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در این پژوهش با استفاده از داده های سال های  3131تا  3131بر اساس کدهای دورقمی  ISICبهه بررسههی
اثهر توسعه صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بهر هزینهه ههای تحقیه

و توسهعه و تبلیغهات

پرداخته شده است .روش تجزیهوتحلیه اطالعهات بهه روش دادهههای تهابلویی پویها ( )GMMو دادهههای
تابلویی ایستا است .همچنین به وسیله آزمون سارگان این متغیرهای ابزاری معتبر شناخته شدند ،په

اسهتفاده

از داده های تابلویی پویا دارای اعتبهار است وگرنه باید برآورد مدل با روش داده های تابلویی ایستا صهورت
پذیرد .با استفاده از آزمون مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری میهان متغیرهها وجهود دارد ،بهه طهوری کهه
سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشترین تأثیرگذاری و صادرات و هزینه های تبلیغات و تحقی

و توسهعه نقهش

مهم و تأثیرگذاری بر ارزش افزوده این بخش را دارا است.
واژگان کلیدی :صادرات صنعتی ،سرمایهگذاری ،ارزش افزوده ،تبلیغات و تحقیقات ،دادههای تابلویی.
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 .3مقدمه

تولیدکننده کاالهای متنوعی بوده اند .اما به مرور زمان که تجارت آن ها گسترده تر شد ،رقابت آن هها
با سایر کشورها نیز گسترده تر شد و با رقابت عظیمی از طرف رقبای خود مواجهه شهدند ،در تولیهد و
صدور کاالی خاص تخصص یافتند و صنایعی را گسترش دادند که در آن ها از مزیت نسهبی و حتهی
مزیت رقابتی برخوردار بودند .همچنی شواهد نشان میدهد که تجهارت بهی المله در سهده گذشهته
تأثیر مهمی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نداشته ،اما در چند دهه اخیهر در مباحه

مربهو بهه

رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مذکور ،جایگاه ویژهای یافته اسهت .بههطهوریکهه از اواسه دههه
 ،0591توسعه صادرات به ویژه صادرات کاالهای صنعتی ،همواره به عنوان یکی از راهبردهای توسهعه
بههرای کشههورهای جهههان سههوم مطههر بههوده اسههت .از آنجههایی کههه کاالهههای صههنعتی بسههیاری از
محدودیتهای صادرات مواد اولیه را ندارد ،میتواند تأثیر مهمی در فرایند توسعه اقتصادی کشهورها
داشته باشد .عالوه بر ای  ،اکنون یکی از شاخص های رشد و توسعهیافتگی هر کشور ،میزان پیشرفت
صنعت آن کشور دانسته میشود.

با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه و دارای اقتصاد ته
رهایی از اقتصاد ت

محصهولی اسهت ،بهه منظهور

محصولی و توسعه صادرات ،ضروری اسهت در حهال حاضهر توسهعه صهادرات

صنعتی را در برنامه های اقتصادی کشور مورد توجهه قهرار دههد .بهر همهی اسهاس سهاال پهی

روی

تحقیق نیز به ای شک ارائه می شود که آیا صادرات صهنعتی بهر رشهد و توسهعه اقتصهادی ایهران اثهر
مثبت و معنیداری بهجای میگذارد؟
ساختار تحقیق حاضر به منظور بررسی به ای ترتیب است که پس از بیان مبهانی نظهری در بخه
دوم ،نتایج مطالعات مهم در ای حوزه را در بخ

سوم به صورت مختصر ارائه مهی دههیم .در بخه

چهارم به الگوی تجربی و متهدولویی تحقیهق پرداختهه مهی شهود در بخه
نتیجهگیری از ای مطالعه در بخ

ارائهشده و نهایتاً ای تحقیق با ی

پهنجم یافتهه ههای تحقیهق

ششم به پایان میرسد.

 .2مبانی نظری
آدام اسمیت نخستی بار در تحقیقات
ارتقای بهره وری می شود ،بح

در حوزه تجارت جهانی به عنوان موتور محرکه ای که موجب

درباره رشد اقتصادی را طر کرده است .وی عنهوان کهرد کهه ایه
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امر در نتیجه گسترش بهازار و اسهتااده از صهرفه جهوییههای حاصه از مقیهاس رخ مهی دههد .دیویهد
ریکاردو 0در سال  0101بر اهمیت مزیت ههای نسهبی (کهارایی اسهتاتی

) آن در تجهارت بهی المله

مشخص می شود که به بهبود توسعه اقتصادی منجر می گردد .ای موارد شهام افهزای

دسترسهی بهه

سههرمایه و تکنولههویی خههارجی اسههت کههه از طریههق دسترسههی بیشههتر بههه ارز خههارجی و تمای ه بههه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای باز امکانپهذیر مهیشهود .برخهی از اقتصهاددانان دیگهر
بح

می کنند که صادرات از طریق ارتقای کارایی در تخصیص منابع تولید ،افزای

حجهم تولیهد و

انباشت سرمایه موجب بهبود رشد اقتصادی مهی گهردد .رشهد ناشهی از تخصصهی کهردن صهادرات و
رفتار رقابتی نیز میتواند سبب افزای
اخیر بر نق

