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مؤثر بر صادرات كاالهاي مبتني بر فناوری حائز اهميت است .اين مقاله از يك مدل پانل

ديتا و اطالعات  51كشور درحالتوسعه و توسعهيافته در دوره زماني  1996-2008استفاده
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مقدمه
ايران بهواسطه منابع عظيم و خدادادي نفت و گاز خود همواره در زمره اقتصادهاي

تكمحصولي و مبتني بر درآمدهاي نفتي طبقهبندي ميشود .با اين حال ،ايجاد ظرفيتهاي
جدید برای توسعه صادرات غيرنفتي ــ بهويژه در سالهاي اخير ــ همواره جزو راهبردهاي

بلندمدت اقتصادي كشور ــ بهويژه برنامههاي توسعه پنجساله سوم ،چهارم و پنجم ــ
محسوب میشود.

هرچند ميزان صادرات غيرنفتي ايران هنگام اجراي برنامههاي اول ،دوم و سوم توسعه

اقتصادي كمتر از رقمهاي پيشبينيشده بوده است ،اما روند صادرات غيرنفتي كشور در

سالهاي اخير ،بيانگر ارتقاي سطح صادرات و تحقق ارقام پيشبينيشده اين بخش در برنامه

كمي است .در اين راستا در چند سال گذشته كمتر به توسعه كيفي
چهارم توسعه از نظر ّ
صادرات توجه شده است ،در حاليكه كشورهاي مختلف درصدد كاهش صادرات مواد

خام ،اوليه و مبتني بر منابع بوده و صادرات كاالهاي با منشاء فناوری ــ آن هم فناوری باال

1

ــ را افزایش دادهاند؛ بهطوريكه براساس آمارهاي منتشرشده ،صادرات کاالهای ابتدایی در
ميان ساير صادرات كااليي (حتي با منشاء فناوری) در جهان كمترين ميزان رشد را داشته
است (صادرات كاالهاي ابتدایی در سال  2010نسبت به سال  1990فقط  3/51برابر شده
است) و بیشترین رشد صادرات به کاالهای با فناوری باال اختصاص دارد .ارزش صادرات

كاالهاي مبتني بر فناوری پايين ،متوسط و باال در سال  2010نسبت به  1990به ترتيب ،3/65
 3/81و  5/48برابر شده است .مقایسه این اطالعات با رشد صادرات جهانی در دوره 1990

تا  4/4( 2010برابر) نشان میدهد فقط کاالهای با فناوری باال نسبت به رشد صادرات جهانی

رشد بیشتری داشتهاند .2در سند چشمانداز  20ساله كشور ،بهخوبي به مسأله توسعه كيفي
محصوالت توليدي و صادراتي كشور توجه شده و قرار است سهم صادرات كاالهاي با

فناوری باال در صادرات غيرنفتي كشور ارتقا يابد .از اینرو ،بررسي عوامل تأثيرگذار بر
 .1بنا بر تعريف سازمان ملل متحد ،محصوالتي كه در گروه فناوري و مهارت باال قرا ميگيرند كه بر حسب كدهاي
سه رقمي طبقهبندي  SITCويرايش سوم ،كدهاي  511تا  522 ،516تا  531 ،525تا  541 ،533و  551 ،542تا ،554
 572 ،562تا  581 ،579تا  591 ،583تا  761 ،759 ،752 ،751 ،598تا  776 ،764تا  871 ،792تا  874و  881تا 885
باشند .در اين مقاله نيز منظور از محصوالت با فناوري باال ،اين محصوالت است.
 .2وليبيگي ،حسن ()1391؛ ص .78
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صادرات كاالهاي با فناوری باال اهميت بسیاری دارد.

 .1مبانی نظری و مطالعات انجام شده
تکنولوژی بهعنوان يك عامل مهم ،نقش ويژهای در الگوهای تجاری کشورهای پيشرفته

صنعتی بازی میکند .اما سؤال اين است كه چرا تکنولوژی در کشورهای درحالتوسعه
اهميت دارد .براساس اکثر نظريات استاندارد تجارت ،فعاليت تکنولوژيکی هيچ نقشی در

مزيت نسبی کشورهای درحالتوسعه نداشته و عوامل اصلی مؤثر ،همان مواهب خدادادی
نظير نيروي كار ،سرمايه و منابع طبيعي بهعنوان عوامل توليدند.1

در نظريه هكشر ـ اوهلين ( )O-Hفناوري و مهارت جايگاهي ندارند .توابع توليد براي

همه كشورها يكسان در نظر گرفته ميشود .در اين نظريه فرض بر اين است كه بنگاهها

بهطور خودكار تكنولوژي متناسب با هزينه عوامل توليد (سرمايه ـ كار) را انتخاب کرده

و با انتخاب گزينه صحيح ،از تكنولوژيهاي مؤثر و بهروز بهره ميبرند .هنگامیكه نيروي

كار همگن در نظر گرفته ميشود ،كاربران تكنولوژي بهطور خودكار به سطوح بهترين
عملكرد ،دست مييابند .عدم كارايي زماني اتفاق ميافتاد كه دولت برای تغيير قيمت عوامل
يا جلوگيري از تجارت آزاد مداخله کند .در نظريات جديد هكشر ـ اوهلين مهارت بهعنوان

عامل سوم شناخته شده 2و همچنان به بازارهاي كاراي تكنولوژي اعتقاد دارد و اين مسأله
بدون هزينه و خودكار انجام میشود.

براساس مقاله وود 3در سال  ،1994سرمايه بايد تحرك كامل داشته باشد و با توجه به دو

فاكتور ثابت مهارت و منابع طبيعي ،مزيت نسبي ایجاد کند و تكنولوژي بهعنوان يك عامل

در ميان كشورهاي داراي سرمايه باقي بماند.4

ي هستند (چرخه محصول و تكنولوژيهاي جديد)
حتي نظرياتي كه بر پايه تكنولوژ 

توجه خود را به كشورهاي توسعهيافته متمركز کردهاند و از آموزش فناوری در كشورهاي

درحالتوسعه غافل شدهاند .اينگونه نظريات مزيت نسبي را وابسته به تكنولوژي و
1. Fagerberg. J. (1996).
2. Kessing, D.B. (1966).
3. Wood.

