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چکیده
کشورهای متکی به صادرات نفت از جمله اولویت های سیاست گذاری  توسعه صادرات غیرنفتی در 

جهت نیل به توسعه متوازن است. اما، دستیابی به این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت های مختلف 

که توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات از مهم ترین آنها به شمار می رود. در این راستا، تحقیق  است 

کشورهای  بازار  بر سهم  ارتباطات  و  فناوری اطالعات  توسعه  تأثیر شاخص های  نمود  حاضر سعی 

عضو اوپک از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به منظور دست یابی 

گشتاورهای تعمیم یافته برآورد  به این هدف، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش 
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بازار  سهم  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  مهارت  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره مورد مطالعه مثبت و معنادار بوده است. 

کنترل شامل تولید سرانه و نرخ ارز واقعی بر سهم بازار صادرات غیرنفتی  همچنین، تأثیر متغیرهای 

مثبت و معنادار بوده است. 
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مقدمه 

تعیین قیمت و تقاضای نفت به صورت برونزا1 در بازارهای جهانی سبب می شود تا بروز هرگونه 
صادرکننده  کشورهای  اقتصاد  به  دولت  بودجه  طریق  از  متغیر  دو  این  در  بی ثباتی  و  نوسان 
نفت منتقل شده و آن را دچار دوره های رکود و تورم شدید نماید و آثار پر دامنه ای را بر ساختار 
کشورها برجای گذارد2. همچنین، درآمدهای  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی این 
تغییر  کار،  فرهنگ  تغییر  مانند  کانال هایی  از  نفت،  صادرات  به  متکی  کشورهای  در  نفتی3 
سیاست ها، تغییر نوع تولید، ایجاد وابستگی به بخش استخراج منابع، افزایش نرخ ارز و افزایش 
کشورهای  واردات بر رشد اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. مضافًا، این درآمدها در 
اقتصاد  در  دولت  جایگاه  تقویت  کانال  از  قانون،  کمیت  حا عدم  و  ضعیف  نهادی  کیفیت  با 
و فساد  و بخش دولتی منجر شده  اقتصادی  فعاالن  بین  در  رانت جویانه  ایجاد فرصت های  به 
تولید نفت دارای عوارض زیست محیطی  که  این  گسترش می دهد. در نهایت  را  و بی عدالتی 
ویه آن  که تولید و صادرات بی ر است و  عالوه بر آن، در زمره انرژی های تجدیدناپذیر قرار دارد 
سبب محرومیت نسل های آتی از این موهبت خدادادی می گردد4. بنابراین، برنامه ریزی جهت 
برای  نوین  ابداع شیوه های  نیز  و  باال  افزوده  ارزش  با  متنوع،  کاالهای جدید،  تولید و صادرات 
بازارهای  در  نفت  کشورهای صادرکننده  نسبی5  مزیت  کسب  به  کاالهای سنتی می تواند  تولید 
به  وابستگی  مخرب  اثرات  از  آنها،  برای  انحصاری  موقعیت  ایجاد  با  و  نماید  کمک  جهانی 
برخوردار  این موهبت  از  را  بیشتری  و نسل های  کند  اقتصاد جلوگیری  بر  تولید و صادرات نفت 
وی  پیش  ر راهبردهای  مهم ترین  از  یکی  غیرنفتی6  صادرات  توسعه  اساس،  این  بر  گرداند. 

ود7.  کشورهای نفتی جهت نیل به توسعه متوازن به شمار می ر

1. Exogenous

کپور، 1384. 2. محنت فر و خا
3. Oil Revenues

4. آهنگری و همکاران، 1394.
5. Comparative Advantage
6. Development of Non-oil export 

7. شاه آبادی و ثمری، 1395.
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از سویی، در عصر موسوم به انفجار اطالعات1، نقش توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات2 
وابط  ر بسط  و  تجاری  جدید  فرصت های  ایجاد  و  مکانی  و  زمانی  محدودیت های  رفع  در 
تبادل  هزینه  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  زیرا،   .4 است3،  تعیین کننده  بسیار  سابق  تجاری 
خرید  جدید  الگوهای  ارائه  با  و  کاهش  ملی  مرزهای  ورای  در  را  اطالعات  و  خدمات  کاال، 
رشد  مضافًا،  است6،5.  ساخته  متحول  را  فروشندگان  و  خریداران  بین  سنتی  وابط  ر فروش،  و 
ود  ور فرایند  و  ممکن  را  کم  بسیار  هزینه  با  تبلیغات  و  ارتباطات  جستجو،  امکان  اینترنت  سریع 
نموده  توجهی  شایان  کمک  کشورها  تجاری  وابط  ر توسعه  به  و  تسهیل  را  جدید  بازارهای  به 

است8،7.
توسعه   راه کارهای  از  یکی  به عنوان  می تواند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  بنابراین، 
گیرد. در این راستا، تحقیق حاضر  کشورهای صادرکننده نفت مدنظر قرار  صادرات غیرنفتی در 
کشورهای  بازار  را بر سهم  ارتباطات  تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطالعات و  تا  سعی نمود 

عضو اوپک9 از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. 
اهمیت  و  غیرنفتی  صادرات  درباره  ابتدا  که  شده  ساماندهی  چنین  حاضر  مطالعه  ادامه،  در 
و ساز و کار  تعریف  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مفهوم  آمده است. سپس،  میان  به  آن سخن 
کشورها از صادرات غیرنفتی تببین شده است. در ادامه، پیشینه مطالعات  تأثیر آن بر سهم بازار 
تحقیق  مدل  آن گاه،  است.  گردیده  کر  ذ تحقیق  جنبه  نوآوری  و  مرور  موضوع  با  مرتبط  تجربی 
در  است.  شده  برآورد  تعمیم یافته  گشتاورهای  وش  ر به  پایان  در  و  معرفی  آن  متغیرهای  ارائه، 
گرفته و بر اساس جمع بندی به عمل  انتها، نتایج حاصل از این برآورد، مورد بحث و بررسی قرار 

آمده چند توصیه سیاستی پیشنهاد شده است. 

1. The Era of Explosion of Information
2. Information and Communication Technology 
3. AL-Ghamdi & Saleem.
4. Porter, (2001).
5. Khan, (2016).
6. Nijssen et al, (1999).
7. Meltzer, (2015).
8. Evans & King, (1999).

کشورهای  کارتل بین المللی نفتی متشکل از  کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک )OPEC(، یک  9. سازمان 
کویت، لیبی، نیجریه و ونزوئال است. کوادور، الجزایر، امارات متحده عربی، ایران، عراق، عربستان سعودی، قطر،  آنگوال، ا
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1. ادبیات موضوع 

به  در اصطالح  اما،  است.  دیگر  جای  به  جایی  از  کاال  ارسال  معنای  به  لغت  صادرات در 
ارز، طال،  کاال، خدمات،  دریافت  ازای  در  کشور  گمرکی یک  قلمرو  از  و خدمات  کاال  خروج 
نمایشگاه،  در  شرکت  یا  و  تکمیل  تعمیر،  بالعوض،  کمک های  به منظور  یا  و  بدهی   تسویه 
بهینه  تخصیص  را  خود  منابع  تا  می دهد  امکان  کشورها  به  صادرات  می شود.  گفته  صادرات 
و خدمات  کاالها  داخلی،  برای مصرف  تولید  به  منابع  همان  با تخصیص  مقایسه  در  و  نمایند 

