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  چکیده

الیی براي حضور در صحنه رقابت جهانی نه تنها رشد تولید صنعت، بلکه رشد تولید صنایع با فناوري برتر از اهمیت با

با توجه به سطح تکنولوژي، صنایع به چهار دسته صنایع با فناوري برتر، فناوري متوسط، فناوري ساده و . برخوردار است

تواند نقش بسزایی را در رسیدن به  هاي مختلف صنعتی می لذا شناسایی منابع رشد در گروه. شوندگرا تقسیم میمنبع

بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد با . رقابت جهانی داشته باشد رشد و توسعه صنعتی و همچنین بقا در صحنه

به  1379-86هاي  طی سال ISICرقمی  4هاي صنایع ایران در سطح کدهاي  استفاده از روش پانل دیتا و تلفیق داده

) د، صادرات و وارداتوري کل عوامل تولی کار ماهر و ساده، سرمایه فیزیکی، بهره از قبیل نیروي(بررسی منابع رشد تولید 

 Lallبندي صنایع به سطوح مختلف تکنولوژي از معیار در این مطالعه به منظور طبقه. هاي مذکور بپردازد در بخش

کار ماهر در صنایع با فناوري برتر نسبت به سایر  دهد کشش تولیدي نیروي نتایج این مطالعه نشان می.شود استفاده می

. شود گرا پیش برویم، از کشش تولیدي آن کاسته می ه سمت صنایع با فناوري پایین و منبعها بیشتر است و هرچه ب گروه

وري در میان سایر عوامل، بیشترین تأثیر را بر روي رشد  بهره. کار ساده، عکس فرآیند فوق صادق است در مورد نیروي

صنایع با فناوري برتر تأثیر منفی دارد،  صادرات در حالی که بر روي. تولید صنایع در هر چهار گروه مورد بررسی دارد

هاي این تأثیر در سایر گروه. شود واردات این صنایع به دلیل تکنولوژي نهفته در آن باعث افزایش تولید در این گروه می

 هاي این مطالعه، براي رشد تولید بر اساس یافته. ها متفاوت است مورد بررسی و با توجه به ماهیت هریک از این گروه

هاي  توان به یک سیاست کلی اکتفا نمود، بلکه براي هر گروه از صنایع و هر سطح از تکنولوژي سیاست صنعت تنها نمی

  . تواند تأثیرگذار باشد خاص آن گروه می

  

  فناوري برتر، عوامل تولید، کیفیت عوامل تولید تولید، رشد: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه-1

___________________________________________________________________________
  سینا همدانگاه بوعلی نشاقتصاد و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دا دانشیار-!

  کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس مؤسسه آموزش عالی جواد یزد-!

  )نویسنده مسئول مکاتبات(جهاد دانشگاهی یزد گروه مدیریت و حسابداري ت علمی أو عضو هیکارشناس ارشد مدیریت-*و  3
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از سوي . شوند از مهمترین منابع رشد محسوب می ،R&Dهاي  سرمایه انسانی و فعالیتدر ادبیات جدید مربوط به رشد، 

سرمایه انسانی و (هایی که در تولید و صادرات محصوالت صنعتی در نظر است، این عوامل تکنولوژيبندي دیگر در میان تقسیم

R&D( متوسط و  تکنولوژيپایین،  تکنولوژيا صنایع بگرا،  منبعصنایع بندي صنایع به چهار گروه  معیاري براي طبقه

 ،رواز این. ]15[شودرشد اقتصادي در بلندمدت توسط رشد فناوري تعیین میاین در حالی است که . باشد برتر می تکنولوژي

کشورهاي مختلف براي حصول به رشد مطلوب اقتصادي ضمن اهتمام به کارکرد صحیح نظام اقتصادي، تالش خود را بر ارتقاء 

گذارد لیکن در مدت انباشت سرمایه بر عملکرد اقتصادي تأثیر میهر چند در میان. اندنمندي تکنولوژیک متمرکز کردهتوا

  .استتکنولوژي ترین عامل رشد، مدت مهمبلند

،ا رویکرد مدیریتیب ١طارق خلیل .ریف گوناگونی ارائه شده استابا توجه به رویکردهاي متفاوت، تعتکنولوژيبراي 

هاي انسانی  مند ابزار، دانش فنی و اطاعات الزم براي بکارگیري ابزار و نیز مهارت فرآیند ترکیب نظام"صورتبهرا  نولوژيتک

تکنولوژي دانشی است که در امر تولید،  ،از دیدگاه اقتصاددانان .کند تعریف می "مورد نیاز براي استفاده از دانش و ابزار

و ابزاري براي  ،هاي فیزیکی و فکري انسان اي جهت ارتقاي توانایی رود و وسیله کار می ات بهسازي و توزیع کاال و خدم تجاري

تعبیر کرده  "دانش عملی یا کاربردي"تکنولوژي را  2نامه وبستر لغت .باشد تبدیل منابع ساده به منابع و کاالهاي پیچیده می

  :شود وار ارائه می صورت فهرست در ادامه برخی از تعاریف متداول در زمینه تکنولوژي به .است

اي از علوم و فنون براي نیل به یک محصول تولیدي یا خدماتی، مجموعه  

،ارتباط شعور انسانی با ابزار و آگاهی در کاربرد و کنترل آن  

،مهارت، دانش و روش ساختن و بکار گرفتن و انجام دادن چیزها  

ستفاده،ابزاري براي تبدیل منابع طبیعی به کاالهاي قابل ا  

هـا و دانـش سـاخت،     اي از فرآینـدها، روش  آالت و ابزار است و از سوي دیگر مجموعه اي از ماشین از یک سو مجموعه

بنـابراین   .آالت و ابـزار فنـی اسـت   گیري، نگهداري، تعمیر، اصـالح و خلـق و مـدیریت ماشـین     اندازي، بهره نصب و راه

عت اسـت، صـنعتی کـه بـدون اهتمـام کـافی بـه کسـب و جـذب          تکنولوژي عین صنعت نیست بلکه پایه و قاعده صن

.تواند به حیات تکامل بخش ادامه دهدپایه و قاعده خواهد بود و نمیتکنولوژي مربوطه ایجاد شود، بی

در  ."دار است ها و مطالعات منظم و جهت منظور از تکنولوژي کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه"طبق تعریف یونیدو 

توانـد   هدف از کـاربرد آن مـی   .ها براي تولید محصول یا صنعتی شدن است ها و قابلیت اي از توان تکنولوژي مجموعه ،طح ملیس

برداري صحیح از منابع طبیعی و حفـظ   نیل به توسعه اقتصادي و باالبردن توان رقابتی، رفاه عمومی، قالبیت دفاعی و رزمی، بهره

بـه اعتقـاد   .باشـد  بر حسب خروجی میبندي  طبقه،بندي صنایع بر حسب تکنولوژي اي طبقهیکی از معیاره.زیست باشدمحیط