 .4وليبيگي ،حسن ( ،)1391ص .21
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خالقيت ميدانند و از اینرو كشورهاي درحالتوسعه دنبالهرو ،واردكنندگان نوآوريها و

استفادهكنندگان بيچون و چراي تكنولوژي كشورهاي توسعهيافتهاند.

نظرات متعددي درباره عوامل مؤثر بر صادرات در مقاالت و گزارشها ديده ميشود

که به دو دسته تقسیم میشوند .برخي اقتصاددانان عوامل قيمتي نظير نرخ ارز ،سياستهاي
پولي و قيمتها را در صادرات مؤثر ميدانند .این عده بر اين باورند كه متغيرهاي قيمتي

میتوانند عوامل غيرقيمتي نظير رقابتپذيري ،كيفيت و بهرهوري را برآورده سازند .درواقع
این اقتصاددانان متغیرهای قیمتی را حالل مشکالت دانسته و معتقدند متغیرهای قیمتی در
افزایش صادرات مؤثرند .برخي ديگر از اقتصاددانان عوامل غیرقیمتی نظیر رقابتپذیری،

پیشرفتهای فنی ،کیفیت ،سازمان مدیریت کار ،تولید و بهرهوری را در توسعه صادرات
مؤثر میدانند .به اعتقاد این گروه ،متغیرهای قیمتی نقشی در توسعه صادرات ندارند .دسته
سوم هردو عوامل قیمتی و غیرقیمتی را مؤثر میدانند.1

تحقیقات اخیر در مطالعات مرتبط با سطح بنگاه ،برای توضیح چرایی توانایی بنگاهها

در ایجاد عملکرد صادراتی مناسب برای صنایع با فناوری ،به دو دسته عامل اشاره میکنند.

یک دسته بر عوامل داخلی بنگاهها ــ نظیر مدیریت فناوری و استراتژی ــ متمرکز میشود

و دسته دوم بر عوامل خارجی نظیر سیاستهاي دولت ،منابع انسانی و طبیعی قابل دسترس

و شرایط اقتصادی متمرکز است .دسته دوم مطالعات به زیرساختهای کافی ،نیروی انسانی
با مهارت باال ،خدمات و کارکنان حامی ،شرایط تقاضای داخلی و ورود سرمایهگذاری
مستقيم خارجي ( 2)FDIاشاره داشته و آنها را جزء عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع با فناوری

باال میدانند (دسته اخیر برگرفته از مدل الماس پورتر است.)3

سرمايهگذاري مستقيم خارجي و تحقيق و توسعه ( ،4)R&Dنقش تعيينكنندهاي در

افزايش صادرات با فناوري باالي يك كشور (بهویژه كشور درحالتوسعهای كه از كمبود

منابع مالي رنج ميبرد) دارند .بهطوركلي فناوري یا محصول تحقيق و توسعه است و يا

آن چيزي است كه انتظار میرود براساس آن ،يك محصول يا فن جديد توليد محصول،
1. Sharma (2003); p.440.
2. Foreign Direct Investment (FDI).
3. Seyoum (2005).
4. Research & Development (R&D).
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ابداع شود و از طريق آن ،صاحب فناوري جديد به توليد محصوالت مزيتدار دست

مييابد .با اين حال ،فناوري از طريق يكسري مجاري میان كشورهاي جهان انتشار مييابد
و كشورهایي كه خالق فناوريهاي جديد نبودند ،تا حدودي از اين فناوريها براي خلق

محصوالت مزيتدار بهره میگیرند .1از آنجا که تجارت و  ،FDIهردو موجب سرريز
دانش ميشوند ،محصوالت و خدماتي كه متضمن فناوري خارجي است ،در دسترس قرار

گرفته و در عين حال ،فناوري و انواع دانشي را فراهم میسازد كه ممكن است دور از

دسترس بوده و يا کسب آنها بسيار هزينهبر باشد .2جذب  FDIاز طريق حضور شركتهاي

فراملي و چندمليتي در كشورهاي درحالتوسعه ،بهعنوان مسير اصلي دستيابي به فناوري

خارجي براي اين كشورها در نظر گرفته ميشود .دانش شرکتهای خارجي مذكور از
طريق سازوكارهاي مخصوصی به شرح ذيل به شعبات آنها انتقال یافته و ممكن است به
كشور ميزبان نيز رخنه کند .اين اتفاق ،اثر سرريز 3از طريق  FDIنامیده ميشود.

سواي آنكه بنگاههاي محلي مورد رقابت شعبات شرکتهای فراملی قرار ميگيرند

(پيوند افقي )4و بهرهوري آنان از طريق رقابت افزايش مييابد ،ممكن است بنگاههاي

محلي فناوريهاي معرفيشده توسط شرکتهای فراملی را از راه تقليد (شامل تقليد رفتار
صادراتي و مديريتي ،و مهندسي معكوس) كسب کنند (اثر تظاهري .)5شعبات شرکتهای

فراملی از نيروي كار محلي استفاده کرده و ضمن اشتغالزايي ناشی از منافع  ،FDIممكن
است كارگران ماهر از بنگاههاي خارجي مقيم در كشور ميزبان به بنگاه محلي بازگشته و

درنهايت ،بنگاههاي محلي با شعبات شرکتهای فراملی از طریق عرضه كاال و مواد اوليه

و واسطهاي به شرکتهای چندمليتي و تقاضاي كاالي نهايي از آنها با هم همکاری کنند.
اين پيوند (پيوند عمودي ،)6با خود همكاري و حمايت فني شعبات شرکتهای فراملی از