کنند.  دریافت  بیشتری 
کشورهای درحال توسعه -خاصه  به لحاظ تجربی، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات1 در برخی 
موتور  و  ارز  تأمین  منبع  یک  به عنوان  را  صادرات  اهمیت  آسیا-،  شرق  جنوب  کشورهای 
تخصیص  و  کارایی  بر  مطلوب  تأثیر  با  و  ساخته  نمایان  پیش  از  بیش  اقتصادی  رشد  محرکه 
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  فناورانه،  تغییرات  ایجاد  مقیاس،  از  ناشی  صرفه های  افزایش  منابع، 
توسعه  اثر  در  اقتصادی شده است2.  توسعه  و  رشد  وند  ر در  تسریع  کل عوامل موجب  بهره وری 
کشف های جدیدی در مدیریت، فناوری  کشورها به  صادرات، تشکیالت تجاری و اقتصادی 
اقتصادی  رشد  منبع  به  نیز  قبلی  شده  گرفته  نادیده  فرصت های  و  آمده   نائل  تولید  شیوه های  و 
جنوب  کشورهای  در  صادرات  توسعه  از  ناشی  بزرگ  دستاوردهای  این  البته،  می شود3.  تبدیل 
کاالهای صادراتی و صادرات مبتنی بر فناوری های برتر و با ارزش  شرق آسیا را می توان به تنوع 

افزوده باالی آنها نسبت داد4.
که  کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( قرار دارند  کشورهای عضو سازمان  در نقطه مقابل، 
بخش اعظم صادرات آنها را نفت و مشتقات نفتی تشکیل می دهد و به علت درآمدهای فراوان 
ارز به صورت تصنعی و  بازار، نرخ  به  از آن  ارز حاصل  ویه  تزریق بی ر و  از صادرات نفت  ناشی 
کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدات  که از مجرای  کمتر از نرخ تعادلی تعیین می شود  در مبلغی 
نوسان  همچنین،  است5.  انجامیده  غیرنفتی  صادرات  کاهش  به  جهانی  بازارهای  در  داخلی 

1. Export Development Strategy
2. Munir & Javed, (2018).

3. آذربایجانی و همکاران، 1390.
4. Matadeen, (2011).

)Dutch Disease( 5. بیماری هلندی
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و  شده  دولت  ارزی  درآمدهای  در  نااطمینانی  ایجاد  موجب  نفت  تقاضای  و  قیمت  در  زیاد 
جهت  دولت  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  که  نموده  مواجه  قطعیت  عدم  با  را  دولت  مخارج 
درآمدهای  منفی  تأثیر  کانال های  دیگر  از  است.  نموده  مشکل  را  اقتصادی  رشد  به  دستیابی 
توسعه  و  آموزش  امر  به  توجه  عدم  نفت،  صادرکننده  توسعه  درحال  کشورهای  اقتصاد  بر  نفتی 
آتی  درآمدهای  از  مرئی تر  نفت  صادرات  از  حاصل  آنی  درآمدهای  زیرا،  است.  انسانی  منابع 

حاصل از سرمایه گذاری در آموزش و توسعه منابع انسانی است1.
و  باال  افزوده  ارزش  با  خدمات  و  کاالها  صادرات  توسعه  و  صادرات  متنوع سازی  بنابراین، 
ضرورت های  از  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  عام  ضرورت های  از  برتر  فناوری های  بر  مبتنی 
و  مستمر  اقتصادی  رشد  به  نیل  جهت  نفت  صادرکننده  توسعه  درحال  کشورهای  در  خاص 
نیز موثر باشد. زیرا،  آنها در صادرات نفتی  که حتی می تواند در استحکام موضع  باثبات است 
به  تا  باشند  ملزم  که  آنها نیست  برای  ارزی  کسب درآمدهای  تنها مجرای  نفتی دیگر  صادرات 

کثری آنها تن دهند.  منظور حفظ مشتریان به تأمین خواسته های حدا
کار و مواد اولیه به عنوان عوامل تولید  کالسیک از سرمایه، نیروی  از سوی دیگر، در اقتصاد 
افزوده  به جمع عوامل مذکور  و ماشین آالت  انقالب صنعتی، مدیریت  یاد شده است. در عصر 
در  البته  که  شده  یاد  تولید  رشد  اصلی  عامل  به عنوان  اطالعات  از  اخیر  دهه  دو  در  اما،  شد. 
کاربرد آن مستلزم توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات است. فناوری  حکم ماده اولیه است و 
مجموعه ای  شامل  اطالعات  که  است  اطالعات3  و  فناوری2  واژه  دو  ترکیب  حاصل  اطالعات 
می توانند  اشخاص  و  بامعناست  پردازش شده  ارقام  و  موضوعات  مسائل،  حوادث،  حقایق،  از 
بر اساس آن برنامه ریزی نمایند4. بنابراین، فناوری اطالعات به مجموعه ای از دانش و مهارت 
ضبط،  برای  دور  راه  از  ارتباط  سیستم  و  اینترنت  رایانه،  مانند  نوین  فناوری های  از  استفاده 
ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطالعات اشاره دارد. اما، ارتباطات نیز برای 
و  اطالعات  فناوری  اساس،  این  بر  ضروریست.  و  الزم  اطالعات  فناوری  توسط  خدمات  ارائه 
ارتباطات شامل شبکه های مخابراتی، سیستم های رادیوئی اطالعاتی، صوتی و تصویری سیار، 

1. آهنگری و همکاران، 1394.
2. Technology 
3. Information

4. بین اطالعات )Information( و داده  )Data( تفاوت وجود دارد. زیرا، داده شامل حقایق و ارقام خام و پردازش نشده 
کاربر بی معناست. که برای  است 



 د اه شاوا هاه  بنرو شنامره یره ا  و یر رارا  په نحم بانیر ئشترهاه  یب یمپا ین ححح 125

اطالعات  سیستم های  داده ها،  شبکه  و  اینترنت  ماهواره ای،  سیستم های  و  کابلی  شبکه های 
آنها  با  مرتبط  مدیریتی  و  فعالیتی  مفاهیم  و  جهانی  موقعیت  تعیین  سیستم های  جغرافیایی، 
رفع  تنوع،  شفافیت،  سهولت،  کیفیت،  دقت،  سرعت،  افزایش  با  که   )2002 )پاجوال 1،  است 
کلیه شئون  کمک شایان توجهی نموده و  تبعیض و عدالت گرایی به تحقق جامعه دانایی محور 

زندگی بشر از جمله امور اقتصادی و تجاری او را نیز متحول ساخته است. 

6 
 

موضوعات و ارقام  ،  مسائل،  حوادث،  ای از حقایقاطالعات شامل مجموعه  که  است  2و اطالعات   1فناوری
بامعناست  پردازش  می  وشدۀ  برنامهاشخاص  آن  اساس  بر  نمایندتوانند  فناوری  ،  بنابراین.  3ریزی 

سیستم    و  اینترنت،  های نوین مانند رایانهای از دانش و مهارت استفاده از فناوریمجموعه  بهاطالعات  
،  اما   . دارد  اشارهانتقال و دریافت اطالعات  ،  بازیابی ،  پردازش،  سازیذخیره،  ضبط  برایارتباط از راه دور  

اطالعات    براینیز  ارتباطات   فناوری  توسط  اساسو ضروریستالزم  ارائه خدمات  این  بر  فناوری  ،  . 
ارتباطات و  اطالعاتیسیستم،  های مخابراتی شامل شبکه  اطالعات  رادیوئی  تصویری ،  های  و  صوتی 

سیستمشبکه،  سیار و  کابلی  ماهوارههای  داده،  ایهای  شبکه  و  اطالعات  سیستم،  هااینترنت  های 
جهانی سیستم،  جغرافیایی موقعیت  تعیین  آنها  و   های  با  مرتبط  مدیریتی  و  فعالیتی    ست مفاهیم 

سرعت  باکه    ( 2002،  4)پاجوال و  ،  تنوع،  شفافیت،  سهولت،  کیفیت،  دقت ،  افزایش  تبعیض  رفع 
از و  نموده    یشایان توجهمحور کمک  گرایی به تحقق جامعۀ داناییعدالت کلیه شئون زندگی بشر 

