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. كاال به كشور، از موانع رشد اقتصادي كشور است) قاچاق(قانوني  واردات غير
هاي جدي براي كارآفريني، افزايش ظرفيت توليد و توسعه  الشواردات قاچاق از چ

از جمله صنايعي كه رشد توليد آن از واردات . آيد صنعت در كشور به شمار مي
قانوني محصوالت  واردات غير. قاچاق بسيار متأثر شده، صنايع نساجي كشور است

بودن مقياس  آالت، پايين وري پايين، فرسوده بودن ماشين نساجي و پوشاك، بهره
هدف اين . توليد و كمبود نقدينگي از جمله مشكالت موجود در اين صنعت است

وري در صنايع بافندگي و پوشاك ايران طي  مقاله، بررسي اثر قاچاق بر رشد بهره
در همين راستا، پس از برآورد حجم قاچاق پارچه و . است 1375- 1386دوره 

هاي گسترده  الگوي خودتوضيحي با وقفه وري در قالب پوشاك، اثر آن بر رشد بهره
ARDL هاي اين مطالعه داللت بر اين دارد كه  گيرد و يافته مورد تحليل قرار مي

  .وري اين صنايع دارد قاچاق كاال اثر منفي و معناداري بر رشد بهره
  

 .,JEL :D24, F14, L67 D20 بندي طبقه

 .ARDL، واردات، صادرات، وري، صنعت نساجي و پوشاك قاچاق، بهره: ها كليدواژه
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   مقدمه -1
قاچاق كاال يا تجارت غيرقانوني به معناي انتقال كاال از خارج به داخل كشور يا از داخل به خارج 

قانوني با هدف اجتناب از پرداخت تعرفه و حقوق گمركي  رسمي و غير كشور از طريق مبادي غير
گونه تعريف شده  قاچاق كاال اين ،. در قوانين صادرات و واردات ايراناستو سود بازرگاني 

است: قاچاق كاال عبارت است از ورود و خروج كاالهاي موضوع درآمد دولت (مجاز، مشروط) 
بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و عدم رعايت ضوابط و كاالهاي ممنوع (ممنوع قانوني، 

قانون نحوه اعمال  ممنوع توسط دولت) و از قلمروي حاكميت جمهوري اسالمي ايران كه براساس
، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 12/2/1374تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب 

اي به  جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين شده است. قاچاق كاال اگرچه منافعي را براي عده
اهداف اين هاي اقتصادي و تجاري و تحقق  طور عمده مانع اجراي سياست آورد، اما به همراه مي

هاي متفاوت و رقيب وجود دارد.  شود. البته در خصوص آثار اقتصادي قاچاق ديدگاه ها مي برنامه
هاي تجاري كشورها است. وقتي  براساس يك ديدگاه، قاچاق كاال نتيجه قوانين و سياست

ادي قرار هاي وارداتي و صادراتي در مقابل فعاالن اقتص ها و سهميه اي يا محدوديت ديوارهاي تعرفه
هاي  يابد. اگرچه تعرفه و محدوديت گيرد، تجارت غيرقانوني يا قاچاق كاال فرصت ظهور مي

سازي  تجاري با اهداف معين اقتصادي مانند حمايت از توليدكنندگان داخلي يا با هدف متعادل
طور معمول در بهترين شرايط و حتي با تحقق اهداف  شوند، اما به ها وضع مي تراز پرداخت

آورند كه  هاي زندگي اقتصادي كشور به همراه مي بيني شده، آثار نامطلوبي در ساير جنبه يشپ
  قاچاق كاال يكي از آن موارد است. 

) معتقدند، قاچاق كاال 1974( 2) و شيخ1973-1974( 1اقتصادداناني مانند بهاگواتي و هانسن
منافعي به شكل  ، امااستضمن اينكه واكنش طبيعي نيروهاي اقتصادي به شرايط اقتصادي 

آورد. از سوي ديگر،  كنندگان به كاال و خدمات و افزايش رفاه جامعه به بار مي دسترسي مصرف
هاي بخشي  مخالفان قاچاق اقتصادي بر اين نكته تأكيد دارند كه اين فعاليت موجب شكست برنامه

هاي توليدي واقعي  يتشود و همچنين آثار اقتصادي مخربي بر فعال و جامع اقتصادي دولت مي
سازد و موجب كوچك شدن اندازه  گذارد. قاچاق كاال دولت را از حقوق حقه خود محروم مي مي

اند از: اخالل در  شود. در مجموع، آثار مخرب اقتصادي قاچاق عبارت هاي داخلي مي فعاليت
                                                                                                                   
1- Bhagwati and Hassen  
2- Sheikh  
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ينگي از خواري، خروج نقد هاي اقتصادي دولت، افزايش فقر، افزايش انحصار و رانت سياست
شويي، انحراف از تجارت  هاي قاچاق، خروج ارز از كشور و پول مبادالت رسمي به سمت فعاليت

هاي غيررسمي، تضعيف و كاهش توليد  رسمي به سمت قاچاق به علت سودآوري باالي فعاليت
هاي اقتصادي، اختالل در توسعه مناطق مرزي، كاهش اشتغال،  داخل، اختالل در آمارها و داده

  گذاري. ش درآمدهاي دولت و تضعيف امنيت سرمايهكاه
هاي توسعه و قانون اساسي در خصوص مهار قاچاق  گيري قوانين و اهداف برنامه جهتراجع به 

توان گفت: در برنامه اول توسعه براي جلوگيري از قاچاق كاال در مناطق مرزي، به  كاال مي
ز طريق مناطق جنوبي و شرقي كشور داده شد مرزنشينان اجازه صادرات و واردات كاالهاي مجاز ا

اي حاصل نشد و به افزايش  و هدف اين برنامه كنترل و كاهش قاچاق بود كه در عمل چنين نتيجه
قاچاق نيز كمك كرد. تالش براي كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه 

قاچاق از طريق كنترل مبادي ورودي و بيش از پيش صادرات غيرنفتي از طريق مبارزه با صادرات 
منظور مهار جرايم قاچاق كاال و مواد  خروجي و مرزها، از اهداف برنامه دوم توسعه بود. همچنين به

هاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطالعات با  مخدر، توسعه خطوط مرزي مواصالتي، راه
ه قرار گرفت كه از عملكرد آن نتايجي كشورهاي منطقه و همسايه جزء اهداف برنامه چهارم توسع

) و قانون نحوه 13و  12در قانون اساسي و قانون مجازات مرتكبان قاچاق (مواد . در دست نيست
، نيز براي جلوگيري از قاچاق )54 و 29اعمال تعزيرات حكومتي و قوانين گمركي كشور (مواد 

  هاي متعددي در نظر گرفته شده است. كاال، مجازات
هاي توليدي در ايران بوده كه به دليل رقابت  اي از فعاليت ساجي و بافندگي نمونهصنعت ن

