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Abstract 

Rapid growth of economic globalization in 
today's world, increasingly tighter the conditions 
for dynamic growth of industries in developing 
countries. Developing countries for the successful 
growth and export of industrial production have 
no choice but to use High Tech and save on 
production costs. Technology is considered as one 
of the major factors that affect economic and 
industrial development, especially High Tech that 
plays an important role on growth and progress of 
industries in those countries. Through 
classification of technologies in production and 
export (Resource Based industries, Low Tech, 
Medium Tech and High Tech) High Tech cause 
high value added and also the result of this kind of 
technology affect on other economic sectors and 
increase their productivity. This paper surveys 
behavior of 50 developed and developing 
countries about High Tech Exports using GLS 
technique on Panel Data for the period 1990-2005 
with regard to price and non-price variables and 
identify factors affecting High Tech Export. The 
results show that the variables R&D, FDI, 
exchange rate, the degree of openness of 
economics and experiences resulting from trade in 
both groups of countries affect on High Tech 
Export positively and significantly and economic 
growth only in the group of developed countries 
affect on export of these productions. 
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 صادرات صنايع مبتني بر فناوري برتر و عوامل مؤثر بر آن 

  
 *3موبد ، بابك ده2دهقانپور، محمدرضا 1نادر مهرگان

  دانشيار دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان -1

 عضو هيأت علمي اقتصاد موسسه آموزش عالي امام جواد يزد -2

  عضو هيأت علمي گروه مديريت جهاد دانشگاهي يزد -3

  چكيده

. تر نموده است طرز روزافزوني تنگ  پويايي صنايع كشورهاي در حال توسعه بهشدن اقتصاد در دنياي امروز، شرايط را براي رشد و  رشد شتابان جهاني
هاي توليدي  كارگيري تكنيك اي جز به كشورهاي در حال توسعه جهت توفيق در رشد توليد و صادرات كاالهاي صنعتي خود تحت قيود جهاني شدن، چاره

باشد و  ترين عوامل توسعه اقتصادي و صنعتي كشورها مطرح مي عنوان يكي از مهم اوري بهفن. هاي توليد خود ندارند جويي در هزينه تر و صرفه پيشرفته
برتر كه در رشد و ترقي صنعت آن كشورها بسيار مؤثر است و در سبقت گرفتن از ديگر رقبا در عرصه تجارت جهاني نقش بسزايي ايفا  خصوص فناوري  به
، صنايع با )فناوري ساده، فناوري متوسط، فناوري برتر(نظر است  اي مد در توليد و صادرات محصوالت كارخانههايي كه  بندي فناوري در ميان تقسيم. كند مي

هاي  شود و عالوه بر آن حاصل و نتيجه اين فناوري بر ديگر بخش افزوده باال مي اين صنايع باعث ايجاد ارزش. اي برخوردار است فناوري برتر از جايگاه ويژه
يافته و در حال توسعه در مورد صادرات  پژوهش حاضر رفتار كشورهاي توسعه. شود وري و شكوفايي آنها مي بهره ذار است و باعث افزايش گ يراقتصادي هم تأث

هاي قيمتي و با توجه به متغير 1990-2005يافته در پانل ديتا براي دوره زماني  صنايع با فناوري برتر را بررسي و با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم
گذاري مستقيم  دهد كه متغيرهاي تحقيق و توسعه، سرمايه نتايج اين مطالعه نشان مي. كند غيرقيمتي، عوامل مؤثر بر صادرات صنايع با فناوري برتر را شناسايي مي

دار  رات صنايع با فناوري برتر تأثير مثبت و معنيخارجي، نرخ ارز مؤثر واقعي، درجه باز بودن اقتصاد و تجارب ناشي از تجارت در هر دو گروه كشورها بر صاد
  .دارد و رشد اقتصادي تنها در گروه كشورهاي توسعه يافته بر صادرات صنايع با فناوري برتر مؤثر است

  
  يافته، كشورهاي در حال توسعه صادرات، فناوري برتر، عوامل قيمتي، عوامل غيرقيمتي، كشورهاي توسعه :ها كليدواژه

  
 'مقدمه -1

كشورهاي مختلف براي حصول به رشد مطلوب اقتصادي 
ضمن اهتمام به كاركرد صحيح نظام اقتصادي، تالش خود را 

در ميان عواملي . اند متمركز كرده انهفناوربر ارتقاء توانمندي 
كه رشد اقتصادي را در ميان مدت و بلندمدت تحت تأثير 

اي برخوردار است  دهند رشد فناوري از جايگاه ويژه قرار مي
                                                 

  b.dehmoobed@gmail.com: دار مكاتبات نويسنده عهده *

 كه كند بيان ميالملل  از سوي ديگر ادبيات تجارت بين. ]1- 3[
. صادرات يكي از عوامل مهم محرك رشد اقتصادي است

و فناوري و حركت به  فناوري ءبا ارتقا رشد صادرات عموماً
همراه باال سوي توسعه و صدور محصوالت با شدت فناوري 

دهنده  بررسي نوع كاالهاي صادراتي هر جامعه نشان. باشد مي
. ميزان دستيابي آن جامعه به رشد و توسعه اقتصادي است

ترين  سهم صادرات صنعتي از كل صادرات يكي از مهم

 
  پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
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عنوان  اي كه از آن به گونه هاي توسعه صنعتي است به شاخص
  . 1شود پذيري استفاده مي شاخصي براي رقابت

پذيري به وسيله تقسيم ساختار صادرات  وهاي رقابتالگ
صنعتي بر حسب فناوري مورد استفاده در توليد كاالها تحليل 

اين ساختارها مبين فرآيندهاي يادگيري، موجودي . شود مي
. هاي فناوري و برآيند تجارت است ها، فعاليت عوامل، مهارت

متفاوتي به نتايج  بنابراين ساختارهاي متفاوت صادرات منجر 
هايي كه در  بندي فناوري در ميان تقسيم. گردد بر رشد مي

فناوري (نظر است  اي مد توليد و صادرات محصوالت كارخانه
، صنايع با فناوري برتر از )ساده، فناوري متوسط، فناوري برتر

زيرا . ]5[جايگاه خاصي در بعضي از كشورها برخوردار است 
بر  همو  شدهافزوده باال  باعث ايجاد ارزشهم اين صنايع 
ذار است و باعث افزايش گ هاي اقتصادي هم تأثير ديگر بخش

  .]6[شود  وري و شكوفايي آنها مي بهره 
صنايع با فناوري برتر احتياج به فناوري پيشرفته و 

وتوسعه زياد و تأكيد فراوان بر التغيير، هزينه تحقيق سريع
هاي  زيرساختاين دسته محصوالت به . طراحي محصول دارد
انساني بسيار متخصص و ارتباط قوي  مكفي فناوري، نيروي

ها و مراكز تحقيقاتي و  ها از يكسو و بين بنگاه بين بنگاه
فناوري برتر شامل فناوري . ها از سوي ديگر نياز دارد دانشگاه

، الكترونيك و صنايع هوا فناوريزيستاطالعات، مواد جديد، 
نها در توليدات صنعتي جهان با و فضا و غيره است كه سهم آ

  .هاي بااليي در حال افزايش است نرخ
است  ضروري ،جهت افزايش صادرات صنايع با فناوري برتر

. كننده صادرات اين نوع صنايع مشخص گردد كه عوامل تعيين

                                                 
صنعتي، با معرفي  هاي توسعه در گزارش (UNIDO) ملل متحد يسازمان توسعه صنعت 1

صنعتي كشورهاي جهان را   بندي، توسعه هاي رتبه به عنوان يكي از شاخص CIPشاخص 
معيار اصلي ظرفيت صنعتي، ظرفيت صادرات  4اين شاخص از . مورد بررسي قرار داده است

معيار گرايش صنعتي و  دو. توليدي، گرايش صنعتي و كيفيت صادرات تشكيل شده است
سهم صنايع توليدي . كيفيت صادرات، خود از تركيب دو معيار ديگر محاسبه گرديده است

افزوده صنايع توليدي، دو  متوسط و باال در ارزش فناوريهاي با  و نيز سهم فعاليت GDPدر 
ات همچنين سهم صنايع توليدي در كل صادرات و نيز سهم توليد. معيار گرايش صنعتي است