 است. متحول ساخته نیز جمله امور اقتصادی و تجاری او را 
 

 
 : مزایای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 1نمودار 

 ( 1394،  مأخذ: سلمانی و همکاران)
  

 
1. Technology   
2. Information 

داده شامل حقایق و ارقام خام و پردازش نشده  ، تفاوت وجود دارد. زیرا (Data)  و داده ( Information)بین اطلعات  .3
 . ستمعنااست که برای کاربر بی

4. Pahjola   

مأخذ: سلمانی و همکاران، )1394(

نمودار 1. مزایای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

کشورهای پیشرفته و صنعتی به توسعه  مزایای فراوان فناوری اطالعات و ارتباطات سبب شده تا 
و  آنها  بین  امروزه، یک شکاف جدی  لحاظ،  این  از  و  باشند  داشته  اهتمام جدی  فناوری  این 
آن  رفع  و  کاهش  توسعه در جهت  کشورهای درحال  گر  ا که  توسعه وجود دارد  کشورهای درحال 
کثری منافع حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات، با  نکوشند، ضمن محرومیت از جذب حدا
که این عقب ماندگی به سایر حوزه ها نیز تسری یابد. زیرا، فناوری اطالعات و  این تهدید مواجه اند 
کلیه بخش های اقتصادی را عمیقًا و همزمان متأثر می سازد3. که  گیر2 است  ارتباطات یک فناوری فرا

1. Pahjola 
2. General Purpose Technology 
3. Grossman & Helpman, (1999).
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در  می تواند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  نیز  غیرنفتی  صادرات  توسعه  بحث  در 
کمک شایان توجهی نماید.  کشورها به بازارهای جهانی و ماندگاری در این بازارها  ود  نحوه ور
نهادی  کیفیت  معلول  خود  که  است  مشخص  راهبرد  نیازمند  غیرنفتی  صادرات  توسعه  زیرا، 
حمل   بخش  توسعه یافته،  مالی  بخش  مناسب،  فناورانه  و  فیزیکی  زیرساخت های  مطلوب، 
صادرات  برای  خدمات  و  کاالها  بهترین  تولید  برای  جامعه  فرهنگی  آمادگی  و  کارآمد  و  نقل 
که در سال های اخیر بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت  فناورانه  است؛ 
کشورها  از  بسیاری  بازرگانی  سیاست های  سرلوحه  به  مهم  این  و  گرفته  صورت  زیادی  کید  تأ
آمار  کنترل  صحت،  دقت،  سرعت،  افزایش  با  اطالعات  فناوری  توسعه  زیرا،  است.  درآمده 
کوتاه ترین  در  را  ثبتی  اشتباهات  تصحیح  استاندارد،  فرم های  از  صحیح  استفاده  و  ارقام  و 
درباره  اطالع  کسب  و  جستجو  امکان  با  اینترنت  مضافًا،  است1.  ساخته  مقدور  ممکن  زمان 
کمتر،  زمان  در مدت  بیشتر  و مجازی  فروشگاه های حقیقی  تعداد  از  نیاز  مورد  و خدمات  کاال 
مکانی  فاصله  محدودیت  حذف  همچنین،  است2.  داده  افزایش  را  مشتریان  انتخاب  قدرت 
و اطالعات  کاالها، خدمات  تبادل  تسریع جریان  و  بازارهای جدید  به  برای دستیابی  زمانی  و 
فناوری اطالعات  توسعه  اثرگذاری  از دیگر مجاری  کاالها  تبادل  از  ناشی  نااطمینانی  کاهش  و 
گسترش صادرات بوده است3. به عالوه، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات باعث  در جهت 
بخش  برای  آنها  فرصت آفرینی  و  تجاری  نوین  فرصت های  درک  در  دولت ها  کارایی  افزایش 
نهاده  یک  به عنوان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  ضمنًا،  است4.  شده  خصوصی 
ارتقای  و  بهره وری  افزایش  تولید،  هزینه های  کاهش  نوآوری،  افزایش  سبب  تولید  فرایند  در 
نوآوری  کار،  نیروی  کارایی  افزایش  همچنین،  می شود5.  خدمات  و  محصوالت  کیفی  سطح 
تجاری  مبادالت  هزینه های  کاهش  و  توزیع  و  بازاریابی  بهبود سیستم های  تولید،  وش های  ر در 
بوده  صادرات  گسترش  جهت  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  دستاوردهای  دیگر  از 
است6. اطالع رسانی سریع و آسان به مخاطبان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان از دیگر مزایای 

1. Lirong et al, (2013).
2. Foroudi et al, (2018).
3. Migiro & Ocholla, (2005).
4. Asongu & Nwachukwu, (2017).
5. Grazzi & Jung, (2016).
6. Alghamdi & Bach, (2014).
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توسعه صنعت فاوا در جهت خدمت به رشد تقاضای صادرات بوده است1. در نهایت، توسعه 
کسب مزیت  با توسعه محصول قدیم و تولید محصول جدید به  ارتباطات  فناوری اطالعات و 

کمک نموده است2. رقابتی در بازارهای جهانی و افزایش صادرات 
از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  که  گفت  می توان  جمع بندی  یک  در  بنابراین، 
تولید  عوامل  بهره وری  افزایش  و  نوآوری  و  ابداعات  رشد  تی،  مبادال هزینه های  کاهش  مجرای 
کشورهای نفتی عضو اوپک شده و با تقویت  کاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی  سبب 
غیرنفتی  صادرات  از  مذکور  کشورهای  سهم  جهانی،  بازارهای  در  آنها  رقابت پذیری  قدرت 

جهان را افزایش می دهد.

2. پیشینه پژوهش

تجارت  جریان  بر  را  الکترونیکی  تجارت  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  ایکسینگ3 
گروه متشکل  کمتر توسعه یافته و یک  کشور درحال توسعه و  گروه متشکل از 21  دوجانبه در یک 
کرده است. نتایج  کشور توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی4 را بررسی  از 30 
نشان داد دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات مدرن )اینترنت با سرعت باال و سرورهای 
دوجانبه  تجارت  جریان های  تحریک  موجب  الکترونیکی  تجارت  برنامه های  پذیرش  و  امن( 

می شود.
زمینه صادرات  را در  آسیایی  توسعه یافته  و  نوظهور  اقتصادهای  کالیراجان5 عملکرد  و  نصیر 
و  حرفه ای  کار  و  کسب  اطالعات،  فناوری  رایانه،  با  مرتبط  خدمات  شامل  مدرن  خدمات 
مورد   7 تصادفی  مرزی  تحلیل  وش  ر به  و  جاذبه6  مدل  از  استفاده  با  را  مخابراتی  ارتباطات 
کیفیت زیرساخت های فناوری  التحصیالن و  نتایج نشان داد تعداد فارغ  بررسی قرار داده اند. 
در  خدمات  صادرات  پتانسیل  تحقق  در  موثر  کلیدی  عوامل  از  یکی  ارتباطات  و  اطالعات 

اقتصادهای نوظهور بوده است. 