 .1براي مثال ،در سال  ،1990كشورهاي عضو  90 ،OECDدر صد از كل مخارج  R&Dدنيا را به خود اختصاص دادند
( )Coe and et al, 1997, p. 134و در طي دهه 1980بيشترين استخدام مهندسين در كشورهاي اياالت متحده ،ژاپن،
آلمان و انگلستان صورت گرفته است ( ،)Eaton and Kortum, 1999, p. 540اما منافع حاصل از  ،R&Dنظير توليد
محصوالت با فناوري باال و روشهاي جديد توليد ،بسيار ناهمگونتر نسبت به مخارج  R&Dدر جهان توزيع شده
است؛ لذا گفته ميشود كه فناوري به صورت بينالمللي انتشار مييابد.
2. Helpman, 1997, p.5
3. Spillover
4. Horizontal Linkage
5. Demonstration Effect
6. Vertical Linkage
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عرضهكنندگان و خريداران محلي را نیزبههمراه آورده و گذرگاه مهمي براي انتقال فناوري

به بنگاههاي محلي محسوب میشود.1

تحقيق و توسعه يكي از عوامل مهم توسعه توليد و صادرات محصوالت با فناوري باال

است و بنگاههاي حامل  ،FDIدر عمليات تحقيق و توسعه كشور ميزبان كمك میكنند.
تولید با چرخهای از ابتکار آغاز شده ،رشد یافته ،رشد آن کاهش و در آخر رو به زوال

میرود .بنگاههاي توليدي ــ اعم از اينكه بنگاههاي داخلي با خارجيان در توليد محصوالت

با فناوري باال مشاركت داشته باشند يا نه ــ در مرحله خاصی از چرخه زندگي ،ابتدا دست

به ابداعی میزند كه حاصل  R&Dاست .2با اين حال حتي كيفيت و روشهاي توليد يك

محصول با فناوري باال كه به دوره پيري و زوال وارد میشود ،میتواند با انجام  R&Dاز
سوي صاحب توليد محصول ،ارتقا یافته و محصول دوباره به چرخ ه جديدي از چرخه
زندگي وارد شود.

بهطورکلی مطالعات گوناگونی با اهداف خاص به عوامل تأثیرگذار بر صادرات صنایع

با فناوری باال در جهان متمرکز شده که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.

سیوم )2004( 3در مطالعهای تحت عنوان «نقش عوامل مؤثر بر صادرات صنایع با فناوری

باال» عوامل تأثیرگذار بر صادرات با فناوری باال را در  60کشور جهان (که بخش عمدهای از
صادرات این بخش توسط آنها صورت میگیرد) بررسی کرده است .وی با استفاده از مدل

اقتصادسنجی ،تأثیر متغیرهای نرخ ارز ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تعداد دانشمندان،
تکنسینها و امکانات زیرساختی بر صادرات کاالهای با فناوری باال را در دوره -2002

 1997بررسی کرده و نتیجه میگیرد بهجز نرخ ارز ،بقیه متغیرها تأثیر معناداری بر صادرات
کاالهای با فناوری باال داشتهاند.

ليو و زو )2008( 4اثرات سرمايهگذاري خارجي ،فراگيري ،ادغام شركتها و تجارت

بر نوآوري در صنايع با فناوری باال در چين را بررسي کردند .اين بررسي با استفاده از

تحليل دادههاي پنل انجام شده و نشان ميدهد فعاليتهاي تحقيق و توسعه خارجي از طريق
1. Moosa (2002); pp. 87- 8.

 .2نقش  R&Dدر توليد و صادرت محصوالت با فناوري باال ،قابل توضيح با «نظريه چرخه محصول» است .براي شرح
بيشتر نظريه چرخه زندگي محصول ن.ك.Vernon; 1966 .
3. Seyoum (2004).
4. Liu & Zou (2008).
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شركتهاي فراملي بر عملكرد نوآوري شركتهاي داخلي تأثیر معناداری دارد.

آن و ایگان )2004( 1در مطالعهای با عنوان «محتوای فناوری صادراتی ،یادگیری حین

عمل و تخصصگرایی در تجارت خارجی» ،درصدد پاسخگويي به اين سؤال بودند كه
کشورها با تجربیات بهدستآمده در فرآیند تولید و صادرات ،در کدام دسته از کاالهای با

فناوری پایین و یا باال تخصص دارند .همچنین ،این مطالعه با استفاده از اقتصادسنجی برای

 127کشور در دوره  1970-1997نشان میدهد یادگیری حین عمل در رشد و توسعه صنایع
با فناوری باال مؤثر است.

برانرجلم و تولین )2006( 2در مطالعهای تجربی با عنوان «آیا کشورها میتوانند با استفاده

از هزینههای تحقیق و توسعه و صادرات کاالهای با فناوری باال مزیت نسبی خلق کنند؟» به

این موضوع پرداختهاند که اوالً آيا هزینههای تحقیق و توسعه تأثیری بر صادرات کاالهای
با فناوری باال دارد یا خیر و ثانیاً چگونه این عوامل موجب خلق مزیت نسبی برای کشورها
میشود .این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی برای  19کشور عضو  OECDو در دوره

 ،1981-1999تأثیر متغیرهای اندازه اقتصاد ،سرمایه سرانه نیروی کار (تولید ناخالص داخلی
سرانه بهعنوان پراکسی) ،هزینههای بخش عمومی ،ارزش تولیدات صنایع با فناوری متوسط،

سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،هزینههای آموزشی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی

و روند را بر صادرات صنایع با فناوری باال بررسی کرده است.

ليو و بوك )2006( 3در مطالعهاي عملكرد نوآوري و كانالهاي سرريز فناوری بينالمللي

بر صنايع با فناوری باال در چين را بررسي کردهاند .بر اساس نتايج اين مطالعه ،يادگيري

حين عمل در تجارت خارجي موجب ارتقای نوآوري در صنايع اين كشور شده است .اين

بررسي براساس تحليل پنل ديتا بررسي شده است.

له 4در سال  1987در مقالهای با نام «نقش هزینههای تحقیق و توسعه در تجارت صنایع با

فناوری باال :یک تحلیل تجربی» به این نتیجه رسیده است که هزینههای تحقیق و توسعه بر
توسعه صادرات صنایع با فناوری باال در کانادا تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1. An,G, M & F.Iyigun (2004).
2. Braunerhjelm & Thulin (2006).
3. Liu & Buck (2006).
4. Le (1987).
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ماميونس )1997( 1در مطالعهاي با عنوان «سرريزهاي سرمايهگذاري عمومي تحقيق و

توسعه بر صنايع با فناوری باال» ،اثرات كوتاهمدت اين متغير بر ساختار هزينه شش صنعت
پيشرفته اياالت متحده امریکا را با استفاده از مدل توليد پويا بررسي کرده است .براساس

نتايج اين تحقيق ،افزايش در سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه در صنايع منتخب ،موجب
افزايش بهرهوري ،افزايش توليد و كاهش هزينههاي توليد میشود.