از . دهد متوسط و باال در كل صادرات، دو معيار كيفيت صادرات را تشكيل مي فناوريبا 
ظرفيت صنعتي در . در مجموع از شش معيار استفاده شده است CIPرو، در محاسبه  اين

همچنين ظرفيت . افزوده صنعتي، سنجيده شده است با استفاده از سرانه ارزش CIPشاخص 
ترين عوامل رشد اقتصادي در فرآيند جهاني  كه صادرات از عمده صادرات صنعتي، در حالي

سهم . مدنظر قرار گرفته است CIPبه عنوان دومين معيار در محاسبه   شود، شدن محسوب مي
متوسط و باال در كل صادرات،  فناوريصنايع توليدي در كل صادرات و نيز سهم توليدات با 

  .]4[دهد  دو معيار كيفيت صادرات را تشكيل مي

هاي توسعه كشور قابل  ضرورت اين موضوع نيز در برنامه
قانون برنامه  37اساس ماده  طوري كه بر  مشاهده است، به

چهارم در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و 
نفتي  پذيري، دستيابي به رشد اقتصادي غير تحكيم رقابت

درصد و ارتقاي سهم صادرات كاالهاي  7/10طور متوسط  به
درصد،  6درصد به  2نفتي از  با فناوري برتر در صادرات غير

هاي قانوني، خصوصي،  دولت مكلف به فراهم نمودن نظام
اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب جهت پيشتاز كردن كشور 

در گزارش . در صادرات صنايع با فناوري برتر گرديده است
ارائه شده توسط سازمان توسعه صنعت سازمان ملل متحد در 

مورد  فناورينيز كشورهاي جهان از نظر سطح  2009سال 
طالعه آمارهاي مربوطه اما قبل از م. توجه قرار گرفته است

الزم به ذكر است كه در آن گزارش صنايع با فناوري برتر و 
متوسط در يك گروه قرار گرفته و كشورها بر اساس آن مورد 

شود سهم  گونه كه مشاهده مي همان. اند مقايسه قرار گرفته
صنايع با فناوري برتر و متوسط در توليدات و صادرات 

  ).1جدول (است  صنعتي ايران در حال افزايش
  

توليدات و صادرات  فناوريوضعيت ايران از نظر سطح ) 1جدول 
  ]7[صنايع با فناوري برتر 

 2000 2005 1990 نام شاخص

 فناوريبا  سهم توليدات صنعتي
افزوده  متوسط و باال از كل ارزش

 صنعتي
25/7 34/7 43/6 

متوسط و باال  فناوريسهم توليدات با 
 در كل صادرات صنعتي

- 18/1 26/3 

  
اما با اين وجود سهم صنايع با فناوري برتر در توليدات و 

باشد  صادرات صنعتي ايران نسبت به ساير كشورها پايين مي
كه اين موضوع ضرورت توجه ويژه به اين بخش را بيش از 

هدف اين مطالعه بررسي  ،بر اين اساس. سازد پيش نمايان مي
. داردعواملي است كه بر صادرات صنايع با فناوري برتر تأثير

هاي مربوط به صادرات  كشوري كه داده 50اين موضوع براي 
صنايع با فناوري برتر آنها حداقل براي پنج سال طي دوره 

وجود داشته  ]8[هاي بانك جهاني  در بانك داده 2005-1990
در تحقيق حاضر تابع عرضه . گيرد مي است، مورد بررسي قرار

صادرات به شكل تك معادله و مستقل از تقاضاي صادرات 
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بدين منظور مطالعه . شود با متد پانل ديتا تخمين زده مي
پس از بيان اهميت . بخش تشكيل شده است چندحاضر از 

موضوع در بخش ابتدايي، بخش دوم به بيان مباني نظري و 
صادرات . پردازد مطالعات تجربي موجود در اين زمينه مي

صنايع با فناوري برتر در جهان در بخش سوم اين مطالعه 
سواالت پژوهشي، مدل . مورد بررسي قرار گرفته است

هاي بعدي اين مطالعه را به  ين بخشپيشنهادي و نتايج تخم
 آخراند و در نهايت پيشنهادات در بخش  خود اختصاص داده

  . اين مطالعه ارائه شده است
  
  مباني نظري و مطالعات تجربي - 2

 يو راهكارها اتنظر ،در مورد عوامل مؤثر بر صادرات
بر نقش مؤثر  گروهي از اين نظريات .متعددي ارائه شده است

  و هاي ارزي و قابل توجه عوامل قيمتي مثل نرخ ارز، سياست
هاي  كه متغير ندابر اين عقيدهد و نكن ها تأكيد مي پولي و قيمت

قيمتي اين توانايي را دارد كه عوامل و شرايط غيرقيمتي مثل 
 در واقع اين. پذيري را تأمين كند وري، كيفيت و رقابت  بهره

كننده همه  كننده و تصحيح ، قيمت را تنظيمها نظريه گروه از
 بر ها گروه ديگري از اين نظريه. داند ها مي امور و كاستي

وري،  بهره مانندقيمتي  اهميت بسيار باالي عوامل غير
پذيري، سازمان مديريت كار و توليد، پيشرفت فني و  رقابت

د و براي عوامل قيمتي اهميت قائل نعنصر كيفيت تأكيد دار
هاي  حل توجه به متغيرهاي قيمتي بر راه دونو ب ندستني

نظريات زيادي اما در اين ميان نيز . دنغيرقيمتي تأكيد دار
ها و  وجود دارد كه عوامل قيمتي و غيرقيمتي را با وزن

  .]9[ دهد ضرايب متفاوت مورد تأكيد و توجه قرار مي
هاي اخير  تجارت فناوري برتر موضوع قابل توجه در سال

مطالعات متعددي تأكيد فراواني بر روي فرآيند . ه استبود
در اين ميان . اند ها با فناوري برتر كرده المللي كردن بنگاه بين

المللي  هاي گوناگون از بين مدل ]10[مطالعه كريك و جانز 
مستقيم با ريسك كم  هاي صادرات غير كردن در حوزه فعاليت

همچنين تعهدات  به سمت صادرات مستقيم و با ريسك باال و
برخي مطالعات ديگر در حوزه صادرات . باال ارائه داده است
  :بدين شرح است

در مطالعه خود به بررسي عوامل تأثيرگذار بر  ]6[سيوم
 95كشور از نقاط مختلف كه  60صادرات فناوري برتر براي 

هاي  درصد صادرات صنايع با فناوري برتر جهان را طي سال
در اين مطالعه . دهند، پرداخته است تشكيل مي 2002-1997

پس از بررسي فروض كالسيك رگرسيون، تأثير هريك از 
گذاري مستقيم خارجي، تعداد دانشمندان و  متغيرهاي سرمايه

تكنسين، امكانات زيربنايي و نرخ ارز بر روي صادرات صنايع 
نتايج اين مطالعه نشان . بررسي شده است با فناوري برتر

بر ) به غير از نرخ ارز(از متغيرهاي مستقل دهد كه هريك  مي
از . تأثيرگذار است روي صادرات صنايع با فناوري برتر

آنجايي كه تعداد زيادي از كشورها با چالش موفقيت در 
اي هستند،  رقابت و همچنين توليداتي كه داراي فرآيند پيچيده

روبرو هستند به علم توليد و مهارت بااليي نياز دارند و 
تواند در جابجايي و تجارت  گذاري مستقيم خارجي مي هسرماي

افزايش تعداد . باشد نقش مثبت و بسزايي داشته فناوري
دانشمندان و مهندسين و امكانات زيربنايي افزايش صادرات 

آنكه ادبيات مربوط  چه. صنايع با فناوري برتر را به همراه دارد
هايي كه  ليتگذاري در فعا ، سرمايه]11[ به مزيت نسبي رقابت

گذاري در  خصوص سرمايه دهد، به آگاهي را افزايش مي
عنوان نقش كليدي جهت رقابت  تحقيق و توسعه، را به

هرچند در . كند كشورها بر روي مزيت نسبي آنها بيان مي
مطالعات مربوط به حوزه صادرات، نرخ ارز به عنوان عامل 

 ردار استتأثيرگذار در رفتار صادرات از اهميت بسزايي برخو
، ولي در اين مطالعه به دليل اهميت عوامل ]12- 16[

غيرقيمتي بر صادرات و همچنين ماهيت متغير وابسته، تأثير 
  . دار نيست نرخ ارز از لحاظ آماري معني

