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چکیده
است.  ایران  کارخانه ای  صنایع  رشد  نرخ  و  صادرات  پیچیدگی  رابطه  بررسی  مطالعه  این  هدف 
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مقدمه

مورد  مسائل  از  همواره  کارخانه ای(،  صنعتی)صنایع  رشد  بر  مؤثر  عوامل  تجربی  شناسایی 
عالقه در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری بوده است؛ تا بتوان از طریق اتخاذ سیاست های 
آمد. مطالعات زیادی به پیوندهای بین تجارت و تمرکز  مناسب، به رشد صنعتی مطلوب نائل 
شواهد  کلی،  به طور  است1.  پرداخته  اقتصادی  رشد  در  صادرات  پیچیدگی  نقش  بر  ویژه ای 
پیچیده  تر  کاالهای  که  مناطقی  یا  کشورها  که  می دهد  نشان  مطالعات  این  در  آمده  دست  به 
کمتری دارند، سریعتر رشد  از پیچیدگی  آنها  که صادرات  کشورهایی  صادر می کنند نسبت به 

می کنند2و3و4. 
چالش  یک  با  متوسط(  درآمد  سطح  )با  توسعه  درحال  کشورهای  از  یکی  به عنوان  ایران 
جدی مواجه هست و آن رشد صنعتی پایین است. طی سال های 1395-1383،میانگین وزنی 
بوده است  درصد   4 ساالنه  آیسیک،  رقمی  دو  کدهای  تفکیک  به  صنعتی  فعالیت  رشته  رشد 
که در سال 1395 سهم این بخش در اقتصاد )بدون لحاظ نفت( نزدیک به 17 درصد رسید. 
برنامه  کلی  سیاست های  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  نظام،  کلی  سیاست های  در 
گرفته است. در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی  ششم توسعه، بخش صنعت مورد توجه قرار 
است.  شده  لحاظ  8.8 درصد  بخش صنعت  برای  نرخ  این  و  شده  درصدی هدف گذاری   8
که با تغییر سبد صادراتی و افزایش پیچیدگی صادرات، امکان رسیدن  مسئله اصلی این است 
رویکرد  با  اساسًا  آیا  قابل تحقق است؟  میزان  ویژه در بخش صنعت چه  به  اهداف مذکور  به 
چند  طول  در  است؟  تحقق  قابل  آتی  سال های  در  صنعتی  رشد  صادرات،  پیچیدگی  تقویت 
سال اخیر مطالعات متعددی در خصوص شناسایی محرک های اصلی و موثر بر رشد صنعتی 
ایران انجام شده ولی عدم لحاظ عامل پیچیدگی صادرات در مدل های مربوط به رشد، حلقه 

که در این مقاله بدان پرداخته می شود.  مفقوده بررسی این حوزه هست 
دو  آیسیک  کدهای  تفکیک  به  صنایع  یافتگی  توسعه  اساس  بر  مطالعه  این  اصلی  ایده 
پیچیدگی  افزایش  آیا  که  موضوع  این  آزمون  یعنی  است،  صادرات  پیچیدگی  منظر  از  رقمی 
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به  بین المللی  تجارت   و  اقتصادی  رشد  اخیر  مطالعات  در  که  صنعتی  فعالیت  رشته  صادرات 
مباحث  از  سوال  این  به  پاسخ  واقع  در  می شود؟  صنعتی  رشد  به  منجر  است1  شده  اشاره  آن 
اهمیت  ضریب  استخراج  و  مدل  تخمین  قالب  در  که  داد  خواهد  تشکیل  را  مقاله  این  اصلی 

شاخص پیچیدگی صادرات در مدل رشد صنعتی انجام خواهد شد. 
تاثیر گذاری  شدت  میزان  اندازه گیری  از  است  عبارت  مقاله  کاربردی  نتیجه  مهمترین 
کشور است. نتیجه  کارخانه ای  پیچیدگی صادرات در مقایسه با سایر عوامل موثر بر رشد صنایع 
تا محرک های  کشور باشد  کالن  برای سیاستگذاران صنعتی و  راهنمای خوبی  مذکور می تواند 
کنار عامل پیچیدگی صادرات مورد ارزیابی قرار دهند. در واقع  اصلی و مهم رشد صنعتی را در 
که به  نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رشد صنعتی این مقاله یک نوع ابزار تحلیلی است 
سیاست  تدوین  درخصوص  صحیح  نتیجه گیری های  به  بتواند  تا  می کند  کمک  سیاستگذاران 
تخمین  امکان  آن،  طریق  از  تا  کرد  خواهد  فراهم  ابزاری  اینکه  ضمن  شوند.  رهنمون  تجاری 

آید. آتی فراهم  منابع رشد صنعتی 
در این مطالعه به جهت اهمیت بخش صنعت، تمرکز بررسی رابطه بین پیچیدگی صادرات 
کدهای دو رقمی آیسیک و طی دوره  کارخانه ای به تفکیک  و رشد صنعتی معطوف به صنایع 
راستای  در  و  سوال  به  پاسخ  جهت  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  روش  است.   2004-2015 زمانی 
درونزا  رشد  مدل  تخمین  و  صادرات  پیچیدگی  شاخص  محاسبه  طریق  از  تحقیق  اهداف 
می گیرد.  انجام  دیتا  پنل  روش  به  تولیدی  و  سیاستی  عامل  دو  کنار  در  که  است  ایران  صنعتی 
در ادامه ابتدا، ادبیات و پیشینه تحقیق اشاره می شود و سپس با بررسی مطالعات تجربی، 
تفیکیک  به  صادرات  پیچیدگی  اندازه گیری  با  ادامه  در  می شود.  بحث  روش شناسی  درباره 
به طور  رشد  رگرسیون های  نتایج  پیشنهادی،  مدل  متغیرهای  جمع آوری  و  رقمی  دو  کدهای 

خالصه بیان می گردد؛ و در پایان، برخی نکات جمع بندی و ارائه می شود.

دیدگاه نظری

و  درحال توسعه  کشورهای  برای  آن  تبیین  برای  متعددی  اقتصادی  رشد  نظری  الگوهای 
وجود  متفاوت  دیدگاه  دو  کشورها  صنعتی  رشد  و  توسعه  درباره  است.  شکل گرفته  توسعه یافته 

1. Hausmann, HwangRodrik، (2007)
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از دیدگاه سنتی، رشد صنعتی حاصل  نمود.  تقسیم  و مدرن  به دیدگاه سنتی  که می توان  دارد 
و  خنثی  شکل  به  فناوری  تغییر  و  کار  نیروی  گسترش  سرمایه،  حجم  افزایش  بلندمدت  اثرات 

کشور در آن مزیت های نسبی دارد می باشد.  که یک  تی  تخصصی شدن در محصوال
تولید  ساختار  دگرگونی  از  جنبه هایی  صورت  به  رشد  درونزا(،  مدرن)رشد  دیدگاه  براساس 
که باید پاسخگوی تقاضای درحال تغییر باشد و استفاده از فناوری را به  گرفته می شود  در نظر 
کند. بهبود معنادار در نظریه های رشد درونزا به وسیله محققانی چون  شکل درون زا سودمندتر 
باعث شد رشد   )1991( هلپمن  و  گراسمن  و  رودریک )1988(  لوکاس )1988(،   ،)1990( رومر 
از نهاده های  که در این مجموعه، غیر  صنعتی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها معرفی شود 

اولیه تولید، عوامل دیگری نیز دخیل هستند.1
مورد  در  را  جدیدی  نقش  ساختارگرایی  رویکرد  با  اقتصادی  ادبیات  از  جدیدی  جریان 
مطالعه  یک  در  رودریک  است.  داده  نشان  اقتصادی  رشد  موتور  به عنوان  صادرات2  ارتقای 
توسعه  سطح  از  آنچه  از  فراتر  بسیار  چین  صادرات  پیشرفته  سطح  که  داشت  اظهار  پیشگام، 
که برای رشد اقتصادی یک  که آنچه  گرفته است  کلی آن انتظار می رود، است. نویسنده نتیجه 
تی  که محصوال کشورهایی   ، دیگر به عبارت  نیست.  آن  میزان صادرات  مهم است صرفًا  کشور 
اقتصادی  رشد  به  بیشتر  هستند،  باالیی  نسبتًا  فناوری  محتوای  دارای  که  می کنند  صادر  را 
کمک می کند3. هیدالگو و همکاران4 و هیدالگو و هاسمان5 یافته های رودریک را نشان  خود 
که  وکشورهایی  ندارند  کشور  یک  توسعه  برای  یکسانی  عواقب  محصوالت  همه  که  می دهند 
تأیید  نیز  نتیجه توسط بسیاری محققان  این  کاالهای پیچیده تری دارند سریعتر رشد می کنند. 

شده است.6و7و8
ارتقاء  چگونه  اینکه  مورد  در  را  ارزشمندی  بینش  فوق،  مطالعات  است  مشهود  آنچه 

صادرات می تواند بر رشد تأثیر بگذارد ارایه می کند.