  :انواع تکنولوژي عبارتند از] 12[الل 

هرچنـد   .هستند، نظیر تولید غـذاهاي سـاده و چـرب    4محصوالت این نوع تکنولوژي ساده و کاربر 3:گرا تکنولوژي منبع -1

هاي پیشرفته داشته باشند، مانند پاالیش نفت یـا   ند یا احتیاج به تکنولوژي و مهارتبر باش هایی از آن ممکن است سرمایه بخش

مزیت رقابتی این نوع محصوالت معموالً از وجود منابع طبیعی محلی یا موجـود در یـک کشـور ناشـی      .تولید مدرن مواد غذایی

  .شود می

هـا در درجـه اول در   تکنولـوژي  .شوند ا ثبات تولید میدر این نوع تکنولوژي محصوالت با تکنولوژي ب 5:تکنولوژي ساده -2

بسـیاري از   .هـاي کـاري نسـبتاً سـاده دارنـد      بخشی از این محصوالت احتیاج بـه مهـارت   .اي قرار دارند درون تجهیزات سرمایه

انسانی عامـل  گونه محصوالت هزینه نیرويبراي این .شوند یکسان هستند و رقابت روي قیمت آنها است محصوالت که مبادله می

___________________________________________________________________________
1. Khalil, (2000).
2. Webster, (1981).
3. Resource Base
4. Labor Intensive
5. Low Technology
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گونـه  بـازار ایـن   .گونـه محصـوالت معمـوالً پـایین اسـت     مقیاس اقتصادي و موانع ورود ایـن  .مهمی در ایجاد مزیت رقابتی است

باید به این نکته توجه کرد که این محصوالت  .کند و تقاضاي آنها کشش درآمدي کمتر از یک دارد محصوالت به آرامی رشد می

شـوند و مزیـت رقـابتی آنهـا      هاي ساده تولید می در حال توسعه هستند که با استفاده از تکنولوژي بیشتر مورد توجه کشورهاي

  .قیمت است و نه کیفیت

ایـن   .دهد هاي صنعتی در اقتصاد پیشرفته را تشکیل می بخش اعظم فعالیت ،محصوالت این فرآیند 1:تکنولوژي متوسط -3

زیرگروهـی از ایـن    .هاي پیشرفته و دوره یادگیري طوالنی دارند توسعه، مهارت محصوالت احتیاج به سطح نسبتاً باالي تحقیق و

هـاي مختلـف دارد تـا     هاي مهندسی و خودروسازي قرار دارند احتیاج به ارتباط قوي در بین بنگاه دسته محصوالت که در رشته

  .کارایی الزم را پیدا کند

التغییـر، هزینـه تحقیـق و     هاي پیشرفته و سـریع  یاج به تکنولوژياین دسته از محصوالت احت 2:هاي پیشرفته تکنولوژي -4

ایـن دسـته از محصـوالت همچنـین بـه زیرسـاختارهاي مکفـی         .توسعه زیاد و تأکید فراوان بر طراحی محصـول جدیـد دارنـد   

از سوي دیگر نیاز  ها از یک سو و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تکنولوژي، نیروي انسانی بسیار متخصص و ارتباط قوي بین بنگاه

  .دارند

اند و پس از رسیدن به ایـن مرحلـه، خیـزي را    هاي زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیدهکشورهاي توسعه یافته، با فاصله

صـورت بخشـی از اهـداف توسـعه عمـومی      در کشورهاي در حال توسعه نیز اهداف توسعه صنعتی بـه  .انددر توسعه اقتصادي آغاز کرده

ـاس،     .]2[یابـد   این کشورها باور دارند که با رشد و توسعه صنعتی، سطح رفاه و جامعه ارتقا می .شودنظر گرفته می کشور در بـر ایـن اس

ـات و پرشـتاب بـر     ـاي  تفـاوت .عهـده دارد رشد و توسعه صنعتی سهمی مهم و مسلط در تحقق رشد و توسعه اقتصادي مسـتمر، باثب ه

ـازد و آنها را از هم متمـایز مـی  وجود دارد )HTو  RB ،LT ،MT(از صنایع گروه ساختاري که در بین این چهار وضـوع را در  مایـن   س

ـاي خـاص خـود را مـی     گروه یکسان است یا براي رشد هر گروه سیاستکند که آیا منابع رشد این چهار ذهن تداعی می لـذا  طلبـد؟   ه

  .ی را در رسیدن به رشد و توسعه آن گروه داشته باشدتواند نقش بسزای هاي مختلف صنعتی می در گروهمنابع رشد  شناسایی

 ,HT(این مطالعه سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد تولید صنایع در سطوح چهارگانه مـذکور   ،با توجه به ادبیات فوق

MT, LT, RB(اريبراي دستیابی بدین هـدف بـا اسـتفاده از روش پانـل دیتـا و اطالعـات آمـ       .دارد1379-86هاي  طی سال

 .گیـرد  این عوامل مورد بررسی قرار می ،منتشر شده توسط مرکزآمار ایران) نفر کارکن و بیشتر 10با (صنعتیبزرگ هايکارگاه

بعد از بیان اهمیت موضـوع و تعریـف سـطوح مختلـف تکنولـوژي، مبـانی نظـري        . شده استشش بخش تشکیل این مطالعه از 

معرفـی  . دهـد  م ایـن مطالعـه را تشـکیل مـی    وهاي دوم و سـ  ود در این زمینه بخشمربوط به رشد تولید و مطالعات تجربی موج

مبانی نظري ذکر شده در بخش مدل پیشنهادي . به خود اختصاص داده استاین مطالعه را ها و روش تحقیق بخش چهارم  داده

این هاي  این مطالعه با توجه به یافتهدر بخش آخر  اًنهایت و شودگیرد و نتایج آن تحلیل می در بخش پنجم مورد بررسی قرار می

  . شود پژوهش پیشنهاداتی ارائه می

  

  مبانی نظري-2

طور مشخص، نقش علم در ایجاد تغییرات تکنولوژي و رشد اقتصادي در دوره انقـالب صـنعتی نمایـان    براي اولین بار و به

ي با تأکید بر متغیر مربوط به علم و تکنولـوژي را  هاي رشد و توسعه اقتصاد هاي بسیاري در مورد تئوريهمچنین نوشته .گردید

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل نیروهـا و عوامـل پویـایی را در ایجـاد رشـد      .توان مشاهده کرد از زمان آدام اسمیت به بعد می

ل نیـز افـزایش   گردد و این تحو کند که این دو پدیده باعث گسترش صنعت و بازارها می وي عنوان می .سازد اقتصادي مطرح می

شـود و   گذاري بیشتر فراهم می وري تولید، امکان سرمایه با افزایش بهره .ورندآوري و پیشرفت تکنولوژي را به بار می مهارت، بهره

___________________________________________________________________________
1. Medium Technology
2. High Technology
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کـار، افـزایش تخصـص و     تـري بـراي تقسـیم    گردد که زمینه مناسب ها منجر می گذاري به اختراع و تولید ماشین افزایش سرمایه

