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عنوان یکی از موضوعات  نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به اهمیت صادرات غیر

گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و . اقتصادی مطرح بوده است مهم
 این است که سهم  دهنده بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشان. گردد دستیابی به رشد مستمر اقتصادی می

باشد، بنابراین توجه به نقش صادرات کاالهای صنعتی  صادرات کاالهای صنعتی در جهان در حال افزایش می
 رو هدف این مطالعه بررسی اثر صادرات کاالهای صنعتی بر رشد اقتصادی از این. ای برخوردار است از اهمیت ویژه

 . استفاده شده است)OLS( این منظور از روش حداقل مربعات معمولی به. باشد می) 1354-1389(های  در ایران طی سال
   .ای مثبت و معنادار میان صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد نتایج حاکی از آن است که رابطه

  
  .، ایرانOLSصادرات کاالهای صنعتی، رشد اقتصادی،  :های کلیدی واژه

  
  مقدمه. 1

الملل و توسعه صادرات از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر  سیاست گسترش تجارت بین
 ).1389علیجانی و همکاران، (ریزی را به خود اختصاص داده است   و یکی از ارکان مهم برنامهکشورهای جهان بوده

 های اقتصادی تصادی یا بحرانمحصولی باشد در تحوالت اق شک کشوری که اقتصاد آن بر محور تک بی
رهایی از اقتصاد . پذیرتر خواهد بود ها و تحوالت ضربه بیشتر در معرض خطر است و در این بحران

صنعتی از های  طور ویژه توسعه صادرات فرآورده محصولی و ایجاد تنوع در اقالم صادرات و به تک
   ).1388معمارنژاد و همکاران، (رود  شمار می های خاص نظام جمهوری اسالمی ایران به ضرورت

 اینکه دلیل بهباال  اقتصادی رشد .نیست پوشیده هیچکس بر اقتصادی رشد فرایند در صادرات نقش و اهمیت
 شود می تلقی درآمدها نامناسب توزیع و تورم بیکاری، فقر، جمله از اقتصادی معضالت از بسیاری حل راه
 است ای به اندازه شاخص این اهمیت و بوده ها دولت نظر مورد مهم سیاستی هدف یک عنوان به
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باالتر  رشد اقتصادی نرخ به دستیابی .شود می تلقی کشورها قدرت از ای نشانه عنوان به امروزه که
ها  سیاست این اصلی های از بخش یکی که است اقتصادی مناسب های سیاست کارگیری به متضمن

  ).1387د و صبوری، دژپسن( دهد می تشکیل تجاری های سیاست را
 از آنجا که روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و تولیدات کشاورزی همراه بوده و سهم

 عنوان منبعی قابل اتکا صادرات صنعتی در کل جهان در حال افزایش است، صادرات محصوالت صنعتی به
  ). 1387یبی و همکاران، ط(باشد  برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح می

فقدان  نشانه رشد تنگنای برخوردار نباشد، مستمر و باال رشد از کشور یک اقتصاد که هنگامی
اساسی  شرط پیش است که این عوامل ای توسعه های نهاده و کیفیت با های فناوری و پذیری رقابت
قابل مالحظه و  صادرات است گرفتار محدود و کند رشدهای دام در که بنابراین کشوری .صادراتند رشد
فنی،  بسترهای بر واقع در شود، می تأکید پایدار صادرات بر اقتصاد یک در که هنگامی .ندارد نیز پایدار
 .است رشد الزامات همان نهادی الزامات این .است شده تأکید اقتصاد در پذیری رقابت ایجاد و نهادی
عرضه  که حال عین در هستند، مشترکی علل معلول دو هر مستمر رشد و مداوم و واقعی صادرات درواقع،
  ).1389شاکری و همکار، ( باشد رشد می مالحظه قابل جزء صادراتی کاالهای

 .در این نوشتار محور و تمرکز بحث، بررسی اثر صادرات کاالهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران است
 .شود نظری پرداخته می به مبانی، سازماندهی این مقاله به این شرح است که پس از مقدمه در بخش دوم

. گردد در بخش سوم مطالعات تجربی صورت گرفته در دو حوزه مطالعات خارجی و داخلی بیان می
بخش پنجم به تخمین مدل اختصاص یافته است و . گردد در بخش چهارم الگوی مطالعه معرفی می