در پژوهش خود سعي در آزمون اين  ]17[آن و ايگون
موضوع دارند كه آيا كشورها با تجارب كسب شده از طريق 

پايين متخصص  فناوريات، در كاالهاي با توليد و صادر
شود كه كشورها به  شوند و يا اينكه اين تجارب باعث مي مي

سمت توليد و صادرات صنايع با فناوري برتر تمايل پيدا كنند 
، ]18[اقتصادداناني از قبيل آرو. شوند و در آن متخصص 

در مطالعاتي  ]20[و گو و اليور ]19[فرد بناروچ و گايس
اند كه سود ناشي از  بر روي اين موضوع بحث كرده جداگانه
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براي صنايعي كه تحقيق و توسعه و  1آموختن از طريق عمل
بر همين اساس آن . باالتري دارند، بيشتر است فناوريشدت 

و ليگون به بررسي اين موضوع پرداختند كه چگونه آموزش 
صادراتي ارتباط خواهد  فناوريكردن با محتواي  از طريق عمل

كشور  127هاي  آنها با استفاده از مدل پانل ديتا و داده. داشت
به اين نتيجه رسيدند كه  1997الي  1970براي دوره زماني 

آموزش از طريق عمل و كسب تجربه در محتواي صادراتي 
مؤثر است و بر صادرات صنايع كه داراي فناوري برتر هستند 

  .گذارد مي يشتر تأثيرنسبت به ساير صنايع ب
و تغيير  فناورياثر در مورد اي تجربي  مقاله ]21[مونتوبيو

در  در حال توسعه 2كشور 9ساختار روي عملكرد صادرات 
دارد سطح صادرات در  ارائه داد و بيان مي 2005سال 

وسيله رشد  هباال و پايين، ب فناوريهاي اقتصادي با  شبخ
وري و  ستقيم خارجي، بهرهگذاري م ، سرمايهفناوريامكانات 

است و صادرات  متأثر فناورانههاي  مقدار اوليه مهارت
متوسط تابع نرخ رشد  فناوريهاي اقتصادي با  بخش
  . باشد گذاري مستقيم خارجي مي سرمايه

ابداع، نوآوري و  ، با تمركز براي در مقاله ]22[ديپيترو و آنورو
روي صادرات هاي نوآوري را  اثر فعاليت ،عملكرد صادرات

در اين مطالعه توسعه صادرات به . دنده مورد توجه قرار مي
اين . گيرد قرار ميتوجه مورد عنوان استراتژي مؤثر بر رشد 

دهد واردات سرمايه ابزار مهمي براي انتقال  نشان مي همطالع
زيرا  .ا، نوآوري و توسعه صادرات استه دانش بين ملت

  :تباط داردصادرات به طريق زير با نوآوري ار
رشد صادرات به عنوان يكي از عوامل مهم رشد  -1

از ديدگاه . اقتصادي در معجزات آسيايي شناسايي شده است
كند و  منابع مازاد براي تقاضا ايجاد مي ،ها صادرات كينزين

مطابق اقتصاد طرف عرضه، اقتضاي شرايط جهاني براي 
قوي الملل محرك  پذير بودن در سطح بين توانايي رقابت

المللي داراي  براي صنايع داخلي است تا در سطح بين
  .پذير بمانند توانايي رقابت باشند و رقابت

داري  كند كه نظام سرمايه بيان مي "انهدام نوآوري"نظريه  -2
. كند از ميان جريان انهدام و تخريب نوآوري نمو پيدا مي

                                                 
1- Learning by Doing. 

، چين، كلمبيا، هند، مالزي، مكزيك، برزيلآرژانتين، : در حال توسعه عبارتند از هايكشور -2
  سنگاپور، تايلند

هاي قديمي به صورت مداوم به وسيله  فناوريتوليدات و 
همچنين  و شوند هاي جديد جايگزين مي ورينوآ

 .كنند هاي انحصاري موقت براي مخترعان فراهم مي موقعيت
تر باشد، حركت  هرچه انهدام نوآوري در يك اقتصاد بزرگ

  . به سمت رشد اقتصادي بيشتر است
زيرا موجب ايجاد مزيت  ،باشد نوآوري نيروي قدرتمندي مي

هاي  جر به ايجاد روشهاي نوآور من فعاليت. شود نسبي مي
شود و  هاي پايين مي جديد توليد كاال و خدمات با هزينه
معرفي توليدات . بخشد موقعيت رقابتي كشور را بهبود مي

كند كه  موقعيت انحصاري فراهم مي ،جديد و بهبود يافته
  .بخشد رابطه مبادله كشور را بهبود مي

در مورد اينكه آيا كشورها  اي مطالعه ]23[برانرجلم و تولين
هاي تحقيق و توسعه و صادرات صنايع با فناوري  در هزينه

قلمروي . اند آورند؟ انجام داده برتر مزيت رقابتي به دست مي
كشور عضو سازمان توسعه و همكاري هاي  19مطالعه آنها 

هدف اصلي . باشد مي 1981-99و براي دوره زماني  3اقتصادي
ابطه بين تحقيق و توسعه و صادرات اين مطالعه بررسي ر

ها  صنايع با فناوري برتر بوده است و اينكه چگونه اين هزينه
آنها در . شوند باعث ايجاد مزيت رقابتي بين كشورها مي

تخمين خود از روش پانل ديتا با استفاده از اثرات ثابت سعي 
كار، سرمايه، كيفيت آموزش  در ثابت نگهداشتن كيفيت نيروي

نويسندگان در مطالعه خود به . اند در بين كشورها داشته... و 
هاي هوا و فضا، الكترونيك،  عنوان نمونه آماري، صنعت

داروسازي و ابزارآالت سنجش با دقت فراوان را به عنوان 
متغيرهايي كه . اند صنايع مبتني بر فناوري برتر معرفي نموده

اندازه : تند ازاند عبار برانجلم و تولين مورد بررسي قرار داده
كشور مورد  4كشور كه از طريق نسبت توليد ناخالص داخلي

نظر به مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي مورد مطالعه 
هرچند تأثير اين متغير مثبت است، اما از لحاظ . آيد بدست مي
  متغير بعدي مورد استفاده سرانه سرمايه. دار نيست آماري معني

به ماهيت صنايع با فناوري برتر كه  با توجه. كار است نيروي
سرمايه كمتري نسبت به صنايع با فناوري متوسط و پايين 
جهت توليد نياز دارد، اين متغير نيز در هيچ يك از معادالت 

هاي بخش عمومي است كه  متغير سوم هزينه. دار نيست معني

                                                 
3- OECD 
4- GDP 
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بر روي صادرات صنايع با فناوري برتر منفي بوده  آنتأثير 
ن توليد صنايع با فناوري متوسط متغير بعدي مورد ميزا. است

استفاده در آن مطالعه است كه اين متغير نيز تأثير منفي را بر 
تأثير . صادرات صنايع با فناوري برتر گذاشته است

هرچند مثبت است، اما از لحاظ آماري گذاري مستقيم  سرمايه
  .دار نيست معني

ديگر در زمينه عالوه بر مطالعات فوق، مطالعات موردي 
صادرات صنايع مبتني بر فناوري برتر وجود دارد كه در ذيل 

  :شود به برخي از آنها اشاره مي
توسط  فناورياي در مورد ساختار تقاضا و تغييرات  مطالعه
انجام شده است و با تمركز بر روي صنايع  ]24[مالربا
عنوان يكي از  هادي اروپا، نقش مثبت ساختار بازار به نيمه

و سير تكامل  فناوريترين عوامل مؤثر بر روي تغييرات  همم
  .كند صنايع با فناوري برتر و صادرات آنها را تأييد مي

در مطالعه خود در مورد نقش تحقيق و توسعه در  ]25[له
صادرات صنايع با فناوري برتر كه در مورد صادرات فناوري 
برتر در كانادا انجام داده است، نقش تحقيق و توسعه را بر 

مثبت و  1981- 85هاي  روي صادرات فناوري برتر طي سال
  .دار ارزيابي كرده است معني

ر مورد تحقيق و توسعه و د اي در مطالعه ]26[لي و زائو
صادرات بر روي صنايع چين به رابطه بسيار قوي بين تحقيق 