شومپیتر یکی دیگر از اقتصاددانان است که توجه خـود را بـه عوامـل مـرتبط بـا رشـد       .]9[آورند وجود می را به بهبود تکنولوژي

هـاي جدیـد اقتصـادي و منـابع      سـازمان نوین، هاي گران به صورت تکنولوژيعوي اختراعات ابدا .بلندمدت معطوف داشته است

شومپیتر بـه اهمیـت نقـش اختراعـات و ابـداعات تکنولوژیـک در        .مایدن جدید را در ایجاد رشد اقتصادي بسیار مهم قلمداد می

  .گسترش رشد اقتصادي و نیز بروز امواج ابداعات دیگر نیز کامالً واقف بوده است

شود کـه بسـیاري از اقتصـاددانان     مشاهده می 1950هاي ارائه شده در نیمه دوم دهه  با بررسی نظریه ،عالوه بر موارد فوق

ایـن اقتصـاددانان بـراي ارائـه      .انـد  ایش تولید را در کشورهاي صـنعتی را ناشـی از رشـد تکنولـوژیکی دانسـته     قسمت عمده افز

آنان تابع تولید جمعی یک اقتصاد را بـه صـورت معادلـه زیـر نشـان       .اند کرده تابع تولید استفاده مابزاري به ناهاي خود از نظریه

  .]6[اند داده

  

Qt=At* F(Kt,Lt) (1)

گیري کـار نیز نشـان از تکنیـک بـه   : A.دهد تولید را نشان می:Qکار و  نیروي :Lفیزیکی، حجم سرمایه :Kدر رابطه فوق 

از آنجـا  کار شاغل و همچنین  با توجه به عدم همگنی در کیفیت نیروي.باشد وري کل عوامل تولید می عوامل و یا به عبارتی بهره

کیفیـت   نلذا بـراي نشـان داد   سازد، انسانی خود را متجلی میکنوژیکی در بطن تغییرات کیفیت نیرويکه قسمتی از تغییرات ت

  :به عبارتی .شود تقسیم می) L2(کرده کار ماهر و تحصیل و نیروي) L1(کار ساده به دو دسته نیروي Lکار،  نیروي

  

Lt=L1t+L2t (2)
  

  .شود میتقسیم) K2(توسعهوتحقیقسرمایه و ) K1(فیزیکیسرمایهدستهدوبهKه،سرمایکیفیتبیانبرايهمچنین

Kt= K1t+k2t (3)
  

هاي رشد سنتی کالسیک و نئوکالسیک به وجود رابطه قوي بین رشـد تولیـد و تجـارت     نظریهعالوه بر تأثیر عوامل تولید، 

وري کل عوامـل را  المللی رشد اقتصادي و بهرهکه مشارکت بیشتر در بازرگانی بینرد اینهاي زیادي در مواستدالل.تأکید دارند

، دسـت کـم از زمـان آدام اسـمیت     وري و رشد اقتصـادي المللی براي بهرهمنافع بازرگانی بین .کند، مطرح شده استتقویت می

 .باشـد هاي ناشی از مقیاس تولید میجوییز صرفهي برتري نسبی و سود بردن امطرح شده و در برگیرنده تخصص یافتن بر مبنا

تجـارت بـه   "لفرد مارشال معتقد است آعنوان مثال ، بهسازدامکان تخصیص کاراتر منابع ملی را فراهم می) المللیبین(بازرگانی 

شـرکاي تجـاري نیـز     هاي تولیـد شـده توسـط   توانند از نهادهکشورها می ،المللجارت بینوجود ت با .باشدمی "مثابه موتور رشد

بـا  .دهـد اي مختلف را افزایش مـی اي و سرمایهالمللی دسترسی به کاالهاي واسطهبازرگانی بین ،به عبارت دیگر .استفاده نمایند

  :توان به صورت زیر در نظر گرفت توجه به موارد فوق تابع تولید صنعت را می
  

),,,,,(. 2121 itititititititit EMEXKKLLfAQ  (4)
  

کار مـاهر در   نیرويL2itساده و  کارنیروي itL1.باشد می tدر زمان iبا سطح تکنولوژي تولید صنایع itQدر مدل فوق 

صادرات و واردات صنایع با سـطوح   EMو  EX.دهد توسعه را نشان میوفیزیکی و تحقیقسرمایه به ترتیب K2itو  K1it، صنعت

  :خواهیم داشت) 4(با گرفتن دیفرانسیل از رابطه .دهد ولوژي را نشان میمختلف تکن
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  :شود به یک رابطه رشد، معادله فوق به صورت ذیل بازنویسی می )5(با تبدیل رابطه
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عوامل توان  با توجه به موارد فوق می.دهد یدي آن عامل نشان میتأثیر هر یک از عوامل را به صورت کشش تول) 6(رابطه 

  .گروه عمده ذیل تفکیک نمودسه رشد تولید را به مؤثر بر 
  

  ):ها افزایش نهاده(هاي جدید  ظرفیتمتأثر از ایجاد رشد تولید ـ الف

تجربه  .شودمیمحقق رشد تولید بیشتر،  اي و انسانی کارگیري منابع سرمایههاي جدید و به با ایجاد ظرفیت ،در این رویکرد

 .است و نه همه آنرشد تولید سرمایه یکی از مقتضیات چرا که  ،رد چندان موفق نبوده استدهد که این رویک جهانی نشان می

 آوري از قبیل منابعآوري برسد و بازده مطلوب داشته باشد، باید سایر مقتضیات و شرایط عملکه سرمایه به عملبراي آن

  .و متناسب توسعه یافته باشدموزونصورتبهمدیریت،وساختارهاومقرراتقوانین،مهمترهمهازوفنیدانشوانسانی، اطالعات
  

  :)ها افزایش ستانده(هاي موجود  وري ظرفیت ارتقاء بهرهمتأثر از رشد تولید ب ـ 

 .هاي موجود، محقق خواهد شدوري ظرفیتبهره از طریق ارتقاءرشد در این رویکرد اصل پذیرفته شده این است که 

  : هاي این رویکرد عبارتند ازویژگی

راخودهاي موجود توان بازسازي این امکان را به وجود خواهد آورد که سرمایه ،موجودهايظرفیتوريبهرهارتقاي-1

انباشتبتوانند،خودبازسازينتوابرعالوههمچنین.کننداقدامخودنوسازيبرايمناسبفرصتدروباشندداشته

.گیرندقراراستفادهموردگذاري سرمایهتوسعهبرايوهآوردوجوداي را به سرمایه

کنندگان تأمین کرده و از هاي موجود، امکان ارتقاء کیفیت زندگی را براي شاغالن و مصرف ظرفیتوري بهره يارتقا-2

.راهم خواهد کرداین طریق انگیزه مضاعفی را براي کار و تولید ف

  الملل تولید متأثر از تجارت بینرشد - ج

  :گذارد هاي ذیل بر تولید اثر می این متغیر از روش

واردات کاالها و خدمات تولید شده از  .وري با جریان بازرگانی ارتباط دارداالمللی فنباور بر این است که انتقال بین عموماً-1