1. Shujin, Xiaolan, MingyongJi، (2010)
2. Export Upgrading
3. Rodrik, (2006)
4. Hidalgo, Klinger, BarabásiHausma، (2007)
5. Hidalgo & Hausmann, (2009)
6. Felipe, KumarAbdon, (2010)
7. Poncet & Starosta de Waldemar, (2013)
8. Ferrarini & Scaramozzino
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کاالها و خدمات قابل مبادله میان  کلیدی رشد اقتصادی، افزایش در پیچیدگی  یک جزء 
مهم  نقش   )2007( همکاران  و  هاسمن  و   )2003( رودریک  و  هاسمان  مطالعات  است.  کشورها 
کشف هزینه را در تأثیرگذاری بر وجود صادرات با بازده باال و تأثیر تجارت بر رشد اقتصادی 
منابع  انتقال  نتیجه  »رشد  که  می کنند  ل  استدال  )2007( همکاران  و  هاسمان  می کند.  برجسته 
توسط  که  است  تر  باال وری  بهره  با  کاالهای  به  پایین تر  وری  بهره  با  فعالیت های  از  حاصل 
که یک  کند  کشف هزینه می تواند مشخص  کارآفرینی مشخص شده اند.«  کشف هزینه  فرآیند 
آن تخصص  کشور در تولید  که  کاالهایی  کشور در چه مرحله ای تخصص دارد و به نوبه خود 
نهادهای  و  سیاست ها  نتیجه،  در  کند.  پیش بینی  را  بعدی  اقتصادی  رشد  می تواند  دارد 
کارآفرینی، نوآوری و بهره برداری از فعالیت های جدید دارند.  اقتصادی نقش مهمی در ارتقاء 
رشد  بنیادی  تعیین کننده  کشورها،  صادرات  کیفیت«  « یا  فنی  محتوای  ایشان،  دیدگاه  برمبنای 
شبیه  کاالهای  صدور  در  که  توسعه ای  حال  در  کشورهای  دادند  نشان  ایشان  کشورهاست. 
دارند.  تری  باال رشد  می شوند،  موفق  پردرآمد  کشورهای  توسط  شده  صادر  و  تولید  کاالهای  به 
دربردارنده   ، ثروتمندتر کشورهای  توسط  صادره  کاالهای  که  است  این  آمده  دست  به  بینش 
با  را  صادرات  بهره وری  آنها  هستند.  دانش بر  و  تولید  در  پیچیدگی  و  فناوری  از  باالیی  سطح 
مرتبط  درآمد  میانگین  که  نمودند  جایگزین  صادرات  پیچیدگی  نام  به  شاخصی  از  استفاده 
از مقالۀ  گرفتن  ایده  با  که  کلینگرا  و  اندازه گیری می کرد. هاسمن  را  کشور  کل صادرات یک  با 
نوع  و  کشورها  سرانۀ  تولید  بین  مثبت  رابطۀ  وجود  مبنی بر  ایشان  نتایج  از  رودریک1  و  هاسمن 
صادرات  و  تولید  »چگونگی  را  اقتصادی  ساختار  تغییر  و  کرده  استفاده  آنها  صادراتی  کاالی 
یکسری  اعمال  با  نیز  مطالعات  برخی  می کنند.  تعریف  باال«  فناوری  با  و  پیچیده  کاالهای 
کشورهایی  از  دسته  آن  برای  ویژه ای  منافع  می نمایند  کید  تا مذکور  نتایج  مورد  در  مالحظات 
ارتقاء  امکان  دارای  کاالهای  همچنین  و  انسانی  سرمایه   تر  باال محتوای  بتواند  که  دارد  وجود 
در  تا  است  کرده  فراهم  را  مسیری  هاسمن  مطالعۀ  بگنجانند2.  خود  صادرات  در  را  کیفیت 
با شاخص پیچیدگی صادرات  که  را  کیفیت صادرات  درونزا نقش  چارچوب یک مدل رشد 

کرده اند.  گرفته و به همراه سایر عوامل تولید وارد مدل رشد  اندازه 
تولید  کنون  هم ا که  کاالهایی  از  کشورها  گر  ا که  دارند  اعتقاد   )2007( همکاران  و  هاسمن   

1. Hausmann, R. J. Hwang and D. Rodrik. (2005)
2. Lederman & Maloney, (2007)
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تولیدات  به  تولید، شبیه  برای  از حیث دانش الزم  که  کاالهایی حرکت  کنند  می کنند به سمت 
کنونی شان هستند شانس رسیدن به رشد صنعتی باال زیاد خواهد بود. در مدل پیشنهادی فرض 
دفعتًا  نمی توانند  کشورها  و  است  مسیر  به  وابسته  و  تدریجی  فرایندی  صنعتی،  توسعه  می شود 
که  اشاره می کند  و همکاران  هیدالگو  ارتباط  این  در  بروند1.  از دسترس  دور  کاالهای  به سراغ 
عوامل و نهاده های مورد استفاده در یک رشته فعالیت تولیدی مفروض، ماهیتًا و مطلقًا ویژه آن 
کارگران با نوع ویژه ای  کارخانه ها و تاسیسات تولیدی،  فعالیت می باشد) نظیر انواع خاصی از 
از مهارتها و نهاده های واسطه ای به خصوص(. در نتیجه، پیشرفتهای فنی نمی توانند مستقیمًا 
پیشرفت های  هرچند   . پائین تر بهره وری  سطوح  هزینه  به  مگر  یابند،  انتقال  فعالیتها  سایر  به 
دارند،  قرار  تولید«  »فضای  مجاورت  در  که  فعالیت هائی  در  استفاده  برای  می توانند  فنی، 
، ظرفیت فعالیت تولیدی برای نوآوری و تنوع بخشی، به  استفاده یا تعدیل شوند2. از این منظر
بنابراین،  دارند.  قرار  »مجاورت«3  در  فعالیت ها  کدام  که  داشت  خواهد  بستگی  موضوع  این 
متفاوتی  بسیار  فرصت های  فنی  پیشرفت  انتقال  مجاور4،  تولیدی  فعالیت های  کم  ترا به  منوط 

کرد5.  برای تنوع بخشی به تولید، خلق خواهد 
در  موفق  ساختاری  تحول  پریا  و  گنگاست  نا جانکوسکا،  نظیر  تجربی  مطالعات  برخی 
کرده اند. مطالعه  کشورهای تازه صنعتی شده را براساس دیدگاه اخیر هیدالگو و هاسمن بررسی 
که تحول ساختاری در  آنها بر روش شناسی فضای محصول استوار است. نتایج نشان می دهد 
صورت  به  جدید  تولیدات  است.  بوده  تدریجی  فرایندی  آسیا،  شده  صنعتی  تازه  کشورهای 
کار از مهارت ها و  مرحله ای در صنایع ایجاد شدند )مثاًل آهن، فوالد و الکترونیک( و برای این 
آسان از صنایع موجود به صنایع جدید  که توانمندی انتقال نسبتًا  توانمندی هایی استفاده شد 
و  تدریجی  گذار  امکان  باال،  ارتباط  دارای  استراتژیک در بخش های6  افزایش  این  را داشت. 
به  ساخت،   فراهم  را  تر  باال افزوده  ارزش  دارای  فعالیت های  سمت  به  نظام مند،  حال  عین  در 
مقابل،  در  هستند.  مشابه  تولید  تکنیک های  و  مشابه  تکنولوژی  نیازمند  که  فعالیت هایی  ویژه 

1. Hausmann, HwangRodrik، (2007)
2. Hidalgo, Klinger, BarabásiHausma, (2007)
3. Nearby

کنده و تنک برای سایر نواحی استفاده می کند  کم و استعاره پرا 4. نویسندگان از استعاره جنگل برای نواحی پر ترا
5. Hidalgo & Hausmann, (2009)

کند. که می تواند به راحتی به بخش های دارای پتانسیل صادراتی جهش  6. بخش دارای ارتباط باال، آن بخشی است 
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از  که نسبتًا دور  اقتصادی در صنایعی است  تین معمواًل تخصص  آمریکای ال کشورهای  ویژگی 
کاهش میزان ارتباط در پروفایل های  محصوالت دارای ارزش افزوده باال هستند و در نتیجه به 

آنها می انجامد1. صادرات 
که قادر به ارتقای صادرات خود و تنوع بخشیدن  کشورهایی  مطالعات دیگری هم نشان داد 
کشورها را بر اساس پیچیدگی  گرفتار شوند. آنها  به آن نیستند، ممکن است در تله درآمد متوسط 
کشور در تله »محصول  کشور از 154  که 120  کردند و دریافتند  و ارتباط صادراتشان طبقه بندی 
نتیجه  این  به  آنها  نامرتبط صادر  می کنند.  و  کثرًا محصوالت غیرپیچیده  ا زیرا  قرار دارند،   بد« 
بازار  شکست های  به  توجه  هدف  با  سیاستی  مداخالت  نیازمند  تله،  این  از  فرار  که  رسیدند 

