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  های اقتصادی ها و سیاست فصلنامه پژوهش
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ترین  مندی از عوامل تولید یکی از اصلی الملل، اختالف در بهره در چارچوب نظریات تجارت بین
پردازند که   کشورها به تولید و صادرات کاالهایی می،در واقع. گیری تجارت است علل شکل

انرژی نیز به عنوان یکی از . باشند  ا را به وفور در اختیار داشتههعوامل تولید مورد نیاز برای آن
 رود به دلیل برخورداری نسبتاً انتظار می. باشد ی نمی از این قاعده مستثنای تولیده ترین نهاده اساسی

هدف از مقاله حاضر . بر باشند فراوان ایران از منابع انرژی بسیاری از کاالهای صادراتی ایران انرژی
مدت و بلندمدت میان مصرف انرژی در بخش صنعت و میزان صادرات صنعتی  بررسی ارتباط کوتاه

نتایج . باشد انباشتگی یوهانسن و جوسلیوس می اده از روش هم با استف)1349-1386(برای دوره 
 یک ارتباط قوی میان مصرف در کنار سایر عوامل در بلندمدتدهد که  حاصل از تحقیق نشان می

ثیر أمدت این متغیر ت  اما در کوتاه،انرژی در بخش صنعت و عرضه صادرات صنعتی وجود دارد
  .معناداری بر عرضه صادرات صنعتی ندارد

  
  .JEL: C32, F14, O13, L60بندی  طبقه
  .مدت، اثرات بلندمدت انباشتگی، اثرات کوتاه ایران، عرضه صادرات صنعتی، مصرف انرژی، هم: کلیدی های واژه
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80 62 های اقتصادی شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش           

   مقدمه.1
برخورداری  ها و روابط اقتصادی دارد، های اقتصاد ایران که تأثیر عمده و اساسی بر کلیه بخش یکی از ویژگی

بسیار باالست و  به دلیل وجود منابع فراوان انرژی در کشور، مصرف انرژی در ایران. فراوان انرژی استاز منابع 
 مصرف سرانه )1350-1386(های   طی سال به نحوی که،باشد در حال رشد میاین مصرف بطور پیوسته 

رهایی همچون  مصرف سرانه انرژی باالتر از کشولحاظاز ایران . است  برابر شده5/4انرژی بیش از 
در بخش تولید نیز نسبت مصرف انرژی به . دارد  مالزی، لهستان، پرتغال، هند، برزیل، ترکیه و چین قرار

بر بودن تولیدات است، بطور پیوسته در حال  دهنده میزان انرژی  که نشاناخلیحجم تولید ناخالص د
) هزار دالرام به خ بشکه نفت ( 9/1ز که نسبت انرژی به تولید ناخالص داخلی ا  ای گونه افزایش است به

 این رشد .دهد  درصدی را نشان می270است که رشد    افزایش یافته1386 در سال 1/7  به1349در سال 
 در 1/4 به 1350در سال  75/0که با افزایش از   ای گونه مصرف در بخش صنعت بسیار بیشتر است به

موضوع وابستگی بسیار زیاد بخش صنعت به نهاده این . دهد  درصدی را نشان می440 رشد 1386سال 
  .دهد انرژی و به تبع آن حساسیت این بخش به میزان عرضه و قیمت انرژی را نشان می

الگوهای کالن همانگونه که . له تجارت خارجی استأ مس،یکی از مباحث مهم در حیطه اقتصاد کالن
ای بر  ثیر عمدهأسیاری نیز به اثبات رسیده است، تجارت تدهند و در مطالعات تجربی ب نئوکالسیک و کینزی نشان می

تکنولوژی، تجارت خارجی با بهبود تخصیص منابع، دستیابی به . بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی دارد
تا قبل از ). 1384اده، مرادی و مهدیز(گذارد  های مقیاس و ایجاد محیط مناسب ابداعات بر رشد اقتصادی اثر می استفاده از صرفه

های توسعه   نظریات با استراتژی اما بتدریج این، بخش عمده نظریات رشد مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات بود70دهه 
های نسبی خود به تولید کاال برای صادرات   کشورهایی که بر مبنای مزیت،بر این اساس. صادرات جایگزین شد

 شاهد این مدعا نیز سرعت باالی رشد کشورهای . در امر رشد و توسعه دارندکنند موفقیت بیشتری اقدام می
تعداد زیادی از مطالعات ). 1978باالسا، ( جنوب شرق آسیا در مقابل رشد ناچیز کشورهای آمریکای التین است

 ،کنند مییید أتجربی وجود دارد که وجود یک رابطه معنادار و مثبت قوی را از سمت صادرات به رشد اقتصادی ت
  .را نام برد) 1380(و توفیقی ) 1378(، متوسلی )1981(، تایلر )1978(توان باالسا  به عنوان نمونه می

تأثیر قرار  ثباتی قیمت نفت که اقتصاد کشور را به شدت تحت ها و بی اهمیت استقالل از درآمدهای نفتی به دلیل نوسان
 که نقش صادرات غیرنفتی فراتر از ابزار کسب  است سبب شدهدهد، اهمیت مضاعفی به صادرات غیرنفتی داده و می

ای برخوردار  های توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی از جایگاه ویژه درآمدهای ارزی مطرح شود و همواره در برنامه
تی سهم صادرات صنع. نکته حائز اهمیت درخصوص صادرات غیرنفتی نقش ویژه صادرات بخش صنعت است. است  بوده

و در گزارشات سازمان ) 1390مهرگان و همکاران، (های توسعه صنعتی است  ترین شاخص از کل صادرات یکی از مهم
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81 ...     آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی

در کشور ایران نیز صادرات . شود  مییافتگی کشورها استفاده  از آن به عنوان معیار توسعهUNIDO(1(توسعه صنعتی 
 درصد در 20ات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی از  به نحوی که سهم صادر،صنعتی سهم رو به رشدی داشته است