شود و در نتیجه موجب افزایش تر از منابع موجود کشور واردکننده میثرؤهاي تجاري، باعث استفاده مسوي طرف

  .گرددوري کل عوامل آن کشور میبهره

وري االمللی قرار گیرند، میزان برخورد با فنهاي بیشتري از اقتصاد در معرض رقابت بینشود هر چه بخشاستدالل می -2

.قدرت رقابتی بیشتر خواهد بودوري جهت حفظ اراي اتخاذ و تطبیق چنان فنبرتر و فشار ب

در  .هاي جدید با سرعت بیشتري پذیرفته خواهند شدمردم کشورهایی که به تغییر عادت دارند، در این کشورها اندیشه-3

.وین در کشورهاي منزوي محتمل نیستهاي نکه جذب سریع اندیشهحالی

  

  مطالعات تجربی-3
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هاي تحقیق و توسعه به عنوان عوامل اصـلی   أثیر سرمایه انسانی و فعالیتپذیرش عمومی در مورد ت ،در ادبیات جدید رشد

مطالعاتی که رشد تولید در سطوح مختلف تکنولوژي و همچنین نقش سرمایه انسـانی و سـایر    ،اما با این وجود .رشد وجود دارد

عات خارجی و داخلـی کـه بـه بررسـی     قسمت به مرور برخی از مطالاین در .شود را بررسی نموده باشد به ندرت دیده میعوامل

  .شوداند، اشاره می طور خاص پرداختهطور عام و رشد صنعتی بهعوامل رشد به

انجـام  ] 9[1اي است کـه توسـط واکلـین    عنوان مطالعه "هاي صنعتی آمریکا در بنگاهR&Dوري و رشد مخارج  بهرهرشد "

صـنعت  وري  و رشـد بهـره  R&Dداري بـین مخـارج    مثبت و معنی وي در آن مطالعه نشان داده است که یک ارتباط.شده است

هـاي   مستقیمی بین هزینهتباط غیرهاي رشد سولو به بیان ار سپس با استفاده از مدل.وجود دارد1988-92ها  آمریکا طی سال

  .پردازد می)وري از طریق افزایش بهره(تحقیق و توسعه و رشد تولید

وي بـراي   .در رشد اقتصادي ایتالیـا پرداختـه اسـت   R&Dو رسی نقش سرمایه انسانیدر مطالعه خود به بر ]7[2بوکسی

او در مطالعه خـود   .کار ماهر و مشغول به کار در آن بخش استفاده نموده استبیان تأثیر سطح تکنولوژي بر روي رشد از نیروي

هـاي   کـار مـاهر در فعالیـت    ریق توزیع نیـروي رشد تنها ناشی از مهارت و انباشت آن است که از طکه جه رسیده است بدین نتی

  .ترین عامل رشد ایتالیا بیان شده است و توسعه مهم در آن مطالعه تحقیق .شود مختلف اقتصادي ناشی می

وي در  .انجـام داده اسـت   1961-75دوره زمـانی  در  "منابع رشد صنایع تولیدي مالـت "اي با عنوان  مطالعه]16[3متوالی

داده است که صادرات بیشترین تأثیر بر روي رشد تولید صنایع داشته است و در میـان سـایر عوامـل واردات     مطالعه خود نشان

اند که بـر  از دیگر موارد مورد بررسی در این مطالعه بوده عواملوري  رشد عوامل تولید و رشد بهره .کمترین تأثیر را داشته است

  .اند ر وابسته تأثیرگذار بودهیروي متغ

آیا رشد اقتصادي کـره از  انجام شده است بدین موضوع پرداخته است که  ]15[4ن و کیمادیگري که توسط ماهادو مطالعه

آنها در آن مطالعه نشان دادنـد کـه    .باشد می 1980-94وهش مورد مطالعه در این پژدوره  .شود یا خیر وري ناشی می رشد بهره

نقش رشـد عوامـل تولیـد را در رشـد تولیـد      با توجه به این نتیجه .بوده استوري  رشد تولید در صنایع کره بیشتر از رشد بهره

  .صنایع کره با اهمیت بیان نموده است

بـه بررسـی    "تأثیر تکنولوژي و سرمایه انسانی بر روي رشـد اقتصـادي  "اي با عنوان  در مطالعه 5]10[کتینی و همکارانش 

طـی   OECDشت تجهیزات و سرمایه انسانی بر روي رشد اقتصـادي کشـورهاي   افزار، سخت افزار، انبا تأثیر عواملی از قبیل نرم

هاي غیرپارامتریکی تأثیر تکنولوژي و سرمایه انسانی را در کشورهاي متفاوت  آنها از روش .اند پرداخته 1980-2006دوره زمانی 

قیم تـأثیر  طـور غیرمسـت  به و اند ه نمودههاي غیرخطی استفاد ارتباط سرمایه انسانی و تکنولوژي از روش نشان دادن براي بیان و

وري نیـز   اند که این رشد بهره وري بررسی کرده ثیر موارد مذکور را بر روي بهرهأبه عبارتی آنها ت .اند موارد مذکور را بررسی کرده

 ICTو  ولـوژي تکندهد که در کشورهایی کـه از سـطح    نتایج این مطالعه نشان می .باشد یکی از منابع اساسی رشد اقتصادي می

کـرده در یـک    عالوه بر آن هرچه افراد تحصـیل  .کار ماهر و سرمایه انسانی بیشتر است باالتري برخوردارند کشش تولیدي نیروي

  .نیز بیشتر است ICTکشور بیشتر باشد کشش تولیدي 

وي بـا   .انجام داده اسـت  "ورگذاري خارجی، سرمایه انسانی و رشد صنعتی سنگاپ سرمایه"اي را با عنوان  مطالعه] 5[6آنوار

تـرین عامـل رشـد صـنعتی      گذاري خارجی مهـم  به این نتیجه دست یافت که سرمایه 1980-2005هاي  هاي سال توجه به داده

بـر گذاره انسانی نیز یکی از عوامل تأثیرسرمای ،گذاري خارجی دهد که عالوه بر سرمایه این مطالعه نشان می .سنگاپور بوده است

کـار   آموزش نیرويهمچنینو R&Dگذاري در  این بخش سرمایهدررشدبرايکهدهد این مطالعه نشان می.استرشد صنعتی

  .از ملزومات اساسی صنعت سنگاپور جهت رشد تولید است

___________________________________________________________________________
1 Wakelin, (2001).
2 Bucci, (2001).
3 Metwally, (2002)
4 Mahadevan and Kim, (2003).
5 Ketteni and et.al, (2006).
6 Anvar, (2008).
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توسـعه  ساختار صنعت، تکنولوژي مناسب و رشد اقتصادي کشورهاي کمتـر  "در مطالعه خود با عنوان  ]13[1لین و ژانگ

دو مـدل  در ایـن مطالعـه   .هستند و توسعه یافته بیان تفاوت در عوامل مؤثر بر رشد کشورهاي کمتر توسعه یافته ر پید "یافته

