بخشی نشان می» فدر«الگوي 

هـاي صـادراتی بـا لحـاظ      چند بخشـی امکـان ورود بخـش   » فدر«الگوي  الگوي رشد کرد و
بدون نیاز از اطـالع سـرمایه و نیـروي کـار هـر یـک از       (غال و سرمایه کل کشور کردن اشت

به الگوي  رشد را فـراهم آورده و سـنجش اثرگـذاري آنهـا از طریـق      ) هاي صادراتی بخش
معیار تفکیک صادرات در ورود به الگوي رشد . کند برازش یک الگوي رشد را ممکن می

ــوژي در    ــف تکنول ــطوح مختل ــه س ــن مطالع ــده اســت  در ای ــه ش ــر گرفت ــه  . نظ صــنایعی ک
بري بیشتري دارند، از نوآوري بیشتري برخوردارنـد، موانـع کمتـري در ورود بـه      تکنولوژي

کننـد و دسـتمزد    تـري اسـتفاده مـی    بازارهاي جدید دارند، از منابع موجود به شکل کارآمـد 
د عملکرد دیگر هاي آنها منجر به بهبو کنند و پویایی بیشتري به نیروي کار خود پرداخت می

بر این اساس، مطالعه حاضر نیازمند تفکیک صادرات کل کشور بر اساس . شود ها می بخش
  . 1شـــدت تکنولـــوژي بـــري صـــنایع صـــادراتی و ســـاخت ســـري زمـــانی مربـــوط اســـت

  :رو اسـت  بندي صنایع صادراتی بر اساس شدت تکنولـوژي بـا سـه دسـته مشـکل روبـه       طبقه
بـري صـنایع و    مشکل تعریف معیـار تکنولـوژي   -2، مشکل تعریف نمادي از تکنولوژي -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي در داخل صورت نگرفته، امـا در بررسـی اثـر ترکیـب      در اثرگذاري مختصات تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادي مطالعه  -1

ابریشـمی و محسـنی    : به عنوان مثال نگـاه کنیـد بـه   . در چند مطالعه استفاده شده است» فدر«صادرات بر رشد اقتصادي از الگوي 
  .)1379(و غالمی  32-1: ، صص)1381(
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کنـد   پاسخ به این سوال کـه آن صـنعتی کـه مـواد اولیـه تکنولوژیـک بیشـتري اسـتفاده مـی         
  کنـد؟ و  شود یا صنعتی که محصوالت تکنولوژیک بیشتري تولید می محسوب می» هایتک«
ولوژي بـاال،  هاي شخصی و سلیقه در تعیین خط برش صنایع با تکن مشکل ورود قضاوت -3

  . متوسط و پایین
وي . معیار تفکیک صادرات کشور قرار گرفتـه اسـت   1»اوغلو«بندي  در این مطالعه طبقه

دهـد   مورد اسـتفاده قـرار مـی    يبه عنوان نماگر شدت تکنولوژرا  2»و توسعه یقتحق«مخارج 
ه کند که هر چه سطح مخارج تحقیـق و توسـعه در بنگـا    و چنین فرض می) رفع مشکل اول(

اوغلـو همچنـین دو دسـته    . باالتر باشد، آن بنگاه از تکنولوژي بري بیشتري برخوردار اسـت 
). رفع مشکل دوم(کند  مستقیم را براي شدت تکنولوژي تعریف می نماگرهاي مستقیم و غیر

ــزانمنماگرهــاي مســتقیم  ــهمــواد اول«اســتفاده از  ی ــوژ ی ــر يتکنول ــ 3»ب ی و و خــارج یداخل
اثــر . اســت) اثــرات ســرریز(رزش پــولی اثــرات جنبــی تکنولــوژي نماگرهــاي غیرمســتقیم ا

سـتانده و   جـداول داده  یـب ترک یلهو بـه وسـ   يتجـار  یانـات شـدت جر  يبـر مبنـا  مستقیم  غیر
بـه دسـت آمـده از     4»طبقـه بنـدي شـدت تکنولـوژي    «در  .شـود  میمحاسبه  یهاي مل حساب