  .اند و توسعه و صادرات فناوري برتر و رشد اقتصادي پي برده
در ايران با توجه به اطالعات نويسندگان تا زمان تدوين اين 

اي كه به موضوع صادرات فناوري برتر پرداخته  مقاله، مطالعه
عنوان  اما اگر صادرات فناوري برتر را به. اردباشد وجود ند

توان به چند  جزئي از صادرات صنعتي در نظر بگيريم، مي
  :مطالعه در اين زمينه اشاره نمود

افزوده بخش  صادرات صنعتي را تابعي از ارزش ]27[ نيلي
صنعت، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز صادرات، شاخص قيمت 

كاالهاي توليد و مصرف  كاالهاي صادرات و شاخص قيمت
  . شده داخلي در نظر گرفته است

در مطالعه خود در مورد اثرات  ]28[ طيبي و همكارانش
هاي  آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي كه براي سال

اند، تأثير متغيرهايي نظير  در ايران انجام داده 1345–78
مصرف خصوصي، نرخ ارز مؤثر صادرات، ارزش افزوده 

كه از تقسيم شاخص (قيمت نسبي صادراتي  بخش صنعت،
هاي داخلي حاصل  هاي صادرات و شاخص قيمت قيمت
. اند را بر روي صادرات صنعتي ايران بررسي نموده) شود مي

 1اي وزني در اين تحقيق از روش حداقل مربعات دو مرحله
دهد كه صادرات  اين مطالعه نشان مي. استفاده شده است

افزوده بخش صنعت و  ارزش صنعتي نسبت به تغييرات
دهد و كشش  مصرف خصوصي واكنش شديدي را نشان مي

افزوده اين  عرضه كاالهاي صنعتي صادراتي را نسبت به ارزش
از نتايج ديگر اين . دست آورده است درصد به 9بخش، 

. باشد مطالعه برآورد ضريب منفي مصرف خصوصي مي
برآورد درصد  7همچنين كشش نرخ ارز مؤثر را حدود 

هاي ارزي و پولي را در طي  اند كه به نوعي تأثير سياست كرده
در اين مطالعه اگرچه . دهد دوره مورد مطالعه نشان مي

پذيري صادرات صنعتي نسبت به قيمت نسبي صادرات  تأثير
پذيري چنداني برخودار  دار است، ولي از كشش صنعتي معني

عامل ) نسبيطور  به(نيست كه نشان از تأثيرگذاري ضعيف 
  . قيمتي بر صادرات صنعتي است

زاده و  از ديگر مطالعات در اين زمينه مي توان به مطالعه حسن
گذاري مستقيم خارجي بر  در مورد تأثير سرمايه ]29[ قويدل

در اين تحقيق . اي ايران اشاره نمود اشتغال در صنايع كارخانه
ك گروه دو اي به تفكي هاي صنايع كارخانه با استفاده از داده

هاي  به روش ادغام داده 1376-83هاي  بين سال ISIC2رقمي 
گذاري مستقيم خارجي بر  ، اثر سرمايه3مقطعي-سري زماني

گذاري مستقيم  اثر سرمايه. اي آزمون شده است صنايع كارخانه
خارجي را در بهبود و گسترش صادرات و تعامل اقتصاد 

مهمترين . اند ي كردهكشور ميزبان با دنياي خارج، مثبت ارزياب
گذاري مستقيم خارجي در انتقال اقتصاد كشور  نقش سرمايه

اي و  ميزبان، ناشي از صادرات مواد خام به صادرات كارخانه
گذاري مستقيم  از سوي ديگر، اثر سرمايه. صنعتي است

خارجي بر كشور ميزبان، تنها در رشد صادرات و تغيير 
ه انتقال دانش جهاني و شود؛ بلك ساختار صادرات خالصه نمي

ورود كشور ميزبان به شبكه توليدات جهاني نيز از جمله 
  .گذاري مستقيم خارجي است مهمترين اثرات سرمايه

                                                 
1- Within 2 Stage least Squares (W2SLS) 
2- International Standard Industrial Classification  
3- Panel Data 
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در اكثر مطالعات مذكور با كه شود  در مجموع مشاهده مي
توجه به ماهيت صنايع با فناوري برتر از هر دو متغيرهاي 

اما با اين وجود . قيمتي و غيرقيمتي استفاده شده است
اي كه به صورت جامع كليه متغيرها را به صورت  مطالعه

همزمان مورد اشاره قرار داده باشد و همچنين رفتار كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه را به صورت مجزا مورد تحليل 

بر اين اساس اين مطالعه در نظر . قرار داده باشد وجود ندارد
  .رد تجزيه و تحليل قرار دهددارد تا اين موضوع را مو

  
  صادرات صنايع با فناوري برتر در جهان  - 3

ارزش صادرات صنايع با فناوري برتر جهان را طي  2جدول 
. دهد بر حسب ميليارد دالر نشان مي 1990 - 2005هاي  سال
شود ارزش صادرات صنايع با  طور كه مشاهده مي همان

داراي يك روند صعودي  1990-2000فناوري برتر طي سال
اين روند . درصد بوده است 10و رشد متوسط ساالنه حدود 

دهد و در طول  ناگهان تغيير جهت مي 2001در سال صعودي 
رسد و  ميليارد دالر مي 1041.3درصد كاهش به  10يكسال با 
پس از اين دو . است نيز اين كاهش ادامه يافته 2002در سال 

متوسط . شود مشاهده مي 2005سال روند صعودي تا سال 
درصد  8هاي پاياني  نرخ رشد ارزش صادرات طي سال

  .است بوده
از ميان كشورهاي صادركننده صنايع با فناوري برتر كه 

باشد،  اطالعات مربوط به آنها در آمار بانك جهاني موجود مي
 1990-2005هاي  كشوري كه از نظر صادرات طي سال 10

اند سهم  نسبت به ساير كشورهاي صادركننده، برتري داشته
چند هر. قابل توجه نسبت به ساير كشورهاي صادركننده دارند

روند  1990-2005هاي  كشور طي سال 10صادرات اين 
 10در سهم اين  اي است، اما روند نزولي  صعودي را طي كرده

كشور در صادرات جهاني صنايع با فناوري برتر مشاهده 
به تنهايي  1990در سال ) كشور برتر 10(اين گروه . شود مي
كيل درصد صادرات صنايع با فناوري برتر در جهان را تش 87
يابد تا اينكه در سال  اين سهم به مرور زمان كاهش مي. اند داده

اين ). 1شكل (يابد  درصد كاهش مي 76اين سهم به  2005
تواند توجه ساير كشورها به اهميت و نقش صنايع  تغييرات مي

توجه ساير كشورها . با فناوري برتر در جهان را نشان دهد

ت در حوزه صادرات بدين موضوع اهميت پرداختن به مطالعا
  .كند صنايع با فناوري برتر را دو چندان مي

  
-2005هاي  در جهان طي سال High Techروند صادرات ) 2جدول 

  ]و محاسبات محقق 8[ 1990
 ميليارد دالر سال ميليارد دالر سال
1990 455.4 1998 911.9 
1991 484.1 1999 1008.3 
1992 536.8 2000 1158.0 
1993 545.5 2001 1041.3 
1994 635.7 2002 1019.2 

1995 772.7 2003 1135.9 
1996 805.2 2004 1296.9 
1997 878.4 2005 1404.4 

  

 

در  High Techكشور برتر صادركننده  10تغيير روند سهم ) 1شكل 
  ]8[بازار جهاني 

ترين عوامل توسعه  عنوان يكي از مهم امروزه فناوري به
باشد و در اين ميان  اقتصادي و صنعتي كشورها مطرح مي

عامل مؤثري در رشد و ترقي صنعت و ايجاد  برترفناوري 
ايران . ]30[باشد  توانايي رقابت در عرصه تجارت جهاني مي

 3طور كه در جدول  استفاده نموده و همان هاهم از اين فناوري
نوين در ايران بر  شود ارزش صادرات فناوري مشاهده مي

هاي جهاني رشد  اساس آمار منتشر شده در بانك داده
نوساناتي در روند  1اگرچه در شكل . داشته استگيري  چشم

شود، اما  ارزش صادراتي اين نوع فناوري در ايران مشاهده مي
داراي روند صعودي بوده است و  1376- 85  در كل، طي دوره