  .گردد گیری ارائه می سرانجام در بخش ششم نتیجه
  

  مبانی نظری. 2
 کنند با رونق گرفتن تجارت همه کشورهای دنیا تالش می.  در اقتصاد کشورها داردصادرات کاالها و خدمات نقش مهمی

 بنابراین، رقابت در عرصه تجارت. تر نمایند های مناسب این موتور اقتصادی را فعال که با اتخاذ سیاست
افزایش یافته که در این میان کشورهایی که دارای یک استراتژی مشخص و دورنمایی از صادرات 

  ). 1995آرند و واساوادا، (اند  تر عمل کرده اند موفق والت خود بودهمحص
 در خصوص 1نظریه استوارت میل. منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است

 . میالدی عنوان شده هنوز هم تازگی خود را حفظ کرده است19منافع صادرات با وجودی که در قرن 

                                                            
1. Stuart Mill 
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تواند کاالهایی را  نماید که یک کشور از طریق صادرات می  عنوان می1ل به نقل از ریکاردواستوارت می
شوند  هایی به کار گرفته می ها و بخش منابع و امکانات در مکان. وارد نماید که خود قادر به تولید آن نیست

وری  کار گرفته خواهد شد و بهره بهتری  های تولیدی مناسب که از کارایی بیشتری برخوردار باشند، روش
رشد صادرات موجب افزایش درآمد و . یابد بنابراین تولید جهانی به میزان زیادی توسعه می. یابد افزایش می

های پیشرفته،  گیری از تکنولوژی های مقیاس، بهره گیری از صرفه اشتغال شده و با فراهم آوردن امکان بهره
وری کل  تواند موجب افزایش بهره فزایش رقابت در تولید محصوالت میامکان تخصیص بهینه منابع و ا

  ).1998ادواردز، (عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی باالتر شود 
در این . عنوان یکی از موضوعات مهم توسعه قلمداد شده است امروزه رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی به

. اند شود بنا شده س این فرضیه که فعالیت صادراتی منجر به رشد اقتصادی میها بر اسا رابطه بیشتر تجزیه و تحلیل
از آنجایی که تمام ). 2005ریپاس و کریستوپالس، (شود  عبارتی توسعه صادرات منجر به رشد اقتصادی می به

ای حفظ اند بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی شرط الزم بر کشورها رشد جمعیت را در طول زمان تجربه کرده
بایست   میGDPدر واقع اگر استانداردهای زندگی در طول زمان افزایش یابد پس . باشد استاندارد فعلی زندگی می

  ).2013کاندو، (تر از جمعیت رشد کند، بنابراین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب امری حیاتی است  سریع
. گردد شود که افزایش صادرات موجب افزایش تولید ناخالص ملی می در اقتصاد کینزی نیز گفته می

شود و  سازوکار اثر گذاری صادرات بر رشد تولید ناخالص ملی تنها از مجرای تقاضا و افزایش آن انجام می
ی طرف عرضه، صادرات سویه و از سمت صادرات به سمت تولید ملی است، اما در اقتصادها علیت عمدتاً یک
 پذیری، دهنده رشد رقابت شود که رشد آن انعکاس لحاظ اثرگذاری بر تولید با اهمیت تلقی می از این جهت به

    ).1391شاکری، (وری است  رشد فناوری، ارتقای کیفیت و باالخره رشد بهره
 است، ناخالص داخلی تولید از جزئی صادرات که آنجایی از الملل، بین تجارت و توسعه های نظریه اساس بر
 جمله از بسیاری از اقتصاددانان باور به .باشد داشته اقتصاد رشد بر مثبتی تأثیر تواند می صادرات رشد

ارزی   عواید2اثرات زنجیری، طریق از مستقیم غیر طور به صادرات رشد )1993 (هلپمن و گروسمن
   .دهد قرار می تأثیر تحت  راGDP3 رشد داخلی، اقتصاد بر آن مثبت جانبی اثرات و خارجی

اقتصادسنجی  گسترش با که است مطرح 4(ELG)صادرات  به متکی رشد فرضیه عنوان تحت پدیده این
   ).1386معززی و همکاران، ( است قرار گرفته تأیید مورد "عموما زمانی های سری