کشورهای در حال توسعه شیوع دارد2. که در بسیاری از  است 

سوابق تحقیق

صنعتی،  و  اقتصادی  رشد  بر  آن  اثر  صادرات(و  کیفیت  ( صادرات  سبد  پیچیدگی  ساختار 
پیچیدگی  بررسی  زمینه  در  لیکن  پرداخته اند  آن  به  پژوهشگران  از  بسیاری  که  است  موضوعی 
 ) کشور کشوری)بخش-  کدهای آیسیک بر رشد صنعتی در سطح درون  صادرات به تفکیک 
پیچیدگی  بررسی  به  مطالعات  عمده  ندارد.  وجود  زیادی  مطالعات  کشور  داخل  و  خارج  در 
اشاره می شود.  بدان  ادامه  در  که  دارد  بین کشوری وجود  در سطح  اقتصادی  رشد  و  صادرات 
استفاده  با  را  آسیا  جنوب  کشورهای  در  صادرات  ساختار  مثال،  برای   ،)2001( دیگران3  و  میر 
که  کاربر  که تمرکز محصوالت  این نتیجه رسیدند  به  و  بررسی نمودند  اوهلین«  از مدل »هکشر 
وجود  و  کار  نیروهای  در  تحصیالت  سطح  بودن  پایین  نتیجه  باالست،  نامعمول  گونه ای  به 
را  با عرضه نیروی کار است. رودریک )2006( بررسی دقیق تری  منابع طبیعی اندک در مقایسه 
درباره رابطه میان شاخص های پیچیدگی ساختار صادرات و رشد اقتصادی انجام داده است 
کیفیت سبد صادرات چین و رشد اقتصادی  که تغییری ساختاری در  و خاطر نشان می سازد 
سری های  از  استفاده  با  همچنین  است.  داده  روی   2003 و   1992 سال های  بین  شده  گزارش 
زمانی  افق های  و  تابلویی  داده های  برآورد  تکنیک های   ،)1962-2000( طوالنی تر  زمانی 

1.فورتوناتو و رازو، 2014، ص65
2. Felipe, KumarAbdon، (2010)
3. Mayer, (2001)
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، رودریک )2006( و هاسمان، هوآنگ  کشور از 42  آماری  10 سال( در نمونه  ای  متفاوت )5 و 
نمودند.  برآورد  نیز  را  اقتصادی  رشد  بر  )پیچیدگی(  صادرات  کیفیت  اثر   )2007( رودریک  و 
تأیید  ما  دهنده  توضیح  رگرسیون های   ،)2007( رودریک  و  هوآنگ  هاسمان،  بررسی  با  همسو 
هیچ  البته  دارد.  اقتصادی«  »رشد  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  صادرات«  »پیچیدگی  که  می کند 
اقتصادی  عملکردهای  بر  صادرات  تنوع  یا  فناورانه  شدت  مستقیم  اثرات  از  مدرکی  و  شاهد 
وجود  به  روش شناسی  یک   ،)2007(1 رودریک  و  هوآنگ  هاسمان،   ، بستر این  در  نیافتیم. 
کاالهای داد و ستد شده را بر اساس بهره وری ضمنی  که  کردند  کّمی ایجاد  آوردند و شاخصی 
کشورها  صادرات  سبد  کننده  تعیین  مختلف  عوامل  گسترده،  معنای  در  و  رتبه بندی  کند  شان 
باشد،  بیشتر  صادرکننده  درآمد  میانگین  چه  »هر  که  است  آن  کلی  فرض  کند.  مشخص  را 
اقتصاد همبستگی  که پیچیدگی  آن پیچیده تر است«. هاسمان و همکاران دریافتند  صادرات 
گرایی میان سطح مورد انتظار و واقعی از پیچیدگی  آن ندارد بلکه وا کامل با سطح درآمد ملی 
 ، آینده است. به عبارت دیگر ، پیشگوی خوبی برای رشد اقتصادی در  کشور اقتصادی یک 
درآمدشان  سطح  اساس  بر  که  است  چیزی  آن  از  پیچیده تر  آنها  تولید  ساختار  که  کشورهایی 

گذاشت. پیش بینی شده است، رشد سریع تری در سال های به نمایش خواهند 
ارایه  ضمن  تالش   نمودند  کشور   158 2)2014(  با  انجام   مطالعه ای   برای  رازو  و  فورتوناتو 
در رشد  را  آن  به نقش   1996-2008 کشورها طی دوره  از وضعیت پیچیدگی صادرات  تحلیلی 
و دیگران  روش شناسی هاسمن  از  استفاده  با  این مطالعه  در  کشورها  شناسایی   کند.  اقتصادی 
کشورها پرداخته شده  آن بر رشد اقتصادی  به اندازه گیری شاخص پیچیدگی صادرات و تاثیر 
رشد،  کار  اقتصاد سنجی   این   محققین   به   اینصورت   بوده   که   از  مدلهای   نظری   مختلف  است. 
از  استفاده  با  اقتصادی  رشد  و  صادرات  پیچیدگی  میان  رابطه  بررسی  به   فرضیه سازی   کرده   و 
به عنوان  پیچیدگی  نسبی  اهمیت  ارزیابی  قسمت،  این  از  هدف  پرداخته اند.  تابلویی  مدل 
مطالعه   نتایج  روزکننده  به  و  مؤید  مدل  تخمین  از  حاصل  نتایج  است.  رشد  ایجاد  منبع  یک 
که سطح نسبی پیچیدگی صادرات،  و رودریک )2007( هستند. بدین روی  هاسمن، هوآنگ 
رودریک  و  هوآنگ  هاسمان،  بررسی  با  همسو  دارد.  آینده  در  رشد  برای  معناداری  پیامدهای 
و  مثبت  اثر  صادرات«  »پیچیدگی  که  می کند  تأیید  ما  دهنده  توضیح  رگرسیون های   ،)2007(

1. Hausmann, HwangRodrik, (2007)
2. Fortunato & Razo, (2014)
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معناداری بر »رشد اقتصادی« دارد. البته هیچ شاهد و مدرکی از اثرات مستقیم شدت فناورانه 
یا تنوع صادرات بر عملکردهای اقتصادی نیافتیم.

این  به  تالش   نمودند  درونزا  رشد  مدل  استفاده  با  دیگران1،  با  انجام   مطالعه ای  و  آناند 
هستند؟  مهم  اقتصادی  رشد  برای  صادرات  پیچیدگی  در  افزایش ها  آیا  که  دهند  پاسخ  سوال 
2008-1990و  دوره  در  کشور   100 از  بیش  داده های  از  استفاده  با  پرسش،  این  به  پاسخ  برای 
در  صادرات  پیچیدگی  سهم  و  رشد  تعیین کننده  عوامل  بررسی  به  تابلویی  داده های  روش  با 
کاماًل اصالح شده  از روش حداقل مربعات  استفاده  با  کشورها پرداختند.مدل  اقتصادی  رشد 
که پیچیدگی صادرات، عامل  FMOLS(2( برآورد شده است.در مجموع، نتایج نشان می دهد 

کشورهای در حال توسعه است. هر یک واحد افزایش در نرخ رشد  مهمی برای پیشبرد رشد در 
که میزان آن، 0/6 درصد است. کاالها با افزایشی در متوسط رشد ساالنه همراه است  پیچیدگی 
بانک توسعه آسیا ) 2013 (نیز در مقاله ای به بررسی نقش پیچیدگی اقتصادی در تولید بر 
آنها بـا اسـتفاده از مـدل رشـد درون زا بـه ایـن  آنها پرداخته است.  سـطح محصوالت و نرخ رشد 
که افزایش پیچیدگی می تواند تأثیر مثبت و یا منفی بر سطح محصوالت  نتیجـه دست یافته اند 

آنها تأثیر مثبت داشته است داشـته باشـد اما همیشه بر نرخ رشد 
پیچیدگی  شاخص  و   )ECI( اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  بررسی  با  همکاران3  و  مالی 
نتایج  اند.  داده  ارائه  اقتصادی  توسعه  الگوهای  زمینه  در  مهمی  دیدگاه های   )PCI( محصول 
در  کشور  بین  تفاوت های  تبیین  در   ECI تجربی  موفقیت  در  را  جدیدی  دیدگاه های  ایشان 
کشور در  که غالبًا با تنوع سبد های صادراتی  تولید ناخالص داخلی / سرانه و رشد اقتصادی، 
که دارای ECI باال )پایین( هستند، تمایل  کشورهایی  ارتباط است، نشان دادند. در حقیقت، 

کم( دارند.  ( PCI کم  به تخصص در محصوالت 
 58 برای  اقتصادی  رشد  و  صادرات  ارتقاء  بین  غیرخطی  ارتباط  بررسی  به  ریدا4  و  سامی 
،  با  منظور این  برای  پرداخته اند.   1995-2015 زمانی  دوره  در  توسعه  حال  در  و  پیشرفته  کشور 
رشد  و  صادرات  ارتقاء  رابطه  در  که  دادند  نشان  رگرسیون آستانه ای پانل متوازن  از  استفاده 
کی از رابطه معکوس  صادرات اثرات آستانه ای وجود دارد. به طور خاص، یافته های ایشان حا