اند که افـزایش سـرمایه    آنها در این مطالعه بدین نتیجه رسیده .شود هاي سنتی و صنعتی تقسیم می که به بخش شده استارئه 

تـأثیرات  گروه هاي یکسان نیز در دو  کار با مهارت شود و همچنین رشد نیروي د نمیبه یک اندازه منجر به رشد تولی ،در دو گروه

کـار در گـروه سـنتی بیشـتر      کشش تولیدي سرمایه در کشورهاي صنعتی و کشش تولیدي نیـروي  .یکسانی بر روي رشد ندارند

هاي توسعه یافته بیشـتر اسـت کـه    در کشوربرطبق ادبیات رشد نئوکالسیک نرخ بازده سرمایه با سطح یکسان تکنولوژي  .است

  .تفاوت در عوامل مؤثر در رشد تولید بین این دو گروه پی بردبهتوان میترتیببدین.شود میشکاف تکنولوژيبهمنجرعاملاین

انجـام   "تکنولوژي جدید، سرمایه انسانی و رشـد در کشـورهاي توسـعه یافتـه    "اي با عنوان مطالعه] 19[2وان و همکارانش

دوره زمـانی مـورد    .انـد  آنها به سه بخش مصرف کاال، تکنولوژي جدید و آموزش در کشورهاي توسعه یافته توجه کـرده  .اند هداد

  :آنها در مطالعه خود بدین نتایج دست یافتند .باشد می 2006تا  1956هاي  مطالعه آنها سال

حالی که براي رشد باالي اقتصادي عالوه بر سـرمایه   در .رشد سرمایه فیزیکی به تنهایی رشد پایین اقتصادي را در بر دارد

  .فیزیکی به تکنولوژي جدید و سرمایه انسانی هم نیاز است

بـه   .روند، سهم تکنولوژي جدید و سرمایه انسانی بر رشد آنها بیشتر اسـت کشورها به سمت صنعتی شدن پیش می چههر

  .بیشتر از سایر کشورهاست کار ماهر بر رشد در کشورهاي صنعتی عبارتی تأثیر نیروي

یابـد کـه ایـن عامـل بـه رشـد تولیـد         وري کل عوامل تولید افزایش می با استفاده از تکنولوژي جدید و سرمایه انسانی بهره

  .انجامد می

بـراي صـنایع آمریکـا انجـام     ] 6[3و همکارانش سااي است که توسط ب عنوان مطالعه "و الگوهاي رشد R&Dتکنولوژي، "

هـاي مختلـف تکنولـوژي تـأثیرات      در گـروه ) ها داده(آنها در مطالعه خود نشان دادند که کارایی و رشد عوامل تولید .شده است

مطالعـات   عالوه بـر .اند تعیین کرده R&Dآنها در مطالعه خود سطح تکنولوژي را با توجه به شدت  .متفاوتی بر روي رشد دارند

را ناشی  1951-96هاي  رشد اقتصادي کشور ژاپن را طی سال] 8[4نماهو.ره نمودتوان به مطالعات موردي ذیل نیز اشا فوق می

توان بـه   از مطالعات دیگر در این زمینه می .داند وري کل عوامل تولید می کار و سرمایه و همچنین رشد بهره ناشی از رشد نیروي

کـار و سـرمایه و    رشـد نیـروي   اره نمـود کـه  اشـ براي کشور تـایوان   ]14[6براي کشور هند، لیانگ ]18[5واستاوا مطالعات سري

اند و سهم هـر یـک از عوامـل را در رشـد مشـخص       وري کل عوامل تولید را به عنوان منابع رشد بیان نموده همچنین رشد بهره

  .اند کرده

  .برخی از این مطالعات در ذیل آورده شده است .در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است

ارائه داده و به بررسی نقش منابع رشد اقتصـاد ایـران   » منابع رشد اقتصاد ایران«اي تحت عنوان  مقاله 1384شاه آبادي در سال 

که طی دوره مورد مطالعـه میـانگین نـرخ رشـد ارزش افـزوده،      است  نتایج بیانگر آن .]3[پرداخته است1338-1380طی دوره 

هـم چنـین    .باشـد  درصـد مـی   14/5و  28/2، 17/1، 05/5دي سرمایه فیزیکی به ترتیبکار و موجووري کل عوامل، نیرويبهره

، 02/77میانگین سهم رشد نیروي کار، موجودي سرمایه فیزیکی و بهـره وري کـل عوامـل در رشـد اقتصـاد ایـران بـه ترتیـب         

  .باشد درصد می -09/105و  07/128

ارائه داده به » منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران«ن تحت عنوا 1384سال در مطالعه دیگري که در شاه آبادي 

هاي نتایج بیانگر آنکه در طول برنامه .]4[پرداخته است1342-1383بررسی نقش منابع رشد بخش صنایع و معادن طی دوره 

امل، نیروي کار و موجودي عمرانی سوم، چهارم و پنجم قبل از انقالب اسالمی میانگین نرخ رشد ارزش افزوده، بهره وري کل عو

___________________________________________________________________________
1 Lin and Zhang, (2009). 
2 Van and et.al, (2009).
3 Bos, Economidou and Koetter, (2009).
4 Honma, (2001).
5 Srivastava, (2001).
6 Liang, (2001).
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باشد و همواره نرخ رشد موجودي سرمایه فیزیکی باالتر از رشد  درصد می 1/14و  41/4، 5، 12/16سرمایه فیزیکی به ترتیب 

میانگین سهم رشد نیروي کار، موجودي سرمایه فیزیکی و بهره وري کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش  .نیروي کار است

هم چنین در طول برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي  .باشد درصد می 7و  8/79، 2/163ترتیب  صنایع و معادن به

جمهوري اسالمی ایران میانگین نرخ رشد ارزش افزوده، بهره وري کل عوامل، نیروي کار و موجودي سرمایه فیزیکی به ترتیب 

وري کل عوامل روي کار، موجودي سرمایه فیزیکی و بهرههمچنین میانگین سهم رشد نی .باشد درصد می 3و  7/2، 2/5، 09/8

.باشد درصد می 2/50و  4/41، 4/8افزوده بخش صنایع و معادن به ترتیب در رشد ارزش

کار بـه عنـوان عامـل سـرمایه انسـانی و همچنـین        شود در اکثریت این مطالعات به کیفیت نیروي طور که مشاهده می انهم

اما این نکته قابل ذکر است که هرچند برخی از مطالعات مذکور بـه بیـان    .در آن توجه شده است کیفیت سرمایه مورد استفاده

اما با توجه اطالعـات   اند، دیگري پرداختههاي  توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و یا گروه ،عوامل مؤثر بر رشد کشورهاي صنعتی

شخص به بررسی عوامل مؤثر بـر رشـد صـنایع بـا سـطوح مختلـف       اي که به صورت م محققین تا زمان تدوین این مقاله مطالعه