 به دلیل اهمیت صادرات بخش صنعت لزوم ،به این ترتیب. است   افزایش یافته1386 درصد در سال 75 به 1350سال 
  .باشد ثر بر آن بسیار ضروری میؤبررسی عوامل م

توان  ترین این نظریات می تداییاز اب. است   ارائه شدهبسیاریهای تجارت نظریات  در رابطه با علل و ریشه
محور اصلی این نظریات بر این پایه استوار . برد  مزیت مطلق آدام اسمیت و مزیت نسبی دیوید ریکاردو را نام

  . است که کشورها باید به تولید کاالهایی بپردازند که در تولید آنها دارای مزیت نسبی هستند
 ، دیگرسویاست و از  یران از منابع فراوان انرژی برخوردار  کشور اسوشد از یک  ذکر بر اساس آنچه که 
 ،در واقع. بر هستند دهد که تا حد زیادی انرژی نفتی ایران را کاالهای صنعتی تشکیل می حجم عمده صادرات غیر

توان گفت به دلیل وفور نسبی انرژی در کشور و ارزانی بیش از حد آن بسیاری از صنایع با دسترسی به این  می
 و به این ترتیب برای آنها نوعی مزیت غیرواقعی نمودهتر  بر با قیمت پایین نهاده اقدام به تولید محصوالت انرژی

های اصلی تولید صنعتی در  د که یکی از ویژگینکن بیان می) 1387(وفا و فیروزان  زاهدی. است  به وجود آمده
 فوالد، سیمان و محصوالت انندبری زیاد م ایع با انرژی که در صنای گونه بر بودن تولیدات است، به ایران انرژی

  .شود پتروشیمی عرضه فراوان در بازارهای جهانی مشاهده می
 )1349-1386(به این ترتیب، در این مقاله به بررسی اثر مصرف انرژی بر عرضه صادرات صنعتی ایران طی دوره 

مت انرژی در بخش صنعت بر میزان عرضه صادرات دهیم که آیا تغییر قی پردازیم و به این پرسش پاسخ می می
پردازد و ارتباط  نظری موضوع می  بخش دوم این مقاله به مبانی،گذار است یا خیر؟ بر این اساس ثیرأاین بخش ت

در بخش سوم به ارائه روند صادرات  .کند بین مصرف انرژی و صادرات را بر مبنای مطالعات پیشین تحلیل می
پردازیم و بخش چهارم به تصریح الگوی صادرات صنعتی ایران و بررسی نتایج حاصل از  صنعتی در ایران می

  .اند  مقاله بیان شده ازگیری و نکات پیشنهادی نیز در آخرین بخش نتیجه. الگو اختصاص یافته است
  

  نظری مبانی. 2
اوهلین  -کشورها نظریه هکشرالملل در رابطه با عوامل ایجاد تجارت بین  ترین نظریات تجارت بین یکی از مطرح

الملل   تجارت بینای و برتیل اوهلین بر مبنای مقاله هکشر به بررسی نقش فراوانی عوامل تولید در تجارت منطقه. است
براساس این نظریه، کشورها . اوهلین مطرح شد -پرداخت و در نهایت نتایج تحقیقات وی با نام نظریه هکشر

تر در اختیار  تر و ارزان ها را بصورت فراوانل تولید مورد نیاز برای تولید آنعوامکنند که  کاالهایی را صادر می

                                                            

1. United Nations Industrial Development Organization 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

82 62 های اقتصادی شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش           

  .  دارندیکنند که به عوامل تولید آن دسترسی کمتر دارند و در مقابل کاالهایی را وارد می
توسط واسیلی 1953بار در سال  نخستین اوهلین که از جذابیت باالیی برخوردار بود برای -نظریه هکشر

از آنجا .  آمریکا مورد بررسی و آزمون قرار گرفت1947ستانده  -نتیف با استفاده از اطالعات جدول دادهلئو
شد لئونتیف انتظار داشت  که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می

 اما نتایج آزمون ،های کاربر باشدبر و در مقابل واردات شامل کاال که صادرات آمریکا شامل کاالهای سرمایه
درصد کاربرتر از  30داد که کاالهای صادراتی  اوهلین مغایر بود و نشان می -بینی نظریه هکشر وی با پیش

های  از آنجا که این احتمال وجود داشت که به دلیل نزدیکی سال موردنظر به سال. کاالهای وارداتی هستند
 این آزمون توسط وی تکرار شد اما نتایج این آزمون نیز  مجددا1956ًل جنگ این سال غیرنرمال باشد، در سا

 توسط لئونتیف و سایرین بسیاریهای  برای رفع این تناقض تالش.  درصد با آزمون اولیه تفاوت داشت6تنها 
وری  های وارداتی، اختالف در الگوی مصرف، بهره صورت گرفت و دالیل متفاوتی از جمله وجود تعرفه

  .نیروی کار در آمریکا و مواردی از این دست برای آن ذکر شدباالی 
یکی از دالیل مهمی که برای رفع تناقض لئونتیف مطرح شد این بود که در این الگو تنها دو عامل تولید یعنی 

ایه بایست طیف وسیعتری از عوامل تولید از قبیل منابع طبیعی، سرم است و می نیروی کار و سرمایه درنظرگرفته شده 
ها برای رفع  حل  راهیکی از بهترین) 1968(ارائه الگوی چند عاملی توسط وانک . انسانی و انرژی مدنظر قرار گیرد

کار رفته در تولید بهای  اعتقاد داشت که کاالها در واقع پوششی برای خدمات نهادهوی . تناقض لئونتیف بود
 ،درات خدمات عوامل تولید بکار رفته در آن کاالست صادرات کاال به معنای صا،به عبارت دیگر. ها هستندآن

 با ارائه الگوی چند عاملی .شد کار و سرمایه در نظر گرفته می در حالی که تا پیش از این تنها دو عامل تولید نیروی
یید أت اوهلین -امکان مالحظه هر تعداد از عوامل تولید به وجود آمد و به این ترتیب در مطالعات بیشتری نظریه هکشر

  :مندی نسبی کشور الف از عوامل تولید به این شکل باشد بر مبنای نظریه وانک اگر بهره. شد

*
n

n
*
2

2
*
1

1

X

X
...