کارایی و ارتقای بهرهوری شهود (بگهواتی .3)0511 ،مطالعهات

تجارت در تسریع نوآوری و تسهی در انتقال دان

و تکنولویی تأکید دارد (گروسم

بخ

بهر اسهاس اصه

و هلپم  .4)0550 ،تئوری های جدید رشد بر مزایای ی
بازده فزاینده به مقیاس و اثرات خارجی بخ

صادراتی دینامیه

صادرات بهه سهایر بخه هها تأکیهد دارد .ایه اثهرات

خارجی عمهدتاً خهود را بههصهورت اشهاعه تکنیه

ههای پیشهرفتهتهر ،نیهروی کهار مهاهرتر و ارتقهای

مهارت های مدیریتی به دلی رقابت شدیدی که صهادرکنندگان در بازارههای جههانی بها آن روبهه رو
میشوند نشان میدهند (رومر 0551،و بارو.9)0550 ،
در تئوری های رشد از دو عام کار و سرمایه بهعنوان عوام بنیادی تأثیرگهذار بهر رشهد اقتصهاد
یاد میشود .در مطالعات بسیاری که در ای زمینه صورت پذیرفته است ،اثهر مثبهت ایه دو عامه بهر
رشد اقتصادی به اثبات رسیده است .اما جدای از عوام فهو در مطالعهات دیگهری نیهز کهه توسه
برخی از محققی ازجمله مهایکلی ،)0511( 6باالسها )0513-0511( 1و فهدر )0512( 1انجهام شهده بهر
نق

مثبت صادرات بر رشد اقتصادی تأکیهد گردیهده اسهت .از طرفهی یکهی از اسهتراتژیههایی کهه

توس کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه اتخها مهی شهود ،اسهتراتژی صهنعتی شهدن از
)1. Ricardo (1817
)2. Harberlar (1968
)3. Bhagwati (1988
)4. Grossman and Helpman (1991
5. Romer, BeRRow
)6. Mikli (1977
)7. Balasa (1983-1978
)8. Feder (1982
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طریق توسعه صادرات صنعتی است .صنعتی شدن ،جریان تولید کاالهای مصرفی و سهرمایه ای اسهت
و تشکی سرمایه جهت انجهام سهرمایه گهذاری بهه منظهور تولیهد و تهیهه کاالهها و خهدمات را تسهریع

 .3-2استراتژیهای مهم صنعتی
 .3-3-2جایگزینی واردات

3

به راهبردی اطال می شود که در آن ی

کشور مهیکوشهد تها بها تولیهدات داخلهی جهای کاالههای

وارداتی را پر کند و نهایتاً به طور نسبی خود را از واردات بینیاز سازد .ای راهبرد درواقهع مرحلههای
از صنعتی شدن است که پشت دیوارهای تعرفه یا کنترل تجارت خارجی اعمهال مهی شهود تها صهنایع
داخلی از رقابت مصون مانده و به رشد ادامه دهند (گیلیسی و همکاران.)0315 ،
 .2-3-2توسعه صادرات

2

پس از شکست نسبی استراتژی جایگزینی واردات در رسیدن به اهداف توسعهای و ح مشک تهراز
پرداختها ،اقتصاددانان سیاستههای توسهعه اقتصهادی بهرونگهرا ماننهد توسهعه و تنهو صهادرات را
به عنوان راه ح کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی ارائهه نمودنهد.
اسمیت در کتاب ثروت مل چنی بیان می کند که ورود به بازارههای صهادرات باعه

مهی شهود کهه

کارخانهها بیشتر از زمانی که فق برای نیاز داخلی تولید مهیکردنهد متخصهص شهوند و یها بها تولیهد
بیشتر متوس هزینه تولید کاه

مهییابهد .رقابهت در صهحنه تجهارت بهی المللهی انگیهزه الزم بهرای

متخصص شدن ،یادگیری بیشتر و تالش برای کهاه

هزینهههها را بهه کارخانهه مهیدههد (گیلهیس و

همکاران .)0315 ،استراتژی توسعه صادرات در اغلب کشورها مطهابق بها اصه مزیهت نسهبی اسهت.
زمانی که ی

کشور در تولید ی

کاال بتواند به صورت رقابتی عم کند ،کاالههای ارزانقیمهت در

دسترس همه مردم جهان قرار میگیرد ،بازارها گسترش مییابند ،اقتصادهای داخلی و خارجی به هم
مرتب میشوند ،سهط درآمهد و اشهتاال گسهترش یافتهه و سهرانجام فراینهد توسهعه اقتصهادی آسهان
میگردد (ترویج و اسید و احمد.)2116 ،

1. Import Substitution
2. Export Promotion
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 .2-2تحقی
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و توسعه و تبلیغات