براساس مطالعات زاو و لی )1997( 2در با عنوان «تحقیق و توسعه و صادرات :یک تحلیل

تجربی از بنگاههای تولیدی چین» نشان دادند که در کشور چین ارتباطی قوی و معنادار میان
صادرات با فناوری باال و هزینههای تحقیق و توسعه وجود دارد.

محمد واعظ ،سيدكميل طيبي و عبداهلل قنبري )1386( 3در مطالعهای با عنوان «نقش

هزينههاي تحقيق و توسعه در ارزش افزوده صنايع با فناوري باال» نشان دادند كه هزينههاي

تحقيق و توسعه نقش بسيار مهمي در افزايش ارزش افزوده این صنايع داشته است .در اين

تحقيق از روش پنل ديتا براي دوره  1367-85استفاده شده است.

در مطالعه ديگري كه توسط نادر مهرگان ،محمدرضا دهقانپور و بابك دهموبد

4

( )1390با عنوان «صادرات صنايع مبتني بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن» ارائه شده
است ،با استفاده از پنل ديتا به عوامل مؤثر بر صادرات اين صنايع در سالهای 1990-2005

پرداخته شده است .براساس نتايج اين مطالعه ،متغيرهاي تحقيق و توسعه ،FDI ،نرخ ارز
مؤثر واقعي ،درجه باز بودن اقتصاد و تجارب ناشي از تجارت در هر گروه كشورها ،تأثير

مثبت و معناداری بر صادرات با فناوری باال داشته و رشد اقتصادي فقط در گروه كشورهاي
توسعهيافته اثر معناداری بر صادرات اين صنايع داشته است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد ( ،5)2001در مطالعهاي نشان داد كه عالوه بر رشد سريع

صادرات محصوالت با فناوري باال در جهان ،صادرات اين محصوالت بر رشد كشورهاي

صادرهكننده آن نیز تأثير مثبت گذاشته است .همين نتيجه را آزمت گاني ( 6)2009نيز
1. Mamuneas (1997).
2. Zhao & Li (1997).

 .3واعظ ،طيبي و قنبري (.)1386
 .4مهرگان ،دهقانپور و دهموبد (.)1390

5. UNDP (2001).
6. Azmat Gani (2009).
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بهدست آورده است .واضح است که بر اثر رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه ،مقدار

منابع در دسترس براي انجام  R&Dو آموزش نيروي ماهر ،مقدار پسانداز و در نتيجه
سرمايهگذاري در واحدهاي توليدي و زيرساختها افزايش یافته و ثروتمندتر شدن مردم

نيز منابع مالي دولت را براي سرمايهگذاري در حيطههایي (نظير هزينهها براي بهبود سهولت
كسبوكار ،زيرساختها و تحقيق و توسعه دولتي) افزایش میدهد كه به توسعه صادرات

ختم شود .براساس نظريات اقتصادي ،بزرگ شدن اقتصاد به تعبيري توسعه منحني امكانات

توليد است و اين گسترش منحني امكانات توليد ميتواند تجارت را افزایش دهد .از سوي
ديگر ،افزايش سطح مهارت و همچنین افزایش افراد ماهر و مخارج  R&Dموجب افزايش
جذب  FDIشده و به دنبال آن ،صادرات محصوالت با فناوري باال نیز افزايش مییابد.1

 .2صادرات محصوالت با فناوري باال در ايران
ايران در سالهاي  1379تا  ،1390پيشرفت چشمگيري در صادرات محصوالت با

فناوری باال داشته است؛ اما اين رشد مطابق ظرفيتهاي صادراتي كشور ــ بهويژه از سال

 1385به بعد ــ نبوده است .صادرات محصوالت با فناوری باالي ايران در سال  1379حدود
 15/9ميليون دالر بوده كه در سال  1384به  156/2ميليون دالر رسيده و در سال  1385با
جهش  2/7برابري به  426/2ميليون دالر بالغ گشته است .از اين سال به بعد ،رشد آن ُكند
شده و در سال  1389به سطح  607ميليون دالر رسيد .در سال  1390بهدليل محدوديتهاي

نقل و انتقال پول ،صادرات محصوالت با فناوری باالي كشور به  550ميليون دالر كاهش

يافت .رشد ساالنه صادرات اين گروه از كاالها از سال  1385تا  1390بهطور متوسط 5/7

درصد بود .اين ميزان صادرات ،تنها  2/9درصد صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل ميدهد.2
در سال  2010صادرات جهاني كاالهاي با فناوری باال ،بالغ بر  2495ميليارد دالر بوده

كه  6/3درصد نسبت به سال قبل رشد نشان ميدهد .سهم ايران از صادرات جهاني در سال
 .1براساس بررسي مهدي رضائي ( ،)1389كشورهایي كه دانشآموختگان دبيرستاني و دانشگاهي بیشتری دارند و
همچنین سهم  R&Dآنها از  GDPباالتر است FDI ،بيشتري جذب ميكنند .همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه
معموالً  FDIبه حوزههاي توليد محصوالت با فناوري باالي كشورهایي وارد میشود كه خود  R&Dانجام داده و
تعداد افراد باسوادشان زیاد است.
 .2وليبيگي ،حسن ()1391؛ ص .79
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 2010تنها  0/024درصد است .از سوي ديگر ،نزديك به  65درصد صادرات محصوالت با
فناوري باالي كشور در زمينه محصوالت شيميائي ــ آنهم فقط چند قلم ــ است؛ درحاليكه
به محض ايجاد مشكل در اين محصوالت ،صادرات كشور آسيب خواهد دید.1