محصوالت خارجي رو به زوال گذاشته است. البته بحث در خصوص علل دروني و بيروني 
شكست اين صنايع در ايران محل چالش است و نياز به فرصتي فراتر از اين مطالعه دارد، اما در اين 

خ به اين پرسش هستيم كه قاچاق كاال در بازار نساجي و بافندگي چه تأثيري بر مطالعه درصدد پاس
  وري اين صنايع داشته است؟ بهره

شده محصوالت نسبت به كاالهاي مشابه خارجي، فقدان دانش پيشرفته و  باال بودن قيمت تمام
اال بودن نرخ ها، ب ضعف فناوري، تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش، بدهي صنعتگران به بانك

هاي  افتادگي در زمينه مدسازي پوشاك، اتخاذ سياست آالت، عقب بهره، فرسوده بودن ماشين
اي متغير براي صادرات و واردات كاال، ضعف قوانين و مقررات توليد در كشور، كاهش  تعرفه
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ران در كار از جمله تنگناهايي هستند كه صنعتگ و وري، ركود داخلي و نابساماني فضاي كسب بهره
پذيري با  كنند. تحت تأثير اين عوامل و عدم رقابت وپنجه نرم مي بخش نساجي امروزه با آن دست

محصوالت خارجي، صنعت نساجي ايران نتوانسته است جايگاه مناسبي در تجارت جهاني 
دست آورد كه در نهايت، به ايجاد معضل واردات كاالهاي قاچاق در  منسوجات و پوشاك به

  جي و پوشاك منجر شده است.صنايع نسا
قاچاق گسترده پوشاك و پارچه از كشورهايي مانند چين، تركيه، امارات، تايلند و... صنايع 

دهد، حجم قاچاق پارچه و  نساجي كشور را با بحران مواجه ساخته است. برآوردها نشان مي
رزه با قاچاق كاال و پوشاك بيش از ميزان صادرات در اين صنايع است. براساس اطالعات ستاد مبا

اند.  ارز، محصوالت نساجي و پوشاك، رتبه دوم را در خصوص آمار قاچاق به خود اختصاص داده
مين نياز داخلي به تأتواند نكته مثبتي در  هاي نسبي بسيار در صنعت نساجي كه مي با وجود مزيت

سفانه، متأقي شود، اما هاي صادراتي و ارزآوري مناسب تل منسوجات و پوشاك و دستيابي به بازار
هاي موجود در بازار داخل از طريق مبادي  در حال حاضر درصد زيادي از پوشاك و پارچه

شود كه اين  رسمي و به صورت قاچاق از مرزهاي جنوبي، شرقي و غربي وارد كشور مي غير
دليل  زند. قاچاق پوشاك و پارچه به موضوع، ساالنه ميلياردها دالر به اقتصاد ملي ضربه مي

افزوده باال  نقل آسان، عدم فسادپذيري، قابليت نقدشوندگي سريع و برخورداري از ارزش و حمل
رويه و قاچاق پارچه و پوشاك آثار مخربي بر بازار اين  واردات بي همواره مورد توجه بوده است.

اخلي توان به كاهش تقاضا براي محصوالت د محصوالت در ايران داشته است كه از آن جمله مي
يابد. قاچاق  گذاري در اين بخش نيز كاهش مي اشاره كرد. به دليل كاهش تقاضا، ميزان سرمايه

كاال موجب كاهش سود صنايع داخلي و ورشكستگي صنعتگران داخلي و كاهش توليد و 
هاي داخلي و عدم استفاده  شود. قاچاق كاال به دليل كاهش تقاضا و اندازه بنگاه گذاري مي سرمايه
هاي  دهد. خالي ماندن ظرفيت توليد كارخانه وري صنايع را كاهش مي هاي موجود، بهره رفيتاز ظ

رويه و قاچاق از داليل عمده كاهش  نساجي و واحدهاي توليدي پوشاك تحت تأثير واردات بي
وري صنعت نساجي ايران موضوع محوري  آيد. تأثير قاچاق بر بهره وري اين صنايع به شمار مي بهره
  قاله است.اين م

ها و قلمروي  بخش ساماندهي شده است. پس از مقدمه و در بخش بعدي، داده 6اين مقاله در 
شود. بخش سوم به مطالعات نظري و تجربي پيرامون قاچاق كاال اختصاص دارد.  تحقيق معرفي مي
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در بخش چهارم، تحليلي مختصر از وضعيت نساجي و پوشاك طي دوره مورد بررسي ارايه 
ها  و در نهايت، در بخش پنجم الگوي انتخاب شده و نتايج حاصل از تخمين مدل و يافته شود مي

در زمينه موضوع مورد مطالعه  و پيشنهادهايي شوند و بخش ششم به تفسيري از نتايج معرفي مي
  اختصاص دارد.

  
  ها داده -2

هاي صنعتي باالي ده نفر كاركن و يك تا ده نفر كاركن منتشر شده  در اين مطالعه، از آمار كارگاه
افزوده، تعداد نيروي كار و ميزان  وسيله مركز آمار ايران، براي استخراج ميزان توليد، ارزش به

منتشر شده گذاري در اين صنايع استفاده شده است. از طرح آماري هزينه ـ درآمد خانوار  سرمايه
توسط مركز آمار ايران، آمار مربوط به مصرف متوسط ساالنه پوشاك خانوار شهري و روستايي 
استخراج شده است. اطالعات واردات پارچه ايران و صادرات پارچه از ديگر كشورها به ايران از 

مربوط به آنكتاد استخراج شده است. همچنين از اطالعات صادرات و  PC-TACافزار  نرم
اردات گمرك جمهوري اسالمي ايران و آمار دفتر صنايع نساجي وزارت صنايع براي كدهاي و

طي دوره  پوشاك براي صنايع 1810براي صنايع بافندگي و كد 1731و ISIC1 ،1711چهار رقمي 
  ، استفاده شده  است.1386-1375

  
  پيشينه تحقيق -3

وري بخش  متغيرها و شرايط تجاري بر بهره در ادامه بحث به مطالعات نظري و تجربي پيرامون تأثير
)، در بررسي اثر اصالحات تجاري بر 1978( 2شود. بهاگواتي و سرينيواسان توليد اشاره مي

وري وجود دارد.  وري دريافتند كه رابطه مثبت و معناداري بين آزادسازي تجاري و رشد بهره بهره
يابد و  ها، تجارت غيرقانوني كاهش مي فههمچنين آنها دريافتند با آزادسازي تجاري و حذف تعر

شود. در  وري مي مدت، واردات كاالهاي قاچاق، موجب كاهش رشد بهره عالوه بر اين، در كوتاه
هاي داخلي و  ها آنها استدالل كردند كه قاچاق موجب كاهش اندازه فعاليت توضيح اين يافته