بهه انهسان ،فرهنهگ ،جامعهه و اسهتااده از ایهه دانهه

بههرای کاربردههای جدیهد اسهت .بههه بیههانی

دیگهر ،تحقیهق و توسعه ،فرایند تبدی اندیشه ها به تولیدات جدیهد و بها کیایهت تهر شههدن تولیههدات
موجود اسهت .ایه تولیهدات مربهو بهه مهوارد سهوددهی بهه مصهرف کننهده نهههایی یهها مربهو بهه
فناوریهای فرایند تولید است .نق
از آن بهعنوان یه

اساسهی تحقیهق و توسهعه در رشهد اقتصادی تا حهدی اسهت کهه

متایهر مههم در اقتهصاد نهام بهرده میشود (جاری.)0515 ،

همچنی در خصوص تبلیاات میتوان گات چمبرلی  2تبلیاهات را عهاملی مهیدانهد کهه بها تاییهر
سالیق و خواستهها بر میزان تقاضا اثر میگذارد.
اشمالنسی 3تبلیاات را شکلی از معرفی ایدهها ،کاالها و خدمات یه

شهرکت اطهال مهیکنهد.

شارد 4تبلیاات را عام ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان نسبت به مارک یا کاالی خاصی می داند.
شارد تبلیاات را یکی از رایجتری و مهمتری ابزارهای ارتقای فروش میداند .وی تبلیاهات را یکهی
از نهادههای مورداستااده بنگاهها دانسته و تصری میکند که تعیی میزان بهینه تبلیاهات ،دقیقهاً مشهابه
انتخاب میزان استااده از سایر نهادهها توس بنگاها است (دهقانی.)0312،
 .1پیشینه مطالعاتی تحقی
مطالعات زیادی در راستای آزمون تجربی در مورد فرضهیه فهو الهذکر بهرای کشهورهای مختله

و

ایران در دورههای زمانی متااوت و با روشهای متااوت انجهام شهده اسهت .در ایه تحقیهق بهه چنهد
عنوان بسنده میکنیم.

مایکلی در تحقیقی در سهال  0511نشهان مهی دههد کهه صهادرات و رشهد اقتصهادی بها یکهدیگر
همبستگی مثبتی دارند و هرچه ی

کشور کمتر توسهعهیافتهه بهه طهور نسهبی از توسهعهیهافتگی بیشهتر

برخوردار باشد ،ای همبستگی مثبت قویتر نیز میشود.

1. Research and Development
2. Chamberlin
3. Schmalensee
4. Shepherd
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همچنی باالسا  0511معتقد است که استراتژی تشهویق صهادرات نسهبت بهه اسهتراتژی جانشهینی
واردات عملکرد بهتری در زمینه رشد اقتصادی به همراه دارد .نتیجهگیری مطالعه وی بر وجود رابطهه
تأکید میکند.

در تحقیقی که تیلر 0در سال  0510با استااده از داده های مقطع عرضی مربهو بهه  99کشهور در
حال توسعه در دوره ( )11-0561رابطه بی رشد اقتصادی و توسهعه صهادرات را بها محاسهبه ضهریب
همبستگی بی دو متایر فو بررسی کرده و ارتبها بهی ایه دو متایهر را مثبهت و معنهی دار بهرآورد
کرده است .همچنی با استااده از رگرسیون و تخمی تابع ،نشان داد که رابطه معنی داری میان رشد و
دیگر متایرهای اقتصادی که دربرگیرنده رشد نیروی کهار ،سهرمایه گهذاری و رشهد صهادرات اسهت
وجود دارد.

همچنی فدر در تحقیقی در سال  0512محصول کام اقتصاد را به دو بخ
تولید برای صادرات تاکی

تولید برای داخ و

کرده و با استااده از داده های سری زمانی مربو به دو نمونهه  05تهایی

و  30تایی از کشورهای در حال توسعه مربو به سالهای(  )13-0564بهه بررسهی رشهد صهادرات و
رشد اقتصاد پرداخته است .نتایج حاص از مطالعه او تأکیدکننده بر ایه فرضهیه اسهت کهه بههرهوری
نهایی عوام در بخ

صادرات بیشتر از بخ

غیرصادراتی است ،همچنهی مثبهت و معنهیدار بهودن

ضریب صادرات را در هر مورد نشان میدهد.

در تحقیقی دیگر کاووسی 2در سال  0511نشان می دهد که صادرات مواد اولیه مهی توانهد نقه
ماثری در فرایند رشهد ایاها کنهد .همچنهی بهرای کشهورهای توسهعهیافتهه هرچقهدر سههم صهادرات
کاالهای صنعتی بیشتر میشود ،اثرگذاری توسعه صادرات بهر رشهد اقتصهادی نیهز افهزای

مهییابهد.

عالوه بر ای  ،نتایج ای مطالعه نشان می دهد که ترکیب کاالیی صادرات نیهز نقشهی تعیهی کننهده در
ارتبا

بخشیدن بی توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد.