1. Anand, MishraSpatafora, (2012)
2. Fully Modified OLS
3. Mealy, FarmerTeytelboym, (2018)
4. Sami & Ridha, (2018)
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صادرات  بیشتر  پیچیدگی  که  بدین معنا  است.  تولید  رشد  و  صادرات  پیچیدگی  بین  شکل   U
از حد در صادرات ممکن است  این حال، پیچیدگی بیش  با  اقتصادی می شود.  باعث رشد 
تأثیر  که  داد  نشان  نتایج  این،  بر  عالوه  باشد.  داشته  مدت  بلند  اقتصادی  رشد  بر  منفی  اثر 
کشورهای  برای  باشد  آستانه  سطح  از  تر  باال که  وقتی  اقتصادی  رشد  بر  صادراتی  پیچیدگی 

پیشرفته و در حال توسعه نامتقارن است.
گروه تقسیم  مطالعات در ایران را در زمینه پیچیدگی صادرات و رشد صنعتی می توان به سه 
کرد. دسته اول مطالعات تنها به پیچیدگی صادرات و عوامل موثر بر آن اختصاص دارد ولی به 
رابطه پیچیدگی صادرات و رشد صنعتی پرداخته نشده است. در این زمینه می توان به مطالعات 
کرد1. در  اشاره  و همکاران  رنجبر  و  و همکاران  نوروزی  و همکاران؛  تقوی  و همکاران؛  بهرامی 
محرک های  همچنین  و  ایران  نفتی  غیر  صادرات  پیچیدگی  میزان  شده  تالش  مطالعات  این 
گیرد. قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  نیز  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  کشورهای  برای  آن  اصلی 
با  را  ایران  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  پویایی های  خود  مطالعه  در  همکاران  و  رنجبر 
نشان  نتایج تحقیق  نموده اند.  بررسی   1997-2015 اقتصادی طی دوره  نظریه پیچیدگی  کمک 
کاهش سهم محصوالت پیچیده با قدرت متنوع سازی باال در سبد صادراتی از سال های  دهندۀ 
صادراتی  بازار  در  نفوذ  درجه  تحقیق،  محاسبات  اساس  بر  هم چنین  است.   1380 دهه  میانی 
موجود، رشد تقاضای جهانی، افزایش نرخ ارز و درجه نفوذ در فضای محصولی، محرک های 

اصلی تنوع و رشد سبد صادراتی محسوب می شوند. 
 دسته دیگر از مطالعات تنها به ساختار صادرات و ارتباط آن با رشد اقتصادی پرداخته اند. 
در این ارتباط می توان به مطالعات حسین زاده و اسپندار )1397(، احمدوند،فطرس )1397(، 
کرد. حسین زاده و اسپندار به بررسی اثر تغییر  فتاحی و رضایی )1394(، مالکی )1389( اشاره 
صادرات بر تولید بخش های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل 
ثابت  )با  صادرات  ساختار  تغییر  می دهد  نشان  آمده  به دست  نتایج  می پردازد.  داده-ستانده 

کل بخش های اقتصاد شده است.  بودن حجم صادرات( موجب افزایش در تولید 
رشد  بر  پایین  و  باال  تکنولوژی  با  کاالهای  صادرات  اثر  خود  بررسی  در  رضایی  و  فتاحی 

حسن پورکارساالری،  و  نوروزی  ص5،   ،1395 کارساالری،  حسن پور  و  تقوی  ص1،  کارساالری،1396،  حسن پور  بهرامی،   .1
،ثاقب و ضیایی بیگدلی، 1398Tص6( 1396،ص6،رنجبر



رگانی، شماره 99، تابستان  1400  وهشنامه باز پژ 100 

می دهند.  قرار  آزمون  مورد  را   ،1377-1390 سال های  فاصله  در  ایران،  در  کارخانه ای  صنایع 
بر رشد  باال  با تکنولوژی  واردات، صادرات صنایع  با حضور  این مطالعه، نشان داد  یافته های 

اثری مثبت داشته، ولی اثر واردات این سطح تکنولوژی منفی است. 
رشد  الگوی  از  استفاده  با   )1397( محمدحسن  فطرس،  نرگس؛  احمدوند،  پژوهش  در 
ایران  اقتصادی  رشد  روی  بر  پایین  فناوری  با  صنایع  صادرات  و  واردات  تاثیر   ، رومر درونزای 
معنی دار  و  مثبت  تاثیر  از  حکایت  نتایج  است.  شده  بررسی   1380-1390 سال های  برای 
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کشورهای مورد مطالعه می باشد. برآورد مدل براساس داده های مقطعی 

تصریح مدل

با  همسو  ایران،  اقتصاد  برای  صنعتی  رشد  و  صادرات  پیچیدگی  رابطه  فرضیه  آزمون  به منظور 
استفاده  زیر  کلی  از مدل  رازو )2014(،  و  فورتوناتو  و  و همکاران )2007(  روش شناسی هاسمان 

شده  است:



رشپ هنیتی خرن و تاآفخ زخخر خن ی پارفپگی هابرار 101

11 

 

 شناسی روش با همسوبرای اقتصاد ایران، رابطه پیچیدگی صادرات و رشد صنعتی فرضیه آزمون منظور به
 است: از مدل کلی زیر استفاده شده ، (2014)فورتوناتو و رازو و (2007) همکاران و سمانوه

LN(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)𝑘𝑘𝑘𝑘= 0+ 1𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑘𝑘𝑘𝑘+ 2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜⁄ = INV)𝑘𝑘𝑘𝑘+ 

3[𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐼𝐼𝐿𝐿𝑉𝑉)𝑘𝑘𝑘𝑘×𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑈𝑈𝐿𝐿𝐼𝐼)𝑘𝑘𝑘𝑘]+ 4𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑘𝑘𝑘𝑘 +5𝐿𝐿𝐿𝐿(UNI)𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑜𝑜𝑘𝑘 +
𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 

    (1) 

صنعتی به تفکیک کد دو رقمی  رشته فعالیتنشان دهنده  kاندیس : لگاریتم طبیعی،LNدر رابطه فوق، 
به ترتیب نشان دهنده اثر ثابت قطعی و اثر ثابت  𝑜𝑜𝑘𝑘و  𝑖𝑖𝑘𝑘نشان دهنده دوره زمانی، tاندیس   ،آیسیک

 یا متغیرهای مستقل همبستگی ندارد.𝑜𝑜𝑘𝑘و  𝑖𝑖𝑘𝑘عبارت خطای تصادقی است که با  𝜀𝜀𝑘𝑘𝑘𝑘 ای است.دوره
، منظور 1376به قیمت ثابت  tدر زمان   k، ارزش افزوده  رشته فعالیت 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘منظور از  متغیر 

و  𝑈𝑈𝐿𝐿𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘و منظور از  متغیر  tدر زمان   k، شاخص پیچیدگی صادرات رشته فعالیت  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘از متغیر 

(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 = UNI)𝑘𝑘𝑘𝑘   رشته فعالیت شاغل در با مدرک دانشگاهی لیسانس و باالتر به ترتیب تعداد نیروی انسانی

k   رزش ستاده رشته فعالیت به اتشکیل سرمایه  نسبتوk هر دو متغیر عمدتا شاخص های جایگزین  باشد.می

سرمایه فیزیکی هستند.  نیروی انسانی و های های عامل نسبی یک کشور در حوزهبرای نشان دادن  بخشش

شود و کیفیت نیروی شاغل هم  توسط تشکیل سرمایه ناخالص پروکسی  مینسبت در واقع سرمایه فیزیکی با 

 )]kt(𝑈𝑈𝐿𝐿𝐼𝐼 * ( kt)INVLn [. متغیر  شودگیری میاندازه   رشته فعالیت اد افراد با مدرک دانشگاهی در هر تعد

باشد که شاخص نرخ ارز واقعی می 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘 اثر متقاطع قدرت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی است. 

 های کالن بر رشد صنعتی کشور است.   جایگزین برای نشان دادن میزان تاثیر سیاست

 شاخص از ، به تفکیک رشته فعالیت پیچیدگی صادراتگیری شاخص منظور اندازهدر این مطالعه، به
 استفاده شده است. رودریک  و هوآنگ هوسمان،پیشنهادی 

شاخص پیچیدگی صادرات به تفکیک رشته فعالیت برای ایران الزم است ابتدا شاخص پیچیدگی هر یک از 
رشته فعالیت صنعتی در سطح جهانی محاسبه و سپس نسبت محاسبه شاخص برای ایران اقدام نمود. بدین 

که با تک تک  کشورهاوری ضمنی( سرانه تولید ناخالص داخلی )یعنی سطح بهرهترتیب از طریق میانگین 
به  معیار پیچیدگی  ،کشور همراه است 192صادر شده  توسط رشته فعالیت کشورهای کدهای دو رقمی  

  شودتفکیک رشته فعالیت  طبق رابطه زیر محاسبه می

LN: لگاریتم طبیعی،اندیس k نشان دهنده رشته فعالیت صنعتی به تفکیک  در رابطه فوق، 

اثر  ترتیب نشان دهنده  به  و   زمانی،  t نشان دهنده دوره  اندیس  آیسیک،  رقمی  کد دو 
یا  و  با   که  ثابت دوره ای است. عبارت خطای تصادقی است  اثر  و  ثابت قطعی 