X

X

X

X
≥≥≥ )1                                                                                                                              (  

  

* و iمندی کشور الف از عامل تولید  بهره iX ،که در آن
iX باشد، مندی کل دنیا از آن عامل تولید می بهره 

 ساختار تجارت بین کشورها به این شکل خواهد بود که کشور الف صادرکننده خدمات عوامل آنگاه احتماالً
  .خواهد بود Xj+1, Xj+2, …, Xn و واردکننده خدمات عوامل تولید X1, X2, …, Xj تولید

 نقش متغیرهای دیگر عالوه بر نیروی کار و سرمایه نیز بر تجارت مورد آزمون قرار بتدریجبه این ترتیب، 
  دسته7 ژاپن با سایر کشورها با استفاده از به بررسی ساختار تجارت) 2002(و وینشتین   برنشتاین،عنوان مثال به. گرفت

برای اقتصاد آمریکا  اوهلین -اقدام به آزمون نظریه هکشر) 1978(هیلمن وبوالرد . اند پرداخته عوامل تولید
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به نظر این دو . نمودندعنوان عامل تولید معرفی   بار انرژی را بهنخستینها برای رفع تناقض لئونتیف برای آن. نمودند
 اختارس توضیح برای کاملی مبنای است کار و سرمایه اوهلین که تنها شامل نیروی - قدیمی هکشرچارچوب

 آمریکا یک الگوی سه 1967و 1963های  سالستانده  -ها با استفاده از جداول دادهآن. باشد تجاری کشورها نمی
مطلب بود که کشورها ید این ؤ نتایجی را بدست آوردند که مکار و انرژی نیرویعاملی شامل سرمایه، 
ها بر مبنای مدل وانک اقدام به محاسبه آن.  عوامل تولید وافر آنها باشدکنند که دربردارنده کاالهایی را صادر می

  :مندی آمریکا از عوامل تولید نمودند و نتیجه آن بصورت زیر بود بهره

*E

E
*K

K
*L

L
>> )2                                        (                                                                                              

  

. بر است داد که ایاالت متحده به دلیل کمبود نسبی انرژی واردکننده کاالهای انرژی این نتایج نشان می
وی با درنظرگرفتن .  است تهثر بر ساختار تجارت خارجی سوئد پرداخؤبه بررسی عوامل م) 1983(گاولین 

 وی در. است  نیروی انسانی، تکنولوژی و سرمایه انسانی به بررسی تجارت خارجی پرداخته سرمایه فیزیکی،
کند، از آنجا که سوئد نسبت به شرکای تجاری خود دارای وفور نسبی منابع انرژی  بخشی از این مقاله بیان می

 اما به دلیل معنادار  است،های تولید وارد مدل شده  به عنوان یکی از نهادهباشد، انرژی نیز می) آبی به ویژه برق(
دهد از آنجا که سوئد با وفور نسبی سرمایه انسانی  نتایج تحقیق وی نشان می. است  نبودن متغیر از مدل خارج شده

  .اند ت گرفتهمواجه است این کشور صادرکننده کاالهایی است که حجم زیادی از سرمایه انسانی را به خدم
 های تولید که با وفور نسبی مواجه است با معرفی منابع طبیعی استرالیا به عنوان یکی از نهاده) 1996(چاترجی 

 اوهلین با استفاده از -ثیر فراوانی نسبی عوامل تولید بر صادرات و واردات این کشور و آزمون نظریه هکشرأبه بررسی ت
عنوان نهاده  به(اساس نتایج وی صادرات استرالیا شامل منابع طبیعی و سرمایه  بر. ستانده پرداخته است -روش داده

  .باشد باشد و در مقابل واردات استرالیا شامل کاالهای کاربر می می )مکمل در استخراج منابع طبیعی
 به کار بندی نیروی مآنها با تقسی. اند اوهلین برای بریتانیا پرداخته -به آزمون نظریه هکشر) 2006(کابرال و همکاران 

 صادراتی این اند که عمده کاالهای سه طبقه با مهارت باال، مهارت متوسط و نیروهای غیرماهر به این نتیجه رسیده
  .کار ماهر دارند کشور نیاز به نیروی

بندی عوامل تولید در  وی با طبقه. دنمواوهلین را برای کشور اسپانیا آزمون  -نظریه هکشر) 2008(رکیونا 
  . استنمودهمندی نسبی هر یک از این عوامل را بر واردات و صادرات اسپانیا بررسی  ثیر بهرهأشش دسته ت
اوهلین  - کشور چین به آزمون نظریه هکشر2000ستانده سال  -با استفاده از جدول داده) 1387( شاکری

درات و واردات چین با استفاده کار موجود در محتوای صا وی با محاسبه میزان سرمایه و نیروی. است  پرداخته
  .است که این کشور در صدور کاالهای کاربر دارای مزیت نسبی است از آزمون لئونتیف نشان داده



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

84 62 های اقتصادی شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش           

  بررسی روند صادرات صنعتی ایران. 3
های زمانی متفاوت تحلیل روند صادرات غیرنفتی را برای سه  های خاص دوره در این بخش به دلیل ویژگی

 ها به تحلیل روند صادرات صنعتی ایران در هر دوره کنیم و بر اساس این ویژگی ت بررسی میمقطع زمانی متفاو
های آغازین جنگ  دوره دوم مربوط به سال. باشد  می)1349 -1358(های   سالمربوط بهدوره اول . پردازیم می

   .باشد  می)1364 -1386(های  باشد و در نهایت دوره زمانی سوم شامل سال می) 1359 -1363(یعنی 
 هرچند که این رشد در ، صادرات صنعتی بصورت آرام در حال رشد است)1349 -1358(های  طی سال

 اما در ،یابد های آغازین انقالب این رشد کاهش می ابتدای دوره روند سریعتری دارد و بتدریج با ورود به سال
در مورد . کند  درصد را تجربه می15 نه معادل سال صادرات صنعتی بطور متوسط نرخ رشد ساالطول این ده