 .3برآورد مدل و تحلیل نتایج
1ـ .3طراحی مدل
چارچوب نظری عوامل مؤثر بر گسترش و توسعه صنایع با فناوری باال را میتوان تا حد

زیادی به مدل رقابتمندی ملل پورتر مرتبط دانست .پورتر در مدل خود ،برای توضیح اینکه

چرا کشورها میتوانند در صنایع پیشرفته و صنای ِع درگیر با بهرهوری باال رقابتکنند ،یک
مفهوم وسیع از رقابتمندی را توضیح میدهد .بر این اساس ،سه متغی ِر زیرساختهای فناورانه
کشورها ،شرایط بازار داخلی و ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان میتواند

بر توسعه صنایع با فناوری باال مؤثر باشد .زیرساختهای فناورانه یک کشور نقش مهمی در

خلق و پایداری مزیت رقابتی در صنایع با فناوری باال بازی میکند .زیرساختهای فناورانه

شامل توسعه علمی کشور و منابع فناورانه به منظور حمایت از صنایع مبتنی بر فناوری است.

رقابتمندی بهندرت نتیجه یک عامل واحد است؛ درواقع ميتوان گفت موفقيت بنگاهها در

بازارهاي بينالمللي به مزيتهاي چندگانه آنها وابسته است .عملکرد تجارت خارجی صنایع
ت در
با فناوری باال ارتباط مستحکمی با سطح مخارج تحقیق و توسعه یک کشور دارد .رقاب 
صنایع با فناوری باال بدون دسترسی به دانشمندان و مهندسان با مهارتهای باال برای خلق و

پایداری فعالیتهای نوآورانه تصورکردنی نیست .عامل زیرساختهای فناورانه شامل دو متغیر
مخارج کل سرانه تحقیق و توسعه و تعداد مهندسان درگیر در تحقیق و توسعه است.

با توجه به توضيحات باال ،شکل و تابع عرضه صادرات کاالهای با فناوری باال بهصورت

زیر بیان میشود:

)HiTechEx=F(R&D,FDI,REXR,G, Open,LBD

شکل تبعی این رابطه با در نظر گرفتن تمام متغیرهای تأثیرگذار بهصورت زیر است:
 .1همان منبع.

لاب یروانف اب عیانص تارداص رب رثؤم لماوع

71

HiTechEx= α. R&Dβ. FDIγ. REXRδ. Gθ. Openλ. LBDκ

در رابطه باال  HiTechExنشاندهنده ارزش صادرات كاالهاي با فناوري باال است دومين

متغير توضيحي هزينههاي تحقيق و توسعه ( )R&Dمحسوب میشود .براساس نظريات

اقتصادي ،خروجي فعاليتهاي تحقيق و توسعه در بنگاههاي توليدي ،در قالب نوآوري در
محصول و يا بازار ظاهر ميشود .نوآوريهاي ايجادشده موجب خلق مزيت رقابتي براي
بنگاههاي توليدي شده و قدرت رقابت در بازار را افزايش ميدهد .بنابراین ،انتظار ميرود
گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه موجب ارائه محصوالت قابل رقابت در بازار داخلي

و خارجي شده و فروش محصوالت در بازار داخلي را در مقايسه با رقباي وارداتي افزايش
داده و بر صادرات نیز بیفزاید .در اینجا هزینه تحقیق و توسعه بهصورت سهم از تولید

ناخالص داخلی بهکار رفته است.

سرمايهگذاري مستقيم خارجي ( )FDIسومين متغير مؤثر بر صادرات كاالهاي با فناوري باال

است .امروزه بسياري از كشورهاي جهان با بهرهگيري از مزايای سرمايهگذاري مستقيم خارجي

و عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري ،تمايل شديدي به جذب سرمايههاي خارجي

دارند .سرمايه در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی ــ بهويژه نظريات كالسيكها ــ

بهعنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی بيان ميشود .از نظر كالسيكها ،سرمايهگذاري

و در نتیجه رشد فقط از سرمایههای داخلی تأمین نمیشود؛ بلكه كشورها بهدليل کمبود
سرمایههاي داخلي به جذب سرمایههای خارجی روي ميآورند .اين نوع سرمايهگذاريها

موجبات ورود فناوريهاي جديد به كشور ميزبان و بهرهگيري از مديريتهاي خارجي ،ورود

به شبكه توليد جهاني و ...و به دنبال آن ،گسترش صادرات را مهیا میکند .بنابراین ،انتظار
ميرود تأثیر اين متغير بر صادرات كاالهاي با فناوري باال نیز مثبت باشد.

نرخ ارز واقعي مؤثر ( )REXRمتغير ديگري است كه بر صادرات كاالهاي با فناوري باال

مؤثر است .صادرات محصوالت با فناوري باال همچون صادرات ساير محصوالت ،از نرخ ارز

حقيقي متأثر شده و انتظار میرود صادرات اينگونه محصوالت با افزايش نرخ ارز حقيقي
افزايش يابد .با افزايش نرخ ارز حقيقي ،سرمايهگذاري در واحدهاي توليدي محصوالت با

فناوري باال براي سرمايهگذاران ــ از جمله سرمايهگذاران خارجي ــ سودمند ميشود.

رشد اقتصادي ( ،)Gمتغير بعدي توضيحي است .وجود رشد اقتصادي باالتر و مستمر و
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پايدار موجب بهبود توليد و به دنبال آن ،رشد صادرات ميشود.

درجه باز بودن اقتصاد ( )OPENيكي ديگر از متغيرهاي توضيحي است كه درجه

تعامالت كشور مربوطه با دنياي خارج را نشان ميدهد .سهم تجارت از توليد ناخالص

داخلي يكي از روشهاي اندازهگيري ميزان تعامالت دوطرفه است .باال بودن اين سهم،

فضاي رقابتي كشور مزبور را بين توليدكننده داخلي و خارجي براي دسترسي به بازار نشان
ِ
عامل تسهيلكننده صادرات كاالهاي با فناوري باال است.
ميدهد و اين خود

شاخص آموزش ضمن خدمت ( )LBDآخرين متغير توضيحي است .آموزش ضمن خدمت

از طريق افزایش بهرهوري نيروي كار و كاهش قيمت تمامشده محصوالت و افزایش قدرت

رقابتي بنگاهها و در نهایت افزايش صادرات موجب كاهش هزينهها خواهد شد .بنابراین ،انتظار
ميرود اين متغير تأثير مثبتي بر صادرات كاالهاي با فناوري باال داشته باشد .براساس مطالعات
آن و ایگان ،براي اندازهگيري اين متغير از نسبت صادرات سرانه كاالهاي با فناوري باال كشور

 iدر زمان  tبه بيشترين صادرات سرانه با فناوري باال كشورهاي مورد مطالعه استفاده ميشود.