1. Levenburg, (2005).
2. La Rovere, (1996).
3. Xing, (2017).
4. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
5. Nasir & Kalirajan
6. Gravity Model
7. Stochastic frontier analysis
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مکانیزا و لوا1 تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را بر عملکرد صادراتی 243 بنگاه  
از  استفاده  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی  زیمبابوه  پایتخت  هراره2  شهر  در  متوسط  و  کوچک 
کوچک و متوسط تأثیر مثبت دارد. فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی بنگاه های 
واردات  و  صادرات  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شاخص  چهار  اثر  ناث3  و  اوزکان 
برای  پویا  و  ایستا  تابلویی  داده های  مدل  از  استفاده  با  را  آن  تجاری  شرکای  و  ترکیه  دوجانبه 
کشور  کاال از ترکیه و 34  کشور واردکننده  کرده اند. این نمونه شامل 35  دوره 2014-2000 بررسی 
کاال به ترکیه بود. نتایج نشان داد فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر مثبت و قابل  صادرکننده 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  به عالوه،  دارد.  ترکیه  صادرات  و  واردات  حجم  بر  توجهی 
و  اطالعات  فناوری  شاخص های  میان  در  همچنین،  است.  بوده  صادرات  از  بیشتر  واردات  بر 
مهارت  و  صادرات  بر  را  تأثیر  بیشترین  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به  دسترسی  ارتباطات، 
مقابل،  در  است.  داشته  واردات  بر  را  تأثیر  بیشترین  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 

کمتری بر صادرات و واردات ترکیه داشته است.  مصرف فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر 
طی  را  نوظهور  اقتصادهای  تجارت  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر   )2013( ناث  و  لیو 
ک(  کرده اند. نتایج نشان داد تأثیر هزینه های اینترنتی )حق اشترا سال های 2010-1995 بررسی 
کاربران یا سایت های مورد استفاده بر واردات و صادرات در بازارهای اقتصادی  به همراه تعداد 

نوظهور مثبت و معنادار است.
کوتنیک و هاجسن4 نقش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را بر فعالیت های صادراتی 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مصرف  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی  وپایی  ار شرکت های 
فناوری  بخش  در  انسانی  سرمایه  تمرکز  آنالین،  معامالت  از  استفاده  آنالین،  حضور  طریق  از 
عملکرد  بر  پرسرعت  اینترنت  به  دسترسی  امکان  با  کارکنان  نسبت  و  ارتباطات  و  اطالعات 

وپایی تأثیر مثبت دارد. صادراتی شرکت های ار
پاره ای از مهم ترین مطالعات داخلی مرتبط با موضوع نیز به شرح ذیل می باشند. 

کاالهای ساخته شده  توسعه صادرات  بر  الکترونیکی  تجارت  نقش  و همکاران )1396(  راعی 
 2002-2010 دوره  طی  را  خاورمیانه  از  خارج  و  خاورمیانه  منطقه  اسالمی  منتخب  کشورهای  در 

1. Makanyeza & Ndlovu, (2016).
2. Harare 
3. Ozcan & Nath, (2016).
4. Kotnik & Hagsten, (2013).
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کاالهای ساخته شده در  الکترونیکی و صادرات  نتایج نشان داد بین تجارت  کرده اند.  بررسی 
کشورهای مذکور رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. گروه از  هر دو 

بر توسعه تجارت دوجانبه  ارتباطات  و  فناوری اطالعات  تأثیر  اربابیان و همکاران )1395( 
کرده اند. نتایج  کشور شریک برتر تجاری آن را طی دوره 2011-2000 بررسی  صنعتی ایران و 18 
معنادار  و  مثبت  کشورها  این  تجاری  الگوی  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  داد  نشان 
از  باال بیش تر  فناوری  با  بر تجارت صنایع  ارتباطات  و  تأثیر فناوری اطالعات  است. همچنین، 
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات اثر منفی  تجارت صنایع با فناوری پایین است. مضافًا، 
فاصله جغرافیایی را جبران و بر حجم تجارت بین ایران و شرکای برتر تجاری آن افزوده است.
یعنی  بین المللی،  فعالیت های  توسعه  بر  اطالعات  فناوری  از  استفاده  تأثیر   )1394( متولی 
کرده است. او برای این  ایجاد سهم بازار خارجی و پاسخگویی به نیاز مشتریان نفت را بررسی 
داد  نشان  نتایج  نموده است.  استفاده  مبادله  هزینه  تئوری  و  فرآیند جهانی شدن  از مدل  منظور 
کاهش عدم  کاهش عدم اطمینان رفتاری و  کاهش هزینه مبادله،  اینترنت و فناوری اطالعات با 

گاز ایفا می کند. اطمینان محیطی سهم به سزایی در صادرات نفت و 
به  ود  ور غیرنفتی،  صادرات  افزایش  راه های  بررسی  به   )1392( قاسم پورگنجی  و  جوادیان 
تحقیق  این  نتایج  اهم  پرداخته اند.  جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت  و  جهانی  بازارهای 
نشان داد بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با صادرات غیرنفتی رابطه مثبت و بین نرخ بهره 
با  صادراتی  و  بانکی  اعتبارات  همچنین،  دارد.  وجود  منفی  رابطه  غیرنفتی  صادرات  با  تورم  و 

صادرات غیرنفتی رابطه مثبت دارد.
کریمی و همکاران )1389( تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد  حاجی 
نتایج  کرده اند.  بررسی  را  تهران  شهر  صادراتی  شرکت   142 از  متشکل  آماری  نمونه  صادراتی 
اما  است.  معنادار  و  مثبت  صادراتی  عملکرد  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  داد  نشان 
از  استفاده  است.  متفاوت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  نوع  به  بسته  تأثیر  این 
بازارهای  در  عملکرد  بعد  بر  فقط  اطالعات  جستجوی  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
استفاده  همچنین،  نیست.  تأثیرگذار  جدید  بازار  دانش  بعد  بر  ولی  است.  تأثیرگذار  بین المللی 
عملکرد  بعد  دو  از  یک  هیچ  بر  فروش  فعالیت های  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از 
صادراتی تأثیرگذار نیست. در نهایت بین استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه 
بازار  دانش  و  بین المللی  بازارهای  در  عملکرد  یعنی  صادراتی  عملکرد  بعد  دو  هر  و  ارتباطات 
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و  اطالعات  فناوری  که  است  آن  بیانگر  نتایج  به عبارتی،  دارد.  وجود  معناداری  ارتباط  جدید 
با  ابزاری  به عنوان  سپس  و  مشتریان  با  ارتباط  تسهیل گر  به عنوان  نخست  مرحله  در  ارتباطات 

قابلیت باال برای پشتیبانی از تعامالت طرفین مورد بهره برداری قرار می گیرد.
کشورها  گروه از  کرمی )1388( تأثیر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیرنفتی دو  دژپسند و 
به عنوان  اینترنت  نفوذ  ضریب  تأثیر  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی   2000-2006 دوره  طی  را 
مورد  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  غیرنفتی  بر صادرات  الکترونیکی  شاخص جایگزین تجارت 

مطالعه مثبت و معنادار است.
تأثیر  بررسی  می دهد،  نشان  پیشین  داخلی  تحقیقات  و  مطالعات  بررسی  از  حاصل  نتایج 
خدمات  صادرات  جانبه،  دو  تجارت  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  الکترونیکی  تجارت 
اما،  دارد.  سابقه  متوسط  و  کوچک  شرکت های  صادراتی  عملکرد  خدمات،  تجارت  مدرن، 
و مهارت  ارتباطات شامل دسترسی، مصرف  و  فناوری اطالعات  ابعاد توسعه  کلیه  تأثیر  بررسی 
مطالعات  در  الاقل  )کشوری(  کالن  سطح  در  غیرنفتی  صادرات  بازار  سهم  بر  آن  از  استفاده 

داخلی مسبوق به سابقه نیست. 