ارت غيرقانوني و تجارت قانوني، شود. در بلندمدت در حالت همزيستي تج وري مي كاهش بهره

                                                                                                                   
1-International Standard Industrial- Classification (I.S.I.C) 
2- Srinivasan and Bhagwati 
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)، رابطه بين 1990( 1يابد. چن و تانگ وري نيز افزايش مي رود و رشد بهره ميزان توليد باال مي
تنها  وري را در صنايع تايوان مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه صادرات نه صادرات و بهره
ها را نيز در  وري در ساير بخش يش بهرهوري در صنايع اين كشور شده، بلكه افزا موجب رشد بهره

وري صنايع  )، تأثير مخارج تحقيق و توسعه را بر رشد بهره1997( 2پي داشته است. ويكلين
وري نيروي كار را  ، بررسي كرد. وي بهره1988-1992انگلستان در سطح بنگاه براي دوره زماني 

سعه از توليد ناخالص در نظر گرفت و تابعي از سرمايه سرانه، رشد نيروي كار و سهم تحقيق و تو
 3وري بنگاه دارد. سيوهولم دريافت كه مخارج تحقيق و توسعه اثر مثبت و معناداري بر رشد بهره

هاي صنعتي را بررسي كرد. وي با استفاده از  وري بنگاه )، اثر تجارت خارجي بر بهره1999(
كه تجارت خارجي موجب افزايش دريافت  ISICها در سطح صنايع چهار رقمي  اطالعات بنگاه

هايي  وري بنگاه شود و همچنين به اين نتيجه رسيد كه اثر مثبت تجارت بر بهره وري بنگاه مي بهره
)، اثر 2000( 4بالچ و همكارانكنند بيشتر است.  كه هم در واردات و هم در صادرات فعاليت مي

بر پانل و با  هاي مبتني ستفاده از دادهوري نيروي كار بررسي كردند. آنها با ا واردات را بر بهره
، به اين نتيجه رسيدند 1984- 1993هاي استراليا در دوره زماني  اي متشكل از كارخانه انتخاب نمونه

الكساندر  دهد. وري نيروي كار را افزايش مي اش، نرخ رشد بهره كه واردات به دليل اثر رقابتي
وري در صنايع  و ديگر متغيرهاي اقتصادي بر بهرهثير قاچاق دارو تأ) به بررسي 2001( 5پوودا

مانده  ، پرداخت. وي با استفاده از تكنيك تابع باقي1952-2000داروسازي كشور كلمبيا طي دوره 
ثير قاچاق بر تأاما اندازه  ،وري دارند تورم باال و قاچاق اثر منفي بر رشد بهره -1سولو نتيجه گرفت: 

وري ندارد، اما در  ثيري بر بهرهتأمدت  كسري بودجه در كوتاه -2وري بيشتر از تورم است،  بهره
وري در  رشد بهره)، 2005( 6بيسبروك دهد. وري را كاهش مي بلندمدت كسري زياد، بهره

آن بررسي كرد. وي با  بررا ثير صادرات كاالها تأهاي صنعتي كشورهاي جنوبي آفريقا و  بنگاه
وري بااليي نسبت به بقيه  هاي صادركننده كاال از بهره هاي پانل نشان داد كه بنگاه استفاده از داده

 ها برخوردارند. بنگاه

                                                                                                                   
1- Chen & Tang 
2- Katharine Wakelin   
3- Sjoholm 
4- Bloch, Harry and Mc Donald, James Ted  
5- Alexander Cotte Poveda  
6  - Johannes Van Biesebroeck  
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وري كل  اثر صادرات و واردات بر بهره«در مطالعه خود تحت عنوان )، 2007( 1كيم و پارك
، به بررسي رابطه بين 1988-2003هاي فصلي  داده، با استفاده از »عوامل در صنايع كشور كره

وري معنادار  وري پرداختند. براساس نتايج مطالعه ايشان اثر صادرات بر رشد بهره تجارت و بهره
و همكار  2اوگونلي وري در صنايع كره داشته است. ثير مثبت و معناداري بر بهرهتأنشده و واردات 

 9وري در صنايع نيجريه و مقايسه آن با  ط بين صادرات و بهرهاي به بررسي ارتبا در مطالعه)، 2008(
وري كل عوامل را  مانده سولو بهره كشور فقير آفريقايي پرداختند. ايشان ابتدا با استفاده از تابع باقي

وري داراي رابطه خطي  در صنايع نيجريه مورد محاسبه قرار دادند و سپس، فرض كردند رشد بهره
هاي پانل نتيجه  بر داده آن صنعت است. با استفاده از آزمون عليت گرنجر مبتنيبا رشد صادرات در 

  وري در كشور مزبور داشته است. گرفتند رشد صادرات اثر مثبتي بر رشد بهره
آذربايجاني  وري صورت گرفته است. در ايران نيز مطالعاتي براي ارزيابي عوامل مؤثر بر بهره

وري عوامل توليد را در دوره  ثر بر بهرهمؤاقتصادسنجي، عوامل )، با استفاده از يك مدل 1369(
مورد بررسي قرار داد. نتايج مطالعه وي حاكي از آن است كه متغيرهاي توليد،  1346-1364زماني 

سرمايه انساني، سهم نيروي كار مردان در كل اشتغال صنعتي، نسبت ارزش واردات به كل مصرف 
رگاه، سهم ارزش مواد اوليه وارداتي به كل مواد اوليه مصرفي كاالهاي صنعتي كشور، ابعاد كا

اند. همچنين متغيرهاي شدت سرمايه و سهم مزد و  وري داشته صنايع، اثر مثبت و معناداري بر بهره
اند. توكلي و هاشميان  وري داشته افزوده صنعتي اثر منفي و معناداري بر بهره حقوق در كل ارزش

اثر رشد صادرات كاالهاي صنعتي را بر رشد توليدات صنايع  )، در مطالعه خويش1378(
اي بررسي كردند. ايشان ميزان اين تأثيرگذاري را با كمك يك مدل نئوكالسيك مورد  كارخانه

ها و كل  تجزيه و تحليل قرار دادند. نتايج، داللت بر مثبت بودن ضريب صادرات در تمام بخش
افزوده داشت. تحرك صادراتي  قيم رشد صادرات بر ارزشصنايع و همچنين نشان از اثر مثبت مست

شود.  افزوده مي در هر يك از صنايع مواد غذايي، نساجي و فلزات اساسي موجب افزايش ارزش
هاي سرمايه و نيروي كار بهبود  وري نهاده همچنين آنها دريافتند كه در اثر توسعه صادرات، بهره