  ،5»یینپـا  يبـا تکنولـوژ   یعصـنا « -1 :یزنـد تمام یکـدیگر از مطالعه اوغلو چهار دسـته صـنایع   
 یعصنا« -4و  7»متوسط باال يبا تکنولوژ یعصنا« -3 ،6»یینمتوسط پا يبا تکنولوژ یعصنا« -2

دهـد کـه    این که بررسی روند این چهار طبقه صـادراتی نشـان مـی    نهایتاً. 8»باال يبا تکنولوژ
در هر یک از » عتیصنهاي  المللی رشته فعالیت استاندارد بین«کدهاي دو، سه و چهار رقمی 

از ثبـات کـافی برخـوردار بـوده و جابجـایی نـاچیزي        1992تـا   1980این گـروه طـی دوره   
  ). رفع مشکل سوم(نمایی آنها داشته است  اند،  لذا محقق کمترین اختیار را در جا داشته

 9»هـاي صـنعتی   المللی رشـته فعالیـت   استاندارد بین« 2بندي را براي نسخه  اوغلو این طبقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Hatzichronoglou (1997). 
2- Research And Development (R&D). 
3- Product Embodied Technology Flows. 
4- Classification Of Technological Intensity (CTI). 
5- Low-Technology Industries. 
6- Medium-Low-Technology Industries. 
7- Medium-High-Technology Industries. 
8- High-Technology Industries. 
9- ISIC Version 2.0. 
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در سـتون اول جـدول   . آمـده اسـت  ) 3(آن در جدول  1»3.1نسخه «دهد که معادل  جام میان
شوند، لـذا   صنعتی دیده میهاي  هر سه دسته کدهاي دو، سه و چهار رقمی رشته فعالیت) 3(

 یسـتم س«تفکیک صادرات کل کشور بر اساس شـدت تکنولـوژي نیازمنـد تبـدیل کـدهاي      
هـاي   رشـته فعالیـت  » چهـار رقمـی  «بـه کـدهاي   گمرك جمهوري اسالمی ایـران  » هماهنگ

سـازمان ملـل   «هـاي   سـازي  به این منظور در وهله اول باید با استفاده از معـادل . صنعتی است
 یاترداص هاي صنعتی، کدهاي براي تبدیل کدهاي سیستم هماهنگ به رشته فعالیت 2»متحد

  .را تبدیل نمود یاترداص

  نحوه طبقه بندي صنایع تکنولوژي بر صادراتی - 3جدول 
 ISIC v تعریف تکنولوژي بريسطح 

3.1 

 2423  تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی باال

 30  تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی باال

 32 ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه باال

 33 انواع دیگر ساعتهاي مچی و  تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیک و ابزار دقیق و ساعت باال

 353 تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی باال

 24 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی متوسط باال

 29 بندي نشده در جاي دیگر تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه متوسط باال

 31 بندي نشده جاي دیگر هاي برقی طبقه تولید ماشین آالت و دستگاه متوسط باال

 34 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم متوسط باال

 352 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن متوسط باال

 359 تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي دیگر متوسط باال

 23 اي هاي هسته هاي نفت و سوخت پاالیشگاه – صنایع تولید زغال کک متوسط پایین

 25 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی پایین متوسط

 26 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي متوسط پایین

 27 تولید فلزات اساسی متوسط پایین

 28 تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات متوسط پایین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ISIC Version 3.1. 
2- http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=184 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=184
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 ISIC v تعریف سطح تکنولوژي بري
3.1 

 351 تولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه آبی متوسط پایین

 15 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی پایین

 16 سیگار –کو تولید محصوالت از توتون و تنبا پایین

 17 تولید منسوجات پایین

 18 تولید پوشاك عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار پایین

 19 دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش پایین

 پایین

ساخت کاال از نی و  – غیر از مبلمان – چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبهتولید 
 20 مواد حصیري