 98/155با رشد شديد به  1996ميليون دالر در سال  43/1از 
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ده طور كه مشاه همان. رسيده است 2005ميليون دالر در سال 
شود سهم ايران از صادرات فناوري برتر در جهان داراي  مي

باشد به طوري كه سهم خود را  يك روند صعودي و تندي مي
درصد افزايش  0069/0درصد به  0002/0در جهان از 

اما با اين وجود سهم آن در كل بسيار ناچيز است و . است داده
 هاي مناسب در اين بخش را گذاري لزوم توجه و سياست

ساختار نامناسب صادراتي ايران از قبيل . رساند مي
محصولي بودن صادرات، صادرات منابع تجديدنشدني از  تك

يكسو و كم بودن سهم صادرات فناوري نوين ايران در جهان 
  .كند از سوي ديگر مشكالتي است كه ايران را تهديد مي

  
 1996- 2005هاي  صادرات فناوري نوين در ايران طي سال )3جدول 

  ]و محاسبات محقق 8[
1996 1997 1998 1999 2000 

ارزش صادرات فناوري 
 23.73 37.95  8.26 1.86 1.43)ميليون دالر(نوين

سهم ايران از صادرات 
فناوري نوين در جهان 

)درصد(
0.00020.0002 0.0009 0.0034 0.0023

2001 2002 2003 2004 2005 
ارزش صادرات فناوري 

155.98 136.66 98.31 63.71 50.88)ميليون دالر(نوين

سهم ايران از صادرات 
فناوري نوين در جهان 

)درصد(
0.00610.0043 0.0069 * * 

هاي مركز آمار گمرگ جمهوري اسالمي ايران  هاي مربوط به اين دو سال بر اساس داده داده *
  .باشد نميباشد و قابل مقايسه و تعيين سهم ايران در جهان  مي
  
  تبيين مسئله و ارائه مدل پيشنهادي - 4

گردد و  ايجاد محيط رقابتي موجب رشد صادرات غيرنفتي مي
بر افزايش تقاضا و توان رقابت محصوالت  يگير تأثير چشم

اين امر خود منجر . داخلي در بازارهاي خارجي خواهد داشت
هاي توليدي  به توسعه توليد و استفاده از حداكثر ظرفيت

وري كل عوامل را به دنبال دارد و در  بهرهش گردد كه افزاي مي
هاي جديد افزايش يافته و متعاقباً  گذاري نتيجه حجم سرمايه

. دهد را گسترش ميبرتر هاي  وريااستفاده از ابداعات و فن
هاي اقتصادي دارد،  در شكل دادن به فعاليت فناورينقشي كه 

اختراعات . شود نظر گرفتههاي تجارت نيز در  بايستي در نظريه
هستند و چنانچه در توليد به كار  فناوريو اكتشافات منبع 

اصوالً الزمه . شود  گرفته شوند به سمت ابداع به كار گرفته مي
هاي مناسب  گيري يك بخش قوي در بلندمدت، سياست شكل

ها بدون شناسايي و تشخيص عوامل مؤثر  بوده و اين سياست
بر اين اساس، مسئله اساسي كه . ي گردندتواند عمل و مهم نمي

با اتكا به اين فرض كه رشد صادرات اين مطالعه در نظر دارد 
تواند منجر به افزايش توليد ناخالص  مي صنايع با فناوري برتر

و در نتيجه الملل  و افزايش قدرت رقابت در سطح بينملي 
شناسايي  ، پاسخي براي آن ارائه نمايد،رشد اقتصادي گردد

طرف (صنايع با فناوري برتر عوامل مؤثر بر عملكرد صادرات 
در بين كشورهاي صادركننده اين نوع صنايع ) عرضه صادرات

بر اين اساس، در اين . باشد مي 20051تا  1990هاي  طي سال
بندي از مطالعات تجربي ارائه شده در  بخش با الهام و جمع
م كلي و فر ]26و25، 21-23، 17، 6[ بخش دوم اين مقاله
 1صورت رابطه به  صنايع با فناوري برترساده تابع صادرات 

الزم به ذكر است كه در اين مطالعه سعي شده . شود ميبيان 
است با ارائه مدلي جامع، مجموعه كامل متغيرهاي مورد 
  . استفاده در هر يك از مطالعات مذكور مورد بررسي قرار گيرد

LBD)GDPG, OPEN,EXRATE,FDI,D,&f(RHTX = 1(  

تخمين تابع فوق، شكل تصريح شده آن با گرفتن  به منظور
برآورد  2، با استفاده از رابطه 1لگاريتم از طرفين رابطه 

شود كه در اين مدل تابع صادرات صنايع با فناوري برتر را  مي
  :توان بدين صورت بازنويسي نمود مي

ititititit

ititititititit

LNBDLNGDPGLNOPEN
LNEXRATELNFDIDLNRLNHTX

654

3210 &
ααα

αααα
+++

+++= 2(  

HTXit : ارزش صادرات صنايع با فناوري برتر است و به
  . شود عنوان متغير وابسته در نظر گرفته مي

R&Dit :گذاري در  دهنده ارزش سرمايه اين متغير نشان
تحقيق و توسعه كشورهاي مورد بررسي در اين مطالعه 

توان گفت كه نوآوري مزيت  در زمينه تجارت مي. باشد مي
واند موقعيت صادراتي يك كشور را ت كند و مي نسبي ايجاد مي

به وسيله ايجاد زمينه براي توليد محصول جديد و كاهش 
از اين رو از نقطه نظر . هزينه توليدات موجود ارتقاء دهد

رود كه فعاليت نوآوري بزرگتر به صادرات  تئوريك انتظار مي
هاي نوآوري منجر به ايجاد  زيرا فعاليت ،باالتر منجر شود

 هاي پايين توليد كاالها و خدمات با هزينه هاي جديد روش

                                                 
هاي مربوط به صادرات صنايع  الزم به ذكر است كه تا زمان تدوين اين مقاله آخرين داده -1

استفاده ] 8[در دسترس بوده است كه از سايت بانك جهاني  2005با فناوري برتر تنها تا سال 
  . شده است
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نسبت به رقباي  يو كشور را در موقعيت رقابتي بهتر شود مي
يافته  معرفي توليدات جديد و بهبود. دهد تجاري آن قرار مي

كند كه  هاي نوآوري، سود انحصاري فراهم مي ناشي از فعاليت
تغير با نقش اين م. تواند رابطه مبادله كشور را بهبود بخشد مي

  . رود توجه به ماهيت متغير وابسته بسيار مؤثر انتظار مي
FDIit : با توجه به كمبودهاي فراوان سرمايه انساني، رشد

هاي داخلي تاحدودي سخت و در  صادرات مبتني بر تالش
لذا . بعضي از كشورهاي در حال توسعه غيرممكن است

اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان سرريز 
. فناوري ساير كشورها، براي رشد صادرات آشكار است

سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي بسياري از كشورها 
هاي زيادي است كه عوامل مركزي تعيين كننده  بيانگر بخت

رشد صادرات يعني سرمايه انساني و سرمايه مادي و دانش را 
گذاري مستقيم خارجي باعث  سرمايه. بخشد وسعت و غنا مي

ود كه در كشور ميزبان شيوه توليد و مديريت ناشناخته ش مي
هاي مذكور در كنار  گذاري سرمايه. وارد و به كار گرفته شود

. دهند هاي فني و سازماني نيز ارائه مي هاي مالي، كمك كمك
يعني آنها دانش بسيار مهم و الزم براي رشد صادرات را به 

  .آورند داخل مي
EXRATEit: نرخ ارز مؤثر واقعي هريك از  اين متغير بيانگر
  .باشد كشورها مي

OPENit:  اين متغير درجه باز بودن اقتصاد يك كشور را نشان
  :گردد دهد كه بدين صورت محاسبه مي مي

it

itit
it GDP

portExportopen Im+
=   3(  

هرچه اين نسبت بزگتر باشد نشان از تبادالت بيشتر با بازار 
اند مجرايي براي تو ها مي خارج از كشور است كه اين كانال

تواند در  اين مبادالت مي. و فناوري باشد فناوريورود 
صادرات صنايع به طور عام و صادرات صنايع با فناوري برتر 

  . طور خاص مؤثر باشد به
GDPGit :عنوان  اين متغير رشد توليد ناخالص داخلي را به

رشد اقتصادي باال و پايدار، . گيرد رشد اقتصادي در نظر مي
  . صادرات باالتري را در پي خواهد داشت