                                                            
1. Ricardo  
2. Linkage Effect  
3. Gross Domestic Product  
4. Export- Led Growth 
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تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا و یلیامسون و یووداس تحلیل کردند که رشد صادرات، از 
 کند ای کمک می کاهد و به افزایش تولید کاالهای سرمایه فشار تأثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد داخلی می

  ).1378متوسلی، (شود  تر اقتصادی می و در نهایت موجب رشد سریع
در اقتصاد پویای در حال رشد، صادرات و رشد تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و از طریق یک 

صادرات از مجرای ایجاد تقاضای مازاد نیز برای اقتصادهایی . کنند تعامل پویا یکدیگر را تقویت می
 گردد و به طورکلی در اقتصادهایی شان در برخی صنایع قوی است موجب رشد می که توان عرضه

توان تقاضای کل و بنابراین درآمد کل آنها را  که با کمبود تقاضا مواجهند با افزایش صادرات می
  ).1389شاکری، (افزایش داد و موجب تداوم و شتاب رشد آنها شد 

های  روش جمله از مهم، استراتژی یک عنوان به صنعتی صادرات توسعه بر بنابراین تأکید
ما  کشور اقتصاد محوری راهبردهای از یکی عنوان به همواره که است اقتصادی مستمر رشد به دستیابی
های  شدن از چنان اهمیتی برخوردار است که تحقق پیشرفت صنعتی .)1388سلطانی، ( است مطرح

دلیل اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته  فنی و کاربرد آن در صنعت طی سه قرن اخیر
شدن  زمانی متفاوت به مرحله صنعتی یافته هر کدام با فاصله کشورهای توسعه .در جهان امروز است

اقتصادی آغاز نمودند   و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعهرسیده
شود   گسترش صادرات این قبیل کاالها باعث می).1378های بازرگانی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش(

چه بیشتر از ظرفیت  تر شده و تولیدکنندگان داخلی بتوانند هر ایط رقابتی نزدیککه بازارها به شر
در واقع از طریق رقابت، ناکارامدی در بازار تعدیل شده و . واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند
بنابراین، با توجه به . یابد های باالتر کاهش می تر و هزینه تولید کاالهای دارای کیفیت پایین

دیت عوامل تولید، تولیدکنندگان داخلی برای حفظ و افزایش توان رقابت خود در بازارهای محدو
  ). 1391بهرامی، (آورند  عمل می داخلی و خارجی نسبت به بهبود و ارتقای سطح فناوری خود تالش بیشتری به

 .از خواهد بودکار در فرایند تولید و صادرات مفید و کارس های نیروی ها، ابداعات و خالقیت نوآوری
چه میزان تحصیالت  هر. انجامد های آن می انسانی به توسعه توانایی گذاری در نیروی در واقع سرمایه

ای با سهولت و دقت  حرفه و های افراد باالتر باشد، فرایند یادگیری مسائل پیچیده فنی و تخصص
بنابراین استفاده از . بخشد یهای افراد را ارتقا م ها و قابلیت شود و سطح مهارت بیشتری میسر می

تنها موجب  های نیروی انسانی ماهر و خالق در امر صادرات کاالهای صنعتی نه ها و تخصص مهارت
استفاده کاراتر از منابع داخلی، جذب فناوری پیشرفته خارجی و خلق فناوری برای ساخت کاالهای 

کند  های تولید و یا مواد اولیه ایجاد می هکارگیری مؤلف های جدیدی را برای به شود، بلکه راه جدید می
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کشورهای  در اقتصادی رشد به رسیدن و صنعتی صادرات گسترش موجبتواند  و از این طریق می
   ).1387طیبی و همکاران، (شود  نظر مورد

 برای دستیابی به رشد اقتصادی و نیز  کاالهای صنعتی،صادرات و اقتصادی رشد میانبا توجه به ارتباط 
 .باشد گذاری در نیروی انسانی نیز در کنار سایر عوامل مورد نیاز می توسعه صادرات این قبیل کاالها، سرمایه

تواند  های آموزشی و تحقیقاتی می بنابراین، افزایش سطح مهارت نیروی انسانی از طریق تنظیم برنامه
  ).1382طیبی و همکاران، ( صنعتی باشد ساز تحول در بخش صادرات زمینه