 21 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي پایین

 22 هاي چاپ شده انتشار و چاپ و تکثیر رسانه پایین

 36 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر پایین

 37 یافت باز پایین
  Hatzichronoglou (1997)محاسبات مطالعه و : مأخذ

هاي صنعتی براي کشور ایران با  تبدیل کدهاي سیستم هماهنگ به کدهاي رشته فعالیت
 خطـا  نـوع  سـه  بـا  کـدها ایـن   لیتبـد  در محققبه عبارت بهتر، . سه دسته مشکل روبرو است

 در رانیـ ای صـادرات  هماهنگ ستمیس کد فقدان: خطاي عدم کدگذاري -1: شود یم مواجه
 مشـابه ي کـاال  کي یـ بـرا : گانه خطاي کدگذاري دو -2 ملل، سازماني ساز معادل جداول
 نظـر  در راي گـر ید کـد  متحـد  ملـل  سـازمان  و کـد  یـک  رانیـ ای اسالمي جمهور گمرك

 مطالعـه  نیا در. گمرك در هماهنگ ستمیسي کدها ورود در :یانساني خطا -3 و ردیگ یم
ي کـدها  بـا  فیـ تعر تطـابق  و هماهنگ ستمیسي کدها فیتعار مطالعه قیطر از اول مشکل
 آن دوم مشـکل  رفـع ي بـرا . شـد  طـرف  بر متناسبی صنعت تیفعال رشته کد یافتن و گذشته
 کـد  بـه  منجـر  کـه ) هماهنـگ  سـتم یس در(ی خـارج  وی داخلي گذار کد اختالفات از دسته
 جـدول  در التیتعـد  و دیـ گرد طـرف  بـر  شـد،  یمـ ی صنعتي ها تیفعال رشتهي براي دیجد

 یـافتن  کـار  قسـمت تـرین   سـخت  تـا ینها و دیـ گرد اعمـال  متحـد  ملـل  سـازمان ي ساز معادل
 نـه یزم در چـه  واي  تعرفـه  کـد  نـه یزم در چـه  گمـرك ي هـا  يگـذار  کد دری انساني خطاها
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 برطرف را سومي خطا زین نهیزم نیا در گرفته صورت اشکاالت اصالح که بود آن ،فیتعر
ي هـا  تیفعال رشته به هماهنگ ستمیس از کشور کلی صادراتي کدها لیتبد در لذا. ساخت
نتایج محاسبه اطالعـات فـوق در قالـب نمودارهـاي     . 1است شده لحاظی کامل دقت  ،یصنعت

  .آمده است) 2(و ) 1(

  
  محاسبات مطالعه: مأخذ

 1388تا بهار  1371روند صادرات محصوالت با تکنولوژي باال از بهار  - 1نمودار 
  )هزار دالر(

روند زمانی تغییرات را بـراي صـادرات بـا    ) 2(و ) 1(چین در نمودارهاي  خط نقطه: نکته
دهـد کـه صـادرات بـا      بررسی نمودار روند نشـان مـی  . دهد هاي مختلف نشان می تکنولوژي

ژي متوسـط بـاال و بـا تکنولـوژي متوسـط پـایین از یـک الگـوي         با تکنولـو   تکنولوژي باال،
کننـد، صـادرات بـا تکنولـوژي پـایین الگـوي نـامنظمی دارد و الگـوي          پیروي می 2»نمایی«

  .اي از درجه دو است تکنولوژیک یک چند جمله صادرات غیر
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .آمده است 2در ضمیمه ) ISIC(به رشته فعالیت هاي صنعتی ) HS(برنامه تبدیل کدهاي سیستم هماهنگ  -1

2- Exponential. 
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  محاسبات مطالعه: مأخذ

، با تکنولوژي )الف(باال روند صادرات محصوالت با تکنولوژي متوسط  -)2(نمودار 
تا بهار  1371از بهار ) د(تکنولوژیک  و غیر) ج(با تکنولوژي پایین  )ب(متوسط پایین 

  )هزار دالر( 1388

هاي مختلف  روند صادرات کشور به تفکیک سطوح تکنولوژي در برنامه -4جدول 
  )دالر: واحد(

   برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم

1384-1387 1379-1383 1373-1378   

)هایتک(صنعتی با تکنولوژي باال         

 متوسط ساالنه، دالر 9,054,283 46,316,839 117,495,096

02/1  00/1  29/0 )درصد(متوسط سهم از کل صادرات در برنامه    

5/17  7/49  1/39 )درصد(متوسط ساالنه نرخ رشد طی هر برنامه    

9/35 )درصد(دوره  متوسط ساالنه رشد طی کل   

 صنعتی با تکنولوژي متوسط باال      

 متوسط ساالنه، دالر 120,722,632 272,672,991 907,832,736

65/7  15/6  97/3 )درصد(متوسط سهم از کل صادرات در برنامه    

0/37  0/25  0/7 )درصد(متوسط ساالنه نرخ رشد طی هر برنامه    

2/20 )درصد(متوسط ساالنه رشد طی کل دوره    

 صنعتی با تکنولوژي متوسط پایین      
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 متوسط ساالنه، دالر 726,543,415 1,509,536,831 4,869,248,430

15/46  96/33  62/23 )درصد(متوسط سهم از کل صادرات در برنامه    

0/29  9/22  9/10 )درصد(متوسط ساالنه نرخ رشد طی هر برنامه    

0/23 )درصد(متوسط ساالنه رشد طی کل دوره    

 صنعتی با تکنولوژي پایین      

 متوسط ساالنه، دالر 1,626,113,050 1,583,612,146 2,391,570,798

53/21  20/37  71/50 )درصد(متوسط سهم از کل صادرات در برنامه    

3/14  9/5  1/2 )درصد(متوسط ساالنه نرخ رشد طی هر برنامه    

5/8 )درصد(متوسط ساالنه رشد طی کل دوره    

صنعتیغیر         

 متوسط ساالنه، دالر 669,165,819 947,025,164 2,552,432,162
66/23  69/21  41/21 )درصد(متوسط سهم از کل صادرات در برنامه    
9/32  3/17  5/4 )درصد(متوسط ساالنه نرخ رشد طی هر برنامه    

2/17 )درصد(متوسط ساالنه رشد طی کل دوره    

  محاسبات مطالعه: منبع
  .لحاظ نشده است) 1388سال (چهارم  سال آخر برنامه : توجه

، سهم صادرات بـا تکنولـوژي بـاال از کـل صـادرات طـی       )4(هاي جدول  بر اساس داده
. درصد رشد کـرده اسـت   251درصد رسیده و  02/1درصد به  29/0برنامه دوم تا چهارم از 

درصـد   93درصد رسیده و  65/7درصد به  97/3سهم صادرات با تکنولوژي متوسط باال از 
 15/44درصـد بـه    62/23لـوژي متوسـط پـایین از    سهم صـادرات بـا تکنو  . رشد کرده است
 71/50سهم صـادرات بـا تکنولـوژي پـایین از     . درصد رشد کرده است 87درصد رسیده و 

صنعتی  سهم صادرات غیر. درصد کاهش یافته است 5/57درصد رسیده و  53/21درصد به 
د نـاچیزي  درصـد رسـیده و رشـ    66/23درصد به  41/21هاي دوم تا چهارم از  نیز طی برنامه
بیشترین میزان متوسط ساالنه رشد طی کل دوره به ترتیب متعلق به صادرات بـا  . داشته است

، صـادرات بـا   )درصد 23(، صادرات با تکنولوژي متوسط پایین )درصد 36(تکنولوژي باال 
و صـادرات بـا   ) درصـد  2/17(صـنعتی   ، صادرات غیـر )درصد 2/20(تکنولوژي متوسط باال 

 . است) 5/8(تکنولوژي پایین 
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  برازش الگو .4
هاي مختلف صادراتی  در این قسمت الگوي چند بخشی فدر به منظور سنجش اثر بخش

بعات معمولی تعمـیم یافتـه مـورد بـرازش      بعات معمولی و حداقل مر با دو تکنیک حداقل مر
تمامی مطالعاتی که در ایـن مقالـه   . آمده است) 5(ن در جدول نتایج تخمی. قرار گرفته است