ندارد. همبستگی  مستقل  متغیرهای 
، ارزش افزوده رشته فعالیت k در زمان t به قیمت ثابت 1376،  منظور از متغیر 
منظور  و   t زمان  در    k فعالیت  رشته  صادرات  پیچیدگی  شاخص   ، متغیر  از  منظور 
دانشگاهی  مدرک  با  انسانی  نیروی  تعداد  ترتیب  به  و   متغیر   از 
تر شاغل در رشته فعالیت k و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش ستاده رشته فعالیت  لیسانس و باال
عامل  موهبت های  دادن  نشان  برای  جایگزین  شاخص های  عمدتا  متغیر  دو  هر  می باشد.   k
کشور در حوزه های نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی هستند. در واقع سرمایه فیزیکی  نسبی یک 
کیفیت نیروی شاغل هم توسط تعداد افراد  با نسبت تشکیل سرمایه ناخالص پروکسی می شود و 
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با مدرک دانشگاهی در هر رشته فعالیت اندازه گیری می شود. متغیر 
که  اثر متقاطع قدرت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی است.  نرخ ارز واقعی می باشد 
کشور است.   کالن بر رشد صنعتی  شاخص جایگزین برای نشان دادن میزان تاثیر سیاست های 
رشته  تفکیک  به  صادرات  پیچیدگی  شاخص  اندازه گیری  به منظور  مطالعه،  این  در 

فعالیت، از شاخص پیشنهادی هاسمان، هوآنگ و رودریک استفاده شده است. 
شاخص  ابتدا  است  الزم  ایران  فعالیت  رشته  تفکیک  به  صادرات  پیچیدگی  شاخص 
و سپس نسبت محاسبه  فعالیت صنعتی در سطح جهانی محاسبه  از رشته  پیچیدگی هر یک 
داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  میانگین  طریق  از  بدین ترتیب  نمود.  اقدام  ایران  برای  شاخص 
کشورهای  کدهای دو رقمی رشته فعالیت  که با تک تک  کشورها  )یعنی سطح بهره وری ضمنی( 
کشور همراه است، معیار پیچیدگی به تفکیک رشته فعالیت طبق رابطه  صادر شده توسط 192 

زیر محاسبه می شود 
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PRODYk=∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘

∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑘𝑘=1

𝑌𝑌𝑗𝑗
𝑛𝑛
𝑗𝑗  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑗𝑗 =
𝑋𝑋𝑘𝑘𝑗𝑗

𝑋𝑋𝑗𝑗
⁄

𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘
⁄

 

 
بیانگر کل  jX؛  j، توسط کشور Kنمایانگر ارزش صادرات بر حسب کد دو رقمی آیسیک  kjXدر رابطه باال، 

فرمول مذکور  است. با توجه به jکشور داخلی ناخالص   ه تولید دهندنشان  jY؛ و  jارزش صادرات کشور 
دو  الزم است  ارزش صادرات کلیه کشورهای جهان که آمار ارزش صادرات آنها به تفکیک کدهای آیسیک

 192باشد جمعآوری گردد. در این مرحله نیازمند بانک اطالعات صادرات بیش از رقمی قابل دسترس می
 کشور است که اطالعات صادرات آنها قابل دسترس باشد. 

به تفکیک کدهای دو رقمی  ات ایرانگیری سطح پیچیدگی صادربه اندازهاز این متغیر آخرین مرحله 
رشته همه   PRODYا میانگین وزنی  شاخص  ب  ها. این شاخصاست(ESIو کل صنعت ) (EXP)آیسیک
 ست:ادهیم که طبق فرمول ذیل صنعتی صادراتی  ایران انجام می فعالیت

 
EXP𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘

 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑌𝑌𝑘𝑘  

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑌𝑌𝑘𝑘
23
𝑘𝑘=1  

آخرین مرحله، محاسبه شدت پیچیدگی صادرات به تفکیک کدهای آیسیک دو رقمی است. برای محاسبه 
 شود: شاخص مذکور از رابطه ذیل استفاده می
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در  kصنعتی  رشته فعالیت به معنای سهم باالی  100ک به باشد. اعداد نزدیمی 100تا  0این شاخص بین 
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کشور  توسط   ،K آیسیک  رقمی  دو  کد  حسب  بر  صادرات  ارزش  نمایانگر   Xkj باال،  رابطه  در 
 j کشور  داخلی  ناخالص  تولید  نشان دهنده   Yj و  ؛   j کشور  صادرات  ارزش  کل  بیانگر   Xj ؛   j
آمار ارزش  که  کشورهای جهان  کلیه  است. با توجه به فرمول مذکور الزم است ارزش صادرات 
گردد. در  کدهای آیسیک دو رقمی قابل دسترس می باشد جمعآوری  صادرات آنها به تفکیک 
که اطالعات صادرات  کشور است   192 از  بانک اطالعات صادرات بیش  نیازمند  این مرحله 

آنها قابل دسترس باشد. 
تفکیک  به  ایران  صادرات  پیچیدگی  سطح  اندازه گیری  به  متغیر  این  از  مرحله  آخرین 
کل صنعت )ESI( است. این شاخص ها با میانگین وزنی  آیسیک)EXP( و  کدهای دو رقمی 
فرمول  طبق  که  می دهیم  انجام  ایران  صادراتی  صنعتی  فعالیت  رشته  همه   PRODY شاخص 

ذیل است:
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رقمی  دو  آیسیک  کدهای  تفکیک  به  صادرات  پیچیدگی  شدت  محاسبه  مرحله،  آخرین 
است. برای محاسبه شاخص مذکور از رابطه ذیل استفاده می شود: 
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فعالیت  رشته  باالی  سهم  معنای  به   100 به  نزدیک  اعداد  می باشد.   100 تا   0 بین  شاخص  این 
کل صادرات صنعتی مذکور است. براساس این شاخص رشته فعالیت  صنعتی k در پیچیدگی 

که از پیچیدگی باالیی برخوردارند رتبه بندی می شوند.  صنعتی 
دوره مورد بررسی این تحقیق، سال های 2015 - 2004 معادل سال های )1383-1394(را در 
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: مرکز آمار  بر می گیرد. اطالعات و داده های آماری متغیرهای تحقیق نیز از منابع مختلف، نظیر
ایران و پایگاه اطالعات تجاری بانک جهانی1 جمع آوری شده اند.

ضریب  عالمت  که  است  آن  بر  انتظار  همکاران،  و  هاسمن  فرضیه  برقراری  درصورت   
برآوردی  در رابطه )1(، مثبت و معنادار باشد. 

که نسبت تشکیل سرمایه به ستاده )INV(باالیی را تشکیل می دهد،  رشته فعالیت صنعتی 
که  است  آن  بر  انتظار  بنابراین  باشند؛  مواجه  آینده  در  باالیی  رشد  ظرفیت  با  است  ممکن 

عالمت ضریب برآوردی  مثبت باشد.
قدرت  افزایش  آیا  که  موضوع  این  بررسی  به منظور  نیز    

13 

 

گیرد. را در بر می(1394-1383های )معادل سال 2004تا  2015های دوره مورد بررسی این تحقیق، سال
پایگاه اطالعات های آماری متغیرهای تحقیق نیز از منابع مختلف، نظیر: مرکز آمار ایران و اطالعات و داده

 اند.آوری شدهجمع 1تجاری بانک جهانی
در  1، انتظار بر آن است که عالمت ضریب برآوردی هاسمن و همکاراندرصورت برقراری فرضیه  

 عنادار باشد. (، مثبت و م1رابطه )
دهد، ممکن است با  (باالیی را تشکیل میINVرشته فعالیت صنعتی  که نسبت تشکیل سرمایه به ستاده )

مثبت  2ظرفیت رشد باالیی  در آینده مواجه باشند؛ بنابراین انتظار بر آن است که عالمت ضریب برآوردی 
 باشد.

بخش عوامل  منظور بررسی این موضوع که آیا افزایش قدرت نیز به)]kt( UNI*  kt)INVLn [متغیر  
رود که عالمت ضریب است و انتظار میشده است یا نه؟، وارد مدل شده رشد صنعتی به افزایش  تولید 

 عوامل تولید شامل سرمایه گذاری و توسعه منبع انسانیمثبت باشد؛ چرا که با افزایش  3برآوردی آن یعنی 
 یابد.افزایش می رشد صنعتیو در نتیجه،  و کیفیت آنتولید  ، میزان 

به  کل  وریبهرهبودن رو است، وابستهبا آن روبه رشته فعالیت صنعتی ترین مسائلی که یکی از مهم
، باعث توسعه منابع انسانی. به این معنی که که در این م است کیفیت نیروی انسانی و توسعه سرمایه انسانی

شود. بنابراین فراهم می رشته فعالیتشدن اندازه شود که در نتیجه آن، امکان بزرگمی صنعتی  رشدافزایش 
 مثبت باشد. 4انتظار است که عالمت ضریب برآوردی 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج

 تحلیل توصیفی
تواند فرصت استفاده مناسب از منابع انسانی و طبیعی را فراهم آورد، در حالی بی تردید دستیابی به  رشد می

 که رکود یا نابسامانی ممکن است قدرت عمل را از کشور بگیرد. 
های مطالعه دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است  آنهم در طول سال کشور ای رشد در صنایع کارخانه

طی . استگیر نبودهثانیاً فرابسیار ناامیدکننده و پرنوسان بوده که اوال  به شیوه های گوناگون تحقق یافته   و
درصد بوده که دامنه نوسان  4ای کشور ساالنه صنایع کارخانهوزنی  ، متوسط نرخ رشد 2004-2015های سال

رشته فعالیت  23نگین وزنی رشد تعداد میامبتنی بر این نرخ رشد است.ربودهدرصد متغی 9تا  -10آن بین 
 1نمودار صنعتی است. 

