فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،61زمستان 135-166 ،1390

ﭘتانسیﻞهای تجاري ایران با کﺸورهاي اسﻼمي ﺁسیاي جنوﺏﻏربي
در صنایع با فناوری باال :سیاستهای راهبردي
دكتر جواد عابديني
دريافت89/6/17 :

*

پذيرش90/3/17 :

صنايع با فناوری باال  /توسعه صادرات  /آسياي جنوبغربي  /مدل جاذبه

چکیده
تحکیمهمگرایيبینکشورهاياسالمي(بهویژه،درمنطقهآسیايجنوبغربي)وتوسعه

فناوریدرکشورازمحورهايسندچشمانداز20سالهوبرنامههایجمهورياسالميایران
است.دراینراستا،اینپرسشمطرحمیشودکهآیامیتوانهمکاريتجاريباکشورهاي

اسالميآسیايجنوبغربيرامبنایيبرايرشدصنایعبافناوریباالدرکشورقرارداد؟بر

ایناساس،هدفاینتحقیقبرآوردپتانسیلهایصادراتيووارداتيایرانبه/ازکشورهاي
اسالمیآسیایجنوبغربیدرصنایعبافناوریباالاست.نتایجماکهبرمبنايمدلجاذبه

بهدستآمدهاست،پتانسیلهایتجاريمثبتوليضعیفيبرايایراننشانمیدهد.درواقع،

پتانسیلصادراتيکشوربهمجموعهکشورهایاسالمیآسیایجنوبغربیبرابربا43میلیون

دالروپتانسیلوارداتيآنازمجموعهمزبورحدود100میلیوندالراست.دراینراستا،

مناسبترینشرکايتجاريایرانعبارتانداز9کشورترکیه،پاکستان،بحرین،قطر،مصر،

آذربایجان،عربستان،کویتوامارات.

طبقهبندی .F17, F15, F13 : JEL

*استادیاردانشکدهمدیریتواقتصاد.
دکترجوادعابدینی،مسئولمکاتبات.

136

پژوهشنامه بازرگانی

مقدمه
سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران ،ضمن تأكيد بر همكاري با كشورهاي

اسالمي آسياي جنوبغربي (دربرگيرنده آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و کشورهاي
همسايه) دستيابي به دانش پيشرفته و كسب مهارتهای فني و علمي را از جمله سياستهای
مهم كشور معرفي میکند .1توليد علم و توسعه صنايع با فناوری باال از الزامات چنين سياستي

است .با توجه به نقش مهم و روبهرشد تجارت در اقتصاد دنيا ،اين مهم ميسر نخواهد شد
مگر آنكه همكاريهای تجاري ايران بهسمت تجارت (با محوريت صادرات) كاالهاي

صنعتي غيرنفتي و بهويژه ،صادرات كاالهايی با فناوری باال سوق يابد.

چنانچه گروه كاالهاي با فناوری باال را در چارچوب  252گروه كاالي  HSبازشناسيم،

ارزش كل تجارت جهاني طي سال  2007در اين گروه كاالها حدود  1400ميليارد دالر
بوده است (محاسبات ما از پايه دادهای  .)PC-TASبهعالوه ،همانطور كه از نمودار ()1
هويدا است ،صادرات در اين صنعت به لحاظ جغرافيايي بسيار متمركز است .بهنحويكه

دو كشور نخست صادركننده (چين و آمريكا) بهتنهايي حدود  %30صادرات جهاني در اين
صنعت را به خود اختصاص دادهاند .اين نسبت براي  5و  10صادركننده نخست بهترتيب
بيش از  %45و  %60ارزش صادرات جهاني كاالهاي با فناوری باال است .در نهايت ،بیست
كشور نخست صادركننده بيش از  %80صادرات در اين صنعت را از آن خود ساختهاند.

متأسفانه ،مالزي تنها كشور اسالمي مندرج در  20كشور نخست صادركننده است كه با

سهمي كمتر از  3درصد در جايگاه دهم ايستاده است .چنانچه ليست مزبور را تا  30كشور

نخست نيز بسط دهيم (دارنده بيش از  %95صادرات جهاني اين صنعت) ،تنها كشور اسالمي
ديگري كه به ليست اضافه میشود كشور اندونزي است كه سهمي كمتر از  0/3درصد

است .و در نهايت ،سهم كل كشورهاي اسالمي در صادرات كاالهاي با فناوری باال از 4

درصد كمتر است .در اين ميان ،هيچكدام از دو كشور اسالمي مالزي و اندونزي در منطقه
آسياي جنوبغربي (از اين پس ،ا.آ.ج.غ ).واقع نشدهاند .به همين دليل ،سهم كل گروه
كشورهاي ا.آ.ج.غ .در صادرات مزبور حتي از  1/5درصد نيز تجاوز نمیكند.