:LBD  نمادي از شاخص آموزش در حين عمل و صادرات
يكي از داليلي كه به نقش آموزش در حين صادرات  .است

هاي ثابتي است كه در ارتباط با  توان بدان اشاره كرد هزينه مي
مثالً . به بازار صادرات اين نوع صنايع وجود داردورود 

استقرار يك شبكه توزيع در خارج و سازگار نمودن محصول 
آوري اطالعات به عنوان  با مقررات خارجيان و جمع

آيد كه با افزايش حجم  به حساب مي 1هاي مستغرق هزينه
هاي متوسط را به  صادرات اين نوع محصوالت، كاهش هزينه

و تغييرات حجم صادراتي را به دنبال خواهد دنبال دارد 
  :گردد اين متغير از طريق زير محاسبه مي. داشت

)/(max
)/(

)(
,,

,,
,

titii

titi
ti NEXP

NEXP
EXPLBD =  4(  

در رابطه فوق صادرات صنايع با فناوري برتر به صورت 
بر بيشترين سرانه صادرات فناوري  tدر زمان  iسرانه كشور 

گردد  م ميبرتر كشور مورد مطالعه در طي دوره بررسي تقسي
)N  تعداد كشورهاي مورد بررسي در زمانt باشد مي.( 

دهنده تابع لگاريتمي از اين متغيرها  در مدل نشان LNنماد 
الزم . دهد زمان را نشان مي tدهنده كشور و  نشان i. باشد مي

به ذكر است كه متغيرهاي قيمتي در اين مطالعه بر اساس 
تعديل شده  1990شاخص قيمت كشور آمريكا و به سال 

هاي مورد استفاده در منبع آماري مذكور  است، زيرا داده
به قيمت ) تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري مستقيم خارجي(

 . جاري دالر آمريكا بيان شده است

  
  نتايج تخمين  - 5

هاي مورد مطالعه در اين  با توجه به اينكه در تمام سال
درصد صادرات جهاني صنايع با فناوري  70پژوهش بيش از 

كشور برتر صورت پذيرفته است، لذا براي  10برتر توسط 
كشور مورد مطالعه در  50تر در اين پژوهش  بيان نتايج دقيق

رد نام كشورهاي مو(شود  اين پژوهش به دو دسته تقسيم مي
گروه اول را كشورهايي ). آمده است 1مطالعه در پيوست 

 1990-2005هاي  دهد كه حداقل يكبار طي سال تشكيل مي
كشور برتر صادر كننده صنايع با فناوري برتر در  10جزء 

تعداد كشورهاي اين گروه در مطالعه . اند سطح جهان بوده
گروه دوم مورد بررسي در اين . باشد كشور مي 12حاضر 

هاي مذكور  دهد كه طي سال كشور تشكيل مي 42طالعه را م

                                                 
1- Sunk Cost 
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اند و مابقي صادرات جهاني صنايع  كشور برتر نبوده 10جزء 
سهم اين كشورها در تمام . 1دهند با فناوري برتر را تشكيل مي

در نهايت . درصد بوده است 30هاي مورد مطالعه كمتر از  سال
باشد،  مي يك گروه مستقل كه حاصل اجتماع اين دو گروه

جهت بررسي عوامل مؤثر بر صادرات صنايع با فناوري برتر 
هاي موجود در بانك  با توجه به داده. در نظر گرفته شده است

هاي  هاي مربوط به سال تنها امكان استفاده از داده ]8[ جهاني
بر اين اساس به منظور ادغام . 2فراهم بود 2005تا  1990
از روش  مورد بررسي هايكشورزماني براي  هاي سري داده

  .است پانل ديتا استفاده شده
ها و عدم وجود تعادل ماتريس  داده  با توجه به محدوديت

براي   در تخمين Unbalanceكشورها و متغيرها، از روش 
پيش از برآورد مدل، . شود برآورد ضرايب مدل استفاده مي

ها،  الزم است ايستايي تمام متغيرهاي مورد استفاده در تخمين
مورد آزمون قرار گيرد، زيرا نامانايي متغيرها چه در مورد 

هاي تابلويي، باعث بروز  هاي سري زماني و چه داده داده
بر خالف آنچه در مورد . شود مشكل رگرسيون كاذب مي

هاي تابلويي  هاي سري زماني مرسوم است، در مورد داده داده
فولر و  -هاي ديكي توان براي آزمون ايستايي از آزمون نمي

ديكي فولر تعميم يافته بهره جست، بلكه الزم است به نحوي 
براي اين منظور، در اين . مانايي جمعي متغيرها آزمون شود

استفاده  Levin, Lin&Chu tو  Hardi Zهاي  مطالعه از آزمون
فرضيه . آمده است 4ها در جدول  نتايج اين آزمون. شود مي

بررسي . صفر هر دو آزمون، بيانگر ناايستايي متغيرها است
هاي محاسبه شده و احتمال پذيرش آنها نشان  مقادير آماره

صفر مبني بر ناايستايي متغيرها در هر سه   دهد كه فرضيه مي
وه كشورها و بر اساس هر دو آزمون در سطح اطمينان گر

  .شود درصد رد مي 90حداقل 

                                                 
شور برتر ك 10دو كشور از مجموع كشورهاي برتر صادركننده، جايگاه خود را در بين  -1

اند كه تعداد كشورهاي  و به گروه دوم پيوسته) ايتاليا و كانادا(اند  صادركننده از دست داده
كشور نيز جايگزين آنها در  2افزايش داده است و بالطبع  42كشور به  40گروه دوم را از 
 ضمناً ليست تفصيلي كشورها. دهند كشور گروه اول را تشكيل مي 12اند كه  گروه اول شده

 .در پيوست آمده است

هاي ديگر تنها براي برخي از كشورها آمار مربوط به صادرات صنايع با فناوري  براي سال -2
برتر آنها وجود داشته است كه اين موضوع باعث كاهش دامنه كشورهاي مورد بررسي 

مورد بررسي  1990-2005كشور و در مقاطع زماني  50بر اين اساس در اين مطالعه . شد مي
  . اند رار گرفتهق

هاي  هاي پانل ديتا نسبت به سري هاي مدل هرچند از مزيت
زماني كاهش احتمال همخطي بين متغيرهاي كاربردي در مدل 

باشد، اما با اين وجود براي حداكثر اطمينان به نتايج  مي
رهاي مستقل مرحله مرحله به تخميني در اين مطالعه، متغي

اند تا وجود همخطي احتمالي بين متغيرها  مدل وارد شده
با توجه به تغييرات ناگهاني ضرايب و (مشخص گردد 

كه در نهايت نتايج تخمين مدل نهايي ارائه شده ) R2تغييرات 
براي اجتناب از مشكل احتمالي واريانس ناهمساني نيز . است

يم يافته در پانل ديتا استفاده از روش حداقل مربعات تعم
  . ارائه شده است 4كه نتايج تخمين در جدول  ]31[شود  مي

مشاهده  4جدول  4 و 3، 2هاي  طور كه در ستون همان
بر روي صادرات ) logrd(شود، متغير تحقيق و توسعه  مي

. دار است صنايع با فناوري برتر داراي تأثيري مثبت و معني
كشور برتر صادركننده اين صنايع  10ضريب اين متغير براي 

و براي كل كشورهاي مورد  73/0ر كشورها ، براي ساي37/0
به عبارتي با يك . باشد مي 77/0بررسي در اين پژوهش 

درصد افزايش در اين متغير و در كشورهاي برتر صادركننده 
درصد  37/0اين محصول، صادرات صنايع با فناوري برتر آنها 

اين افزايش در دو گروه ديگر به ترتيب . يابد افزايش مي
دليل اختالف مقدار اين . باشد درصد مي 77/0درصد و 73/0
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  نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهاي مورد استفاده در مدل) 4جدول 

 مجموع كشورهاساير كشورهاكشور برتر10 نام متغير
Levin,Lin&Chu t  Hardi Z Levin,Lin&Chu t Hardi Z Levin,Lin&Chu t  Hardi Z  