3. واقعیات آماری

که از تقسیم صادرات  در این تحقیق، سهم بازار صادرات غیرنفتی، متغیر وابسته تحقیق است 
و  شده  محاسبه  جهان  غیرنفتی  صادرات  کل  بر  اوپک  عضو  کشورهای  از  یک  هر  غیرنفتی 
میانگین آن طی دوره مورد مطالعه به شرح جدول )1( است. بر اساس آمارهای موجود، امارات 
کشورهای  متحده عربی با 0/77 درصد، دارای بیشترین سهم از بازار صادرات غیرنفتی در بین 
سهم  کمترین  درصد،   0/01 با  مشترک  به طور  نیز  الجزایر  و  آنگوال  کشورهای  است.  بوده  اوپک 
مطالعه،  مورد  دوره  طی  که  حالی  در  همچنین،  بوده اند.  دارا  را  جهان  غیرنفتی  صادرات  از 
را در خود جای  از جمعیت جهان  از شش درصد  به طور متوسط بیش  اوپک  کشورهای عضو 
است،  بوده  آنها  به  مربوط  نیز  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد  شش  از  بیش  و  داده اند 
نیز  سهم  این  از  نیمی  که  داشته  تعلق  آنها  به  جهان  غیرنفتی  صادرات  از  درصد   1/53 جمعًا 
کشور امارات متحده عربی بوده است. بنابراین، لزوم توجه به راهبرد توسعه صادرات  مربوط به 

کشورهای اوپک به خوبی نمایان است. غیرنفتی در 
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کشورهای اوپک از صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی و  جدول 1. میانگین سهم 
جمعیت جهان طی دوره 2007-2017

کشور نام 
سهم از تولید ناخالص سهم از جمعیت جهان

داخلی1 جهان
 سهم از صادرات غیرنفتی 

جهان

رتبه درصد سهمدرصد سهمرتبه درصد سهم

0/3570/16100/019آنگوال

کوادور 0/2280/16100/065ا

0/5330/5060/019الجزایر

0/1290/5540/771امارات متحده عربی

1/0821/3520/193ایران

0/4640/4770/0012عراق

0/4161/4210/232عربستان سعودی

0/03120/2590/124قطر

0/05110/2680/038کویت

0/09100/13120/019لیبی 

2/3610/8930/056نیجریه 

0/4250/5250/056ونزوئال

)worldbank.data( مأخذ: داده های بانک جهانی

که  این  به  توجه  با  است.  تحقیق  کلیدی  متغیر  نیز  ارتباطات1  و  اطالعات  فناوری  توسعه 
با  آنها  مقایسه  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به لحاظ  کشورها  توسعه یافتگی  سطح  ارزیابی 
آن  محاسبه  برای  نیاز  مورد  داده های  که  است  دقیق  و  جامع  شاخص   یک  وجود  مستلزم  هم 
مخابرات2  بین المللی  اتحادیه  توسط  منتشره  شاخص  از  تحقیق  این  در  باشد.  دسترس  در  نیز 
که از سه زیرشاخص دسترسی3، مصرف4 و مهارت5  تشکیل شده  به همین منظور استفاده شده 
کشورها  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  زیرساختی  آمادگی  سطح  دسترسی،  زیرشاخص  است. 
و  رایانه  دارای  خانوارهای  بین المللی،  باند  پهنای  همراه،  تلفن  ثابت،  تلفن  معیار  پنج  با  را 

1. Information and Communication Technology Development Index (IDI) 
2. International Telecommunication Union (ITU)
3. Access 
4. Use 
5. Skills
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فناوری  از  استفاده  میزان  مصرف،  زیرشاخص  می کند.  اندازه گیری  اینترنت  دارای  خانوارهای 
و  ثابت  تلفن  باند  پهنای  اینترنت،  کاربران  معیار  سه  از  استفاده  با  را  ارتباطات  و  اطالعات 
برای  الزم  توانمندی های  مهارت،  زیرشاخص  می کند.  همراه اندازه گیری  تلفن  باند  پهنای 
ثبت  میزان  سواد،  با  بزرگساالن  میزان  معیار  سه  با  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
که  می کند  اندازه گیری  تحصیلی  سوم  مقطع  در  نام  ثبت  میزان  و  تحصیلی  دوم  مقطع  در  نام 
کل توسعه فناوری اطالعات  کمتری در محاسبه شاخص  نسبت به دو زیر شاخص دیگر از وزن 
ارتباطات و اجزای آن  ارتباطات برخوردار است. ضمنًا، شاخص توسعه فناوری اطالعات و  و 
این  از  پس  است.  بیشتر  توسعه یافتگی  معنای  به  تر  باال نمره  که  شده  نمره دهی   10 تا   0 بازه  در 
کشورهای  توضیحات، به منظور آشنایی بیشتر با سطح توسعه  فناوری اطالعات و ارتباطات در 
ارائه شده  کشورهای منتخب در جدول )2(  به تفکیک  مزبور  میانگین شاخص های  منتخب، 
سطح  کمترین  از  آنگوال  و  بیشترین  از  عربی  متحده  امارات  موجود،  آمارهای  اساس  بر  است. 
بوده اند.  برخوردار  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  کل  شاخص  به لحاظ  توسعه یافتگی 
و  دسترسی  سطح  بیشترین  از  مشترک  به طور  قطر  و  عربی  متحده  امارات  کشورهای  همچنین، 
برخوردار  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به  دسترسی  لحاظ  به  توسعه  سطح  کمترین  از  نیجریه 
و  بیشترین  دارای  به ترتیب  آنگوال  و  عربی  متحده  امارات  نیز،  مصرف  لحاظ  به  بوده اند. 
که ونزوئال و آنگوال  کمترین میزان مصرف فناوری اطالعات و ارتباطات بوده اند. در نهایت این 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  مهارت  سطح  کمترین  و  بیشترین  از  به  ترتیب 
توسعه  کشورهای درحال  بین  کر است،  بوده اند. شایان ذ برخوردار  اوپک  کشورهای عضو  بین 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  شاخص های  لحاظ  به  توسعه یافته  کشورهای  و  اوپک 
کشورهای  که طی دوره زمانی مورد مطالعه، میانگین نمره  شکاف جدی وجود دارد. به نحوی 
کشورهای  در  اما،  است.  بوده  هشت  باالی  همواره  مذکور  شاخص های  کلیه  در  توسعه یافته 
کل، دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری  اوپک، این میانگین نمره در شاخص های 

اطالعات و ارتباطات به ترتیب 4/04، 4/63، 2/30 و 6/13 بوده است.
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کشورهای عضو  جدول 2. میانگین شاخص های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
اوپک طی دوره 2007-2017

کشور نام 
کل شاخص مهارتشاخص مصرفشاخص دسترسیشاخص 

رتبهنمرهرتبهنمرهرتبهنمرهرتبهنمره

1/80122/27110/78123/3112آنگوال

کوادور 3/8874/3371/9166/874ا

3/2283/8380/99106/498الجزایر

6/2517/1715/0516/646امارات متحده عربی

3/8964/8251/3177/193ایران

2/98103/38100/91114/9410عراق

5/4936/4233/6637/692عربستان سعودی

6/1627/1714/9826/775قطر

5/0045/8443/2246/527کویت

3/1493/6591/2385/319لیبی 

2/08112/15121/2793/5711نیجریه 

4/4254/5662/3458/311ونزوئال

)ICT Indicators database( مأخذ: داده های شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات

4. روش شناسی تحقیق و ارائه مدل 

افزایش  جهت  در  نتایج  کاربرد  قصد  به  زیرا،  است.  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق  این 
گردآوری  نحوه  نظر  از  است.  شده  انجام  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای  بازار  سهم 
از آمارهای ثانویه و بدون مداخله و  با استفاده  که ارتباط بین متغیرها را  داده ها توصیفی است 
اصلی  )بدنه  متغیره  رگرسیون چند  تحلیل  از  اجرایی  نظر  از  بررسی می کند.  آنها  در  دست کاری 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  تأثیر شاخص های  بررسی  برای  اقتصادسنجی(  مطالعات 
بر سهم بازار صادرات غیرنفتی استفاده شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق از نوع داده های 
که به علت مزایای فراوان نسبت به داده های مقطعی2 و سری زمانی3، استفاده از  تابلویی1 است 