توان با توجه به ویژگی کشورهاي توسعه یافته و توجه آنها به تحقیق و  می ،اما با این وجود .تکنولوژي پرداخته باشد وجود ندارد

ته و در حال توسعه تا حـدودي  انسانی در آنها و مقایسه این موارد با کشورهاي کمتر توسعه یاف توسعه و همچنین کیفیت نیروي

توانـد زمینـه شـروع مطالعـات      بر این اساس، این مطالعـه مـی  .هاي مورد بررسی در این مطالعه تطابق داد آن طبقات را با گروه

چـه آنکـه   . را فراهم آورد ISICتر و همچنین شناسایی عوامل مؤثر در سطح هر یک از صنایع تولیدي به تفکیک کدهاي  دقیق

  . تأثیر گذار تلقی گرددعاملیکعنوانخود بهتواند میباشند میحال فعالیتسطح فناوري دریکباکهصنایعیر بینناهمگنی د
  

  ها و روش تحقیق  داده-4

وهش براي دستیابی به اهداف مذکور استفاده شده از دو منبع آماري مرکز آمار ایران و گمـرك جمهـوري   ژهایی که در این پ داده

از سرشـماري   گـذاري در تحقیـق و توسـعه    ات و سـرمایه تولیـد ارزش کار و  هاي مربوط به نیروي داده .ران استفاده شده استاسالمی ای

.که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است استفاده شـده اسـت   1378- 86هاي  کارکن و بیشتر براي سالنفر  10صنعتی  هاي کارگاه

لـذا   .شد آن، داده مشخصی در سطح کدهاي چهار رقمی در این رابطه و در ایران وجود نـدارد براي دستیابی به سرمایه جهت محاسبه ر

افـزوده و  ، براي دستیابی بـه موجـودي سـرمایه از تفاضـل ارزش    )1387(اي اسالمی رهاي مجلس شو با استناد به گزارش مرکز پژوهش

هـا   افـزوده بـه ارزش کـل داده   عوامل تولید از نسـبت ارزش  وري کل همچنین بهره .جبران خدمات استفاده شده استدستمزد و هزینه 

  .شود محاسبه می

صادرات و واردات بخش صنعت نیز دو متغیر دیگري است که این مطالعه در نظر دارد تا تأثیر آن را بر رشد تولیـد صـنایع   

امـا الزم بـه ذکـر    .مع آوري گردیـد گمرك کشور جتوسط آمارهاي منتشر شده از هاي آن،  لذا داده .ایران بررسی نمایدتولیدي 

با سـایر آمارهـاي    سازي گنبراي همکه تنظیم شده بودند ) کاالکد گذاري بر اساس (1HSاست که این آمارها بر اساس کدهاي 

، 30321به عنوان مثال تمامی کدهاي تعرفه  .شدند تبدیلبندي استاندارد صنایع  به طبقه، 2ISICکدهاي بر اساس این مطالعه 

30329 ،30332 ،30333 ،30339 ،30379 ،30420،30549،30559،30611،30612،30613،30749،51191،

آوري و حفاظـت   عمـل بـه نـام صـنعت    1512به کد چهار رقمی  230120و  60520، 160411،160419،160420،60430

  .اند تبدیل شده هاي ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد ماهی و فراورده

گـرا از   برتر، متوسـط، پـایین و منبـع    تکنولوژيتفکیک این صنایع به چهار گروه صنایع با براي  ها وري کل دادهآ از جمعپس 

رسد که در این مطالعـات تفکیـک    می ري به نظرهم ضرواین نکته اما بیان  .5استفاده شد 4]12[و الل 3]18[سریواستاوا مطالعه 

___________________________________________________________________________
1 Harmonized Commodity Description and Coding System
2 International Standard Industrial Classification
3 Muni, (2000).
4 Lall, (2000).

. مراجعه نمایند 1388به منبع دهقانپور، مندان جهت مطالعه بیشتر در این رابطه  عالقه5
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نیـز  ISICه است که براي رفع این مشکل و تبدیل این کدها به کـدهاي  صورت گرفت SITC1تفکیک طبقات بر اساس کدهاي 

بنابراین با تمام تالش و دقتی که توسـط محققیـق بـراي دوري از اشـتباهات آمـاري       .یک برنامه نویسی دیگري صورت پذیرفت

نکته دیگر قابـل ذکـر   .رود یشمار م هاي این تحقیق به ها یکی از محدودیتصورت پذیرفته است، اما خطاي احتمالی تبدیل داده

آوري شده مرتبط با تخمین مورد نظر این است که تمامی متغیرهاي مالی بر اساس قیمـت ثابـت سـال     در زمینه آمارهاي جمع

 124و همچنین  1386الی  1378هاي سري زمانی  این مطالعه با استفاده از روش پانل دیتا و تلفیق داده.اند تعدیل شده 1375

هاي آماري برخی  از آنجا که داده .دارد) 6(سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد تولید با استفاده از مدل ISICمی کد چهار رق

باشد، لذا براي تخمین مـدل از   ها موجود نمی براي تمام سال) هاي مربوط به متغیر تحقیق و توسعه به خصوص داده(از متغیرها 

  .]1[استفاده می شودUnbalanceروش 

  

آنو تفسیر مدل خمین ت- 5

 ،هاي قبـل  با توجه به مبانی نظري و مطالعات تجربی مذکور در بخش ،نیز ذکر گردیدطور که در بخش روش تحقیق  همان

با توجه . درج گردیده است) 1(تخمین زده شد و نتایج حاصله در جدول RB, LT, MT, HTگروه صنایع  4براي ) 6(مدل 

ایـن ادعـا بـا    . دهندگی متفاوتی برخوردار است هاي مختلف از توضیح که این مدل در گروهشود  به جدول مذکور مشاهده می

در این بخش کلیه متغیرهاي معرفی شده مورد بررسـی  . شود بیان می ها هاي هر یک از گروه به ضرایب تعیین در ستون توجه

  .گیرد مورد کنکاش قرار میوژي سطوح مختلف تکنولدر صنایع گیرند و تأثیر آنها بر روي رشد تولید  قرار می
  

  نیروي کار) الف

ه در بخش تعریـف صـنایع بـا    طور ک همان. گیرند مورد توجه قرار می L2, L1به هاي مربوط  براي بررسی این متغیر ستون

کـار بـا کیفیـت     با توجه به ماهیتشان به نیـروي ) RB, LT, MT, HT(لف تکنولوژي بیان شد، هر یک از صنایع سطوح مخت

بسـیار  HTکار ساده در صنایع  شود که کشش تولیدي نیروي می مشاهده) 1(به سطر سوم جدول با توجه . لف نیاز دارندمخت

. یابـد  کار ساده افزایش می پیش برویم کشش تولیدي نیرويLTناچیز است، این در هرحالی است که هرچه به سمت صنایع 

کـار مـاهر در    به عبارتی کشش تولیـدي نیـروي  . کس فرآیند فوق استکار ماهر کامالً ع در طرف مقابل کشش تولیدي نیروي