HTX 
2.21-  

)0.00(  
8.27

)0.00(  
7.70-

)0.01(  
15.05 

)0.00(  
3.01-

)0.06(  
10.34 

)0.00(  

R&D 
6.88-  

)0.00(  
5.78

)0.00(  
4.83-

)0.00(  
10.63 

)0.00(  
4.58-

)0.00(  
9.83 

)0.00(  

FDI 
2.37-  

)0.00(  
1.36

)0.08(  
2.44-

)0.00(  
8.55 

)0.00(  
2.23-

)0.03(  
5.84 

)0.05(  

EXRATE
4.42-  

)0.00(  
5.17

)0.00(  
7.48-

)0.00(  
8.20 

)0.00(  
5.13-

)0.09(  
4.15 

)0.03(  

OPEN 
1.42-  

)0.08(  
9.30

)0.00(  
1.62-

)0.04(  
15.05 

)0.00(  
1.87-

)0.05(  
13.09 

)0.00(  

GDPG 
6.27-  

)0.00(  
2.55

)0.00(  
11.98-

)0.00(  
9.98 

)0.00(  
9.41-

)0.00(  
3.99 

)0.00(  

LBD 
1.88-  

)0.03(  
8.79

)0.00(  
6.98-

)0.00(  
13.90 

)0.00(  
5.01

)0.01(  
14.01 

)0.00(  

  
ضريب در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را 

كه انباشت تحقيق و توسعه در توان چنين بيان نمود  مي
كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته 

بر اين اساس، نرخ بازدهي نهايي اين متغير در . ناچيز است
در . كشورهاي توسعه نيافته نسبت به گروه ديگر بيشتر است

كليه متغيرها اعداد داخل پرانتز كه در زير ضرايب ارائه شده 
شود تأثير اين  گونه كه مشاهده مي همان. اشدب مي tاست آماره 

 99متغير در هر سه گروه كشورهاي مورد بررسي با احتمال 
اين نتيجه حاصل . باشد دار مي درصد از لحاظ آماري معني

، لي و زائو ]25[شده در اين مطالعه با مطالعات تجربي له 
، مونتوبيو ]17[، آن و ايگون ]6[سيوم  ، ]32[، لدسما]26[
و همچنين مطالعه داخلي  ]23[، برانجلم و تولين ]21[

مطابقت نتايج اين مطالعه . باشد هماهنگ مي ]33[ميرزابابازاده 
با مطالعات مذكور عالوه بر بيان نقطه قوت اين مطالعه، 

تواند اين نكته را نيز بيان كند كه متغير تحقيق و توسعه  مي
مبتني بر فناوري  ترين متغير تأثيرگذار بر صادرات صنايع اصلي

  . باشد برتر مي
) logfdi(گذاري مسقيم خارجي  با بررسي تأثير متغير سرمايه

توان به يكي ديگر از عوامل مؤثر بر  ميهاي مذكور  در ستون
اين ضريب نيز مانند  .پي برد صادرات صنايع با فناوري برتر

ضريب متغير تحقيق و توسعه در بين كشورهاي برتر 
با ساير كشورها متفاوت  صنايع با فناوري برترصادركننده 

ضريب اين متغير در كشورهاي برتر صادركننده اين . است
. باشد مي 03/0شوند تنها  محصول كه توسعه يافته تلقي مي

اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه 
افزايش يافته و در كل كشورهاي مورد بررسي نيز  11/0به 

تأثير . باشد مي 07/0گذاري مستقيم خارجي  سرمايهضريب 
در هر سه گروه از لحاظ  tهاي  اين متغير نيز با توجه به آماره

توان با  اين تفاوت را مي. شود دار محسوب مي آماري معني
چنين بيان كرد كه  ]23[توجه به مطالعه برانجلم و تولين 

 گذاريي كه در كشورهاي در حال توسعه صورت سرمايه
كارگيري و  گيرد، با اين هدف كه كشور ميزبان با به مي
گذار سعي در  برداري از مزيت نسبي كشورهاي سرمايه بهره

تواند بر روي صادرات آنها  خود دارد، مي فناوريپيشبرد 
ها در كشورهاي توسعه  گذاري اما اكثر سرمايه. تأثيرگذار باشد

جود كشور مو فناورييافته به منظور آگاهي و آشنايي با 
لذا طبيعي است كه در اين . باشد ميزبان و گرفتن بازار مي

گذاري مستقيم خارجي تأثير كمتري را بر  كشورها سرمايه
   .داشته باشد روي صادرات صنايع با فناوري برتر

تأثير متغير نرخ ارز مؤثر واقعي در كشورهاي توسعه يافته 
ميزان در  اين. نشان داده است 44/0خود را با ضريب مثبت 

و در كل كشورهاي مورد  65/0كشورهاي در حال توسعه به 
هر سه . افزايش يافته است 83/0بررسي در اين پژوهش به 

 95ضريب اين متغير نيز از لحاظ آماري با حداقل احتمال 
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تأثير مثبت نرخ ارز مؤثر . گردد دار محسوب مي درصد معني
 ]6[مطالعه سيوم توان در  واقعي در تابع عرضه صادرات را مي

 3طور كه در مقايسه اين ضريب در بين   همان. مشاهده نمود
شود، اين ضريب در كشورهاي صنعتي و  گروه مشاهده مي

اين اختالف از . توسعه يافته كمتر از دو گروه ديگر است
از آنجايي كه اقتصاد . شود ساختار اقتصادي كشورها ناشي مي

يك به اشتغال كامل كشورهاي توسعه يافته و صنعتي نزد
هاي پولي و ارزي تأثير كمتري بر عملكرد  است، لذا سياست
. طور خاص دارد طور عام و صادرات آنها به اقتصادي آنها به

اي نيست كه  گونه هاي آنها به عالوه بر آن از آنجا كه سياست
شاهد تغييرات قابل توجه در نرخ ارز مؤثر واقعي باشيم، لذا 

  .مذكور كمتر استاين ضريب در گروه 
متغير بعدي مورد بررسي در اين مطالعه درجه باز بودن 

از آنجا كه باز بودن اقتصاد از مجاري مختلفي بر . اقتصاد است
گروه بسيار  3صادرات آنها تأثيرگذار است، اين متغير در 

توان از ديد  مجاري مزبور را مي. پركشش ظاهر شده است
ق واردات كاالهاي واردات چنين بر شمرد كه از طري

به داخل كشور  فناوريپيشرفته، انتقال  فناورياي با  سرمايه
كه اثرات سرريز  از طرف ديگر به لحاظ اين. گيرد صورت مي

كشورهاي صنعتي، اقتصاد را به  فناوريمثبت ناشي از توسعه 
كند، اين امر  هاي بزرگ اقتصادي در توليد هدايت مي مقياس

به عبارتي يك . شود ر منجر ميبه توليد و صادرات بيشت
اقتصاد با درجه باالي باز بودن تجاري و همچنين رژيم 
تجاري با محدوديت پايين، همواره از قابليت بيشتري براي 

گيري شده از كشورهاي پيشرفته  جهت فناوريجذب 
عالوه بر اين باز بودن اقتصاد منجر به . ]33[برخوردار است 

گردد  اي از دنياي خارج مي واسطهاي و  تأمين كاالهاي سرمايه
كه اين خود رشد توليد و به تبع آن افزايش صادرات را منجر 

ضريب اين متغير براي كشورهاي برتر . ]34[شود  مي
صادركننده، كشورهاي در حال توسعه و مجموع كشورهاي 

باشد كه  مي 71/0و  04/1، 9/0مورد بررسي به ترتيب برابر 
درصد از لحاظ آماري مثبت و  99/0هر سه ضريب با احتمال 

  . شوند دار تلقي مي معني
Loggdpg الص داخلي متغيري است كه رشد ساليانه توليد ناخ
ضريب اين متغير تنها در  كه شود مشاهده مي. دهد را نشان مي

كشور برتر صادر كننده صنايع با فناوري برتر  10گروه 
و در دو گروه ديگر از لحاظ ) 04/0با ضريب (دار است  معني

نتايج در گروه اصلي مورد مطالعه . باشد دار نمي آماري معني
است كه  ]17[ليگون  مطابق با مطالعه آن و) كشور 50(

هرچند داراي تأثيري بر روي متغير وابسته است، اما از لحاظ 
شايد بتوان نوسانات رشد اقتصادي و . دار نيست آماري معني

هاي خالي و فراوان در اقتصاد كشورهاي در  همچنين ظرفيت
حال توسعه و كوچك بودن ارقام مطلق توليد ناخالص داخلي 