با لگاریتمگیری از رابطه باال ،شکل نهائی تابع صادرات کاالهای با فناوری باال به

صورت زیر خواهد بود:

lHiTechExit=α+βlR&Dit+γlFDIit+δlREXRit+θlGir+λlOpenit+κlLBDit

در عبارت فوق t ،و  iبهترتیب نشاندهنده زمان و مقاطع (کشورها) هستند .در اینجا

 HiTechExصادرات کاالهای با فناوری باال به قیمت ثابت سال  2000است که بهصورت
لگاریتمی در مدل وارد شده است .متغیرهای مستقل مدل نیز بهترتیب از سمت چپ ،لگاریتم

هزینه تحقیق و توسعه به  ،GDPلگاریتم  FDIورودی به قیمت ثابت سال  ،2000لگاریتم
نرخ ارز واقعی مؤثر ،لگاریتم نرخ رشد واقعي اقتصاد ،لگاریتم باز بودن اقتصاد و لگاریتم

آموزش ضمن خدمت میباشند.
2ـ .3دادهها

دادههاي استفادهشده از بانك اطالعاتي بانك جهاني (شاخصهاي توسعه جهاني) براي

دوره  1990-2010استخراج شده و متغيرهاي اسمي با شاخص قیمت مصرفكننده امریکا واقعي
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شدهاند (در تخمین مدل ،صادرت کاالهای با فناوری باال و  FDIورودی با شاخص قیمت
مصرفکننده ( )CPIامریکا به قیمت ثابت سال  2000تبدیل شدهاند) .متغیرهای باز بودن

اقتصاد و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به  GDPنیز در واقع تقسیم دو متغیر جاری است که
حقیقی کردن متغیرهای تشکیلدهنده آنها ،تأثیری در نتیجه نخواهد داشت (متغيرهای نرخ

ارز حقیقی مؤثر و رشد واقعي اقتصادي نيز نياز به حقيقي كردن نداشتند) .البته اطالعاتی

درباره برخي دادهها در دوره زماني مذكور وجود نداشت و سعي شد مدل براي دورهاي

برآورد شود كه دادههایش موجود بود.

براي انتخاب كشورها نيز نخست كليه كشورهاي داراي صادرات كاالهاي با فناوري باال

احصاء ( 74كشور) و سپس ساير متغيرها براي اين كشورها از سايت بانك جهاني استخراج

شدهاند .با توجه به متغیرهای پیشگفته برای مدل و استخراج دادههایشان ،درنهایت دوره
زماني برآورد مدل ،يك دوره  13ساله ( )1996-2008بوده و دادهها براي  51کشور (در
پیوست نام کشورها آورده شده است) موجود بودهاند .در مرحله او ِل تخمین مدل ،به مانائی

متغیرها پرداخته میشود .جدول ( ،)1مانائی متغیرها را نشان میدهد.
جدول 1ـ مانائی متغیرها
متغیر

ریشه واحد مشترک

ریشه واحد برای منفردها

آزمونها

لین ،لوین و چا

صادرات کاالهای با فناوری باال

0/0000

0/0378

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

0/0000

0/0378

درجه باز بودن اقتصاد

0/0000

0/0134

تحقیق و توسعه

0/0000

0/2589

آموزش ضمن خدمت

0/0004

0/0455

رشد اقتصادی

0/0004

0/0004

1

2

ایم ،پسران و شین

در جدول فوق ،از دو نوع ریشه واحد مشترک و ریشه واحد برای منفردها ،فقط
1. 1. Levin, Lin & Chu
2. Im, Pesaran and Shin W-stat
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آزمونهای «لین ،لوین و چا» و «ایم ،پسران و شین» آورده شده است .متغیرها در سطح و
بدون روند مورد آزمون ریشه واحد قرار گرفتهاند .جدول ( )1بیانگر آن است که برای

متغیر لگاریتم آموزش ضمن خدمت ،فرض وجود ریشه واحد در این متغیر رد نمیشود.
هرچند برای برخی از متغیرهای دیگر نیز برخی از آزمونها نشاندهنده وجود ریشه واحد،
هم ريشه واحد مشترك و هم ريشه واحد براي منفردها است .آزمون ریشه واحد برای

تفاضل اول تمام متغیرها ،نشان از رد فرض وجود ریشه واحد دارد .اما آزمون همگرائی

نشان میدهد حداقل سه بردار همگرائی میان متغیرها در سطح و بدون روند زمانی وجود

دارد؛ بنابرین ،علیرغم نامانائی برخی متغیرها (که برخی از آزمونها نشان از آن دارند)

روابط بلندمدتی میان متغیرها وجود دارد.