کار ماهر در این بخـش داراي کشـش تولیـدي بـاالتري نسـبت بـه        است و همچنین نیرويMTبیشتر از صنایع HTصنایع 

مؤیـد   هـا  کار ماهر و سـاده در هـر یـک از گـروه     هاي تولیدي نیروي بررسی کشش. استRBو  LTکار ماهر در صنایع  نیروي

کـار مـاهر    افـزایش نیـروي  HTبه عبارتی براي افزایش تولید در صنایع . تعاریف ارائه شده در بخش ابتدایی این مطالعه است

کـار سـاده بـر رشـد تولیـد در ایـن گـروه در مقایسـه بـا           رسد، این در حالی است که تأثیر افزایش نیروي ضروري به نظر می

کار ماهر و ساده با حرکت به سمت راسـت جـدول    هاي تولیدي نیروي این تفاوت کشش. باشد کار ماهر بسیار ناچیز می نیروي

سـطح  کار ماهر در تمام صـنایع بـا    باشد که برتري و نقش مثبت نیروي البته ذکر این نکته ضروري می. یابد مذکور کاهش می

  .مشاهده نمود L2gو  L1gط به توان با مقایسه سطرهاي مربو مطلب فوق را می. تکنولوژي مختلف واضح و ورشن است
  

  سرمایه) ب

مبانی نظري براي بیان تأثیر کیفیت سرمایه بر رشد تولیـد صـنایع، از دو متغیـر سـرمایه      وبا توجه به بخش روش تحقیق 

قابـل مشـاهده   )1(جـدول  Kgو R&Dgهـاي مربـوط بـه     نتایج حاصل از این بررسی در سطر. استفاده شد R&Dفیزیکی و 

این در حـالی  . باشدگروه مورد بررسی می 4در هر R&Dالب و قابل توجه در جدول مذکور تأثیر مثبت متغیر جته نک. است

هرچه از سمت چپ به سمت راست جـدول پـیش بـرویم، از کشـش     RB, LT, MT, HTاست که با توجه به ماهیت صنایع 

 MTدر صـنایع  بـه عبـارتی   . را صـادق دانسـت  رونـد فـوق   توان  نمیدر مورد سرمایه فیزیکی . شود کاسته میR&Dتولیدي 

___________________________________________________________________________
1 Standard International Trade Classification
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ش سـرمایه  شـ طور مشـخص در مـورد ک  توان به بنابراین نمی. استRBو  LTکشش تولیدي سرمایه فیزیکی کمتر از صنایع 

صـادق اسـت کـه     ها هاما این نکته در تمام گرو. ي مشخصی را بیان نمود  فیزیکی در صنایع با سطوح مختلف تکنولوژي رابطه

این نکته کم اهمیت بودن تحقیق و توسـعه در صـنعت   . بیشتر استR&Dي سرمایه فیزیکی از کشش تولیدي کشش تولید

گذاري در تحقیق و توسـعه از اهمیـت    گذاري فیزیکی نسبت به سرمایه به عبارتی در کل صنعت سرمایه. کند ایران را بیان می

  . بیشتر و اولویت باالتري برخوردار است
  

  املوري کل عو بهره) ج

. و اثر آن بر رشد تولید از دیگر مواردي است که این مطالعه مورد بررسی قرار داده اسـت ) TFP(وري کل عوامل  رشد بهره

کمترین تأثیر را نسبت بـه سـایر    LTداراي بیشترین تأثیر بر روي رشد تولید است و در صنایع  HTوري در صنایع  رشد بهره

وري  آید که رشـد بهـره   ط به این متغیر و مقایسه آن با سایر متغیرها این نکته بدست میبا مقایسه ضرایب مربو. ها دارد گروه

ایـن نکتـه   . باشـد  نسبت به سایر متغیرهاي مورد بررسی در این مطالعه، داراي بیشترین تأثیر مثبت بر رشد تولید صنایع می

این موضوعی است که در چنـد سـال   . رساند یوري و ارتقاي آن در تمام سطوح صنعت را م ضرورت پرداختن به موضوع بهره

  . گذاران و صنعتگران قرار گرفته است اخیر مورد توجه سیاست

  

  عوامل مؤثر بر رشد تولید صنایع با سطوح مختلف تکنولوژي): 1(جدول 

Dependent Variable Qg

Resource Base  Low TechMedium TechHigh Tech  

12.979.1826.429.48Constant

0.19***0.22***0.16***0.06*L1g

(2.46)(3.03)(5.38)(1.88)  

0.23***0.29***0.32***0.4***L2g

(6.17)(8.82)(3.76)(4.93)  

0.001***0.004***0.02*0.13*R&Dg

(2.10)(6.11)(1.85)(1.73)  

0.19***0.17***0,08***0.4***Kg

(7.99)(6.53)(2.06)(8.40)  

0.56***0.4***0.47*0.81***TFPg  

(3.86)(2.30)(1.66)(2.27)  

0.008***0.12*0.2*0.002EXg

(3.60)(1.85)(1.64)(0.64)  

-0.004***0.006**-0.040.16***EMg

(3.46-)(1.97)(1.10-)(4.58)  

42234910Cross section

20210828355Total pool Observation

0.660.840.540.75R2

2.511.742.751.67ِDW

6.2714.944.776.95F  

  درصد 10در سطح اطمینان   *درصد  5در سطح اطمینان     **درصد 1در سطح اطمینان ***           ]یافته هاي محققین: منبع[        

  

  الملل تجارت بین) د

در  الملل بر روي رشد تولیـد صـنعتی   ي هستند که در این پژوهش براي بیان تأثیر تجارت بینصادرات و واردات دو متغیر

هـاي چهارگانـه مـذکور تـأثیرات      دو متغیر مورد بررسی در ایـن بخـش در گـروه   . این پژوهش مورد کنکاش قرار گرفته است

رشـد تـأثیر مثبـت دارد، امـا از      يایع بر روچند رشد صادرات این صنهرHTدر صنایع . متفاوتی را بر روي رشد تولید دارند

دار بر رشد تولیـد آن گـروه    در طرف مقابل رشد واردات این صنایع داراي تأثیري مثبت و معنی. دار نیست لحاظ آماري معنی
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از آنجـا کـه   . شـود  داخلی و خارجی مشـخص مـی   R&Dبا بررسی ضرایب این دو متغیر شکاف موجود در تکنولوژي و . است

تواند  الملل نمی در صادرات صنعتی ایران سهم محدود و ناچیزي را دارند، بنابراین نقش کمرنگ ایران در بازار بین HTصنایع 

هاي سرریز دانش از سـایر کشـورها واردات    اما از آنجا که یکی از کانال. تأثیري مثبت را بر روي تولید این صنایع داشته باشد

  .توان ناشی از انتقال تکنولوژي به داخل کشور دانست اردات بر روي رشد تولید را میباشد، لذا تأثیر مثبت و آن صنایع می

دار و تـأثیر   صادرات داراي تـأثیر مثبـت و معنـی    ،در این گروه. است HTنتایج کامالً معکوس صنایع  MTدر گروه صنایع 