در تحقیقی نیهز خاالفهاال و وب 3بهه سهال  2114بهه بررسهی ارتبها صهادرات غیرناتهی بها رشهد
اقتصادی در کشور مالزی برای سال های  0556-0569پرداختند .نتایج نشان داد در سال ههای -0569
)1. Teilr (1981
)2. Kavvosi (1987
3. Khalafalla&Webb, 2004
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 0511رشد اقتصادی سبب افزای
( )0556-0510افزای
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صادرات محصوالت صنعتی و مواد خام اولیه ،ولهی در سهالههای

صادرات ،سبب رشد اقتصادی ای کشور شده است .همچنی در ای سهالهها

بی رشد و صادرات برقرار شده است.
گراهام و فرانک برگر ( ،1)2111در بررسهی اثهر هزینه ههای تحقیههق و توسههعه بههر ارزش بهازار
بنگاه های صنعتی ،پس از ارائهه و تخمهی مهدل اقتصادسنجی ارتبها مستقیم بی هزینه های تحقیهق و
توسعه و ارزش بازار بنگاههای صهنعتی را نهشان دادهاند.
گوارد و همکاران ( 2)2116در مطالعه ای با اسهتااده از رهیافهت داده ههای تهابلویی پویها ،عوامه
تعیههی کننههده سههودآوری در صههنایع کارخانهههای و خههدماتی طههی سههالهههای  2110-0553را بررسههی
می نمایند .آن ها در ای مطالعه به ای نتیجه می رسند که بهی سههم بهازار و سهودآوری صهنایع رابطهه
مثبت و معنی داری برقرار بوده و ای رابطه در صنایع کارخانه ای بیشتر از صنایع خدماتی است .عالوه
بر ای یافتههای ایه مطالعهه نشهان مهیدههد کهه میهزان نقهدینگی صهنایع تهأثیر مثبهت و معنهیدار بهر
سودآوری آنها دارد.

نئوکوسمیدی و همکاران 3به سال  2119با استااده از رهیافت دادههای تابلویی ،به بررسهی تهأثیر
هزینههای تبلیاات و سهم بازار بر سهودآوری  36صهنعت غهذایی یونهان در سهال  2112مهیپردازنهد.
نتایج اصلی ای مطالعه داللت بر ای دارد که سهم بهازار تهأثیر مثبهت و معنهیدار بهر سهودآوری ایه
بنگاهها داشته و تأثیر ای متایر نسبت به متایر شد تبلیاات بیشتر است.
گوپتا )2111( 4در مطالعه ای تأثیر هزینههای تبلیاات بر عملکرد صنایع را در سه صنعت اتومبی ،
نساجی و صنایع غذایی هند طی سال های  2116-0551بررسی می نماید .وی در ایه مطالعهه بهه ایه
نتیجه می رسد که شدت تبلیاات بر فروش هر سه صنعت تأثیر مثبهت و معنهی دار داشهته ،درحهالی کهه
تأثیر تبلیاات بر سودآوری صنایع غذایی و نساجی منای و معنیدار بوده است.

1. Graham ed FrankenBerger
2. Goddard et al
3. Neokosmidi and all
4 .Gupta
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در تحقیقات صورتگرفته در ایران میتوان به تحقیق انجامگرفته توسه فرههادی و مقدسهی در
سال  0312اشاره نمود که با استااده از داده های سری زمانی ( )0342-0311به کمه
نتههایج حاصههله نشههان مههیدهههد کههه صههادرات بخه

کشههاورزی تههأثیر مثبههت و معنههیدار و بههیثبههاتی

درآمدهای صادراتی تأثیر منای و معنیداری بر رشد بخ
در مطالعهای نیز معززی و همکاران

کشهاورزی پرداختهه انهد.

کشاورزی دارد.

در سال  0316به بررسهی اثهر رشهد صهادرات محصهوالت

کشاورزی صادرات محصوالت صنعتی و رشد اقتصهادی بها اسهتااده از داده ههای سهالههای (-0310
 )0341با روش اقتصادسنجی ( )VARبا تکیه به توابع عکس العم ضربه ای و به کهارگیری اسهتراتژی
متعامدسازی تحت تجزیه چولسکی پرداخته اند کهه نتهایج آن نشهان دهنهده ایه اسهت کهه اثهر رشهد
صادرات محصوالت کشاورزی بر رشد  GDPچه در کوتهاه مهدت و چهه در بلندمهدت مناهی اسهت.
افزون بر آن هرچند در کوتاه مدت رشد صادرات محصوالت کشاورزی ،رشد صادرات محصهوالت
صنعتی را به شک مثبتی متأثر میسازد ،اما در بلندمدت ای اثر منای است.
همچنی در مطالعهای در سال  0315امامی و ادیب پور به بررسی اثر صهادرات صهنعتی بهر رشهد
بخ

صنعت در دوره بی سالههای ( )0331-0316بها اسهتااده از روش تصهحی خطهای بهرداری و

انجام آزمون یوهانس موردبررسی قرار دادند کهه مشهخص گردیهد کهه میهان متایرههای موجهود در
تحقیق دو رابطه بلندمدت وجود دارد .با تحمی ی
که رشد بخ