وري شركت  ثير واردات خودرو بر بهرهتأاي به بررسي  ه)، در مطالع1381يابد. فاضله خادم ( مي
وري رابطه منفي وجود دارد. رضا محسني  ايران خودرو پرداخت و دريافت كه بين واردات و بهره

به » وري صنعتي در ايران هاي تجاري بر بهره تبيين آثار جريان«اي با عنوان  )، در مطالعه1384(
                                                                                                                   
1- Sangho Kim, Hyunjoon Lim and Donghyun Park  
2- E. O. Ogunleye and R.K. Ayeni 
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هاي مطالعه وي داللت بر آن داشت كه  ري پرداخت. يافتهو بررسي آثار تجارت خارجي بر بهره
  وري دارد. ها اثري مثبت بر بهره صادرات و واردات نهاده

منظور مطالعه روي قاچاق  )، از روش اطالعات ثبت شده تجارت خارجي به1974بهاگوتي (
) نيز جزء 1974( 1استفاده كرد. سيم كين 1960اقالم گوناگون كاالها به تركيه در اوايل دهه 

 2نخستين كساني بود كه از اين روش براي محاسبه حجم قاچاق استفاده كرد. سپس مريمان
گيري حجم قاچاق توتون و تنباكو  عنوان يكي از معيارهاي اندازه )، شكلي از اين روش را به2000(

ر در سطح جهاني به كار گرفت. مريمان در پژوهش خود عالوه بر روش يادشده، چهار روش ديگ
  اند از: را براي محاسبه قاچاق بيان و بررسي كرد كه عبارت

 .پرسش از تجار، بازرگانان و صنايع توليد كاال  
 كنندگان و شيوه خريد آنها. بررسي مصرف  
 .مقايسه ميزان فروش با ميزان مصرف از طريق مطالعات پيمايشي  
 .مقايسه ميزان فروش با ميزان مصرف از طريق مدل و محاسبات رياضي  

) نيز از روش گرانمايي واردات براي تخمين قاچاق كاال براي دوره زماني 1379ياوري (
)، از روش اختالف آمار تجاري و 1383زاده و همكاران ( استفاده كرد. اشرف 1375-1364

شكاف عرضه و تقاضا به تخمين حجم قاچاق سيگار و علل و عوامل پيدايش آن پرداختند. 
به علل و متغيرهاي پنهان  Mimic، در پژوهشي با استفاده از مدل )2003محمدرضا فرزانگان (

 1970-2002هاي پديدآورنده قاچاق وارداتي و صادراتي ايران طي دوره  اصلي و شاخص
)، استفاده كرد و نتيجه 1379پرداخت و در برآورد مدل خود از نتايج مطالعه كاظم ياوري (

نرخ تعرفه در كاهش حجم قاچاق تأثير بسزايي گرفت، باالبردن سطح آگاهي و دانش و كاهش 
  شود. دارد و تجارت آزاد موجب افزايش تجارت قانوني و كاهش قاچاق مي

  
  1375-1386تحليلي از صنايع نساجي و پوشاك طي دوره  -4

ترين صنايع موجود در ايران است كه با پشتوانه همين قدمت  صنايع نساجي و پوشاك از قديمي
گذاري و تجربه نيروي انساني و ارتباط با  افزوده، حجم انبوه سرمايه طوالني و باال بودن نرخ ارزش

چند توانست نقش مهمي براي توسعه صنعتي پايدار ايفا كند. با وجود يك بازار  ديگر صنايع مي
                                                                                                                   
1- Simkin   
2- David Merriman 
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توان گفت، صنايع نساجي و  صد ميليارد دالري براي تجارت منسوجات و پوشاك در جهان مي
اي براي كسب سهم بيشتري در بازارهاي جهاني  در معرض رقابت فشردهتوانست  پوشاك ايران مي

  هاي اخير صنعت نساجي در ايران شاهد بحران و ركود بوده است. قرار گيرد، اما در سال
مورد بررسي، نرخ عوارض گمركي براي واردات پوشاك بسيار متغير بوده  در طول دوره

، واردات انواع پوشاك 1378طوري كه با افزايش شديد نرخ حقوق ورودي كاال در سال  است، به
با تعديل نرخ تعرفه، واردات شروع به افزايش كرد كه با  1381شدت كاهش يافت و در سال  به

توان گفت،  رف، رقم اندك واردات قانوني بسيار ناچيز بود و ميتوجه به رشد و حجم باالي مص
تنها تأثيري بر الگوي مصرف خانوار نداشت، بلكه در قاچاق انواع البسه و پوشاك به كشور نيز  نه

كرد. امارات متحده عربي، كشورهاي صنعتي اروپا، چين، هند، پاكستان، تركيه و  نقشي ايفا نمي
هاي  از عمده صادركنندگان پوشاك به ايران هستند. طي سالكشورهاي جنوب شرقي آسيا 

ميليون ريال رسيد. ارزش  75/94717ميليون ريال به  4/1212واردات پوشاك از  1386-1375
ميليارد ريال افزايش يافت كه با توجه به  3/1329ميليارد ريال به  2/397توليد در اين صنعت از 

ميليارد ريال رسيد،  8/64145ميليارد ريال به  4/11107درصدي در مقابل مصرف كه از  234رشد 
ها، واردات قاچاق متناسب با مصرف  كنندگان نبود. در نتيجه، طي اين سال پاسخگوي نياز مصرف

  ).3كل افزايش يافته است (نمودار شماره 
افزايشي  1375-1386در صنعت بافندگي كشور، نرخ تعرفه واردات انواع پارچه در طول دوره 

كاهشي بوده كه حجم واردات نيز در اين دوره متأثر از تغييرات نرخ تعرفه، افزايش يا كاهش  و
دهد كه چين، امارات متحده  داشته است. بررسي كشورهاي صادركننده پارچه به ايران نشان مي

ها بيشترين  عربي، تركيه، بنگالدش، پاكستان، عربستان، فرانسه، بلژيك، هند و كره در اين سال
تن  78/83045اند. واردات پارچه از  هم را در بين صادرات پارچه به ايران به خود اختصاص دادهس

درصد رشد منفي بود.  75/16رسيد كه حاكي از  1386تن در سال  16/69131به  1375در سال 
مقدار توليد پارچه طي اين  ،همچنين براساس آمار منتشر شده از دفتر صنايع نساجي وزارت صنايع

درصد رشد بود. با توجه به توليد  27/11تن رسيد كه حاكي از  169402تن به  152239ره از دو
كننده از  كنندگان و واردات اندك بديهي است كه مازاد تقاضاي مصرف داخل و نياز مصرف

  ).4شود (نمودار شماره  طور عمده قاچاق تأمين مي منابع ديگري و به
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تن رسيد  7/1437تن به  7/7150به كشورهاي مختلف از در اين دوره زماني، صادرات پارچه 
اي از بازارهاي  دهد صنعت نساجي بخش عمده درصدي بود و نشان مي 79كه حاكي از افت 