طور  اما ب،افزوده رشد منفی دارد افزوده بخش صنعت باید گفت که هرچند در دو سال آخر دوره ارزش ارزش
  درصد15نه متوسطی معادل اال درصد دارد و درآمد ملی در این دوره رشد س10نه متوسطی معادل میانگین رشد ساال

  .باشد  درصد می22ه سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی بطور متوسط در این دور. کند را تجربه می
در این دوره به دلیل مشکالت ناشی از جنگ  .باشد های آغازین جنگ می دوره بعدی مربوط به سال

  درصد3در این دوره درآمد ملی بطور متوسط ساالنه . شوند های اساسی می بسیاری از متغیرها دستخوش شوک
هرچند . یابد یابد و حجم صادرات غیرنفتی در انتهای این دوره نسبت به آغاز آن به نصف تقلیل می کاهش می

که   بطورییابد روند نزولی بتدریج بهبود می اما این ،یافته کاهش درصد 63صنعتی  صادرات  میزان1359سال  در
 دوره سهم صادرات صنعتی در این.  درصد است4 سال نرخ متوسط کاهش صادرات صنعتی ساالنه 5طی این 

 درصد از کل صادرات 6یابد و صادرات صنعتی بطور متوسط  از کل صادرات غیرنفتی به شدت کاهش می
های  ترین دالیل کاهش سهم صادرات صنعتی افزایش صادرات فرش یکی از اصلی .دهد غیرنفتی را تشکیل می

  .گرفت رت میها به منظور خروج سرمایه صو قیمت است که در این سال گران
  با کاهش قیمت جهانی1365در سال . یابد  روند صادرات صنعتی بهبود میبتدریج )1364 -1386(در دوره 

 برآمد )ولو به شکل مقطعی(نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت درصدد حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی 
 نیز با آغاز برنامه اول 60های پایانی دهه  ر سالد. ها میزان صادرات غیرنفتی افزایش یافت که متعاقب آن در این سال

  بر توسعه کاالهای صنعتی دارایبسیاریکید أدر برنامه اول توسعه ت. توسعه شرایط جهت توسعه صنعتی بهبود یافت
  با هدف کاهش اتکا به درآمدهای،به این ترتیب. شد مزیت نسبی و حرکت در جهت توسعه صادرات صنعتی می

  توسعه صادرات صنعتی در دستورکار قرار گرفت و با حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و کاهشهای نفتی سیاست
  صادرات1370 در سال مثال،به عنوان . ها و موانع صادرات شرایط الزم جهت توسعه صادرات صنعتی فراهم آمد تعرفه

 درصد را 19د میانگین ساالنه در این دوره صادرات غیرنفتی رش. دهد  درصد را نشان می170صنعتی رشدی معادل 
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 صادرات .باشد  درصد می7صنعت ساالنه  افزوده  در حالی که در این دوره میانگین نرخ رشد ارزش،است  کردهثبت
 است و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی بطور میانگین  درصد رشد داشته 37صنعتی بطور میانگین ساالنه 

  .داردن موارد نشان از بهبود نسبی اوضاع صادرات بخش صنعت در این دوره  ایتمام  کهباشد  درصد می43
  
  تصریح الگو و تفسیر نتایج. 4

 در این تحقیقات بر مبنای شرایط. است در رابطه با عوامل مؤثر بر میزان صادرات مطالعات متعددی صورت گرفته 
تأثیر آنها شده و   نظرگرفتهه صادرات درؤثر بر حجم عرضو اهداف محقق متغیرهای مختلفی به عنوان عوامل م

 برخی از شرح مختصر) 1(به منظور مرور اجمالی مطالعات پیشین در جدول . است  بر عرضه صادرات آزمون شده
  .است  دهنده مدل نگاشته شده این مطالعات به همراه متغیرهای توضیح

  

  ای از مطالعات تجربی انجام شده خالصه .1 جدول
  

 دهنده صادرات تغیرهای توضیحم رگنام پژوهش

 )1974( انخ محسن
 قیمت نسبی صادرات -درآمد واقعی کشورهای جهان -ارزش صادرات دوره قبل
 )قیمت داخلی به قیمت خارجی(

 )قیمت داخلی به قیمت خارجی( قیمت نسبی صادرات -تولید ناخالص داخلی )1988( خان و نایت محسن
 شاخص باز بودن اقتصاد -ودهافز ارزش-نرخ ارز )1376( ولدخانی

 )1377( تحیف
شاخص قیمت  -شاخص قیمت صادراتی -تولید ناخالص داخلی -نرخ ارز

 صادرات دوره قبل-فروشی عمده

 )1381( نژاد طیبی و مصری
  )قیمت داخلی به قیمت خارجی( قیمت نسبی صادرات -تولید ناخالص داخلی

 حجم واقعی پول-نرخ ارز -

 )1382( طیبی و اربابیان
  قیمت نسبی صادرات -نرخ ارز -مصرف بخش خصوصی -افزوده ارزش

 سرمایه انسانی -)قیمت داخلی به قیمت خارجی( 

 )1383( کریمی و پیراسته
شاخص مزیت نسبی بخش  -کار در تولید سهم هزینه نیروی - کار هزینه نیروی

 افزوده ارزش -صنعت
 شاخص مزیت رقابتی -کار یرویوری ن بهره -نرخ تورم -نرخ ارز )1383( شاکری
 ر آزادسازی تجارییمتغ -عوارض صادراتی -رشد درآمد جهانی -نرخ ارز واقعی )1385(ابریشمی و مهرآرا 

 )1385( زاده و عسگری اشرف
تولید ناخالص  -نرخ ارز -کار نسبت سرمایه به نیروی -نرخ تعرفه وارداتی

 شاخص قیمت صادراتی -داخلی
 شاخص مزیت رقابتی -کار وری نیروی بهره -نرخ تورم -نرخ ارز )1387( کازرونی و فشاری

 )1388( همکارانمهدوی و 
  -گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی نسبت سرمایه -نرخ ارز