رابطه بلندمدت و برآورد ضرایب مشخص شهد

صنعت عالوه بر تأثیر پذیرفت از رشد عواملی همچون سرمایه و نیروی کهار ،از رشهد

صادرات صنعتی نیهز از طریهق افهزای

بههرهوری در بخه ههایی کهه بهه تولیهد بههمنظهور صهادرات

میپردازد و همچنی از طریق اثرات جانبی صادرات به بخ های غیرصادراتی تأثیر پذیرفته است.
دهقانی و همکاران ( )0314اثر تبلیاات را بر سودآوری صنایع غذایی ایران بررسی نموده اند .در
ای مطالعه ،آنها ای فرضیه را که تبلیاات اثر مثبت و معنیداری بر سودآوری صهنایع غهذایی ایهران
داشته است موردآزمون قرار دادهاند .در مطالعه آنان از دادههای  22کد صنعت چههار رقمهی غهذایی
ایران برای سال های  0319-15استااده شده است .بهر اسهاس نتهایج حاصه از تخمهی مهدل ،ارتبها
مثبت و معنی داری بی شدت تبلیاات و سودآوری صنایع غهذایی ایهران در سهال ههای مهذکور تأییهد
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شده است .عالوه بر ای یافتههای ای مطالعه نشان میدهد حد بهینهای از شدت تبلیاهات وجهود دارد
که در آن ،سودآوری صنایع ایران حداکثر میشود.
سودآوری تعاونی های تولیدی استان خراسان رضوی طی سال های  0310-0314مهی پردازنهد .آن هها
در ای مطالعه به ای نتیجه مهیرسهند کهه هزینههههای تحقیهق و توسهعه تهأثیر مثبهت و معنهیداری بهر
سودآوری ای صنایع داشته است.
با توجه به کارهای تجربی انجام شده ،در ای تحقیق سعی بر ای است که تهأثیر صهادرات بخه
صنعت بر رشد ارزش افزوده ای بخ
بخ

با تکیهه بهر تأثیرگهذاری هزینههههای تبلیاهات و تحقیقهات در

صنعت را بررسی نماییم.

 .4الگوی تجربی و متدلوژی تحقی
در ای پژوه

با استااده از داده های سال های  0313تا  0351به بررسی اثر توسعه صهادرات صهنعتی

بر ارزش افزوده بخ

صنعت با تکیه بر هزینههای تحقیق و توسعه و تبلیاات پرداخته میشهود .روش

تجزیه وتحلی اطالعات به روش داده ههای تهابلویی پویها (روش  )0GMMو داده ههای تهابلویی ایسهتا
است .گشتاور تعمیم یافته یکی از روشهای برآورد پارامترههای مهدل در رهیافهت دادهههای تهابلویی
پویا بوده که برای داده های سری زمانی ،مقطعی و داده های تهابلویی قابه اسهتااده اسهت .ایه روش
اثرات تعدی پویای متایر وابسته را در نظر می گیرد .اگر متایهر وابسهته بها مقهادیر بها وقاهه وارد مهدل
شود ،سبب خواهد شد که بی متایرههای توضهیحی (رگرسهورها) و جمهالت اخهتالل همبسهتگی بهه
وجود آید و درنتیجه ،استااده از روش حداق مربعات معمولی نتایج تهورشدار و ناسهازگاری نشهان
خواهد داد .روش گشتاور تعمیم یافته میتواند با به کارگیری متایرهای ابهزاری ایه ایهراد را برطهرف
کند .درصورتی که با استااده از آزمون سارگان 2ای متایرهای ابزاری معتبر شناخته شوند ،اسهتااده از
داده های تابلویی پویا اعتبار خواهد داشت وگرنه باید برآورد مهدل بها روش داده ههای تهابلویی ایسهتا
صورت پذیرد.
در ای تحقیق با استااده از مطالعات قبلی صورت گرفته مدل زیر برای ارزیابی استااده میشود.
1. Generalized Method of Moments
2. Sargan Test
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( )0

لگاریتم ارزش افزوده صنعت  iام در سال t؛
= لگاریتم سرمایهگذاری در صنعت  iام در سال t؛
= لگاریتم هزینههای تحقیق و توسعه در صنعت  iام در سال t؛
= لگاریتم مخارج تبلیاات در صنعت  iام در سال t؛
= لگاریتم میزان صادرات صنعت  iام در سال t؛
 = µجزء اخالل.
در مدل پویا مقادیر وقاهدار متایر وابسته بهعنوان متایر توضیحی به مدل اضافه گردیده است.
 .5یافتههای تحقی
تخمی غیرکا ب بی متایرهای الگو ،بایهد متایرههای حاضهر در رگرسهیون

به منظور دستیابی به ی

ایستا بوده یا ترکیب آن ها ایستا باشد ،درصورتی که داده های مورداسهتااده در یه

تحقیهق غیرایسهتا

باشند ،نتایج حاص از تخمی ها کا ب خواهد بود .به عبهارت دیگهر یکهی از شهر ههای الزم جههت
قاب اعتماد بودن نتایج تخمی ها شر ایسهتایی آن هها اسهت .بهه ایه دلیه  ،در ایه قسهمت ایسهتایی
متایرها با استااده از آزمون لوی  ،لی چو در جدول شماره ( )0موردبررسی قرار گرفته اسهت .نتهایج
نشان میدهد کلیه ضرایب در سط زیر  9درصد مانا هستند.
جدول  .3نتایج آزمون لوین ،لین چو