از  ،عالوهبه. ]35[ن پديده بيان كرد در آن كشورها را دليل اي
كشور برتر صادركننده  10در گروه كشورهايي كه جزء آنجا كه

اند، سهم صنايع با فناوري برتر از صادرات صنعتي  قرار نگرفته
كشور برتر  10و همچنين توليد ناخالص داخلي نسبت به 

تأثير ) توليد ناخالص داخلي(لذا رشد اقتصادي  ،1كمتر است
  . برتر ندارد فناوريداري بر صادرات صنايع با   معني

براي بررسي تأثير تجارب ناشي از تجارت و يا به عبارتي 
گردد و تأثير  وارد مدل مي loglbdآموزش در حين عمل متغير 

 5در جدول  اين متغير بر روي صادرات صنايع با فناوري برتر
تغير شود اين م طور كه مشاهده مي همان. قابل مشاهده است

دار بر روي صادرات صنايع با  داراي تأثيري مثبت و معني
اين ضريب براي كشورهاي توسعه يافته . است فناوري برتر

، و براي گروه ديگر كشورهاي مورد بررسي در اين 07/0
دهد،  گونه كه نتايج نيز نشان مي همان. باشد مي 05/0پژوهش 

 2نسبت به كشورهاي برتر صادركننده   اين ضريب در گروه
دهد كه  نتيجه مذكور نشان مي. گروه ديگر بزرگتر است

آيد كه باعث موفقيت در  تجاربي ناشي از اين عمل بدست مي
عالوه بر آن ورود به بازار . گردد تجارت و صادرات بيشتر مي

المللي در اين حوزه، آن كشور را در جذب دانش و  بين
ط با ساير آگاهي و بدست آوردن نوآوري از طريق ارتبا

  .كند كشورها ياري مي
، Cross sectionدر قسمت  5عالوه بر موارد مذكور جدول 

  دهد و تعداد كشورهاي مورد بررسي را در هر گروه نشان مي
  عوامل مؤثر بر صادرات صنايع مبتني بر فناوري برتر) 5جدول 

Total 
Other 

Countrise 
10 

Highest 
Dependent 

Variable Loghte 

0.77*** 0.73*** 0.37 *** logrd 

                                                 
1- WDI, 2009 



  صادرات صنايع مبتني بر فناوري برتر و عوامل مؤثر بر آن
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(14.87) (10.88) (5.00)  
0.07*** 0.11*** 0.03*** logfdi 
(2.21) (3.01) (2.03)  
0.83*** 0.65*** 0.42*** logexrate 
(2.71) (2.10) (1.96)  
0.71*** 1.04*** 0.90*** logopen 
(3.75) (5.08) (5.28)  
-0.01 -0.05 0.04*** loggdpg 

(-0.44) (-1.21) (4.43)  
0.05*** 0.05*** 0.07*** lpglbd 
(15.40) (8.35) (4.01)  

50 42 12 Cross section 
282 228 82 Total pool 

b i 250.21 292.60 127.57 F 
   Weighted 

S i i 0.84 0.88 0.91 R2 
1.94 1.82 1.88 DW 

   Unweighted 
S i i 0.84 0.80 0.80 R2 

1.85 1.69 1.72 DW 
  درصد 1داري  سطح معني ***

  
در زير آن نيز تعداد كل مشاهدات و آمارهاي موجود را در 

دهد كه  نيز نشان مي Fآماره . 1هر گروه بيان گرديده است
گونه  همان. باشد دار مي كليت رگرسيون از لحاظ آماري معني

براي افزايش اطمينان ضرايب كه قبالً نيز بدان اشاره گرديد 
تخمين ناشي از عدم نقض فروش كالسيك در اقتصادسنجي، 
از روش حداقل مربعات تعميم يافته در تخمين استفاده 

بر اين اساس، نتايج ارائه شده در خصوص اطمينان . است شده
از صحت تخمين به دو صورت آماره هاي وزن داده شده و 

در هر روش . شده است بدون وزن در انتهاي جدول ارائه
نشان از ضريب تعيين مدل و ميزان  R2هاي  آماره

دهندگي ميزان تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي  توضيح
نشان از  2دوربين واتسون  باشد و در نهايت آماره مستقل مي

  .عدم وجود واريانس ناهمساني در مدل است، ارائه شده است
  پيشنهادات - 6

محصولي و ايجاد تنوع در اقالم صادرات  تكرهايي از اقتصاد 
هاي صنعتي و همچنين  طور اخص صادرات فرآورده به

هاي عام  صادرات كاال مبتني بر فناوري برتر از ضرورت

                                                 
1- Total Pool Observation 
2- DW 

هاي جديد  بر اساس تئوري. كشورهاي در حال توسعه است
پذيري و توسعه  المل، افزايش قدرت رقابت تجارت بين

بر . شرفت فني و صنعتي استصادرات هر كشور متكي به پي
اي  ها اصوالً تحقيق و توسعه از جايگاه ويژه اساس اين تئوري

 تحقيق و توسعهچرا كه  .در عملكرد صادرات برخوردار است
ترين عوامل ايجاد تنوع در توليد و باال بردن  يكي از مهم

متغير  .كيفيت توليدات و به دنبال آن افزايش صادرات است
سازد و  ود را در داخل صنايع نمايان ميتحقيق و توسعه خ

گردد كه  مي فناوريباعث تفكيك صنايع به سطوح مختلف 
در زمينه  .باشد ها مي صنايع با فناوري برتر يكي از آن گروه

كند و  توان گفت كه نوآوري مزيت نسبي ايجاد مي تجارت مي
وسيله ايجاد زمينه   تواند موقعيت صادراتي يك كشور را به مي
ي توليد محصول جديد و كاهش هزينه توليدات موجود برا

رود كه  رو از نقطه نظر تئوريكي انتظار مي از اين. ارتقاء دهد
زيرا  ،فعاليت نوآوري بزرگتر به صادرات باالتر منجر شود

هاي جديد توليد  هاي نوآوري منجر به ايجاد روش فعاليت
را در  و كشور شود مي هاي پايين كاالها و خدمات با هزينه

 .دهد موقعيت رقابتي بهتر نسبت به رقباي تجاري آن قرار مي
پژوهش حاضر با بررسي عوامل مؤثر بر صادرات صنايع با 
فناوري برتر و تأثير اين عوامل بر صادرات صنايع مذكور، 

  :دهد پيشنهادات ذيل را ارائه مي
توسـعه بـا     و  تحقيـق  سترش همكاري در زمينـه گترويج و  •

هـاي آموزشـي داخلـي،     موسسـات و سـازمان   هـا،  دانشگاه
و اسـتفاده از   برتـر المللي مرتبط با فنـاوري   اي و بين منطقه
 هاي تحقيقي آنها يافته

 و ضـمانتي  هـاي تجـاري   تعيين و ارائه تسهيالت و مشوق •
گـذاري خـارجي در حـوزه     منظـور جـذب سـرمايه    قوي به

  صنايع با فناوري برتر
و قيمت تمـام  امل حركت به سمت اصالح قيمت نسبي عو •

  شده نسبي صادرات اين نوع صنايع 
انتخاب صحيح شركاي تجـاري مناسـب بـه نيـت جـذب       •

  الملل و ارتباط بيشتر با بازار بين فناوري
المللي توليـد، توزيـع و صـدور     شناسايي استانداردهاي بين •

  صنايع با فناوري برترمحصوالت مبتني بر 
ع بـا فنـاوري   صناياخذ تجارب كشورهاي پيشرو در زمينه  •

در ارتباط با مكانيسم صـادرات محصـوالت    خصوصاً برتر
 آن صنعت
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هاي آموزشـي   ايجاد يك برنامه منسجم و سازماندهي طرح •
ــر  صــادرات  ــاوري برت ــا فن ــنايي  صــنايع ب ــه منظــور آش ب

هـاي   هاي شناسايي نيازمنـدي  صادركنندگان و تجار با شيوه
  برتركنندگان محصوالت صنايع مبتني بر فناوري  مصرف
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كشور برتر صادركننده اين  10هاي دوره مورد بررسي در اين مقاله جزء  از سال
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معرفي كشورهاي مورد مطالعه در اين پژوهش سهم صنايع با فناوري برتر را از 
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