  

  پیشینه تحقیق. 3
ای به بررسی تأثیر صادرات کاالهای صنعتی، صادرات مواد اولیه بر رشد  ، در مطالعه)2005(هرزر 

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که . پرداخت) 1960-2001(اقتصادی کشور چین در بازه زمانی 
ثیر های پیشرفته شده و بر رشد اقتصادی تأ صادرات صنعتی موجب انتشار دانش، علوم و تکنولوژی

  .مثبت و معناداری داشته اما صادرات مواد خام و اولیه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته است
ای به بررسی ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی در مالزی با  ، در مطالعه)2006(اعظم توآن 

نتایج این تخمین اثر صادرات . پرداخت) 1978 -2002(در دوره زمانی  ARDL1کارگیری مدل  به
  .بر رشد اقتصادی را مورد تأیید قرار داد

های   از داده ، به بررسی رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی در بوتسوانا با استفاده)2007(آندره و جوئل 
  . صادرات مرتبط استنتایج حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی با افزایش. پرداختند) 2005-1995(

انباشتگی و  های هم ، به بررسی صادرات و رشد در مکزیک با استفاده از آزمون)2011(لرد 
نتایج این تخمین . پرداخت) 1960-2003(های دوره زمانی  گیری از داده علیت گرنجر و با بهره

مدت   بلندمدت فقط از صادرات به رشد است و در حاکی از آن است که رابطه علیت در کوتاه
  .صورت معکوس از رشد اقتصادی به صادرات است به

، به بررسی رابطه علیت بین صادرات و رشد اقتصادی در پاکستان در بازه زمانی )2012(شجاعت 
 انباشتگی جوهانسون و گرینجر استفاده نمود ایشان برای تخمین مدل از آزمون هم. پرداخت) 2010-1975(

  .مدت رشد تولید عامل رشد صادرات است مدت و بلند دهد که در کوتاه و نتایج مطالعه نشان می
  کشور در حال توسعه13، به بررسی رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی برای )2011(صفدری و همکاران 

کارگیری مدل   بهنتایج مطالعه آنان که با. پرداختند) 1988-2008(های دوره زمانی  با توجه به داده
  .کند سویه از رشد اقتصادی به صادرات را تأیید می  است، وجود علیت معکوس یکVECM پانل

                                                            
1. Auto Regressive Distributed Lag 
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، رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در نیجریه را با توجه به )2012(کریستوفر و همکاران 
لیت گرنجر و آنها با استفاده ار آزمون ع. مورد بررسی قرار دادند) 1970-2010(های ساالنه  داده

 .های توزیعی نشان دادند که رابطه معنادار بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد خودبازگشت با وقفه
گذاری  بایست برای سرمایه کنند که دولت می در ضمن برای افزایش چند برابری رشد پیشنهاد می

ی مناسب برای حمایت ها بیشتر در بخش صادرات، ترویج تنوع کاالهای صادراتی و ارائه زیرساخت
  .و انگیزه بیشتر صادرات تالش کند

های  ای که در مورد ارتباط بین صادرات و رشد با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ، در مطالعه)2013(کاندو 
به این نتیجه رسید  انجام داد) هند، بنگالدش، سریالنکا، پاکستان، نپال، بوتان و مالدیو( کشور 7 در پانل

  .تولید ناخالص داخلی و صادرات در این کشورها رابطه معناداری وجود نداردکه بین 
  

  مطالعات داخلی. 3-1
نفتی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره  ، در پژوهشی به بررسی تأثیر صادرات غیر)1379( عظیمی

نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که رشد صادرات غیرنفتی بر رشد . پرداخت) 1376-1346(
  . تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ایران تأثیر مثبتی نداشته است

 ای به بررسی تجربی رابطه میان صادرات، توسعه و رشد در کشورهای ، در مطالعه)1381(یغماییان 
سمت  دهد که توزیع بخشی اشتغال و تولید به  دست آمده نشان می نتایج به. در حال توسعه پرداخت