المللي را از دست داده و توليد داخل متناسب با بازارهاي جهاني رونق و نوآوري نداشته است.  بين
دهنده  رسيده كه نشان 1386تن در سال  10038به  1375تن در سال  1/7590صادرات پوشاك از 

  درصد رشد بوده است. 25/8
كننده در هر دو صنعت بافندگي و پوشاك در اين دوره در حال افزايش  شاخص بهاي توليد

 43/67درصد و در صنعت پوشاك  15/103طوري كه اين شاخص در صنعت بافندگي  بود، به
فروشي انواع  ندگي كشور شاخص بهاي عمدهدرصد رشد داشته است. همچنين در صنعت باف

دهد، توليد پارچه در  درصد رشد داشته است. اين آمار و ارقام نشان مي 4پارچه ساالنه حدود 
  تر شده و افزايش قيمت پارچه را در پي داشته است. ها بسيار پرهزينه صنايع كشور طي اين سال

  
  تحليل نتايج معرفي الگوي انتخابي و تجزيه و -5
  كنيم: وري صنايع نساجي از تابع توليد به شكل زير استفاده مي منظور ارزيابي اثر قاچاق بر بهره هب

)1(                         Y = A . f(L,K) 
وري كل عوامل،  به ترتيب سطح بهره Kو  A ،Lافزوده بنگاه و  ، ارزشYدر رابطه يادشده 

  توان نوشت: ) مي1گيري كلي از رابطه ( تعداد شاغالن و موجودي سرمايه است. با مشتق
)2(    Y =	A +	β1L+	β2K 

هاي توليد  به ترتيب كشش β2و  β1دهنده رشد متغيرها است و  عالمت (.) روي متغيرها، نشان
  نسبت به نيروي كار و سرمايه هستند.

  گيرد: وري كل عوامل توليد را به صورت تابعي از صادرات و واردات در نظر مي )، بهره1999(سيوهولم 
)3(  A = f(Exports	, Imports)  

نوعي واردات   ) و با در نظر گرفتن اينكه قاچاق خود به2) در رابطه (3از رابطه ( Aبا قرار دادن 
براي ارزيابي ميزان تأثير قاچاق بر رشد گيريم و از آن  ) را به شكل زير در نظر مي2است، مدل (

  كنيم: وري استفاده مي بهره

)4(      Y =	β0 +	β1L+	β2K+	β3
Imports

Y
+	β4 Exports

Y
+ β5 Smuggling

Y
  

 Smuggling

Y
  افزوده است. ارزش به قاچاق نسبت  
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گونه كه در تابع  افزوده) قابل ارزيابي است، همان وري براساس تغييرات توليد (ارزش بهره
پسماند سولو (رشد سولو) آن بخش از رشد توليد كه توسط رشد كمي نيروي كار و سرمايه قابل 

رو، مدل رشد يادشده قادر  شود. ازاين وري كل عوامل منتسب مي توضيح دادن نيست، به رشد بهره
  وري) است.  افزوده (بهره به ارزيابي تأثير واردات، صادرات و قاچاق بر تغييرات ارزش

آورد حجم قاچاق پوشاك در صنعت پوشاك از روش شكاف بين عرضه و مصرف و براي بر
براي محاسبه حجم قاچاق پارچه از روش اختالف آمار تجاري در اين پژوهش استفاده شده كه 

، پيوست آمده است. همچنين براي برآورد الگوي مورد نظر از 4و  3هاي شماره  نتايج در جدول
  است. استفاده شده 1هاي فصلي داده

  

  برآورد الگو -
هاي  كارگيري الگوي خودرگرسيوني با وقفه و به 2افزار مايكروفيت در اين تحقيق با استفاده از نرم

توان به  هاي اين روش مي كنيم. از جمله مزيت ) مي4) اقدام به تخمين معادله (ARDL( 3توزيعي
متغيرهاي مدل و كارايي آن در تك  عدم نياز به آزمون ريشه واحد، انتخاب وقفه بهينه براي تك

مدت و  توان ضرايب كوتاه مشاهده اشاره كرد. در اين روش، مي 100تخمين مدل با نمونه كمتر از 
  ) را تعيين كرد.ECMبلندمدت و ضريب مدل تصحيح خطا (

بيزين  وري با استفاده از معيار شوارتز مدت متغيرهاي مختلف بر بهره براي ارزيابي اثرات كوتاه
و براي صنايع بافندگي ARDL  )1،1،0،0،0،0ميزان وقفه بهينه براي صنايع پوشاك (

)0،0،0،1،0،1( ARDL ) 1) در جدول شماره 4تعيين شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل ،
 شود. مشاهده مي

، ارايه شده است، در هر دو برآورد در 1هاي تشخيص كه در جدول شماره  براساس آزمون
مدت، خودهمبستگي سريالي و ناهمساني واريانس وجود ندارد و فرم تبعي مناسب  رابطه كوتاه

  بوده و توزيع نرمال است. 
  
  
  

                                                                                                                   
 استفاده شده است. Linear- match lastو روش  Eviewsافزار  هاي ساليانه از نرم براي فصلي كردن داده -1

2- Microfit  
3- Autoregressive Distributed Lag 
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  ) براي صنايع پوشاك و بافندگي4مدت الگوي شماره ( نتايج ضرايب كوتاه - 1جدول 
 )0،0،0،0،01،1صنايع بافندگي (

ARDL 
) 1،1،0،0،0،0( صنايع پوشاك

ARDL متغيرها  
  ضرايب tآماره   ضرايب tآماره 

7/2  28/0    -  Y	(-1) 
5/6 79/0 2/15 69/0 L 
3/7 127/0 3/4 07/0 K 
5/3- 124/0- - - K (-1) 

7/4  89/8  22/1  08/1  Ex

Y
 

2/1-  44/31-  22/5  09/60  Im

Y
 

-  -  87/4-  17/53-  Im

Y
(−1) 

6/3-  33/11-  24/9-  59/4-  Sm

Y
 

-  -  98/4  35/4  Sm

Y
(−1) 

15/0-  07/0-  14/2  41/2  C 

71/0  95/0  R-Squared 

01/2  13/2  DW-statistic 

  همبستگي سرياليعدم خود   83/4) 3/0(  22/6) 18/0(
  وجود فرم تبعي مناسب  96/1) 16/0(  24/0) 61/0(
  وجود توزيع نرمال  46/0) 8/0(  07/1) 58/0(
  همساني واريانس  44/0) 5/0(  0/ 22)63/0(

  
وري دارد. اندازه  بافندگي، صادرات دوره جاري اثر مثبتي بر بهرهدر هر دو صنعت پوشاك و 