 نسبت مصرف داخلی به تولید ناخالص داخلی 
  .نتایج تحقیق: مأخذ
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 باشد که در آن عرضه صادرات دل اولیه خان و نایت میدر بسیاری از مطالعات الگوی بکار رفته بر مبنای م
 اما از آنجا که متغیرهای این الگو به تنهایی برای توضیح ،باشد های نسبی می تابع تولید ناخالص داخلی و قیمت

 شود در بسیاری از مطالعات بنابر شرایط و هدف محقق متغیرهای باشند همانطور که مشاهده می صادرات کافی نمی
  .اند ی و غیرقیمتی دیگری نیز به الگوی فوق اضافه شدهقیمت

ترین و اثرگذارترین متغیرها بر  الملل نرخ ارز یکی از اساسی ، بر مبنای نظریات تجارت بینمثالبه عنوان 
. است دهنده وارد مدل شده  به عنوان یک متغیر توضیحبسیاریمیزان صادرات یک کشور است و در مطالعات 

های نسبی بر میزان صادرات  ثر بر صادرات نرخ تورم است که از طریق قیمتؤغیرهای قیمتی میکی دیگر از مت
  .دنموتوان از نرخ ارز واقعی استفاده  های نسبی می به منظور لحاظ کردن همزمان نرخ ارز و قیمت. گذارد ثیر میأت

 گوی عرضه صادرات شدهثر بر میزان صادرات که در برخی مطالعات وارد الؤیکی از عوامل غیرقیمتی م
مبنای نظری بحث نیز چنین قابل توضیح است که بر مبنای منطق . های تولید است است، میزان استفاده از نهاده 

مندی وافر و دسترسی  اوهلین جریان تجاری کشورها به سمت صادرات کاالهایی است که به دلیل بهره -هکشر
معتقد است که ) 1997(، وود مثالبه عنوان . های مورد نیاز در تولید آنها دارای مزیت نسبی هستند ارزان به نهاده

بر  کار برخوردار است اقدام به صادرات کاالهای صنعتی مهارت کشوری که از سطح باالی مهارت در بین نیروی
رمایه انسانی به عنوان سطح مهارت نیروی کار در مدل خود نیز با قرار دادن شاخص س) 1382(طیبی و اربابیان . کند می

در تصریح ) 1385( زاده و عسگری اشرف. اند اثر وفور نسبی این نهاده را بر صادرات صنعتی ایران بررسی کرده
 عالمت این متغیر در تابع صادرات. اند الگوی صادرات و واردات نسبت سرمایه به نیروی کار را وارد مدل خود نموده

  .باشد بر در ایران می منفی و در تابع واردات مثبت است که بیانگر صادرات کاالهای کاربر و واردات کاالهای سرمایه
شد، کشور ایران با وفور نسبی انرژی مواجه است و از آنجا که در بسیاری  پیش از این ذکر براساس آنچه 
 1989 ،همکاران عنوان نمونه سکستون و به(شود  رگرفته میهای تولید درنظ عنوان یکی از نهاده از مطالعات انرژی به

اوهلین در ارائه مدل صادرات صنعتی میزان انرژی  - لذا با تکیه بر نظریه هکشر،)1388 ،بهبودی و همکارانو 
 با الهام از ،به این ترتیب .است   شدهدهنده وارد مدل شده در بخش صنعت نیز به عنوان یک متغیر توضیح مصرف

 :شود ثیرگذاری هریک از متغیرها الگوی عرضه صادرات صنعتی بصورت زیر معرفی میأعات پیشین و نحوه تمطال
  

LXt = β1 + β2LVALt + β3LRERt + β4LENERt + DUM + εt                        )3(                                   

  
LXt :بانک مرکزی( صنعتی برحسب دالر  لگاریتم عرضه صادرات(  

LVALt:بانک مرکزی(حسب دالر رافزوده بخش صنعت ب  لگاریتم ارزش(  
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LRERt :1ثر واقعیؤلگاریتم نرخ ارز م  
LENERt: ترازنامه انرژی( لگاریتم مصرف سوخت در بخش صنعت بر حسب میلیون بشکه نفت خام(  

DUM:کند  مقدار یک را اختیار می)1359-1363(های  های آغازین جنگ که برای سال  متغیر مجازی سال.  
 جنگ صادرات صنعتی نیز مانند آغاز با ،همانطور که در بخش روند صادرات صنعتی ایران تشریح شد

 درآمدهای نفتی های پایانی جنگ به دلیل کاهش  اما در سال،بسیاری از متغیرها دچار کاهش ناگهانی شد
ای را  مالحظه های توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفت و صادرات صنعتی بطور ناگهانی رشد قابل سیاست
  .شود های آغازین جنگ استفاده می  متغیر مجازی تنها برای سال،به همین دلیل. نمودمشاهده 

های  در جدول. یرها بحث شود مانایی متغخصوصالزم است تا در م از اینکه به تخمین مدل بپردازیپیش
  درصد95یافته در سطح اطمینان   فولر تعمیم- ها با استفاده از آماره دیکییی متغیرها و تفاضل مرتبه اول آنزیر مانا

  .آزمون شده است
 

  آزمون مانایی متغیرها. 2جدول 
  

  ADFمقدار آماره  نام متغیر

LX 19/0-  

LVAL 24/1-  

LRER 87/1/-  

LENER 15/2-  

  .نتایج تحقیق:        مأخذ
  

  آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها. 3جدول 
  

  ADFمقدار آماره  نام متغیر

DLX 
*22/4-  

DLVAL 
*47/4-  

DLRER 
*01/6-  

DLENER 
*17/5-  

  .به معنای مانا بودن متغیر است       * 
  .نتایج تحقیق:        مأخذ

                                                            

1  . International Macroeconomic Data Set 
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 متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رگرسیون در سطح نامانا شود  مشاهده می)2(همانطور که در جدول 
های  در چنین شرایطی استفاده از تکنیک.  لذا در این شرایط احتمال کاذب بودن رگرسیون وجود دارد،هستند
روش آزمون در این تحقیق روش . باشد حل مناسبی می انباشتگی به جهت رفع مشکل رگرسیون کاذب راه هم