  ابطهایشان همچنین برای ر. ای در ارتقای صادرات و عملکرد کلی اقتصاد نقش دارد بخش کارخانه
صادرات و رشد اقتصادی تأیید آماری یافتند، اما تقریباً در تمام موارد ضرایب برآورد شده از میانگین 
  .میزان رشد تولید صنعتی موزون شده با سهم بخش صنعت از کل تولید بیشتر از ضریب رشد صادراتی بود

 رات غیر نفتی و اثر آن بر رشدای به بررسی ارزیابی میزان صاد ، در مطالعه)1384(فر و خاکپور  محنت
روش حداقل  های اقتصادسنجی به با استفاده از مدل) 1355-1383(اقتصادی در ایران طی دوره 

دار بین افزایش  دهنده رابطه مثبت و معنا دست آمده نشان نتایج به. اند پرداخته) OLS(مربعات 
  .صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در کشور است

ای به بررسی گسترش صادرات و رشد اقتصادی در ایران طی  ، در مطالعه)1386(کار روشن  عطر
صادرات  که است این شود می حاصل مطالعه این از که ای نتیجه. پرداخت) 1357-1382(های  سال
  . دارداقتصادی رشد ی ارتقا در مهمی نقش ایران اقتصادی های فعالیت از رشد حال در مؤلفه یک عنوان به

 Eviews 5 و نرم افزار ols، در مطالعه مشترک خویش با استفاده از روش )1387(دژپسند و صبوری 
 .اند پرداخته) 1353-1387(به بررسی تأثیر سیاست توسعه صادرات بر رشد بخش غیرنفتی ایران برای دوره زمانی 
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ای وارداتی اثر  دهد که نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه و کاالهای واسطه نتایج حاصل از این تحقیق نشان می
داری بر رشد این بخش در  نفتی دارند، اما رشد صادرات غیرنفتی اثر معنا های غیر مثبت و معناداری بر رشد بخش

 عنوان به صادرات توسعه عدم تأثیر سیاست دهنده  نشان نخستاقتصاد ایران ندارد و بنابراین این موضوع در مرحله 
  .است بررسی مورد دوره در ایران در غیرنفتیهای توسعه برونگرا بر رشد بخش  سیاست از یکی

وری  ، در پژوهشی تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهره)1387(طیبی و همکاران 
طی دوره  1(OIC)ی عضو سازمان کنفرانس اسالمیعوامل تولید و رشد اقتصادی منتخبی از کشورها

 نتایج این تحقیق حاکی از آن است. را با استفاده از مدل اقتصادسنجی مورد مطالعه قرار دادند) 2005-1980(
. دار بوده است وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، مثبت و معنا  انسانی بر بهره که تأثیر سرمایه

وری  بهره همچنین اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایه انسانی نیز تأثیر کامالً مثبت و معناداری بر 
  .عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است

تحلیلی بر نظریه صادرات منجر به رشد "ای با موضوع  ، در مطالعه)1390(مکاران زاده و ه هادی
 به بررسی تجربی این موضوع با استفاده از الگوی نئوکالسیکی فدر در ایران طی دوره "در ایران

. گرنجر و یوهانسون استفاده کردند – به این منظور از دو روش انگل. پرداختند) 1338 -1386(زمانی 
 .گذاری را مورد آزمون قرار دادند ثر علی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایهسپس ا

انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد،  گرنجر وجود هم -نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل
علی از همچنین وجود رابطه . جمعی را تأیید کرد  بردار هم که روش یوهانسون وجود یک در حالی

  .گذاری مورد تأیید قرار نگرفت  تأیید شد و از صادرات به سرمایهGDPصادرات به 
در این . ای به بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی ایران پرداختند ، در مطالعه)1391(بخشی و همکاران 

ر تحلیل نتایج از منظو  و به1380 سال )SAM(مطالعه منبع اطالعاتی استفاده شده ماتریس حسابداری اجتماعی 
دست آمده در این مطالعه نشان دهنده این است که بین صادرات و  نتایج به.  استفاده شده استGAMSافزار  نرم

معدن و خدمات که بیانگر  و های کشاورزی، صنعت رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد و در بین بخش
معدن دارای تأثیر بیشتری بر رشد  و خش صنعتباشند، صادرات ب های صادرات غیرنفتی در ایران می بخش

  .این نتایج بیانگر این است که صادرات تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد. اقتصادی است
  