هاي مقطعی استفاده کرده و الگوي خـود   اند، همگی از داده تا کنون مورد اشاره قرار گرفته
آن  یهـاي مقطعـ   مشکل عمده کار بـا داده . اند اي از کشورها برازش نموده را براي مجموعه
و نمـوده  مقـدار متوسـط اثـرات را بـرآورد      هـا،  هنـوع از داد  ینبر ا مبتنی است که مطالعات

هاي فصـلی بـراي    تخمین الگوي رشد اقتصادي فدر با داده. کنند نمی ارائه یشترياطالعات ب
  . پذیرد نخستین بار در این مطالعه صورت می

صادرات کل به سه دسته صادرات با تکنولـوژي بـاال، صـادرات بـا تکنولـوژي پـایین و       
مجموع صـادرات بـا تکنولـوژي بـاال، صـادرات بـا       . سیم شده استصادرات غیر صنعتی تق

تکنولوژي متوسط باال و صادرات با تکنولوژي متوسط پایین یکجا صادرات بـا تکنولـوژي   
 یملـ  يهـا  حسـاب «هـاي فصـلی سـرمایه از     بـراي داده . انـد  در نظر گرفته شده) هایتک(باال 
کــل اشــتغال کارکنــان تولیــد شــاخص «هــاي فصــلی نیــروي کــار از  و بــراي داده 1»یفصــل

  .استفاده شده است 2»هاي بزرگ صنعتی کارگاه

برازش الگوي فدر چند بخشی به تفکیک صادرات با تکنولوژي باال، با  -5جدول 
  تکنولوژي پایین و غیر صنعتی

 GLS 2الگوي  OLS 1الگوي  ضریب  متغیر
  391/0  713/0  

  )t  )651/8(  )28/5آماره 
  843/0  698/0-  

  -t  )872/0(  )40/0-(      γ  925/2-  453/4آماره 
  t  )193/2-(  )45/2-(      γ  817/9  162/10آماره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.cbi.ir/simplelist/2061.aspx 
2- http://www.cbi.ir/page/5027.aspx 

http://www.cbi.ir/simplelist/2061.aspx
http://www.cbi.ir/page/5027.aspx
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 GLS 2الگوي  OLS 1الگوي  ضریب  متغیر
  t   )826/1(  )87/1(      γ  048/3  299/5آماره 
  )t   )467/1(  )98/1آماره 

  010/0  011/0    ضریب ثابت
  t   )038/2(  )47/0(      51/0  44/0آماره 

  محاسبات مطالعه: منبع
  .به ترتیب نشان دهنده صادرات غیرصنعتی، صنعتی با تکنولوژي پایین و صنعتی با تکنولوژي باال هستند  Xو   X  ،Xمتغیرهاي  *

بـراي  ( تـر از صـفر اسـت    اي بـزرگ  قابل توجه مقدارمثبت و به  هاγمجموع از آنجا که 
 یـت حما یهفرضـ  یـن از ا یـا قو یجنتـا ) اسـت  11برابـر   2و براي الگـوي   6/10 برابر  1الگوي 

 یصـادرات  یـر تـر از بخـش غ   بـزرگ  یعوامل در بخـش صـادرات   ییوري نها کنند که بهره می
صادرات صنعتی با تکنولوژي پایین اثر بیشتري بر رشـد اقتصـادي کشـور نسـبت بـه      . هستند

صادرات غیر صنعتی بر رشد منفـی اسـت کـه     صادرات صنعتی با تکنولوژي باال داشته و اثر
اثـر منفـی صـادرات    . باشد هاي الگوي فدر تک بخشی و چند بخشی می هماهنگ با برازش

مواد خام کشاورزي، معدنی و شیالت بر رشد اقتصادي به کرات در الگوهاي رشد مربـوط  
عنـوان مثـال،    بـه . مورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت     2»مصیبت منابع«و اثر  1»بیماري هلندي«به 