نام متایر
شر
با عرض از
مبدأ و روند

Lvad

آماره t
-31/59

مأخذ :محاسبات تحقیق

ارزش
احتمال
1/11

Lcap

آماره t
-1/51

Lrd

ارزش
احتمال
1/11

آماره t
-5/01

Lexp

Lad

ارزش
احتمال
1/11

آماره t
-02/51

ارزش
احتمال
11/1

آماره t
-5/44

ارزش
احتمال
1/11
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نتایج تخمی بهصورت جدول ( )2قاب مشاهده است .نتایج نشاندهنده ایه اسهت کهه متایرههای
توضیحی در سط زیر پنج درصد معنیدار هستند .بهغیراز متاییر هزینهههای تحقیهق و توسهعه کهه در
جدول  .2نتایج تخمین
ضریب

نام متایر

ارزش احتمال

*

)Lvad(-1

1/64

Lexp

1/136

Lcap

1/19

*

Lrd

1/122

1/11

*

1/11
1/11

**

1/111

*

Lad

1/11

1/01

مأخذ :محاسبات تحقیق
*(**) معنیدار در سط  9درصد ( 01درصد)

در ای قسمت ،به تخمی مدل مطالعه بر اساس تکنی

داده های تابلویی پویا پرداختهه مهی شهود.

برای ای منظور به تخمی مدل با در نظر گرفت متایرههای ابهزاری پرداختهه مهیشهود .بهرای تعریه
متایرهای ابزاری در ای مطالعه از مقادیر وقاهدار متایر وابسته ) )Lvad-1اسهتااده شهده اسهت .نتهایج
تخمی به صورت جدول ( )2قاب مشاهده است .نتایج حاکی از آن اسهت کهه مقهادیر وقاههدار ارزش
افزوده بخ

صنعت دارای اثر معنیدار و مثبت بر روی متایر وابسته است.

در جدول شماره ( )2ضریب برآوردشده برای رشد و توسعه صادرات بخه
افزوده ای بخ
ارزش افزوده بخ
افزای

با فرض ثابت بودن سایر عوام  ،ی
صنعت را افهزای

سرمایه گذاری در بخ

در صد افزای

صهنعت بهر ارزش

در صهادرات افهزای

1/136

مهی دههد .همچنهی نتهایج نشهان دهنهده رشهد  1/19درصهدی

صنعت را گویاست و برای متایرهای تحقیق و توسهعه و تبلیاهات بهه

ترتیب رشهد  1/122و  1/01درصهدی ارزش افهزوده را بیهان مهیکنهد کهه بیهانگر اهمیهت و جایگهاه
متایرهای موجود در رشد و توسعه اقتصادی است.
برای بررسی امکان استااده از تخمی دادهههای تهابلویی پویها الزم اسهت مشهخص بهودن معادلهه
مورد بررسی قرار گیرد .پس از تخمی مدل ،بهرای آزمهون مشهخص بهودن معادلهه از آمهاره آزمهون
سارگان که مبتنی بر آزمون  Jاست استااده می شود .نتایج آزمون سهارگان در جهدول ( )3ارائهه شهده
است:
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جدول  .1نتایج آزمون سارگان مدل دادههای تابلویی پویا.
مقدار آماره

04

1/129

مأخذ :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج جدول شماره ( )3مالحظه می شود فرضیه صار مبنی بر مشخص بودن معادلهه رد
نمی شود؛ بنابرای اسهتااده از متایرههای ابهزاری بهرای کنتهرل همبسهتگی بهی متایرههای توضهیحی و
جمالت اختالل در مدل ضروری بوده و ابزارهای مورد استااده در مهدل دارای اعتبهار هسهتند .بهرای
تعری

متایرهای ابزاری در ای مطالعه از مقادیر وقاهدار متایر وابسته بها در نظهر گهرفت یه

وقاهه

استااده خواهد شد.
بهها توجههه بههه اینکههه در اسههتااده از روش تااض ه گیههری مرتبههه اول ،جمههالت اخههتالل از فراینههد
خودرگرسیونی مرتبه اول پیروی مهی کننهد ،لهذا بهرای اینکهه روش آرالنهو و بانهد منجهر بهه تخمهی
زننده های سازگار مدل شود ،الزم است مرتبهه خودرگرسهیونی جمهالت اخهالل مهورد آزمهون قهرار
گیرد .همچنی الزم به کر است که روش آرالنو و باند در صهورتی بهه تخمهی زننهده ههای سهازگار
می انجامد که مرتبه خودرگرسیونی جمله اخالل از مرتبه  0نباشد .زیرا بهر اسهاس تااضه مرتبهه اول،
جمالت اخالل از فرایند مرتبه اول تبعیت میکنند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از بررسی خودرگرسیونی بی جمالت اخالل ،مرتبه خودرگرسیونی
از مرتبه ی