  تصریح مدل. 4
 )1354-1389(های  در این بخش به بررسی اثر صادرات صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران در خالل سال

های مربوط به تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، جمعیت و صادرات  داده. شود پرداخته می

                                                            
1. Organization of Islamic Conference 
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 های مربوط به اشتغال از بانک جهانی کاالهای صنعتی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و داده
و روش  Eviewsافزاری   در برآورد الگوی اقتصادسنجی از سیستم نرم.استخراج گردیده است

  .استفاده شده است )OLS(حداقل مربعات 
  :باشد صورت زیر می به است، Nikolaos Dritsakisگرفته از مدل  مدل مورد استفاده در این پژوهش که بر

  

t321 εRMXaRLaRKaRGDP +++= )1(                                                              

  

  : که در آن
 :RGDPدرصد (1376های ثابت سال  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت (  

 :RKدرصد (1376های ثابت سال  ایه خالص به قیمتنرخ رشد موجودی سرم(  
 :RL درصد(نرخ رشد اشتغال به کل جمعیت (  

 :RMX درصد(نرخ رشد صادرات صنعتی(  
tε :جزء اخالل مدل 

متغیرهای  از یکی عنوان به کل صادرات در صنعتی صادرات سهم خارجی، تجارت بخش در
صنعتی  صادرات سهم افزایش) 1986( 1که سیرکوین طوری به ،است شده شناخته اقتصادی ساختار

). 1391آهنگری، ( داند می اقتصاد شدن صنعتی جریان های از نشانه یکی را کل صادرات در
 دلیل دو به موضوع این .نامناسبی برخوردار است در ایران از رتبه صنعتی کاالی های گروه بیشتر صادرات

ای و قطعات   سرمایهتجهیزات از استفاده مستلزم صنعتی کاالهای تولید است؛ نخست، توجیه قابل
نفت بستگی  صادراتی درآمد به زیادی حدود تا کاالها وارداتیدکی وارداتی بوده و در ایران 

کاالهای صادرات  و تولیدای و در نتیجه   واردات مواد اولیه و سرمایهنفت قیمت نوسان با و دارد
این  صنعتی مستلزم وجود تجربه بازاریابی کاالهای صادرات دوم،. گیرد می قرار تأثیر  تحت صنعتی
  ).1380 و همکاران،تقی پور(باشد  نمی آن دارای ما کشور لزوماً که بوده جدید بازارهای در کاالها

  

  های تحقیق یافته. 5
  های اقتصاد سنجی آزمون. 5-1
  خطی هم. 1- 5-1

، خطی شدید باشند اگر متغیرها دچار هم. خطی متغیرها پرداخته شود الزم است پیش از برآورد مدل،  به بررسی هم
Eviewsحداقل خطی کامل تخمین  تخمین رگرسیون دچار مشکل خواهد شد و در صورت وجود هم  در محاسبه 

                                                            
1. Syrquin 
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 خطی، استفاده از ضرایب همبستگی است های موجود جهت شناسایی هم یکی از روش. پذیر نیست مربعات امکان
 بررسی وضعیت .باشد خطی می صورتی که وجود ضرایب بزرگ همبستگی بین متغیرهای توضیحی نشانگر وجود هم به
نتایج حاکی از این است . گزارش شده است) 1(خطی متغیرهای توضیحی معادله برآورد شده در جدول  هم

  .خطی از نوع شدید وجود ندارد که میان این متغیرها، هم
  

  خطی متغیرهای توضیحی بررسی هم.  1جدول 
RMX RL RK   

25/0-  27/0  1  RK 
29/0  1  27/0  RL 
1  29/0  25/0-  RMX 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  واحد ریشه آزمون. 2- 5-1
های غلط آماری و  تواند موجب استنباط های مورد استفاده در یک مدل می وجود ناایستایی در سری

 منظور به این گیرد، می قرار بررسی مورد متغیرها ایستایی در نتیجه رگرسیون کاذب شود بنابراین ابتدا
 . انجام شده استEviews افزار نرم در آزمون این. است شده استفاده یافته تعمیم فولر -  دیکی آزمون از

 دهد نتایج این آزمون نشان می .گزارش شده است) 2(در جدول  متغیرها برای واحد ریشه آزمون نتایج
  .باشند که تمام متغیرها در سطح ایستا می