انباشتگی به این معناست که بین دو متغیر که به هر یک به  مفهوم هم. انباشتگی است تنی بر همهای زمانی مب سری
انباشته   متغیرهای هم،به عالوه. بلندمدت یا تعادلی وجود دارد) غیرکاذب(تنهایی نامانا هستند یک رابطه واقعی 

 استفاده از ،درعمل. هاستآنمدت بین  دارای یک الگوی تصحیح خطا نیز هستند که بیانگر روابط کوتاه
 3جوسلیوس - و یوهانسن2یو -، انگل1گرانجر-های مختلف همچون انگل انباشتگی از روش تکنیک هم

تواند روابط بلندمدت را در صورت  جوسلیوس به عنوان روش برتر می - اما روش یوهانسن،پذیر است امکان
از آنجا که شرط الزم برای استفاده از روش ). 1995ندرس، ا( وجود دو یا چند متغیر شناسایی و تعیین کند

باشد در این مدل که برمبنای   متغیرها از درجه یک میتمامیوهانسن در برآورد روابط بلندمدت، ایستا بودن 
  .باشند امکان بکارگیری این روش وجود دارد  میI(1) متغیرها انباشته از درجه یک تمام )3(جدول 

بایست با استفاده از  ابتدا می. پردازیم انسن به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از روش یوه
است شایان ذکر . نماییمکننده را مشخص  انباشت  تعداد بردارهای هم5 و آزمون حداکثر مقادیر ویژه4آزمون اثر

 یک کوئین -نانحز و  با استفاده از معیارهای آکاییک، شوارت VARبرداری که وقفه انتخاب شده برای تخمین مدل
  .است  نشان داده شده)5( و )4(ها در جداول  نتایج این آزمون. باشد می

 
  انتخاب وقفه بهینه مدل برداری. 4جدول 

  

  وقفه  معیار
  آکاییک  شوارتز   کوئین- نانح

0  00/6  12/6  94/5  

1  *79/0-  *21/0-  *09/1-  

2  34/0-  69/0  9/0-  

3  31/0  82/1  48/0-  

  .تایج تحقیقن:     مأخذ

                                                            
1. Engle - Granger 
2. Engle - Yoo 
3. Johansen and Juselius 
4. Trace Test 
5. Maximum Eigen Value Test 
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  کننده آزمون تعیین تعداد بردارهای انباشته. 5جدول 

 آزمون حداکثر مقادیر ویژه آزمون اثر

 فرض صفر
فرض 
 مقابل

مقدار 
 آماره

سطح بحرانی 
  درصد5

فرض 
 صفر

فرض 
 مقابل

مقدار 
 آماره

بحرانی  سطح
  درصد5

r=0 r ≥1 17/73  07/54  r=0 r=1 69/32  58/28  

r≤ 1 r ≥2 48/40  19/35  r≤ 1 r=2 02/20 * 29/22  

r≤ 2 r ≥3 45/20  26/20  r≤ 2 r=3 16/12  89/15  

r≤ 3 r=4 28/8 * 16/9  r≤ 3 r=4 28/8  16/9  

  .نتایج تحقیق:      مأخذ
  

 بردار را 2 بردار و آزمون حداکثر مقادیر ویژه وجود 4شود آزمون اثر وجود  که مشاهده می همانطور
کننده اول  مدت از طریق روش یوهانسن، بردار انباشت دن ضرایب بلندحال برای بدست آور. دهند نشان می

  .اند  ارائه شده)6(شود که ضرایب اولیه آن و ضرایب نرمالیزه شده در جدول  انتخاب می
  

  انباشتگی صادرات صنعتی برآورد بردار هم. 6جدول 
  

 LX LVAL LRER LENER C متغیر
 -46/17 87/2 15/1  14/0 -39/1 ضریب

 53/12 -06/2 -83/0 -10/0 00/1 شده  نرمالضریب

  .نتایج تحقیق: مأخذ    
  

با توجه به مباحث . باشد مدتی است که بین متغیرهای الگو برقرار می دهنده رابطه تعادلی بلند این بردار نشان
وابط  عالمت و بزرگی ضرایب انتظار ما را در تخمین رهای اقتصادی مطرح شده و از حیث انطباق با نظریه

 رابطه بلندمدت عرضه صادرات صنعتی توجه به ضرایب برآورد شده در فوق لذا با ،کنند بلندمدت برآورده می
  :توان بصورت زیر معرفی کرد را می

LX =       83/0        +      1/0        +        -     +     06/2  
            53/12           LVAL          LRER      LENER )4                  (                                                 

) 28/3)        (19/2)               (30/2          (1)12/8     (         

                                                            

  .باشند  میtاعداد داخل پرانتز آماره . 1
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دهنده و میزان صادرات صنعتی  نتایج حاصل از رگرسیون بیانگر این است که بین هر سه متغیر توضیح
در بلندمدت .  اما میزان اثرگذاری این متغیرها با یکدیگر متفاوت است،جود داردارتباط مثبت و معناداری و

از آنجا که مدل . باشد افزوده می  ثیر مربوط به ارزشأثیر را میزان مصرف انرژی دارد و کمترین تأبیشترین ت
 ،این ترتیببه . باشد، لذا ضرایب به معنای کشش صادرات در مقابل سایر متغیرهاست بصورت لگاریتمی می

نتایج حاصل از مدل حاکی از آن است که یک درصد تغییر در میزان انرژی مصرف شده در بخش صنعت با 
 نظری کامالً  درصد تغییر در صادرات صنعتی را به دنبال دارد که این موضوع با مبانی06/2ثبات سایر شرایط 

 .در ایران استهمخوانی دارد و بیانگر شدت وابستگی تولیدات صنعتی به انرژی 

 قرار توجههای تجاری کشور مورد گذاریتواند در سیاست د الگو که مییکی از نتایج حاصل از برآور
 اما از آنجا که مقدار آن در مقایسه ،هرچند این ضریب در الگو مثبت است. گیرد، ضریب نرخ ارز در الگوست