در حالي كه واردات  ،است 89/8و  08/1كشش اين متغير در صنايع پوشاك و بافندگي به ترتيب، 
دهد، به اين ترتيب كه در صنايع پوشاك، واردات  جاري الگوي تأثيرگذاري متفاوتي را نشان مي

شود، در صورتي كه اين متغير در صنايع  وري منجر مي به بهبود بهره ،09/60جاري با ضريبي معادل 
شود. واردات دوره قبل نيز در صنعت پوشاك با  وري مي ) موجب كاهش بهره-44/31بافندگي (
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وري را در  دهد. قاچاق دوره جاري، بهره وري را در اين صنعت كاهش مي ، بهره-17/53كشش 
دهد. قاچاق دوره  كاهش مي -33/11و  -59/4هاي  ششهر دو صنعت پوشاك و بافندگي با ك

وري در صنعت پوشاك دارد، زيرا در طول يك دوره (يك فصل)  ، اثر مثبت بر بهره35/4قبل، 
كننده، شرايط بازار، نوآوري   توليدكنندگان در مسير هماهنگ كردن خود با نياز و خواست مصرف

شود و در نتيجه، توليد و  پذيري صنعت مي رقابتدارند كه موجب افزايش  و فناوري روز گام برمي
  يابد. وري ارتقا مي بهره

كنيم.  استفاده مي CUSUMSQو  CUSUMهاي  براي بررسي ثبات ساختاري از آزمون
در دوره زماني مورد  Sumشود مقدار  مالحظه مي 2و  1گونه كه در نمودارهاي شماره  همان

توان نتيجه گرفت كه مدل براي  رو، مي ار دارد و ازاينقر Sumبررسي در فاصله اعتماد مربوط به 
  هر دو صنعت بافندگي و پوشاك از ثبات برخوردار است.

  
  ) (صنعت پوشاك)CUSUMSQو  CUSUMهاي ثبات ساختاري ( آزمون - 1نمودار 
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  (صنعت بافندگي) )CUSUMSQو  CUSUMهاي ثبات ساختاري ( آزمون - 2 نمودار

  
  
  
  
  
  

 ،)2001و همكاران ( كه توسط پسران 1باند از روش آزمون بلندمدت رابطه براي بررسي وجود
براي اين معادله  ،)2شود. براساس نتايج آزمون باند (جدول شماره  ارايه شده است، استفاده مي

ي صنعت و برا 16/5محاسباتي براي معنادار بودن تمام ضرايب براي صنعت پوشاك برابر  Fآماره 
تر  است كه از مقدار حد بحراني باال كه توسط پسران و همكاران ارايه شده، بزرگ 96/3بافندگي 

  شود. ييد مي) تأ4است. بنابراين، رابطه بلندمدت در الگوي (
  

  نتايج آزمون باند - 2جدول 

  شرح  تعداد متغيرهاي توضيحي Fآماره   حد بحراني پايين  حد بحراني باال

805/3 649/2  16/5  5  )1،1،0،0،0،0 (ARDL  

805/3 649/2  96/3  5  )0،0،0،1،0،1( ARDL  

  به صورت زير است: ARDL) 1،1،0،0،0،0رابطه بلندمدت الگو براي صنعت پوشاك (
Y= 2/41 + 0/69L + 0/07K + 1/08(Ex/Y) + 6/92(Im/Y) – 0/24(Sm /Y) 

t: (2/14) (15/2) (4/3) (1/22) (1/43) (-2/02) 

  بندي است:  نتايج تخمين رابطه بلندمدت به صورت زير قابل جمع

                                                                                                                   
1- Bound Test 
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  ضريب(Sm /Y) طوري كه يك درصد افزايش در سهم  منفي و معنادار است، به
  شود. درصد مي 24/0وري به اندازه  قاچاق، سبب كاهش رشد بهره

  ضريب(Ex/Y)  درصد معنادار است. يك درصد افزايش  80مثبت و در سطح اطمينان
  دهد. وري را افزايش مي در سهم صادرات حدود يك درصد رشد بهره

  ضريب(Im/Y)  طوري كه يك  به ،درصد معنادار است 85مثبت و در سطح اطمينان
  دهد. درصد افزايش مي 7وري را حدود  درصد افزايش در سهم واردات، رشد بهره

  ) به صورت الگوي زير است:ECMنتايج آزمون مدل تصحيح خطا (
 

 

dY= 2/41+ 0/69dL + 0/07dK +1/08d(Ex/Y) + 60/09d(Im/Y) 
t: (2/14) (15/2) (4/3) (1/22) (5/22) 

 
– 4/59d(Sm /Y)-0/47ecm(-1) 

(-9/24) (-3/63) 
R-Squared = 0/93 DW-statistic= 2/13 

  

ترين دليل  اي برخوردار بوده و عمده تجربي از شهرت فزايندهالگوي تصحيح خطا در كارهاي 
  دهد. آن، اين است كه چگونگي تعديل متغير را به سمت مقدار تعادلي بلندمدت نشان مي

 ECMدست آمده كه بنابر مباني تئوريكي (نظري)، ضريب  به -47/0برابر  ECMضريب 
دهد كه  ست. ضريب برآورد شده نشان ميمنفي و بين صفر و منفي يك و از نظر آماري معنادار ا

كشد تا خطاي ايجاد شده در يك دوره از بين برود و تعديل به  فصل) طول مي 2دوره ( 2حدود 
  سمت بلندمدت انجام شود.

  رابطه بلندمدت الگو به صورت زير است:ARDL )0،0،0،1،0،1براي صنايع بافندگي (
  

Y= –0/ 1 + 1/1L + 0/004K + 12/5(Ex/Y) - 44/21(Im/Y)– 15/93(Sm/Y)  

t: (-0/15) (5/06) (0/1) (4/82) (-1/27) (-3/7) 
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  بندي است:  نتايج تخمين رابطه بلندمدت به صورت زير قابل جمع
  ضريب(Sm/Y) طوري كه يك درصد افزايش در سهم  منفي و معنادار است، به

  شود. درصد مي 16وري حدود  قاچاق، سبب كاهش رشد بهره
  ضريب(Ex/Y)  5/12مثبت و معنادار است. يك درصد افزايش در سهم صادرات 

  دهد. وري را افزايش مي درصد رشد بهره
  ضريب(Im/Y)  طوري كه يك  درصد معنادار است. به 80منفي و در سطح اطمينان

 دهد. درصد كاهش مي 44وري را حدود  درصد افزايش در سهم واردات، رشد بهره

  ) به صورت الگوي زير است:ECMخطا ( نتايج آزمون مدل تصحيح
  

dY= -0/07+0/79dL+ 0/12dK+ 8/89d(Ex/Y) - 31/44d(Im/Y) 
t: (-0/15) (5/6) (3/7) (4/7) (-1/24) 
–11/33d(Sm/Y) – 0/71ecm(-1) 