است .بنابرای با توجه به اینکه در روش آرالنو و باند از تااض مرتبهه اول بهرای از بهی

بردن اثرات ثابت استااده میشود ،لذا درصورتیکه خودرگرسیونی از مرتبهای بهی

از دو باشهد ،در

آن صورت تخمی زننده های مربوطه دارای خاصیت سهازگاری نخواهنهد بهود .نتهایج بررسهی وجهود
خودرگرسیونی مرتبه اول و دوم در جدول ( )4ارائهشده است.
جدول  .4نتایج آزمون خود رگرسیونی مرتبه اول و دوم مدل دادههای تا بلویی پویا
مقدار آماره z

ارزش احتمال

مرتبه اول

-2/01

1/139

مرتبه دوم

-0/04

1/29

مأخذ :محاسبات تحقیق
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الزم به توضی است که مقدار آماره آزمون برای وقاه خودرگرسهیونی مرتبهه دوم برابهر -0/04
بوده که فرضیه صار مبنی بر وجود خودرگرسیونی مرتبه دوم بی جمالت اخالل رد نمیشود.

صهنعت بها تکیهه بهر

هدف اصلی ای مقاله ،بررسی تهأثیر صهادرات صهنعتی بهر ارزش افهزوده بخه

هزینههای تبلیاات و تحقیقات است .برای ای منظور از دادههای مربهو بهه کارگهاهههای صهنعتی ده
ناههر کههارک و بههاالتر و کههدهای دورقم هی  ISICطههی سههالهههای  0313تهها  0351برگرفتههه از طههر
آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نار کارک و باالتر و کد  2رقمی  ISICطی سال ههای  0313تها
 0351برگرفته از طر آمارگیری از کارگهاهههای صهنعتی  01ناهر کهارک و بیشهتر کشهور اسهتااده
می شود و مدل اقتصادسنجی با استااده از تکنی

داده های تابلویی پویا ( )GMMآزمون شده اسهت.

نتایج تخمی مدل نشان میدهد که متایرهای صادرات بخ

صنعت و سهرمایهگهذاری و هزینههههای

تحقیق و توسعه و تبلیاات تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده ای بخ

دارد.

گاتنی است در بی متایرهای موجود سرمایه گذاری بیشتری تأثیر را دارد و بعهدازآن متایرههای
صادرات ،مخارج تبلیاات و تحقیق و توسعه است .با توجه به اینکه سهرمایهگهذاری بیشهتری تهأثیر را
دارد باید سرمایهگذاری در ای بخ
توجه به نق

را با توجه به مزیتهای نسبی موجود افهزای

داد .همچنهی بها

باالی تبلیاات باید سازوکارهای مناسب برای تبلیاات بیشتر را فهراهم آوریهم بهه عنهوان

مثال توصیه می شود از روش های نوی بازاریهابی داخلهی و بهی المللهی و همچنهی شهرکت مسهتمر و
هدفمند در نمایشگاههای داخلی و خارجی برای تبلیاات استااده کنند.
همچنی نتایج نشان میدهد که تأثیر متایر تحقیهق و توسهعه بهر ارزش افهزوده بخه

صهنعت در

سط پایینی قرار دارد ،که ای می تواند به خاطر سههم پهایی هزینهه ههای تحقیهق و توسهعه در بخه
تولید صنایع ایران باشد .در ای خصوص پیشنهاد می شود دولت از انجهام تحقیهق و توسهعه در بخه
خصوصههی پشههتیبانی الزم را انجههام داده و در بخه

دولتههی نیههز سهههم بیشههتری از بودجههه دولههت بههه

فعالیت های تحقیق و توسعه تخصهیص دههد و مهی توانهد بها اعطهای یارانهه و معافیهت ههای مالیهاتی و
گمرکی به منظور خرید و تجهیز آزمایشگاه در بخ
به دلی تأثیر قاب مالحظه صادرات بخ

صنعت ایران حمایهت الزم را بهه عمه آورد و

صنعت بهر ارزش افهزوده ایه بخه  ،اتخها سیاسهتههای
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تشویقی مناسب ،رفع موانع صادراتی ،گسترش تجارت جههانی و همکهاری ههای منطقهه ای مهیتوانهد
رشد صادرات و بهتبع آن رشد اقتصادی بخ

را به دنبال داشته باشد.

 ابریشمی ،حمید (  .)0310اقتصادسنجی کاربردی (رویکرد نوی )؛ تهران :موسسه انتشهاراتو چاپ دانشگاه تهران.
 -امامی ،کریم؛ ادیب پور ،مهدی (« .)0315صادرات صنعتی و رشد بخ

صنعت در ایران».