  
  یافته در سطح  فولر تعمیم-نتایج آزمون ریشه واحد دیکی. 2جدول 

  نام متغیر ADF   درصد5مقدار بحرانی در سطح   نتیجه

  RGDP -38/3 -95/1 ایستا
  RK  -08/3  -95/1 ایستا
  RL  -74/3  -95/1  ایستا
  RMX  -64/3  -95/1 ایستا

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  همبستگی آزمون خود. 3- 5-1
 گردد، های نادرست آماری برای ضرایب معادله می که وجود خودهمبستگی منجر به استنباط از آنجایی

بایست به بررسی وجود یا عدم وجود  زده شده ابتدا می پیش از استفاده از معادله تخمین
  دوربین آماره. گردد این منظور از شاخص دوربین واتسون استفاده می  به. همبستگی بپردازیم خود

همبستگی در معادله  باشد که عدم وجود خود  می06/2واتسون محاسبه شده در این پژوهش برابر با 
  . دهد برآورد شده را نشان می
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  برآورد و تحلیل معادله. 5-2
  .گزارش گردیده است) 3(نتایج حاصل از برآورد معادله در جدول 

  

  نتایج حاصل از برآورد معادله رشد اقتصادی. 3جدول 
Prob  متغیر  ضریب  

0213/0 270106/0 RK  
0000/0 799306/0 RL  
0261/0 036310/0 RMX  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 دهد که میان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد، نتایج نشان می
 .یابد  درصد افزایش می27/0به این معنا که با افزایش یک درصد به رشد موجودی سرمایه، رشد اقتصادی به میزان 

. مثبت و معنادار وجود داردهمچنین میان رشد نسبت اشتغال به جمعیت و رشد اقتصادی نیز ارتباط 
 79/0که با افزایش یک درصد به رشد نسبت اشتغال به جمعیت، رشد اقتصادی به میزان  طوری به

 .باشد ارتباط صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی نیز مثبت و معنادار می. یابد درصد افزایش می
   .یابد  درصد افزایش می036/0ی، رشد اقتصادی به میزان که با افزایش یک درصد به رشد صادرات کاالهای صنعت به طوری

  

  گیری نتیجه. 6
 و ایجاد رشد اقتصادی باال به ترین مباحث در اقتصاد ایران در دهه اخیر دستیابی یکی از مهم

 دهد یافته نشان می  تجربه کشورهای توسعه.باشد میهای جدید درجهت توسعه صادرات غیرنفتی  ظرفیت
 .که عالوه بر تغییر ترکیب تولید به نفع بخش صنعت، صادرات نیز به سمت صادرات صنعتی متمایل بوده است

. مورد بررسی قرار گرفته است) 1354-1389(در این مقاله اثر صادرات صنعتی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 
نتایج حاصل از این مطالعه . است استفاده شده )OLS(به این منظور از روش حداقل مربعات معمولی

. دهد که اثر رشد صادرات صنعتی بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است نشان می
 .باشد همچنین ارتباط میان موجودی سرمایه و نسبت اشتغال به جمعیت با رشد اقتصادی نیز مثبت و معنادار می

تواند تقاضای کل را افزایش دهد و  ی میرشد صادرات کاالهای صنعتی با ایجاد تقاضای اضاف
افزایش صادرات . توسط تولیدکنندگان گرددهای بالقوه واحدهای اقتصادی  موجب استفاده از ظرفیت

کارگیری  بهپذیری،   که در جهت رقابتکند کاالهای صنعتی، تولیدکنندگان داخلی را ترغیب می
 نمایند تقای کیفیت تولیدات خود تالش بیشتری میوری، نوآوری و ار های پیشرفته، افزایش بهره فناوری

و با جذب نیروهای انسانی کارامد و متخصص در تولید این قبیل کاالها موجب افزایش تولید 
عنوان منبعی  توان به بنابراین از صادرات صنعتی می. تبع آن رشد اقتصادی گردد ناخالص داخلی و به
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 رو توجه به صادرات صنعتی از این.  یاد کردGDPوری و تضمین رشد  جهت افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای بهره
   .باشد و شایسته است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد برای کشور دارای اهمیت استراتژیک می
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