(-3/6) (-6/7) 

R-Squared = 0/73 DW-statistic= 2/01 
  

فصل)  5/1دوره ( 5/1دهد حدود  دست آمده است كه نشان مي به -71/0برابر  ECMضريب 
تعديل به سمت بلندمدت انجام  كشد تا خطاي ايجاد شده در يك دوره از بين برود و طول مي

  شود.
 وري نيروي كار) وري (بهره الگوي دوم: برآورد اثر سطح قاچاق بر سطح بهره

  شود: الگوي زير استفاده ميوري از  براي تخمين اثرات سطح بهره

)5(    Ln
Y

L
=	β0 +	β1Ln

K

L
+	Exports

Y
 + 

Imports

Y
 + 

Smuggling

Y
+ e 

Ln(
Y

L
)Ln      افزوده سرانه : ارزش(

K

L
  گذاري سرانه : سرمايه(

  رابطه بلندمدت الگو براي صنايع بافندگي به صورت زير است:
  

Ln(y/l) = 2/29 – 0/42Ln(k/l) + 0/36(Ex/Y) + 0/05(Im/Y) – 

0/041(Sm/Y)  

t: (117) (-5/7) (2/3) (2/5) (-5/3) 
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  ) به صورت الگوي زير است:ECMنتايج آزمون مدل تصحيح خطا (
 

dln(y/l)= 0/49 + 0/19dln(k/l) + 0/06d ln(k/l)1 + 0/1d ln(k/l)2 –

0/24d(Ex/Y)  

t: (5/7) (6/2) (1/7) (2/8) (-2/7)  

+0/01d(Im/Y) – 0/02d(Sm/Y) – 0/21ecm(-1) 

t: (1/91) (-6/7) (-5/9) 

R-Squared = 0/92 DW-statistic= 2/15 

  
دهندگي نسبتاً خوب الگو  كننده قدرت توضيح بوده كه بيان 92/0) برابر R2ضريب تعيين (

  است. 
  رابطه بلندمدت الگو براي صنايع پوشاك به صورت زير است:

  
Ln(y/l) = 15/77 + 0/108Ln(k/l) –0/097(Sm/Y) +0/29(Ex/Y)+ 

0/38(Im/Y)  

t: (20/55) (1/77) (-8/03) (3/2) (0/76) 
  

  ) به صورت الگوي زير است:ECMنتايج آزمون مدل تصحيح خطا (
 

dln(y/l)= -3/26 +0/14dln(k/l) –0/021d(Sm/Y) + 0/061d(Ex/Y) –

0/0789d(Im/Y) 

t: (-4) (3/5) (-1/64) (2/4) (-0/75) 

 – 0/2ecm(-1) 

 t: (-3/6) 

R-Squared = 0/76 DW-statistic= 2/01 
 

 5دهد حدود  برآورد شده است كه نشان مي -2/0) برابر ECMضريب جمله تصحيح خطا (
كشد تا خطاي ايجاد شده در يك دوره از بين برود و تعديل به سمت  فصل) طول مي 5دوره (

  ده است.پيوست، آم 7مدت الگو در جدول شماره  نتايج كوتاه بلندمدت انجام شود.
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 گيري و پيشنهادها نتيجه -6

وري را در صنايع بافندگي و پوشاك كاهش  برآوردها حاكي از آن است كه قاچاق، رشد بهره
دهد و  دهد. دليل اثر منفي قاچاق اين است كه قاچاق مقياس اقتصادي را تحت تأثير قرار مي مي

همچنين موجب خالي ماندن  شود، موجب كاهش سهم توليدات داخلي از سهم بازار و عرضه مي
وري را در  شود كه اين امر كاهش توليد و در نتيجه، كاهش بهره هاي داخلي مي ظرفيت توليد بنگاه

ت بر اشود. دليل اثر مثبت صادر وري اين صنايع مي پي دارد. صادرات موجب افزايش بهره
رابطه تجاري به صنعت تواند آن باشد كه دانش و فناوري از طريق  وري در اين صنايع مي بهره

پذيري صنعت پوشاك را  شود. واردات، رقابت وري مي داخلي منتقل و موجب افزايش رشد بهره
شود، اگرچه بايد گفت كه ميزان واردات قانوني  مي وري دهد و موجب توليد رشد بهره افزايش مي

صنايع بافندگي  انواع البسه در مقابل ميزان حجم واردات غيرقانوني آن بسيار اندك است. در
  يابد. وري كاهش مي شود و در نتيجه، بهره رويه موجب كاهش توليد داخلي مي واردات بي

گونه كاالها صورت گيرد تا  هايي كه الزم است براي كاهش و مهار قاچاق اين در ادامه اقدام
توليدات پذيري توليدات ايراني را با  پديده توليد در اين صنايع تقويت شود و موجبات رقابت

  شود: خارجي فراهم سازد، پيشنهاد مي
از طريق  تنهاوري، لزوم مبارزه با قاچاق  با توجه به اثر منفي درازمدت قاچاق بر بهره - 1

هاي گمركي و آموزش  قوانين و مقررات مقدور نيست آنچه مهم بوده، بهبود رويه
 كاركنان در خصوص رعايت قوانين است.

اندازي  برمبناي نياز بازار (تدوين مدل تجاري) با راهتوجه به خواست مشتري و توليد  - 2
 واحد مطالعات و سنجش نياز بازار.

اندازي واحد تحقيق  همگام شدن با تحوالت علمي و استفاده بيشتر از دانش بشري با راه - 3
  و توسعه و خروج از مديريت سنتي.

طابق صنعت با آالت فرسوده و ت جاي ماشين آالت پيشرفته و مدرن به جايگزيني ماشين - 4
كارگيري نيروهاي متخصص و  استانداردهاي بين المللي، تعديل نيروي انساني مازاد و به

گذاري،  آالت نصب شده، افزايش سرمايه كارآمد، استفاده كامل از ظرفيت ماشين
وري در صنايع  هاي توليد و افزايش توليد از عوامل مهم در افزايش بهره كاهش هزينه

 ت.نساجي و پوشاك اس
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  پيوست
  

( ميليون ريال) از روش شكاف بين عرضه 1375- 1386حجم قاچاق پوشاك در دوره  - 3جدول 
  واقعي و مصرف

 حجم قاچاق مصرف واقعيعرضه قانوني پوشاك سال
1375 85/1394682  45/11107391  6/9712708  

1376 293/1668337  53/13515979  2/11847642  

1377 12/2008006  77/15581784  6/13573778  

1378 112/2333420  9/18342085  8/16008665  

1379 554/2385833  65/21286341  1/18900508  

1380 739/2750348  16/22588091  4/19837742  

1381 34/2185103  66/28105323  3/25920220  

1382 419/2168032  46/32071547  29903515 

1383 405/3147380  42/41411003  38263623 

1384 461/3564245  91/47985755  5/44421510  

1385 779/3812079  94/54416742  2/50604663  

1386 133/4520277  71/64145800  6/59625523  

 