                                                      
 www.wits.worldbank.orgر به  سایت برای اطالعات بیشت 1

متغیر 
و  است  شده  مدل  وارد  نه؟،  یا  است  شده  صنعتی  رشد  افزایش  به  منجر  تولید  عوامل  بخش 
تولید  افزایش عوامل  با  که  آن  مثبت باشد؛ چرا  برآوردی  که عالمت ضریب  انتظار می رود 
کیفیت آن و در نتیجه، رشد صنعتی  گذاری و توسعه منبع انسانیT میزان تولید و  شامل سرمایه 

افزایش می یابد.
که رشته فعالیت صنعتی با آن روبه رو است، وابسته بودن بهره وری  یکی از مهم ترین مسائلی 
که توسعه منابع انسانی،  کیفیت نیروی انسانی و توسعه سرمایه انسانی است. به این معنی  کل به 
فعالیت  رشته  اندازه  بزرگ شدن  امکان  آن،  نتیجه  در  که  می شود  صنعتی  رشد  افزایش  باعث 

که عالمت ضریب برآوردی  مثبت باشد. فراهم می شود. بنابراین انتظار است 

برآورد مدل و تحلیل نتایج

تحلیل توصیفی

بی تردید دستیابی به رشد می تواند فرصت استفاده مناسب از منابع انسانی و طبیعی را فراهم 
کشور بگیرد.  که رکود یا نابسامانی ممکن است قدرت عمل را از  آورد، در حالی 

تغییـرات  دسـتخوش  مطالعـه  سـال های  طـول  در  آنهـم  کشـور  کارخانـه ای  صنایـع  در  رشـد 
و  ناامیدکننـده  بسـیار  اوال  کـه  یافتـه  تحقـق  گـون  گونا شـیوه های  بـه  و  اسـت  شـده  زیـادی  بسـیار 
وزنـی  رشـد  نـرخ  متوسـط   ،2004-2015 سـال های  طـی  نبوده اسـت.  گیـر  فرا ثانیـًا  بـوده  پرنوسـان 
درصـد   9 تـا   -10 بیـن  آن  نوسـان  دامنـه  کـه  بـوده  درصـد   4 سـاالنه  کشـور  کارخانـه ای  صنایـع 

www.wits.worldbank.org 1. برای اطالعات بیشتر به سایت
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متغیربوده اسـت.این نـرخ رشـد مبتنـی بـر میانگیـن وزنـی رشـد تعـداد 23 رشـته فعالیـت صنعتـی 
1 نمـودار  اسـت. 

کشور به قیمت ثابت 1390  کارخانه ای  نمودار 1روند نرخ رشد صنایع 
ماخذ: مرکز آمار ایرانT،سری زمانی حساب های ملی،1397

خود  به  را  صنعتی  رشد  از  درصد  واحد   3.5 به  فعالیت،نزدیک  رشته  پنچ  میان  این  در 
رشد  کاهش  با  دیگر  صنعتی  فعالیت  رشته  شش  تعداد  در حالیکه  داده است.  اختصاص 
مواد  ساخت  از  متاثر  صنعتی  رشد  از  باالیی  سهم  مطالعه  مورد  سال های  طی  بود.  همراه 
نفت  تصفیه  از  حاصل  فرآورده های  کک،  ساخت  شیمیایی1)1.5(،  محصوالت  و  شیمیایی 
)0.6(،ساخت  تریلر نیم  و  تریلر  موتوری،  نقلیه  وسایل  هسته ای)0.6(،ساخت  سوخت های  و 
بیشترین  است.   )0.4( آشامیدنی ها  انواع  و  غذایی  محصوالت  ساخت  و  اساسی)0.5(  فلزات 
-0.14( نقل  و  حمل  تجهیزات  سایر  ساخت  فعالیت  رشته  به  ترتیب  به  ساالنه  رشد  کاهش 
جای  در  نشده  طبقه بندی  مصنوعات  و  مبلمان  ساخت  منسوجات)0.13-(،  ساخت   ،)
و  چوب  ساخت   ،)-0.08( خز  کردن  رنگ  و  عمل آوری  ک،  پوشا ساخت   ،)0.08( دیگر

محصوالت چوبی)0.05-( و دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی)0.007-(

1. ارقام داخل پرانتز بر حسب واحد درصد
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کد دو رقمی  نمودار 2. نرخ رشد وزنی ارزش افزوده رشته فعالیت به تفکیک 
آیسیک،واحد درصد

ماخذ:یافته های تحقیق

را طی دوره  کل پیچیدگی صادرات صنعتی  از  نمودار )3( متوسط سهم رشته فعالیت صنعتی 
 84 به  نزدیک  صنعتی  فعالیت  رشته  ،چهار  نمودار این  براساس  می کند.  ارایه   1997-2017
تولید  صنایع  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  کشور  صنعتی  صادرات  پیچیدگی  کل  از  درصد 
و  درصد(   23( نفتی  فرآورده های  تصفیه  صنایع  درصد(،   41( شیمیایی  محصوالت  و  مواد 
به ترتیب  درصد(   9.4( اساسی  فلزات  تولید  و   ) درصد   10.4( آشامیدنی  و  غذایی  مواد  صنایع 
در  صنعتی  فعالیت  رشته  سایر  سهم  اینکه  توجه  قابل  نکته  می شوند.  شامل   را  سهم  بیشترین 
کشور  صنعتی  فعالیت  رشته  حیث  این  از  و  می باشد  پایین  بسیار  صنعتی  صادرات  پیچیدگی 

در زمینه پیچیدگی صادرات چندان از تنوع برخوردار نمی باشند.
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کل پیچیدگی صادرات صنعتیT متوسط دوره  نمودار 3. سهم رشته فعالیت صنعتی از 
1997-2017

ماخذ: یافته های تحقیق 

قابلیت  خوبی  به  می توانند  هم  با  مرتبط  عوامل  از  متفاوتی  مجموعه های  است  مشهود  آنچه 
از  است  عبارت  محتمل  عوامل  از  باشند.یکی  داشته  را  کشور  صنایع  رشد  کاهش  و  ایجاد 
سیاستی)نرخ  و  انسانی(  نیروی  سرمایه،  تولیدی)تشکیل  عوامل  و  صادرات  پیچیدگی  تاثیرات 
به  ادامه  که در  تاثیر بگذارند  فعالیت صنعتی  کلی عملکرد رشته  کارائی  بر  که می توانند   ) ارز
بررسی تاثیر هر یک از عوامل بر رشد صنعتی پرداخته می شود. در این بین یکی از عوامل مورد 
است.  صنعتی  رشد  بر  آن  تاثیر  میزان  و  صادرات  پیچیدگی  رابطه  بررسی  مطالعه  این  کید  تا
کدهای  نمودار )3( رابطه بین شاخص پیچیدگی صادرات و رشد صنعتی ایران را به تفکیک 
گویای رابطه خطی  آیسیک طی سال های مورد مطالعه نشان می  دهد. شواهد مذکور  دو رقمی 
گر سطح پیچیدگی و رشد صنعتی همبستگی دارد و این رابطه  بین دو متغیر مذکور می باشد. ا
تاثیر  صنعتی  رشد  بر  که  است  پیچیدگی  که  می دانیم  کجا  از  می شود،  تشدید  زمان  گذر  در 
می گذارد ؟ در ادامه به بررسی میزان تاثیرگذاری پیچیدگی صادرات با لحاظ یکسری متغیرها 

بر رشد صنعتی در قالب تخمین مدل به روش اثر ثابت پرداخته می شود.
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نمودار 3. شاخص پیچیدگی صادرات و رشد صنعتی رشته فعالیت صنعتی به تفکیک 
کدهای دو رقمی آیسیک طی سال های 2004-2015

ماخذ: یافته های تحقیق 

برآورد مدل 

مورد  متغیرهای  مانایی  فروض  بر  مبتنی  تجربی،  کارهای  در  اقتصادسنجی  معمول  روش های 
و  دارد  وجود  نامانا  متغیرهای  با  برآورد  بودن  ساختگی  امکان  که  دلیل  این  به  است؛  مطالعه 
از  ، قبل  این رو از  گمراه کننده ای منجر خواهد شد.  نتایج  به  برآوردهایی  نتایج چنین  به  استناد 

کرد. آنها اطمینان حاصل  استفاده از این متغیرها، الزم است تا نسبت به مانایی و نامانایی 
لوین،  آزمون های  که روش  مانایی متغیرها، روش های متعددی وجود دارد  بررسی  به منظور 
عمومیت  از   ADF(T( تعمیم یافته3  فولر  دیکی   )IPS(2شین و  پسران  ایم،  و   )LLC(1چو و  لین 