تواند این نکتـه را   الملل می وجود در تجارت بینمطابقت این نتایج با مبانی نظري م. باشد دار نمی واردات از لحاظ آماري معنی

اما تأثیر مثبت رشد صادرات بر رشـد تولیـد صـنایع    . بیان کند که صنایع در این گروه در مرحله جانشینی واردات قرار دارند

MTش تقاضا باعـث  چه آنکه افزای. الملل و مواجه شدن با تقاضاي جهانی نشان دهد بینتواند دستیابی این صنایع به بازار  می

  .شود افزایش تولید می

امـا کشـش تولیـدي    . دار بر رشد تولید آن صنایع اسـت  هم صادرات و هم واردات داراي تأثیر مثبت و معنیLTدر صنایع 

دار اسـت، امـا    ت و واردات بر روي رشد تولید معنیراتأثیر صادRBدر گروه صنایع . باشد واردات در این گروه بسیار ناچیز می

تأثیر مثبت صـادرات بـر روي رشـد    .ات داراي تأثیر مثبت و واردات داراي تأثیر منفی بر تولید این گروه از صنایع استصادر

. توان ناشی از دستیابی به بازار جهانی و همچنین افزایش مقیاس تولیـد ناشـی از آن دانسـت    تولید این گروه از صنایع را می

گردد و بـر   خاصی درون آن نهفته نیست،  صرفاً منجر به گرفتن بازارهاي داخلی می، از آنجا که تکنولوژي RBواردات صنایع 

  . گذارد تولید این گروه تأثیر منفی می

بررسی نتایج این بخش و همچنین نزدیکی این نتایج با نتایج ارائه شده در مطالعات تجربی، تـأثیر متفـاوت عوامـل تولیـد     

  .دهد تولید آنها نشان می روي رشدصنایع با تکنولوژي مختلف را بر 

  

  گیري بندي و نتیجه جمع-6

این مطالعه با بررسی عوامل مؤثر بر رشد تولید و مقایسه کشش تولیدي آن عوامل در صنایع با سطوح مختلف تکنولـوژي  

ار بـه عبـارتی نیـروي کـ    . هایی برخوردار هسـتند  دهد که در هر گروه از صنایع عوامل مورد بررسی از شدت و ضعف نشان می

کشـش تولیـدي آن   RBو  MT ،LTباشد با حرکت به سمت صنایع  داراي کشش تولیدي پایینی میHTساده که در صنایع 

است که این کشش با حرکت  4/0داراي کشش تولیدي  HTکار ماهر در صنایع  این در حالی است که نیروي .یابد افزایش می

و از تفـاوت بـین ایـن دو گـروه در تولیـد      یابد  آن کاهش میکشش تولیدي RBو MT ،LTبه سمت راست جدول و صنایع 

RBتفـاوت بـین صـنایع    R&Dبـا بررسـی کشـش تولیـدي     . شـود  کاسته می ,LT ,MT ,HT  بـه عبـارتی   . شـود  بیـان مـی

بـا  . یابـد  کـاهش مـی  RBو  MT ،LTداراي بیشترین تأثیر است و این اثر در صـنایع  HTدر صنایع R&Dدر  گذاري سرمایه

اما با این وجود کشش تولیـدي سـرمایه   . گردد این نتایج ماهیت صنایع با تکنولوژي مختلف کامالً روشن و واضح میتوجه به 

 ساز دیگر موارد مؤثر بر رشد تولیـد بـر اسـا   . بیشتر استR&Dهاي مورد بررسی نسبت به کشش تولیدي  فیزیکی در گروه

ین عامل در صنایع با تکنولـوژي مختلـف نسـبت بـه سـایر عوامـل از       ا. وري کل عوامل تولید است هاي رشد درونزا، بهره مدل

وري را براي دستیابی به رشد و توسـعه نـه تنهـا در صـنعت،      این موضوع اهمیت بهره. کشش تولیدي باالتري برخوردار است

یـد از طریـق   درصـد از رشـد با   3/31نکه بر اساس برنامـه چهـارم توسـعه حـدود     آچه . کند بلکه در کل اقتصاد را روشن می

  . وري کل عوامل تولید تأمین گردد بهره

صـادرات  . گـذارد  الملل نیز با توجه به ماهیت صنایع، تأثیرات متفاوتی بر روي رشد تولید صنایع بـر جـاي مـی    تجارت بین

شکاف به خاطر  HTگذارند، این در حالی است که واردات صنایع  بر روي رشد تولید تأثیري مثبت میRBو  MT ،LTصنایع 

دار بر تولیـد   ، داراي تأثیري مثبت و معنیکند هاي تجاري که کشور ایران با آنها تجارت می داخلی با طرفR&Dموجود بین 

  . صنایع این گروه است
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ثیر مثبت واردات أنجا که تآاز . و واردات استR&Dهاي تولیدي مقایسه کشش، HTنکته قابل بیان دیگر در مورد صنایع 

R&Dداخلـی در مقابـل   R&Dشود، لذا این مـورد نیـز نقـش کمتـر      اي آن ناشی می نولوژي و کاالهاي سرمایهاز انتقال تک

دهد که براي رشد تولیـد صـنعت، بـا توجـه بـه عـدم        در مجموع این مطالعه نشان می. دهد شرکاي تجاري ایران را نشان می

در نهایت براي رشد تولید . هاي مختلف است ی در گروههاي متفاوت همگنی صنایع با سطوح مختلف تکنولوژي نیاز به سیاست

  :صنعت با توجه با نتایج این مطالعه پیشنهادات زیر قابل ارائه است

  

گذاري و همچنین آمـوزش   وري کل عوامل تولید در رشد تولید، ارتقاي آن از طریق سرمایه با توجه به اهمیت و نقش بهره

باشد، می تواند در رشد صنعت نقـش بسـزایی را داشـته     ات زیادي در این زمینه میکه خود موضوع مطالع ،....کار و  نیروي

  .باشد

در بین صنایع افـزایش تولیـد را بـه همـراه     ) کار ساده و ماهر نیروي(کار موجود در صنعت  تخصیص بهینه و کارآمد نیروي

امـر تولیـد از دیگـر     علمـی آنهـا در  همچنین توجه بیشتر بـه مراکـز تحقیـق و توسـعه و اسـتفاده از دسـتاوردهاي       . دارد

  .باشد هاي مؤثر در این زمینه می سیاست

اي از پیشـرفت صـنعتی کـه صـنایع در آن قـرار دارنـد، تشـویق صـادرات از طریـق           با توجه به سطوح تکنولوژي و مرحله

ولید صـنعتی ایـران مـؤثر    تواند در رشد ت وارداتی گروه دیگري از صنایع می و همچنین ممنوعیت ...هاي مالیاتی و  معافیت

هاي پیشنهادي ایـن مطالعـه    نیز از دیگر سیاستHTاي در صنایع  سرمایه ايانتخاب شرکاي تجاري و واردات کااله. باشد

  .باشد می
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