1. Panel Data
2. Cross Section Data
3. Time Series
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آن در تحقیقات اقتصادی به طور فزاینده ای افزایش یافته است1. البته، داده های تابلویی خود 
از مطالعات زادا و همکاران4  الهام  با  که مدل تحقیق حاضر  ایستا2 و پویا3 است  شامل دو نوع 
بازار  )سهم  وابسته  متغّیر  وقفه  که  شده  انتخاب  پویا  نوع  از   )1396( همکاران  و  شاه آبادی  و 
بهتر  به درک  این  و  معادله ظاهر  راست  توضیحی در طرف  متغّیر  به صورت  صادرات غیرنفتی( 
به طور طبیعی  اقتصادی  وابط  ر از  بسیاری  زیرا،  کمک می کند5.  متغیرها  بین  وابط  ر از  محقق 
کشور در دوره جاری  بازار صادرات غیرنفتی یک  به طور مشخص، عملکرد سهم  پویا هستند. 
در  غیرنفتی  صادرات  فرایند  پویایی  معنای  به  این  و  است  بعد  دوره  به  گسترش  و  انتقال  قابل 
که در مدل داده های تابلویی پویا به واسطه اضافه  طول زمان است. همچنین، با توجه به این 
مربعات  حداقل  مانند  معمولی  تخمین  وش های  ر از  استفاده  امکان  باوقفه،  وابسته  متغیر  شدن 
وش  از ر ندارد،  8 وجود  تعمیم یافته  مربعات  متغیر مجازی7، حداقل  مربعات  معمولی6، حداقل 
که ضمن رفع مشکل همبستگی  گشتاورهای تعمیم یافته9 برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده 
می کند.  رفع  نیز  را  مدل  واریانس  ناهمسانی  و  متغیرها  ون زایی  در اخالل،  جزء  با  مستقل  متغیر 
نیاز  هاسمن  آزمون  به  و  دارد  کارایی  تصادفی  و  ثابت  اثرات  حالت  دو  هر  در  تخمین زن  این 
ندارد، زیرا، در مدل داده  های تابلویی پویا بین جز اخالل و متغیرهای توضیحی ارتباط وجود 
 )N( که تعداد متغیرهای برش مقطعی ود  کار می ر وش اغلب هنگامی به  دارد10. به عالوه، این ر
یعنی  است،  گونه  این  حاضر  مقاله  در  کـه   )T <N( باشـد   )T( سال ها  و  زمان  تعداد  از  بیشتر 
مدل  ریاضی  بیان  توضیحات،  این  با  است.  بیشتر   )11( سال ها  تعداد  از   )12( کشورها  تعداد 

به شرح ذیل می باشد:  اقتصادسنجی تحقیق 

14 
 

 نسبت   فراوان  مزایای  علتبه که  است    1های تابلویی نوع دادهاز    تحقیقاقتصادسنجی  مدل  .  است  شده
افزایش ای  طور فزاینده بهدر تحقیقات اقتصادی    استفاده از آن،  3و سری زمانی  2های مقطعی به داده

که مدل    است  6و پویا   5دو نوع ایستا  شاملخود  های تابلویی  داده،  البته(.  2005،  4)بالتاجی یافته است  
  از نوع پویا   (1396آبادی و همکاران )و شاه  (2011)7با الهام از مطالعات زادا و همکارانحاضر  تحقیق  

در طرف   توضیحیکه وقفه متغیّر وابسته )سهم بازار صادرات غیرنفتی( به صورت متغیّر    انتخاب شده
،  )آرالنو و بوند   کند به درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها کمک میاین  و   ظاهرمعادله  راست  
عملکرد سهم  ،  طور مشخصبه  .بسیاری از روابط اقتصادی به طور طبیعی پویا هستند،  زیرا  .(1991

بازار صادرات غیرنفتی یک کشور در دوره جاری قابل انتقال و گسترش به دوره بعد است و این به  
  مدل با توجه به این که در  همچنین،    معنای پویایی فرایند صادرات غیرنفتی در طول زمان است.

های تخمین استفاده از روشبه واسطه اضافه شدن متغیر وابستۀ باوقفه، امکان های تابلویی پویا داده
  10  یافتهحداقل مربعات تعمیم  ،9حداقل مربعات متغیر مجازی ،  8مربعات معمولی  معمولی مانند حداقل

رفع    برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده که ضمن  11یافتهگشتاورهای تعمیماز روش    ،وجود ندارد
زایی متغیرها و ناهمسانی واریانس مدل را نیز مشکل همبستگی متغیر مستقل با جزء اخالل، درون

زن در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفی کارایی دارد و به آزمون هاسمن  . این تخمینکند میرفع  
حی ارتباط وجود دارد  های تابلویی پویا بین جز اخالل و متغیرهای توضی، زیرا، در مدل دادهنیاز ندارد
  رود که تعداد متغیرهای برش مقطعیاین روش اغلب هنگامی به کار میعالوه،  به(.  2000،  12)هایاشی 

(N) ها بیشتر از تعداد زمان و سال (T )   باشـد  (T <N)   کـه در مقاله حاضر این گونه است، یعنی تعداد
مدل اقتصادسنجی  بیان ریاضی  ،  اتاین توضیح  با  .است  ( بیشتر11ها )سالاز تعداد  (  12)کشورها  

 باشد:  میشرح ذیل به  تحقیق
 

LNOEit = β0 + β1LNOEit−1 + β2LACCEit + β3LUSEit + β4LSKILit + β5LGDPPit
+ β6LRERit + Uit (1) 

 

 
1. Panel Data 
2. Cross Section Data 
3. Time Series 
4. Baltaghi 
5. Static Panel Data 
6. Dynamic Panel Data 
7. Zada et al 
8. Ordinary Least Squares 
9. Last Squares Dummy Variable 
10. Generalized least squares 
11. Generalized Method of Moments 
12. Hayashi  

1. Baltaghi, (2005).
2. Static Panel Data
3. Dynamic Panel Data
4. Zada et al, (2011).

5. آرالنو و بوند، 1991.
6. Ordinary Least Squares
7. Last Squares Dummy Variable
8. Generalized least squares
9. Generalized Method of Moments
10. Hayashi, (2000).
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t به شرح ذیل برآورد می شود و در  i در زمان  کشور  که برای  این مدل به شکل لگاریتمی است 
صادرات  نسبت  از  که  است  تحقیق  وابسته  متغیر  و  غیرنفتی  صادرات  بازار  سهم   NOE1 آن، 
به عنوان جایگزین  غیرنفتی جهان  کل صادرات  به  اوپک  کشورهای عضو  از  هر یک  غیرنفتی 
صادرات  مطلق  رقم  جای  به  غیرنفتی  صادرات  بازار  سهم  از  استفاده  است.  شده  استفاده  آن 
که تغییر در رقم صادرات می تواند از تغییر در اندازه بازار یا شرایط  غیرنفتی به این دلیل است 
صادراتی  عملکرد  ارزیابی  برای  مناسبی  معیار  لزومًا  و  شود  ناشی  بازار  بر  کم  حا اقتصادی 
با  کره  مذا قدرت  افزایش  و  بازار  در  بیشتر  نفوذ  حاصل  بازار  سهم  افزایش  اما،  نیست.  کشورها 
که رشد اقتصادی را مخصوصًا در شرایط رکودی  مشتریان و رقبا به منظور سودآوری بیشتر است 

می کند. تحریک  بیشتر 
کل صادرات غیرنفتی  از  کشور  هر  باوقفه )سهم صادرات غیرنفتی  وابسته  متغیر   NOEit  .1
کشوری )عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع( است.  جهان با یک دوره تأخیر(،  اثرات ثابت 
2ACCEit، 3UESit و SKILit4 به ترتیب شاخص های دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از 