از مصیبت منابع بیشتر اثرات توزیع درآمدي و اجتماعی اتکاء به درآمـدهاي حاصـل   نظریه 
شـدت  به هاي معدنی و منابع زیر زمینی  بخشطبیعی را مورد توجه قرار داده و تقویت منابع 
منفـی  تـاثیر   را داراي بر به عنوان بخش اصلی اقتصاد در کشـورهاي در حـال توسـعه    سرمایه
ایـن  توسـعه  نهایتـا  به گونـه اي کـه   داند،  میی یایی بر بازارهایی چون نیروي کار و دارابسز

ضـرائب مربـوط بـه متغیرهـاي نیـروي کـار و       . اثر معکوسی به همراه خواهد داشت ها بخش
  . 3نیز در دامنه ضرائب مطالعات پیشین داخلی است 1سرمایه در الگوي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Dutch Disease. 
2- Resource Curse. 

 .)1383(مالکی، امین  -3
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  و مالحظاتبندي  جمع
 یـت و اهمغیرنفتی صادرات  یکتکنولوژ یبترک یرمستقیماثر غآزمون مطالعه هدف از 

بـه طـور   . اقتصادي کشور بـود در رشد آن متفاوت  يبا سطوح تکنولوژ هاي یربخشز ینسب
نظري ساختارهاي متفاوت صادراتی، به لحاظ سطح تکنولـوژي، برآینـد متفـاوتی بـر رشـد      

تري از رشد آتی ارائـه   انداز مثبت شمبر صادراتی چ اقتصادي داشته و ساختارهاي تکنولوژي
دهند؛ چراکه محصوالت آنها، به دلیل قابلیت بیشتر در ایجاد تقاضا و سـرعت جانشـینی    می

این مهم در خصـوص اقتصـاد   . بیشتر با تولیدات قدیمی، از قابلیت رشد بیشتري برخوردارند
ه روشـنی حـاکی از تمـایز    نتایج ب. مورد آزمون قرار گرفت» فدر«ایران با استفاده از الگوي 

  بـر اسـت کـه نشـان     هاي صادراتی تکنولوژي وري در بکارگیري عوامل تولید در بخش بهره
از آنجـا کـه مختصـات    . ها بـر رشـد اقتصـادي اسـت     این بخش  دهنده اثرگذاري قابل توجه

هـاي   گیري فرایند آموزشـی، صـرفه   صادراتی یک کشور به لحاظ تکنولوژیک نتیجه شکل
و کــار اســت کــه همگــی طــی یــک دوره   جمیــع، نهادســازي و فرهنــگ کســبناشــی از ت

هـاي تجـاري بـه     دهـی سیاسـت   گیرند، لذا اتخاذ تدابیر الزم براي جهـت  بلندمدت شکل می
  .شود تلقی می  سمت حمایت از تولید صنایع با تکنولوژي پایین و باال یک ضرورت
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  منابع
 ،»يو رشـد اقتصـاد   یسانات صـادرات نفتـ  نو« ؛)1381( یو رضا محسن یدرضاحم یشمی،ابر

  .13شماره  یران،ا ياقتصاد  يها فصلنامه پژوهش
رسـاله   یـران، و رشد صـادرات، مـورد ا   يرابطه رشد اقتصاد یبررس ؛)1379(محمد  ی،غالم

  .یرازدانشگاه ش ، یريقطم یمحمدعلدکتر : کارشناسی ارشد، استاد راهنما
بـر سـطح    یـد تاک ؛ بـا کشـور  یبر اثـر بحـران بـر نظـام صـنعت      یلیتحل« ؛)1388(مالکی، امین 
 یدر نظـام مـال   یبحران اقتصاد جهان، همایش »یصادرات یعصنا یمتیو رفتار ق يتکنولوژ
  1388ی، بهمن و صنعت

بررسـی بیمـاري هلنـدي بـا تاکیـد بـر بخـش واقعـی اقتصـاد، رسـاله            ؛)1383(مالکی، امین 
  .حمدناصر شرافت، دانشگاه شهید بهشتیدکتر م: کارشناسی ارشد، استاد راهنما
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