از آنجا که با مقاطع و سری زمانی متغیرها مواجهیم ،روش تخمین تابع صادرات

کاالهای با فناوری باال یک روش پنل دیتا است .آزمون نشان میدهد که از بین تخمین
با عرض از مبداء مشترک 1و اثرات ثابت ،2تخمین با روش اثرات ثابت مناسب است .در

حقیقت براساس این آزمون ،بهتر است مدل بهصورت عرض از مبداء غیرمشترک برآورد

شود (اعم از اثرات ثابت یا اثرات تصادفی:)3

( RRSS − URSS ) / ( N − 1) HO
~ FN −1, NT − N − K
) URSS / ( NT − N − K

= Fo

در معادله فوق T،N ،و  Kبهترتیب تعداد مقاطع (تعداد کشورها) ،سری زمانی بهکاررفته

و تعداد رگسورها (یا تعداد متغیرهای مستقل) است .نتیجه  )50,606( Fمقدار  457/8است

و میتوان قضاوت کرد که فرض صفر مبنی بر عرض از مبداء مشترک رد میشود .آزمون
هاسمن نیز نشان میدهد اثرات ثابت بر اثرات تصادفی ارجعیت دارد .یعنی فرض صفر
(اثرات تصادفی) در برابر فرضیه یک (اثرات ثابت) رد میشود:

χ2(6)=119/9

در جدول ( ،)2برآورد تابع صادرات کاالهای با فناوری باال از دو طریق اثرات ثابت و
1. Pool.
2. Fixed Effect.
3. Random Effect.
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اثرات تصادفی آمده است:
جدول 2ـ نتایج تخمین تابع صادرات کاالهای با فناوری باال
به روشهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی
متغیر

اثرات تصادفی

اثرات ثابت
ضریب

آماره

t

ضریب

آماره

عرض از مبداء

17/25

33/15

17/98

29/34

LFDI

0/03

3/20

0/05

4/49

LREXR

0/38

5/19

0/33

3/73

LOpen

0/60

9/18

0/46

5/93

LR&D

0/17

5/36

0/15

4/31

LLBD

0/94

64/15

0/94

57/62

LG

0/01

3/41

0/01

3/29

R2 adj.=0/997

t

R2 adj.=0/92

3ـ .3تفسیر مدل
براساس نتایج جدول ( ،)2برای هردوی اثرات ثابت و تصادفی ،ضرایب با معنا و عالئم

آنها مبتنی بر نظریات اقتصادی است .همچنین یادگیری در حین کار در میان متغیرهای
اثرگذار بر صادرات کاالهای با فناوری باال ،بیشترین اثر مثبت را بر صادرات اینگونه

کاالها دارد .در تخمین تابع با اثرات ثابت ،هر  1درصد افزایش در یادرگیری در حین انجام
کار ،تقریباً  1درصد ( 0/94درصد) به صادرات کاالهای با فناوری باال اضافه میکند .باز

بودن اقتصاد نیز اثرات زیادی در بین سایر متغیرها بر صادرات کاالهای با فناوری باال دارد.

کشش صادرات کاالهای با فناوری باال نسبت به باز بودن اقتصاد ،در اثرات ثابت و اثرات

تصادفی ،بهترتیب  0/6و  0/46درصد است .جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز اثرات
مثبتی بر صادرات کاالهای با فناوری باال دارد .بهطور متوسط هر  1درصد افزایش در جذب

 ،FDIمنجر به  0/03درصد افزایش در صادرات کاالهای با فناوری باال در تخمین مدل در
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حالت اثرات ثابت میشود و این شاخص در حاالت اثرات تصادفی ،مقدار  0/05درصد
است .نرخ ارز حقیقی مؤثر نیز مطابق انتظار تأثیر مثبتی بر صادرات محصوالت با فناوری باال

دارد .طبق نظریات اقتصادی ،افزایش نرخ ارز حقیقی مؤثر موجب افزایش صادرات میشود.
در اینجا افزایش  1درصد در نرخ ارز حقیقی مؤثر ،بهطور متوسط بین  0/3تا  0/4درصد
افزایش در صادرات کاالهای با فناوری باال میشود.

نتایج نشاندهنده ضریب تعیین تعدیلشده بزرگ در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفی

است؛ هرچند در حالت اثرات ثابت ،این ضریب بزرگتر بوده و مقدار تقریبی آن 99

درصد است .یعنی تغییرات متغیرهای توضيحي بهکاررفته در مدل ،تقریباً بیش از  99درصد

تغییرات صادرات کاالهای با فناوری باال را توضیح میدهد.

 .4وضعیت تحقیق ،توسعه و سرمایهگذاری در ایران
از میان عوامل تأثیرگذار بر صادرات کاالهای با فناوری باال ،تحقیق و توسعه و

سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور مستقیم تولید و صادرات این گروه محصوالت را
متأثر میسازد .در ادامه وضعیت این متغیرها در ایران با جزئیات بیشتری بررسی میشود.

1ـ .4تحقیق و توسعه
بررسيها نشان ميدهد عليرغم اهميت تحقيق و توسعه در توسعه و گسترش صنايع

با فناوري باال ،فقط بخش اندکی از منابع كشور صرف تحقيق و توسعه ميشود .در سال

 2008سهم هزينه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي كشور 0/79 ،درصد است 1كه
با متوسط جهاني آن (بيش از  2درصد) فاصله زيادي دارد .پيشبيني میشود در افق 1404

سهم مذكور باید به  3درصد برسد تا هدف توسعه صادرات صنايع با فناوري باال تحقق يابد.
اطالعات منتشره از سوي مركز آمار ايران نشان ميدهد در سال  ،1380سهم هزينه

تحقيق و توسعه از درآمد صنايع با فناوري باالي كشور ،تنها  1/2درصد بوده و اين نسبت
در سال 1387به  0/5درصد كاهش يافته است .رقم مذكور براي بنگاههاي بزرگ صنعتي

 .1براي اطالعات بيشتر رجوع شود به .WDI, 2011
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دنيا بالغ بر  5درصد است .1پايين بودن سهم هزینههای تحقيق و توسعه ،مؤيد اين نكته
است كه بنگاهها چندان تمایلی به تالشهاي نوآورانه و ايجاد ظرفيت انتقال فناوري جديد
كمي و كيفي توليدات صنعتي ندارند و این اقدام آنها به عدم
بهعنوان محركي در رشد ّ
ارائه محصوالت و خدمات جدید توسط آنها و کاهش قدرت رقابتی در بازارهای داخلی

و خارجی منجر میشود.