کلیدی تحقیق هستند.  که متغیر  فناوری اطالعات و ارتباطات است 
منتخب  کشورهای  بازار  )سهم  وابسته  متغیر  رفتار  تغییر  بتواند  که  مناسب  مدل  یک  ارائه  اما، 
عوامل  سایر  لحاظ  مستلزم  دهد،  توضیح  کثری  حدا نحو  به  را  جهان(  غیرنفتی  صادرات  از 
یاد  کنترل  متغیرهای  عنوان  تحت  آنها  از  تحقیق  این  در  که  است  غیرنفتی  صادرات  بر  موثر 
کالن  اقتصاد  متغیرهای  دسته  دو  به  صادرات  نظری  مبانی  به  توجه  با  متغیرها  این  می شود. 
و  شرایط  از  کالن  اقتصاد  متغیرهای  می شوند.  تقسیم  بنگاه  سطح  عملکردی  متغیرهای  و 
به صورت  و  می گیرند  نشأت  رقبا  و  واردکننده  صادرکننده،  کشورهای  اقتصادی  سیاست های 
قیمتی  متغیرهای  دو دسته  که خود شامل  تأثیر می گذارند،  بنگاه ها  بر عملکرد صادراتی  برون زا 
)نهادها،  غیرقیمتی  متغیرهای  و  و...(  تورم  و  پولی  سیاست های  ارزی،  سیاست های  ارز،  )نرخ 
و...(  رقابت پذیری  قدرت  اقتصاد،  بازبودن  درجه  نوآوری،  و  ابداع  سیستم  زیرساخت ها، 
و  تولیدی  تحقیقاتی،  سیاست های  حاصل  نیز  بنگاه  سطح  عملکردی  متغیرهای  هستند. 

ون زا متأثر می سازند.  که صادرات آنها را به صورت در بازاریابی بنگاه ها است 

1. Non Oil Exports
2. Access
3. Ues
4. Skills
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متغیر  به عنوان  منتخب  کشورهای  غیرنفتی  صادرات  کل  بر  حاضر،  تحقیق  که  آنجا  از 
مضافًا،  می گردد.  بالموضوع  بنگاه  سطح  عملکردی  متغیرهای  از  استفاده  دارد،  تمرکز  وابسته 
در  تعادل  عدم  و  اقتصادی  پرنوسان  شرایط  دلیل  به  اوپک  عضو  توسعه  درحال  کشورهای  در 
سیاست گذاری های تجاری، حضور بنگاه های صادراتی در بازارهای هدف بیشتر از متغیرهای 
بین  از  دارند.  تأثیر  کمتر  بنگاه  سطح  عملکردی  متغیرهای  و  می پذیرد  تأثیر  کالن  اقتصاد 
کالن نیز از متغیرهای غیرقیمتی صرفنظر شده است. زیرا،  متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی اقتصاد 
غیرقیمتی  متغیرهای  زمره  در  تحقیق  کلیدی  متغیر  به عنوان  ارتباط  و  اطالعات  فناوری  توسعه 
کنترل نیز به دو متغیر قیمتی مهم و موثر بر صادرات به  ذوابعاد قرار دارد. در انتخاب متغیرهای 

کتفا شده است:  شرح ذیل ا
احمد3  و  مجید  و  همکاران2  و  کرومتیت  مطالعات  از  پیروی  به  و  است  سرانه  تولید   GDPP1

با افزایش  ود بر سهم بازار صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت بگذارد. زیرا،  انتخاب شده و انتظار می ر
سطح تولید، مازاد بر مصرف داخلی آن از طریق صادرات به بازارهای بین المللی راه پیدا می کند4.
کانبی و همکاران6 و حسن اف7   که به پیروی از مطالعات آ 5RER نرخ ارز واقعی رسمی است 
زیرا،  بگذارد.  منفی  یا  مثبت  تأثیر  غیرنفتی  صادرات  بازار  سهم  بر  می تواند  و  شده  انتخاب 
کاهش  ملی،  پول  ارزش  تضعیف  سبب  کامل،  رقابت  وجود  فرض  با  واقعی  ارز  نرخ  افزایش 
با عدم  اما،  بازارهای جهانی و رشد صادرات غیرنفتی می شود.  قیمت محصوالت داخلی در 
ناقص  رقابت  بازارهای  در  زیرا،  شد.  خواهد  مختل  وکار  ساز این  کامل،  رقابت  فرض  پذیرش 
حجم  بر  و  جذب  سود  حاشیه  در  می تواند  ارز  نرخ  تغییرات  سود،  حاشیه  وجود  فرض  با  و 
تولید  نهاده های  عمده  بخش  گر  ا مضافًا،  شود.  بی تأثیر  محصوالت  رقابت پذیری  و  صادرات 
از طریق واردات تأمین شود، افزایش نرخ ارز سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات داخلی و 

کاهش صادرات می گردد8.

1. GDP per capita growth
2. Kromtit et al, (2017).
3. Majeed & Ahmad, (2006).

4. تقوی و نعمتی زاده، 1383.
5. Real Exchange Rate
6. Akanbia et al (2017).
7. Hasanov, (2013).
8. Balogu, (2007).
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ارز  نرخ  و  سرانه  درآمد  غیرنفتی،  صادرات  بازار  سهم  داده های  است،  کر  ذ شایان  ضمنًا، 
جهانی  اتحادیه  پایگاه  از  فاوا  توسعه  داده های  و  جهانی1  بانک  داده های  پایگاه  از  واقعی 

مخابرات2 استخراج شده است.
 

برآورد مدل

وش لوین،  کاذب، ایستایی متغیرها به ر پیش از برآورد مدل، به منظور پرهیز از تشکیل رگرسیون 
سطح  در  متغیرها  کلیه  داد،  نشان   )3( جدول  به شرح  آزمون  این  نتایج  شد.  بررسی  چو3  و  لین 
تحلیل های  در  می توانند  بنابراین،  می شوند.  ایستا  تفاضل گیری  مرتبه  یک  با  و  بوده  ناایستا 

وارد شوند.  هم انباشتگی 

جدول 3 : آزمون ایستایی متغیرها 

نمادنام متغیر

تفاضل مرتبه اولسطح

نتیجه آماره

LLC
احتمال

آماره

LLC
احتمال

LNOE-9/4230/21-4/3240.00)1(Iسهم بازار صادرات غیرنفتی

LACCE-8/9740/17-3/4190.00)1(Iدسترسی به فاوا

LUSE-9/2230/09-4/8070.00)1(Iمصرف فاوا

LSKIL-7/1340/14-4/6280.00)1(Iمهارت استفاده از فاوا

LGDPP-9/6090/22-5/0050.00)1(Iتولید سرانه

LRER-7/4560/11-3/2980.00)1(Iنرخ ارز واقعی

منبع : یافته های پژوهش

وش مناسبی  اما تفاضل گیری سبب از دست رفتن اطالعات ارزشمندی از سطح متغیرها شده و ر
کاذب نیست. بنابراین، رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای  برای اجتناب از رگرسیون 

1. www.worldbank.data 
2. www.unctad.org/fdistatistics 
3. Levin-Lin-Cho )LLC( 
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که نتایج به شرح جدول )4( نشان داد  کائو1 بررسی شد  توضیحی با انجام آزمون هم انباشتگی 
فرضیه صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی رد شده و رابطه بلندمدت بین سهم بازار صادرات غیرنفتی 
ندارد. وجود  کاذب  رگرسیون  تشکیل  احتمال  بنابراین،  می گردد.  تأیید  توضیحی  متغیرهای  و 

کائو جدول 4. نتایج آزمون هم جمعی 

cointegration Kao

-3/77
]0/00[

t_statistic
value_p

منبع: یافته های پژوهش

که  شد  بررسی   F آزمون  انجام  با  استفاده  مورد  داده های  ترکیب  قابلیت  مرحله،  این  از  بعد 
همه  مبدأ  از  عرض  بودن  )مساوی  صفر  فرضیه  رد  مؤید   0/05 از  کمتر   F آماره  برآوردی  احتمال 