 
   

Ct = (Cut × Put) (1+ρ1) + (Cvt × Pvt) (1+ρ2) 
ρ1  وρ2گيري در خانوار شهري و روستاي: به ترتيب خطاي نمونه 

St = Yt + IMt – EXt + A0t – A1t 

St عرضه قانوني پوشاك در سال :t - Yt ارزش توليد داخلي پوشاك در سال :t 

IMt  وEXt به ترتيب واردات قانوني پوشاك و صادرات پوشاك در سال :t - A0t  وA1t به ترتيب موجودي انبار (پوشاك) در :
 tابتدا و انتهاي سال 

SMt= St - Ct 

SMt حجم قاچاق پوشاك در سال :t 
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  تن) از روش اختالف آمار تجاري- ( وزني1375-1386حجم قاچاق پارچه در دوره  - 4جدول 
  قاچاق پارچه  واردات ثبت شده در ايران  ايرانادرات ثبت شده از ساير كشورها به ص  سال

1375  45932  30740  15192  
1376  58426  30156  28270  
1377  55343  25371  29972  
1378  37587  33576  4011  
1379  38428  29858  8570  
1380  57015  26857  30158  
1381  53333  34382  18951  
1382  122508  31678  90830  
1383  119045  37791  81254  
1384  202363  41406  160757  
1385  76646  8920  67726  
1386  165569  33110  132459  

 

 

 
نكته: در دوره مورد بررسي برخي كاالها از زيرمجموعه صنايع بافندگي و پوشاك شامل ممنوعيت 

براي  1810و  1731و  1711ورود بوده است. در اين مقاله، تمام كاالهاي زيرمجموعه كدهاي 
رو، لحاظ ممنوعيت بر برخي كاالها در مدل  ازاين ،صنايع بافندگي و پوشاك در نظر گرفته شده

برآورد شده  ISICرقمي  4ها در سطح كدهاي  پذير نبوده و مدل براساس داده مفروض امكان
  است.

 

  
  

   

SMt= Exrt - Imit  
SMt قاچاق پارچه به ايران در سال :t 

Exrt صادرات ثبت شده پارچه از ساير كشورها به ايران در سال :t 

Imit واردات ثبت شده پارچه به ايران در سال :t 



 69... شاك

  ريال)

چاق
9712

1184
1357
1600
1890
1983
2592
299
382

4442
5060
5962

   ريال)

  

ت نساجي و پوش

پوشاك (ميليون
 حجم قات
16/2708  

22/47642  

36/73778  

38/8665  

41/0508  

14/37742  

63/20220  

30903515 

14163623 

235/21510  

532/4663  

946/25523  

پوشاك (ميليون

وري در صنعت ره

چاق در صنعت پ
 وارداتت

154/212
953/299  
533/385  

1155/33  
247/495  

2809/134  
1452/402  
18615/155
1306/1222

1446/5196
1199/3824  
1087/4717

چاق در صنعت پو

ق منسوجات بر بهر

ت، واردات و قاچ
صادراتي
12/1400  

189/5758  

207/3593  

246/5109  

2644193 

3036/503  

38/59033  

408/62019  

44360756 

487/41533  

47/95989  

559/82911  

  
ت، واردات و قاچ

رسي تأثير قاچاق

، مصرف، صادرات
توليد داخلي

7/575338  

97/815905  

56/085457  

26/449266  

88/642807  

24/019782  

9/3653086  

07/014472  

34/430421  

57/816671
6/984571  

28/574337  

 مصرف، صادرات

برر

مقايسه توليد، - 5
مصرف واقعي

45/11107391  

53/13515979  

77/15581784  

9/18342085  

65/21286341  

16/22588091  

66/28105323  

46/32071547  

42/41411003  

91/47985755  

94/54416742  

71/64145800  

مقايسه توليد،: 3 

5جدول 
 سال

1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 

نمودار



 

  ن)

  ن)

  

   49شماره 
تن - دگي (وزني
 حجم قاچاق

15192 
28270 
29972 
4011 
8570 

30158 
18951 
90830 
81254 

160757 
67726 

132459 

تن -دگي (وزني

سيزدهم شسال )

ق در صنعت بافند
واردات

85/39710
95/8073
04/48186
44/11011
47/38246
36/32191
38/39086
3/61642

44/74013
64/66010
8/50737

16/69131

ق در صنعت بافند

اسالمي ـ ايراني)

واردات و قاچاق
صادرات

7/71505
7/90235 
6/52184

60294
6/50087
9/42656 
9/42878 
8/56053
3/43474
5/24294

21788 
7/14376

  
واردات و قاچاق

 

(رويكرد اصادي

وليد، صادرات، و
ص داخلي

15227 

14977 

14826 

1548
15276 

16199 

16509 

16668 

16783 

17035 

1693
16947 

وليد، صادرات، و

اقتصه پژوهشنامه

مقايسه تو - 6دول
توليدسال

1375 239 

1376 711 

1377 250 

1378 833 

1379 708 

1380 934 

1381 054 

1382 610 

1383 895 

1384 334 

1385 308 

1386 402 

مقايسه تو :4ودار
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جد

نمو
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  ) براي صنايع پوشاك و بافندگي5مدت الگوي شماره ( نتايج ضرايب كوتاه - 7 جدول
) 0،0،0،1،1( صنايع پوشاك  ARDL  )1،0،1،3،1صنايع بافندگي (

ARDL متغيرها  
  ضرايب tآماره   ضرايب tآماره 

9/21 78/0 1/21 2/1 y/l (-1) 
2/6 19/0 5/3 14/0 k/l 

8/3- 22/0- 3/4- 17/0- k/l(-1) 
74/0 043/0 - - k/l(-2) 

8/2- 12/0- - - k/l(-3) 

7/2-  24/0-  4/2  06/0  Ex

Y
 

2/3  32/0  -  -  Ex

Y
(−1) 

9/1  012/0  75/0-  078/0  Im

Y
 

7/6-  02/0-  61/1-  021/0-  Sm

Y
 

3/3  011/0  44/3  041/0  Sm

Y
(−1) 

7/5  49/0  4-  26/3-  C 

99/0  99/0  R-Squared 

15/2  01/2  DW-statistic 

نبود خودهمبستگي   81/4) 3/0(  71/2) 6/0(
  سريالي

  وجود فرم تبعي مناسب  34/1) 24/0(  72/6) 13/0(
  وجود توزيع نرمال  95/0) 52/0(  19/0) 9/0(
  همساني واريانس  7/2) 1/0(  91/1)16/0(
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