فصلنامه مدلسازی اقتصادی .سال چهارم .شماره  .0صص .049-061
-

بانه

مرکهزی جمهههوری اسهالمی ایهران .گهزارش اقتصههادی و ترازنامهه بانه

مرکههزی

جمهوری اسالمی ایران.
 دهقانی ،علی؛ حسینزاده ،سهمانه؛ موسهوی ،فخرالسهادات (« .)0314بهرآورد کمهی تهأثیرتبلیاات بر سودآوری صنایع غذایی ایران» .فصلنامه بررسی های اقتصادی .دوره دوم .شماره
اول .صص .41-21
 -دهقانی ،علی؛ خردمند ،کامران؛ عبدی ،محمهد (« .)0316اثربخشهی هزینهه ههای تحقیهق و

توسعه (بررسی موردی تعاونی های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران)» .فصلنامه
بررسیهای اقتصادی (اقتصاد مقداری) .شماره چهارم .پیاپی  .2صص .004-55
 -فرهادی ،علی؛ مقدسی ،رضا (« .)0312رونق صادرات و رشد بخ

کشاورزی» .چههارمی

کنارانس اقتصاد کشاورز ی ایران.
 -معززی ،فاطمه؛ ترکمانی ،جواد؛ صمدی ،علی حسهین (« .)0316مطالعهه اثرههای صهادرات

محصوالت کشاورزی بهر صهادرات صهنعتی و رشهد اقتصهادی در ایهران» .فصهلنامه اقتصهاد
کشاورزی .جلد  .2شماره  .2صص .53-015
 نوفرسههتی ،محمههد ( .)0311ریشههه واحههد و هههم جمعههی در اقتصادسههنجی .تهههران :موسسهههخدمات فرهنگی رسا.
Barro R.J. (1991) "Economic Growth In A Cross Of Countries"Quarterly
Journal Of Economics.Vol. 106، No. 2، Pp.407-433.

-

Bhagwati،J.N. (1998) "Export Promotion Trade Strategy، Issues And

-

Evidence" Research Observer، No. 3، Pp. 27-56.

Downloaded from ejip.ir at 9:44 +0330 on Tuesday January 9th 2018

منابع

313

...بررسی رابطه بین رشد صادرات صنعتی

Downloaded from ejip.ir at 9:44 +0330 on Tuesday January 9th 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goddad,J & Tavakoli,M And Wilson,J.O. (2005). "Determinants Of

Profitabilityv in European Manufacturing And Services: evidence from a
dynamic panel model", Applied Financial Economics, vol. 15, No. 18, pp.
1269-1282.
Gupta,N. (2008), "Advertising and Firms, Performance:An Empirical
Analysis", Phd Dissertation, Gokhale Institute of Politics and Economics,
pp.1-59.
Harberler G. (1968), "Intemational Trade And The Growth Of National
Economies", Edited By Richards, Weckstein, New York.
Ricado,D. (1817), "Principles Of Political Economy And Taxation
Reprinted", Dutton, (1969) New York.
Romer P. (1990), "Endogenous Technological Change", Journal Of Political
Economy, No. 98, Pp. 71-102.
Grossman.G.M.And Helpman,E. (1991a), "Innovation And Growth In The
Global Economy", MIT Press, Cambridge Mass.
Balassa,B. (1983), "Export, Policy choices and economic growth in
developing countries after the 1973 oil shok". Journal of Development
Economics, vol. 18, pp. 23-25.
Balassa,B. (1978). "Export And Economic growth", Journal of Development
Economic, vol. 5, pp 181-189.
Michaely, M (1977). "Export and growth: an empirical investigation".
Journal of Development Economics, vol. 4, pp. 49-55.
Feder G. (1982). "Onexport and economic growth". Journal of Development
Economic, vol. 12, pp. 59-73.
Jefferey, I. B, (1989) "Research And Development and Intra-industry
Spillovers an Economical Application Of Dynamic Duality". Review of
Economic Studies, pp. 249-167.
Graham, J.R.C and Frankenberger, KD, (2000) "The Contribution of
Changes in Advertising Expenditures to Eaming sand Market Values",
Journal of Business Research, Vol. 50 ,No. 2, pp. 149-155.
Tylor, Willian (1981), "Growth and Export Expansion in Developing
Countries: some empirical evidence", Journal of Development Economics,
No. 9, pp. 121-130.
Khalafalla, K. and A, J. Web (2004), "Exports and Economic Growth Under
Structural Change: A Co integration Analysis of Evidence from Malaysia",
Applied Economics, Vol. 29, pp. 213-223.
Graham, J.R.C and Frankenberger, K.D, (2000) "The Contribution of
Changes in Advertising Expenditures to Earning Sand Market Values",
Journal of Business Research, Vol. 50, No. 2, pp. 149-155.
Neokosmidi, Z.V. (2005), "Advertising, Market Share, And Profitability In
The Greek Consumer Industry", Journal Of Business & Economics
Research, vo. l3, No. 9, pp. 69-76.

3  و7 مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای

-

341

Gupta, N. (2008), "Advertising and Firms Performance: An Empirical

Downloaded from ejip.ir at 9:44 +0330 on Tuesday January 9th 2018

Analysis", Ph.D Dissertation, Gokhale Institute of Politics and Economics,
pp. 1-59.