در . ساسیت صادرات صنعتی به نرخ ارز استدهنده پایین بودن ح باشد نتایج نشان با مصرف انرژی پایین می
  .است  نمودار زیر روند تغییرات نرخ واقعی ارز در طول بازه زمانی تحقیق نشان داده شده

  

 
 

 روند نرخ ارز و صادرات صنعتی. 1نمودار 

 
 بودن  اما به دلیل باال است،های تعدیل ارزی در دو نوبت نرخ ارز جهش افزایشی داشته هرچند که بنابر سیاست

 دوره  در حالی که طی این،است  نرخ تورم داخلی تقریباً در تمام طول دوره تحقیق نرخ ارز روند کاهشی داشته
 نرخ )1349 -1358( طی اولین مقطع بررسی یعنی ،به عنوان مثال. است  صادرات صنعتی روند افزایشی داشته

میزان است، اما در همین دوره   ش ارزش داشته درصد کاه6نه طور متوسط ساالواقعی ارز با روندی پیوسته ب
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نکته حائز اهمیت این است که این موضوع به منزله . است   درصد رشد کرده15نه نعتی بطور متوسط ساالصادرات ص
ر ثیر زیادی بأ بلکه به این معناست که متغیر نرخ ارز در این بازه زمانی ت،باشد وجود رابطه منفی بین نرخ ارز و صادرات نمی

نیز ) 1383( شاکری چهشود و همچنان میزان صادرات ندارد و حجم صادرات به وسیله متغیرهای دیگری توضیح داده می
 قوی مثبت علی رابطه یک صادرات تواند بیانگر این نکته باشد که بین نرخ ارز و میزان کند این موضوع تنها می ذکر می

افزوده بخش صنعت و یا افزایش مصرف میزان انرژی  ه رشد ارزشجمل از دیگری عوامل ،واقع در .است نداشته وجود
یکی دیگر از دالیل وجود چنین تناقضی وابستگی زیاد صنایع داخلی . های رشد صادرات را فراهم آورده است زمینه

بیل  کاهش نرخ ارز به معنای افزایش واردات این ق،به این ترتیب. ای خارجی است به مواد اولیه و کاالهای واسطه
 در نتیجه با افزایش واردات نیازهای اولیه بخش صنعت میزان تولید بخش صنعت و به تبع آن صادرات .کاالهاست
طور ای ب  میزان واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه)1349 -1358( در همان دوره مثال،به عنوان . یابد افزایش می
  . درصد رشد داشته است22نه متوسط ساال

 دلیل این امر نیز .افزوده در بلندمدت است نتایج حاصل از برآورد، پایین بودن ضریب ارزشیکی دیگر از 
افزوده بخش صنعت به تنهایی متضمن افزایش صادرات صنعتی  تواند توجیه شود که افزایش ارزش چنین می

باشند و یا  ی میافزوده در صنایعی صورت گیرد که دارای مزیت نسب بایست افزایش ارزش  بلکه می،نخواهد بود
  .شاهد این مدعا نیز کشش باالی صادرات بخش صنعت نسبت به مصرف انرژی است. بر هستند انرژی

ثر ؤ متغیرهای توضیحی در بلندمدت در تشریح و تبیین صادرات صنعتی متمامهمانگونه که مشخص شد، 
 با استفاده از الگوی تصحیح خطا مدت موجود در میان متغیرها حال به منظور دستیابی به روابط کوتاه. هستند

)ECM(پردازیم مدت به بلندمدت می  کوتاههای سانمدت و ضریب تعدیل نو  به برآورد ضرایب کوتاه:  
  

)5)                                       (1- (ECM  64/0 -  LENER  37/0  +  LRER  17/0 +  DLVAL  3/2= DLX   
)       98/3                ()   73/0)                  (47/1)                   (9/5(1                          

  

 اما از آنجا که متغیرها به شکل تفاضلی ،باشند  متغیرها در سطح نامانا میتمامهای قبلی ذکر شد  ه در بخشچچنان
مدت  افزوده در کوتاه رهای موجود تنها ارزششود از بین متغی که مشاهده میگونه ناهم. اند مانا هستند وارد مدل شده

مدت از لحاظ آماری  باشد و متغیرهای نرخ ارز و مصرف انرژی در کوتاه دارای رابطه معنادار با صادرات صنعتی می
ثیر أدر مورد ضریب جمله تصحیح خطا نیز باید گفت که این ضریب بیانگر این است که ت. باشند معنادار نمی

  .شد شده در کمتر از دو سال مشاهده خواهدهای اتخاذ  سیاست
                                                            

 .باشند  میtاعداد داخل پرانتز آماره . 1
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توان بیان کرد که میزان صادرات کاالهای   بر مبنای نظریات تجارت و نتایج این تحقیق می،به این ترتیب
های انرژی  با افزایش قیمت حامل. میزان مصرف انرژی در این بخش دارد  صنعتی در ایران وابستگی زیادی به

هایی  ها به دلیل کشش باالی صادرات صنعتی به مصرف انرژی یکی از بخش هدر قالب طرح هدفمندی یاران
 آسیب جدی از این سیاست خواهد دید بخش صنعت است که با افزایش قیمت انرژی، مصرف که احتماالً

  .تبع آن صادرات این بخش نیز کاهش خواهد یافت انرژی در این بخش و به
  
  گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه. 5

پذیری باالی عرضه صادرات صنعتی نسبت به مصرف انرژی  دست آمده از این تحقیق حاکی از کشش بنتایج
ترین عامل این اثرپذیری   برخورداری از منابع فراوان انرژی و دسترسی ارزان قیمت به این منابع اصلی.است
های مراجع  غهاز آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی بویژه صادرات صنعتی همواره یکی از دغد. است

توان با  رسد که می است، به نظر می کید ویژه قرار گرفتهأهای توسعه مورد ت  برنامهتمامگیری بوده و در  تصمیم
های مناسب   فراهم آوردن زمینه،بر این اساس. استفاده از این مزیت نسبی به توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت

 قرار مورد توجههای توسعه صنعتی  ترین راهبرد ن یکی از اصلیتواند به عنوا بر می جهت فعالیت صنایع انرژی
توان با بکارگیری این   بجای صادرات منابع انرژی از جمله نفت و گاز بصورت خام می،به این ترتیب. گیرد

افزوده و اشتغال در بخش صنعت، میزان صادرات صنعتی را  تولید ضمن افزایش ارزش نهاده ارزشمند در فرایند
هایی است که   بخش صنعت یکی از بخش،با توجه به موارد مذکور.  میزان چشمگیری افزایش دادنیز به

ها  گذاشت و اجرای قانون هدفمندی یارانه ثیرات منفی زیادی بر آن خواهدأهای انرژی ت افزایش قیمت حامل
  .سازد لزوم حمایت از این بخش را تشدید می

های انرژی بر بخش صنعت، اعمال سیاست تبعیض   حامل منفی افزایش قیمتآثارهای کاهش  از راه
 باشد که نوعی مزیت کاذب ای گونه  اما این تبعیض قیمت نباید به،هاست قیمت بین این بخش و سایر بخش

های   بلندمدت بتدریج این نرخبایست در طول یک بازه زمانی نسبتاً  بلکه می،برای این بخش فراهم آورد
در این فاصله نیز تمهیداتی جهت افزایش کارایی انرژی در صنایع و . ی نزدیک شودهای واقع ترجیحی به نرخ

  .آالت و تجهیزات با راندمان پایین صورت گیرد همچنین تعویض ماشین
از . باشد پذیری کم صادرات صنعتی نسبت به نرخ ارز می یکی دیگر از نتایج حاصل از تحقیق، کشش

های   سیاستشکال مختلفااست،    منظور افزایش صادرات صورت پذیرفتههای گذشته به هایی که در سال سیاست
 در دو نوبت سیاست کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته است اما اثر چندانی ،به عنوان مثال .ارزی بوده است

یکی از دالیل این موضوع نیز همچنانکه در قبل ذکر شد ارزبری زیاد کاالهای . بر صادرات نداشته است
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های ارزی با هدف توسعه صادرات تا زمانی که  توان گفت که تمسک به سیاست در نتیجه می. ستصنعتی ا
بایست با سایر   لذا این سیاست می،تواند چندان راهگشا باشد ه باشند نمیتصنایع به کاالهای خارجی وابس

  .میل شودای داخلی تک ای و کاالهای واسطه ها از جمله گرایش به تولید تجهیزات سرمایه سیاست
  
  
  
  منابع
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پژوهشنامه ، "بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی براساس آزمون علی گرنجر"، )1378( متوسلی، محمود
  .15-45، صص 12 شماره بازرگانی،

، 40 شماره پژوهشنامه بازرگانی،، "اثر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات"، )1385( مهرآرا، محسن و حمید ابریشمی
  .95-126صص 

 فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،، "تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران"، )1384( زاده مرادی، محمدعلی و مریم مهدی
  .38-72، صص 3شماره 

 ،فصلنامه سیاست، "ثر بر آنؤصادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل م"، )1390( مهرگان، نادر و همکاران
  .69-83، صص 4 شماره علم وفناوری،
  گرنجر- های همگرایی انگل کننده صادرات غیرنفتی در ایران با اسنفاده از روش عیینعوامل ت"، )1376( ولدخانی، عباس

  .3-30، صص 23 و 22 های ، مجله برنامه و بودجه، شماره"و یوهانسن
Balassa, B. (1978), "Exports and Economic Growth: Further Evidence", Journal of 
Development Economics, Vol. 5, PP. 181-188. 
Bernstein, J. R. & D. E. Weinstein (2002), "Do Endowments Predict the Location of 
Production? Evidence from National and International Data", Journal of International 
Economics, Vol. 56, PP. 55-76. 
Cabral, M. & et al (2006), "The Skill Content of Inter and Intra-Industry Trade: Evidence 
for the United Kingdom", Review of World Economics, Vol. 142, PP. 546-566. 
Chatterjee, S. (1996), "Relative Factor Abundance and Australia’s Trade in a Three 
Factor Framework", Journal of Pacific Studies, Vol. 19, PP. 99-126. 
Enders, W. (1995), "Applied Econometric Time Series", John Wiley Sons, Inc. USA, P. 433.  
Gavelin, L. (1983), "Determinants of the Structure of Swedish Foreign Trade in 
Manufactures", The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 85, PP. 485-498. 
Hillman, Arye, L. & W. Bullard Clark (1978), "Energy, the Heckscher-Ohlin Theorem, and 
U.S. International Trade", The American Economic Review, Vol. 68, PP. 96-106. 
Khan, M. S. (1974), "Import and Export Demand in Developing Countries", Staff Papers 
International Monetary Fund, Vol. 21, PP. 678-693. 
Khan, M. S. & M. D. Knight (1988), "Import Compression and Export Performance in 
Developing Countries", Review of Economics and Statistics, Vol. 70, PP. 315-321. 
Requena, F. & et al (2008), "Testing Heckscher-Ohlin-Vanek Model Using Spanish 
Regional Data", International Regional Science Review, Vol. 31, PP. 159-184. 
Sexton, R. J. & et al (1989), "Some Tests of the Economic Theory of Cooperatives: 
Methodology and Application to Cotton Ginning", Western Journal of Agricultural 
Economics, Vol. 14, PP. 56-66. 
Tyler, W. (1981), "Growth and Export Expansion in Developing Countries", Journal of 
Development Economics, Vol. 9, PP. 121-130. 
Vanek, J. (1968), "The Factor Proportions Theory: Then- Factor Case", Kyklus, Vol. 21, 
PP. 749-756. 
Wood, A. (1997), "Exporting Manufactures: Human Resources, Natural Resources and 
Trade Policy", the Journal of Development Studies, Vol. 34, PP. 35-59. 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