که در این مطالعه به کار رفته  است.  بیشتری نسبت به روش های دیگر برخوردار است 

1. Levin, Lin & Chu
2. Im, Pesaran and Shin
3. Augmented Dicky-Fuller
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جدول 1. نتایج آزمون مانایی 

متغیر

سطح

اولین تفاضل)سطح معناداری(
درجه مانایی

آزمون 
لوین، لین 

و چو 

ایم، پسران 
و شین 

دیکی فولر 
تعمیم یافته

فیلیپس و 
فیشر

LVADD0.00000.04710.04200.0000مانا

LEXP0.08180.35340.56660.0040مانا

LINV0.00070.01020.03210.0000مانا

LUNI0.71641.0001.0000.8273نامانا

LERR0.00000.00130.00900.2568مانا

LUNI*)1-(LINV0.00020.00460.01660.0000مانا

 Eviews مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار

گام بعدی، بررسی هم انباشتگی و وجود رابطه بلندمدت بین  باتوجه به مانایی اغلب متغیرها، 
 )1999( کائو هم انباشتگی  آزمون  از   ، منظور به این  است.  صنعتی  رشد  تخمینی  مدل  متغیرهای 
بلندمدت  رابطه  و  کائوT عدم وجود هم انباشتگی  آزمون  در  فرضیه صفر  است.  استفاده شده 
بین متغیر وابسته و مستقل است. نتایج این آزمون با توجه به نوع مدل و شاخص انتخاب شده 
برای تاثیرگذاری بر رشد صنعتی، در جدول )2( آمده و براساس نتایج این جدول، فرضیه صفر 

مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدتT در هر دو مدل رد شده است.

 )kao(کائو جدول )2(. آزمون انباشتگی 

کائو  آماره 

t سطح معناداریآماره
ADF

-1.75590.0396

 Eviews مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار
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رگرسیون  بروز  از  نگرانی  بدون  مدل،  متغیرهای  بین  بلند مدت  رابطه  اثبات  به  توجه  با  حال  
کرد.  کوتامدت و بلند مدت را برآورد  کاذب، می توان روابط بین متغیرها به صورت 

نتایج تخمین مدل

روش  خاص  که   )FE(1ادغام نوع  آزمون  و  ادغام  صحت  آزمون  یعنی  آزمون  دو  ابتدا 
لیمر   F آماره  به  توجه  با  گرفته است.  قرار  حاضر  مطالعه  توجه  مورد  می باشد،  تابلویی 
تایید  مورد  بررسی  مورد  زمانی  دوره  روی  ادغام  درستی  بر  مبنی  فرضیه   ،)43.1=)17،175(F(
آماری قرارگرفته است. همچنین بر اساس آماره هاسمن )chi2)7(=60.59(، مدل با اثرات ثابت 
انتخاب شده است. برای رفع واریانس ناهمسانی از روشEGLS و و برای رفع خود همبستگی 

از فرایند خود رگرسیوAR(2(شده است. 

جدول 3. نتایج آزمون درستی و نوع ادغام 

سطح معناداری  مقدار آماره آماره آزمون

F0.0000)17،175(=43.1آماره آزمون درستی ادغام )اف لیمر (

Chi-sq 0.0000=60.59آماره آزمون نوع ادغام )آزمون هاسمن(

9.0 Eviews مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار

کوتامدت و بلندمدت جدول 4. نتایج برآورد مدل رشد صنعتی 

متغیرنام متغیر 

مدل به روش EGLS با 
مدل به روش FMOLSاثرات ثابت

ضریب 
برآوردی

سطح 
احتمال

ضریب 
برآوردی

سطح 
احتمال

**LEXP(-1)0.04520.0096**0.05710.0302شاخص پیچیدگی صادرات

*LINV(-1)0.09910.0035**0.15380.0653نسبت تشکیل سرمایه به ستاده

**LERR-0.07970.0000**-0.27780.0001نرخ ارز واقعی 

1. Fixed Effects Model
2. Autoregressive
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متغیرنام متغیر 

مدل به روش EGLS با 
مدل به روش FMOLSاثرات ثابت

ضریب 
برآوردی

سطح 
احتمال

ضریب 
برآوردی

سطح 
احتمال

کار شاغل دانشگاهی LUNI-0.02840.0427**-0.01770.7250نیروی 

LINV(-1)*LUNI-0.01110.0073**-0.0190 0.1011شدت استفاده عوامل تولید

-C8.68150.0000عرض از مبدا 

-AR(1)0.77220.0000خودرگرسیو

=0.99=0.98

9.0 Eviews مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار

شاخص  تصریح ها،  تمام  در  است.  آمده  خالصه  طور  به  ما  بررسی  نتایج   ،)4( جدول  در 
که »سطح نسبی  نتایج نشان می دهند  این  و معنادار است.  پیچیدگی صادرات همیشه مثبت 
آنها  آتی  رشد  برای  معناداری  پیامدهای   Tایران صنعتی  فعالیت  رشته  صادرات  پیچیدگی 
از سبد صادرات پیچیده ای  فعالیت  با سایر رشته  فعالیت صنعتی در مقایسه  گر رشته  ا دارد. 
آن بسیار سریعتر خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه نتایج با مطالعه  آتی  برخوردار باشد، رشد 

هاسمان، هوآنگ و رودریک )2007( همسو است.
که »سرمایه فیزیکی« توان  کننده رشد صنعتی، به نظر می رسد  در میان دیگر عوامل تعیین 
« دارد. در واقع، پارامترهای نسبت تشکیل سرمایه  کشور پیش گویی خوبی برای »رشد صنعتی 
به ستاده و پیچیدگی صادرات در هر دو مدل همیشه مثبت و معنادار هستند و در نقطه مقابل 
دانشگاهی  تحصیالت  سطح  و  واقعی  ارز  نرخ  شامل  سیاستی  اثر  که  هستند  متغیرهایی  آنها 
نشان  کوتامدت  در  ویژه  به  صنعتی  رشد  با  معناداری  و  منفی  رابطه  صنعت  در  شاغل  نیروی 

می دهد.
ستاده به  سرمایه  تشکیل  نسبت  در  یک درصدی  افزایش  با   ،)4( جدول  نتایج  اساس  بر 
تأیید  که  افزایش می یابد؛  0/1 درصد  کوتامدت، حدود  در مدل رشد صنعتی  T رشد صنعتی 
کرده  تحصیل  شاغل  کار  نیروی  رابطه  اما  است.  صنعتی  رشد  در  سرمایه گذاری  تاثیر  کننده 



رشپ هنیتی خرن و تاآفخ زخخر خن ی پارفپگی هابرار 111

که افزایش  گفت  دانشگاهی در صنعت رابطه منفی و غیر مستقیم با رشد صنعتی دارد می توان 
این  دلیل  دارد.  صنعتی  رشد  بر  منفی  ولی  معنادار  اثر   Tصنعتی کرده  تحصیل  شاغلین  تعداد 
رشد  باالی  وابستگی  صنعت،  و  دانشگاه  بین  ناپایدار  و  ضعیف  ارتباط  از  جدای  نتیجه، 

کسب و کار  صنعتی است .  صنعتی به منابع غیردانشی و زیر زمینی و فقدان رقابت در بازار 
کرده دانشگاهی و نسبت  ضمن اینکه تاثیر متقاطع دو متغیر نیروی انسانی شاغل تحصیل 
این  توجیه  دالیل  از  یکی  می باشد.  معنادار  و  منفی  صنعتی  رشد  بر  ستاده  به  سرمایه  تشکل 
که رشد صنعتی صرفنظر انباشت عوامل شامل سرمایه فیزیکی به بهره وری در  مسئله این است 
کل عوامل  استفاده از عوامل نیز بستگی دارد. علیرغم رشد سرمایه گذاری، رشد پایین بهره وری 

تولید منجر به رابطه منفی بین تاثیر متقاطع متغیر اخیر بر رشد صنعتی شده است. 
نتیجه بخش  تعیین کننده  که  متقابل  وابستگی های  باید  زمینه  این  در  بررسی  گونه  هر  البته 
سرمایه گذاری  که  است  این  واقعیت  شود.  گرفته  نظر  در  سرمایه گذاری اند  رفتن  هدر  یا  بودن 
که مجموعه های متفاوتی از متغیرهای مرتبط  امری است مشخصْا وابسته به زمینه. روشن است 
را داشته باشند. بنگاه های صنعتی بزرگ موجود  با هم می توانند به خوبی قابلیت ایجاد رشد 
ایجاد  خارجی  یا  و  داخلی  رقابت های  برابر  در  دولت  حمایت های  با  بازاری  غیر  شرایط  در 
مالحظات  بر  مبتنی  بلکه  اقتصادی  کارائی  اساس  بر  نه  بنگاه ها  ساختار  ضمنْا  شده اند. 
به کارگیری  از طریق  آنها  اقتصادی  رو بهبود در عملکرد  این  از  گرفتند.  و نظامی شکل  سیاسی 
دارد. بستگی  بنگاه  مجدد  سازمان دهی  به  سرمایه گذاری  افزایش  و  دانشگاهی  کار  نیروی 