کشورها( است. بنابراین، قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی تأیید  گردید. 
گشتاورهای تعمیم یافته برآورد و نتایج به شرح جدول )5(  وش  در نهایت، مدل تحقیق به ر
توسط  ابزارها  ماتریس  اعتبار  بررسی  حاصل  سارگان  آماره  جدول،  این  در  است.  مشاهده  قابل 
که مقدار بزرگتر از 0/05 آن، مؤید تأیید اعتبار ابزارهای مورد استفاده است. آزمون سارگان است 

گشتاورهای تعمیم یافته جدول 5. نتایج تخمین مدل به روش 

متغیر وابسته: سهم بازار صادرات غیرنفتی

سطح آمارهtضریبمتغیرهای توضیحی▼
احتمال خطا نمادنام متغیر

L NOE0/401*4/9160/000 )-1(سهم بازار صادرات غیرنفتی باوقفه

L ACCE0/155**2/7680/046دسترسی به فاوا

L USE0/243**3/0620/031مصرف فاوا

L SKIL0/123**2/5130/039مهارت استفاده از فاوا

L GDPP0/278**3/4480/011تولید سرانه

L RER0/189*2/1970/03نرخ ارز واقعی

1. Kao 
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متغیر وابسته: سهم بازار صادرات غیرنفتی

سطح آمارهtضریبمتغیرهای توضیحی▼
احتمال خطا نمادنام متغیر

cons-0/245*3/5110/000عرض از مبدأ

Sargan Test6/87مقدار آماره سارگان

منبع: یافته های پژوهش - نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1%، 5% و10% را نشان می دهند.

نتیجه گیری و مالحظات

فناوری  از  استفاده  مهارت  و  مصرف  دسترسی،  شامل  فاوا  توسعه  شاخص های  کلیه  ضریب 
معنادار  و  مثبت  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای  بازار  سهم  بر  ارتباطات  و  اطالعات 
لوا  و  مکانیزا   ،)2016( کالیراجان  و  نصیر   ،)2017( ایکسینگ  مطالعات  نتیجه  با  که  است 
نیز همخوانی  و هاجسن )2013(  کوتنیک  و  و ناث )2013(  لیو  و ناث )2016(،  اوزکان   ،)2016(
و  فاوا  مصرف  فاوا،  به  دسترسی  شاخص های  در  بهبود  درصد  یک  با  دیگر،  عبارت  به  دارد. 
کشورهای منتخب  مهارت استفاده از فاوا به ترتیب 0/155، 0/243 و 0/123 درصد بر سهم بازار 
و  اطالعات  فناوری  به  دسترسی  بهبود  زیرا،  است.  شده  افزوده  جهان  غیرنفتی  صادرات  از 
همراه،  تلفن  ثابت،  تلفن  از  منتخب  کشورهای  برخورداری  سطح  افزایش  معنای  به  ارتباطات 
که انعطاف پذیری بخش تجاری در برابر تحوالت  پهنای باند بین المللی، رایانه و اینترنت است 
وش های سنتی تجارت و ارائه الگوهای جدید تجاری موجب  محیطی را افزایش و با تغییر در ر
کاهش هزینه های معامالت و افزایش سود صادرکنندگان شده و انگیزه برای صادرات را افزایش 
نموده  کمک  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای  بازار  سهم  رشد  به  نهایت  در  و  داده 
اینترنت،  کاربران  تعداد  افزایش  در  نیز  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مصرف  افزایش  است. 
در  تسهیل  با  که  یافته  تجلی  همراه  تلفن  باند  پهنای  افزایش  و  ثابت  تلفن  باند  پهنای  افزایش 
از  مناسب  پشتیبانی  رقبا،  و  تجاری  شرکای  مشتریان،  درباره  اطالع  کسب  و  جستجو  فرایند 
به  خارجی  مشتریان  با  بلندمدت  وابط  ر توسعه  و  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  فعالیت های 
مهارت  بهبود  است.  نموده  کمک  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای  بازار  سهم  افزایش 
افزایش سطح  و  آموزش همگانی  توسعه  معنای  به  نیز  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  بهتر  بهره گیری  امکان  که  است  جامعه  یک  در  سواد  متوسط 
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غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای  بازار  سهم  رشد  به  و  افزایش  را  تجاری  مقاصد  جهت 
یاری رسانده است. 

و  مثبت  منتخب  کشورهای  در  غیرنفتی  صادرات  بازار  سهم  بر  سرانه  تولید  متغیر  ضریب 
درصد   0/278 سرانه،  ناخالص  تولید  در  افزایش  درصد  یک  با  که  معنا  این  به  است.  معنادار 
نتیجه  این  که  است.  شده  افزوده  جهان  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای  بازار  سهم  بر 
افزایش  زیرا،  دارد.  همخوانی   )2006( احمد  و  مجید  و   )2017( همکاران  و  کرومتیت  مطالعات 
کشورهای  بازار  و سهم  بازارهای خارجی سرریز شده  به  بازار داخلی  اشباع  از  تولید سرانه پس 

منتخب از صادرات غیرنفتی را افزایش داده است. 
است  معنادار  و  مثبت  نیز  غیرنفتی  صادرات  بازار  سهم  بر  واقعی  ارز  نرخ  متغیر  ضریب 
بازار  سهم  بر  درصد   0/189 رسمی،  واقعی  ارز  نرخ  در  افزایش  درصد  یک  با  که  معنا  این  به 
نتایج  با  نتیجه  این  که  است.  شده  افزوده  جهان  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب  کشورهای 
کانبی و همکاران )2017( و حسن اف )2013( نیز همخوانی دارد. زیرا، افزایش نرخ  مطالعات آ
آنها  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  و  جهانی  بازارهای  در  داخلی  تولیدات  بهای  کاهش  با  ارز 
کمک  آنها  بازار  سهم  افزایش  و  منتخب  کشورهای  غیرنفتی  صادرات  رشد  به  که  است  همراه 

نموده است.
با  که  معنادار است  و  مثبت  بازار صادرات غیرنفتی  بر سهم  نیز  باوقفه  وابسته  متغیر  ضریب 
مبانی نظری نیز مطابقت دارد. زیرا، سهم بازار صادرات غیرنفتی در هر دوره از شرایط دوره قبل 

مثبت می پذیرد.  تأثیر 

جمع بندی و پیشنهاد

مصرف  )دسترسی،  اطالعات  فناوری  توسعه  شاخص های  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق،  این 
دوره  طی  جهان  غیرنفتی  صادرات  از  اوپک  عضو  کشورهای  بازار  سهم  بر  استفاده(  مهارت  و 
کشورهای  کلیه شاخص های مزبور بر سهم بازار  که نتایج نشان داد، تأثیر  2017-2007 انجام شد 
منظور  به  و  مذکور  نتایج  توجه  با  است.  معنادار  و  مثبت  جهان  غیرنفتی  صادرات  از  منتخب 
از صادرات غیرنفتی جهان چند توصیه سیاستی به شرح  کشورهای منتخب  بازار  افزایش سهم 

موارد ذیل پیشنهاد می گردد: 
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براساس نتایج تخمین و با توجه تأثیر مثبت سطح دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات 
گسترش  کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود: نسبت به ایجاد و  بر سهم بازار 
هزینه  کم  و  آسان  دسترسی  زمینه  تا  شود  اقدام  مخابراتی  و  ارتباطی  شبکه های  و  زیرساخت ها 

شرکت های صادراتی به فناوری اطالعات و ارتباطات جهت پیشبرد امر صادرات فراهم شود.
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