2ـ .4سرمایهگذاری مستقيم خارجي
علت عدم جذابيت سرمايهگذاري ،ماهيت پروژههاي پرخطر و هزينهبر است .سرمايهگذاران

ترجيح ميدهند در پروژههايي سرمايهگذاري كنند که از سود آيندهشان مطمئن باشند .بنابراین،
اينگونه پروژهها باید در مراحل اوليه توليد توسط دولت پشتيباني و حمايت شوند .بدون

حمايت و پشتيباني دولتها و فراهم نبودن بسترهاي الزم ،بخش خصوصي براي سرمايهگذاري

در اين عرصه پا پيش نخواهد گذاشت .سرمايهگذاري مستقيم خارجي ضمن تأمین مالي
پروژهها ،فناوري توليد كاالها و مديريت خارجي را نيز تقويت ميكند.

براساس بانك اطالعات آنكتاد ،2جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران

در سالهاي  2000-2010از  194ميليون دالر در سال  2000به  3617ميليون دالر در سال

 2010افزايش يافته كه حدود  20درصد نسبت به سال  2009افزايش یافته است .در سال
 2010حجم کل جريان ورودي سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در جهان  1243ميليارد
دالر بوده كه سهم ايران از اين رقم 0/29 ،درصد است.

سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنايع با فناوري باالي ايران (نظير صنایع الکتریکی،

الکترونیکی و ساخت لوازم خانگی و صنایع ابزار پزشکی ،اپتیکی و ابزار دقيق) در سطح

ناچيزي قرار دارد که براساس اطالعات مركز آمار ،اين سهم از كل تنها  0/08درصد است.3
به نظر ميرسد فضاي كسبوكار كشور و بسترهاي الزم براي سرمايهگذاري در اين صنايع
هنوز به اندازه كافي از طرف دولت فراهم نشده تا سرمايهها به اين سمت هدايت شوند.

تجربه كشورهاي موفق در جذب سرمايهگذاري خارجي نشان ميدهد كه فضاي باز

 .1وليبيگي ،حسن (.)1391
 .3وليبيگي ،حسن (.)1391

2. UNCTAD, Foreign Direct Investment Database (2010).
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اقتصادي ،آزادي ورود و خروج سرمايه ،ثبات در سياستهاي اقتصادي ،فضاي كسبوكار
مساعد ،دسترسي به منابع مالي بهصورت رقابتي ،شفافيت قوانين و مقررات كشور ،ريسك

سرمايهگذاري پايين ،ثبات نرخ ارز و نظام مالياتي مناسب از جمله عوامل تعيينكننده جذب
سرمايهگذاري خارجي است.

جمعبندی و مالحظات
بررسي عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت با فناوري باال در ميان  51كشور با روش پنل

ديتا گوياي آن است كه عوامل رشد اقتصادي ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،يادگيري
حين كار ،مخارج تحقيق و توسعه ،درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقيقي مؤثر ،بر
صادرات محصوالت با فناوري باال تأثير مثبت و معناداری دارند.

عملكرد ايران درمورد دو متغیر سرمايهگذاري مستقيم خارجي و تحقيق و توسعه (دو

متغيري كه صنايع با فناوری باال را مستقيماً تحتتأثير قرار ميدهند) نشان ميدهد تنها 0/08

درصد سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذبشده به ايران ،در صنايع با فناوری باال رخ داده
و در شاخص هزينه تحقيق و توسعه ،شركتها فقط  0/5درصد از درآمد خود را صرف

تحقيق و توسعه كردهاند.

با توجه به اين نکته كه تحقيق و توسعه يكي از اركان اصلي توسعه فناوري است ،براي

تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشمانداز  1404در زمينه سهم هزينه تحقيق و توسعه در
توليد ناخالص داخلي ( 3درصد) ،وجود يك برنامه راهبردي توسعه فعاليتهاي تحقيق و

توسعه الزم و ضروري است .در اين برنامه ،دولت بايد ضمن تدوين بسته حمايتي ،برنامهاي
ميانمدت و بلندمدت براي اين بخش طراحي کند .در مراحل اوليه ،نقش دولت بهعنوان

حامي ،حياتي است؛ زيرا بخش خصوصي چندان تمايلي براي ورود ندارد مگر بسترهاي

الزم فراهم شود .در اين بسته مواردي نظير معافيت مالياتي براي بنگاهها (حداقل براي ده
سال) ،تسريع روند واردات ماشينآالت و در نظر گرفتن تعرفه صفر براي آنها ،تأمین مالي
هزينههاي تحقيق و توسعه در زمينههاي صنعت و معدن (كه زمينههاي فعاليت برحسب

اولويتهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با تأیید وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تأیید شده باشد) باید در نظر گرفته شود .از اقدام ديگر دولت ميتوان به اعطاي وامهاي
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کمبهره و كمكهاي بالعوض تا سقف معيني براي بنگاههای فعال در عرصه تحقيق و

توسعه ،حمايت از ايجاد مراكز مشارهاي ،مهندسي و مديريتي براي كمك به بنگاهها در
توسعه و تداوم فعاليتهاي تحقيق و توسعه و ايجاد هماهنگي میان سياستهاي آموزشي،
صنعتي و تحقيقاتي كشور اشاره کرد.

درمورد سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،بهبود فضاي كسبوكار و رقابتي كشور چه

از بُعد محيط كالن اقتصادي (بهبود شاخصهاي كالن اقتصادي نظير كاهش تورم ،تعامل

بيشتر با دنياي خارج و )...و چه از بُعد محيط خُ رد (باال بردن كارايي نهادهاي درگير در

فضاي كسبوكار ،حذف فرآیندهاي غيرضروري و كاهش هزينههاي ناشي از بروكراسي
اداري فرآیندها) براي سرازير شدن سرمايههاي خارجي الزم و ضروري است .همچنين،

قوانين ایران در جذب  FDIيكي از مشكالت اصلي کشور در اينباره است .قوانين مربوطه

در قالب تسهيالت و معافيتها براي جذب  FDIدر حوزه توليد و صادرت محصوالت

با فناوري باال تدابير ويژهاي بهكار نبرده است .الزم است قوانين مربوط به جذب FDI

بهگونهاي تغيير كند تا  FDIدر فعاليتهایي كه مد نظر برنامههاي توسعهاي كشور است

ــ نظير فعاليتهاي با فناوري باال ــ جذب شود.
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پیوست 1ـ کشورهای برآورد مدل
افریقای جنوبی
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