کارایی فارغ التحصیالن دانشگاه ها و همچنین تخصصی  ضمن اینکه توجه بیشتر برای افزایش 
نیروی  تربیت  و  آموزش  ویژه ای دارد. سیاست های  اهمیت  فارغ التحصیالن  شدن فعالیت های 
کاالها و فناوری هایی است  گزینه ها برای جهش به عرضه  گسترش  انسانی، عوامل محوری در 

« از ساختار صادرات موجود هستند. که »دور دست تر
را  معناداری  و  منفی  اثر  واقعی  ارز  نرخ  صنعتی،  رشد  مدل  تخمین  حاصل  نتایج  براساس 
، رشد صنعتی  که با افزایش یک درصدی در این متغیر بر رشد صنعتی داشته است؛ به گونه ای 

کاهش می یابد.  0.08 درصد 
رساله،  این  پیشنهادی  مدل  مجددًا  به دست آمده،  نتایج  استحکام  بررسی  به  منظور 
آن  کاماًل اصالح شده )FMOLS( برآورد شده اند و نتایج  به روش های حداقل مربعات معمولی 
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که نتایج این جدول نشان می دهد، عالمت و معناداری  در جداول )4( آمده است. همان طور 
روش  به  نسبت  واقعی  ارز  نرخ  و  ستاده  به  سرمایه  تشکیل  نسبت   Tصادرات پیچیدگی  متغیر 
متفاوت  اندکی  برآوردی،  ضرایب  مقدار  لحاظ  از  تنها  و  نداشته اند  تغییری  پیشین  برآورد 
متقاطع نسبت  اثر  و شاخص  تعداد شاغلین دانشگاهی  متغیرهای مدل شامل  می باشند. سایر 
صنعتی  رشد  با  بی معنا  ولی  منفی  رابطه  دانشگاهی  شاغلین  تعداد  و  ستاده  به  سرمایه  تشکیل 
پیش تر  که  اخیر  روش های  از  به دست آمده  نتایج  که  گفت  می توان  براین اساس  داشته است. 
گرفته اند، قابل اطمینان بوده اند و مدل های برآوردی، نسبت به روش  مورد تفسیر و بررسی قرار 

برآورد نیز از استحکام الزم برخوردارند.
 

نتیجه  گیری و پیشنهادات

که  ایران) صنعتی  فعالیت  رشته  صادراتی  ساختار  ترکیب  و  پویایی  بین  پیوند  مقاله،  این 
طور  به  را  صنعتی  رشد  و  می شود(  اندازه گیری  صادراتی  کاالهای  پیچیدگی  سطح  اساس  بر 
تجربی بررسی می کند. البته این مطالعه مستقیمًا به تغییر ساختاری تولید نپرداخته بلکه تالش 
مسیر  به  توجهی  آنکه  بدون  کند  آزمون  را  رشد  بر  صنعتی  فعالیت  رشته  صادرات  نوع  اثر  شده 
کلیدی  انتقال رشد هر یک از فعالیت صنعتی داشته باشد. برای مشخص ساختن ویژگی های 
که  شده  استفاده  پیچیدگی«  »معیار  از  هستند(  رشد  دهنده  افزایش  محصوالت  شاخصه  که  (
از رشته فعالیت  و پیچیدگی هر یک  ایجاد شده  و رودریک )2007(  توسط هاسمان، هوآنگ 
که به تفکیک هر یک از 23 رشته  صنعتی ایران بر اساس شاخص پیچیدگی صادرات جهانی 
 ، گیرد. هدف اصلی مقاله حاضر فعالیت صنعتی اندازه گیری شده محاسبه و در مدل رشد قرار 
 ، به این منظور است.  بوده   ایران  اقتصاد  برای  صنعتی   رشد  و  صادرات  پیچیدگی  رابطه  آزمون 
کاماًل  مربعات  حداقل  و   )EGLS( تعمیم یافته  مربعات  حداقل  رگرسیون  برآورد  روش های  از 
کارگاه های  اصالح شده )FMOLS( و همچنین از داده های آماری متغیرهای قابل دسترس آمار 
کدهای دو رقمیT طی سال های 2015- کشورها به تفکیک  صنعتی و آمارهای ارزش صادرات 

2004 استفاده شده است.
استثناء  )به  متغیرها  همه  که  است  آن  از  کی  حا مدل  متغیرهای  برای  مانایی  آزمون  نتایج 
متغیر LUNI( در سطح مانا شده اند و از درجه انباشتگی واحد برخوردارند. همچنین بر اساس 
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، وجود یک بردار هم انباشتگی بین این متغیرها تأیید شده است.  کائو آزمون های هم انباشتگی 
کوتامدت و  که در  نتایج برآورد مدل با هر دو روش EGLSو FMOLS، مؤید این مطلب است 
بلندمدت، تأثیر پیچیدگی صادرات و نسبت تشکیل سرمایه به ستاده بر رشد صنعتی معنادار 
و مثبت است ولی تاثیر نرخ ارز واقعی و افزایش شاغلین دانشگاهی بر رشد صنعتی معنادار و 

می باشد.  منفی 
رگرسیون های   ،)2007( رودریک  و  هوآنگ  هاسمان،  بررسی  با  همسو  به دست آمده،  نتایج 
که »پیچیدگی صادرات« اثر مثبت و معناداری بر »رشد صنعتی«  توضیح دهنده ما تأیید می کند 
، پیامدهای مهمی  کشور که سطح نسبی پیچیدگی صادرات صنعتی  دارد. با شروع از این یافته 
و  کاالیی  فعالیت های جدید  لذا سرمایه گذاری مستمر در  دارد.  برای رشد های بعدی صنعتی 

آتی مورد پیشنهاد است:  خدماتی مرتبط با رشته فعالیت ذیل برای رشد صنعتی 
کد 24( 	  صنایع تولید مواد ومحصوالت شیمیایی)
کد 23(	  صنایع تصفیه فرآورده های نفتی )
کد 25(	  آشامیدنی) صنایع مواد غذایی و 
کد 27(	  تولید فلزات اساسی)

که  یابد  تغییر  تدریجی  گونه ای  به  مذکور  فعالیت های  رشته  صنعتی  تولید  ساختار  لذا 
فعالیت های  رشته  مجموعه  زیر  پیچیده تر  محصوالت  و  تر  باال ارزش  دارای  فعالیت های 
پایین و محصوالت غیر پیچیده  نمود.  افزوده  ارزش  را جایگزین فعالیت های دارای  پیشگفته 
و  زمینی  زیر  منابع  استخراج  به  شدید  اتکای  معمواًل  مذکور  فعالیت های  رشته  حاضر  حال  در 
سریع  انباشت  با  همراه  با  باال  صنعتی  رشد  به  دستیابی  دارند.  نوآوری  به کارگیری  به  بی رغبتی 
قرار  صنایع  سیر  خط  در  کنون  ا هم  که  ( خدمات  حوزه  در  فناوری ها  کردن  سازگار  و  سرمایه 
خدمات  حوزه های  در  به ویژه  خدمات،  بخش  نیرومند  تکمیلی  فعالیت های  توسعه  و  دارند( 

بازرگانی، حمل و نقل و مالی هستند. 
بایستی  مذکور  صنایع  که  است  ضرورت  این  و  توانمندی ها  اهمیت  نشانگر  امر  این 
کاالهای جدید )و فرآیندهای جدید( را  توانمندی خود را به طور مداوم افزایش دهند تا بتوانند 
که  کشورهای پیشرفته نمایند . لذا آن چیزی  کرده و اشاعه دهند و خود را هم تراز صنایع  ایجاد 
کننده توانایی صنایع مذکور برای تنوع بخشی و افزایش ارزش افزوده و در نتیجه، تولید  تعیین 
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که به صورت تخصصی و رقابتی  در بازارهای بین المللی حضور یابد، توانایی  کاالهایی است 
این رشته فعالیت ها و بنگاه ها و جامعه به منظور انباشت مهارت ها و دانش است. در حالیکه 
از ویژگی  های مشترک شرکت های  کشور پدیده قدیمی فرار مغزها قابل مشاهده است. یکی  در 
و  شرکت ها  میان  شبکه سازی  و  همکاری،  تعامل  محوری  نقش  پیچیده،  کاالهای  تولیدکننده 
شرکای دیگر نظیر دانشگاه است. بنابراین یکی از عناصر مهم سیاست دولت بایستی تقویت 
و ترویج روابط نزدیکتر میان این نهادها )از طریق انگیزه های مالیاتی و سایر انگیزه ها( باشد تا 
کمک  گونه انگیزه ها به ایجاد عوامل پیشرفته  انتشار فن آوری و یادگیری جمعی تشویق شود. این 
کار از طریق آسان سازی انتقال فن آوری میان دانشگاه ها وصنعت و نیز از رهگذر  می کنند و این 
به دو سوال  آینده پیشنهاد می شود  برای تحقیقات  از خارج  پیشنهاد می شود.  فناوری  انتقال 
گذرا؟و  آیا اثر ارتقاء صادرات رشته فعالیت صنعتی مذکور بر رشد دائمی است یا  دیگر شامل 
شود. داده  پاسخ  است؟  برقرار  صنعتی  رشد  و  صادرات  ارتقاء  بین  غیرخطی  رابطه  اساسًا  آیا 
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