 .1منبع :سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام ،متن ابالغیه سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری
شمسی.
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اين كشورها نهتنها در گروه كاالهاي با فناوری باال صادرات ناچيزي دارند و در اين

صنعت تجارت درونگروهيشان وجود بيروني ندارد ،بلكه سطح مراودههای تجاري بين

آنها در كل پايين است .بهعنوان نمونه ،كل صادرات كشورهاي اسالمی آسیای جنوب
غربی در سال  2007برابر با  587ميليارد دالر در مقابل واردات كل برابر با  465ميليارد دالر
بوده است .حال آنكه تجارت درونگروهي آنها در همان سال حدود  93ميليارد دالر

است؛ يعني ،تنها  %10كل تجارت اين كشورها.

چین
ﭼﻳﻥ
آمریکا
ﺁﻣﺭﻳﻛﺎ
آلمان
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ﺗﺎﻳﻭﺍﻥ
مالزی
ﻣﺎﻟﺯﻱ
هلند
ﻫﻠﻧﺩ
سوئیس
ﺳﻭﻳﻳﺱ
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ﺳﻧ…
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ﻣﻛﺯﻳﻙ
سوئد
ﺳﻭﺋﺩ
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ﻣﺟﺎﺭ…
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ﻓﻧﻼﻧﺩ
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منبع :محاسبات تحقیق برمبنای پایه دادهای PC-TAS

نمودار 1ـ سهم در صادرات كاالهاي با فناوری باال

در اين ميان ،آنچه كه در ادامه اين تحقيق بررسي میشود و در واقع ،هدف اصلي ما

از تحقيق حاضر است ،برآورد پتانسيلهای صادراتي و وارداتي كشورمان ــ ايران ــ به  /از
كشورهاي ا.آ.ج.غ .در صنايع با فناوری باال است .به عبارت ديگر ،میخواهیم بدانيم آيا

اصوالً پيگيري اقتصادمحور صنايع با فناوری باال در كشورمان میتواند به اتكاي همكاري

تجاري با كشورهاي اسالمی آسیای جنوب غربی صورت گيرد؟ هدف تحقيق حاضر ارائه

پاسخ روشمندی به اين پرسش است .اما الزم است پيش از بررسي اين مطلب ،دو واژه

كليدي در اين تحقيق که عبارتاند از «منطقه آسياي جنوب غربي» و «كاالهاي با فناوری

باال» را دقيقاً تعريف کنیم تا در اين زمينه ابهامي متوجه خواننده نباشد.
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منطقه آسياي جنوبغربي

تعريفهای كموبيش متفاوتي از آسياي غربي و بهتبع آن آسياي جنوبغربي ارائه

شده است .در تقسيمبنديهای رسميتر بينالمللي ،همچون تقسيمبندی سازمان ملل متحد،

آسياي غربي به مجموعه خاورميانه و خاور نزديك اطالق میشود .درعينحال ،با توجه به
پيگيري اهداف سند چشمانداز  20ساله در اين تحقيق ،تعريف انجام شده در سند مزبور
از آسياي جنوب غربي مالك عمل ما قرار گرفته است .بنابراین ،آسياي جنوبغربي را
شامل «آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و کشورهاي همسايه ايران» میشناسيم .بر اين مبنا ،و

با حداكثر پوشش الزم كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی به شرح جدول ( )1شناسايي
شده كه در مجموع دربرگيرنده  23كشور است.

جدول 1ـ كشورهاي اسالمي آسياي جنوب غربي
 .1اردن

 .7پاكستان

 .13عربستان

 .19كويت

 .2ازبكستان

 .8تاجيكستان

 .14عمان

 .20لبنان

 .3افغانستان

 .9بحرين

 .15عراق

 .21قطر

 .4امارات

 .10تركمنستان

 .16فلسطين

 .22مصر

 .5ايران

 .11تركيه

 .17قرقيزستان

 .23يمن

 .6آذربايجان

 .12سوريه

 .18قزاقستان

كاالهاي با فناوری باال

دادههای مورد استفاده در بخش تجربي اين تحقيق از بانك  دادهای  PC-TASكه

اطالعات را در سطح  HS 6-digitنگهداري میکنند استخراج شده است .بنابراين ،الزم بود

گروه كاالهاي با فناوری باال بر مبناي گروهبندی  HSشناسايي شود .مركز آمار  OECDاين
طبقهبندی را انجام داده است؛ بدینترتیب كه ابرت )2008( 1پس از طي محاسباتي روشمند،

 252كاالي  HS 6-digitرا بهعنوان محصوالت با فناوری باال شناسايي کرده است .در تحقيق
مزبور ،سهم هزينههای تحقيق و توسعه ( )R&Dدر ارزش توليد كاالها بهعنوان عمدهترین
معيار براي شناسايي گروه كاالهاي با فناوری باال در نظر گرفته شده است .2بر اين مبنا و در
1. Eberth.

 .2با توجه به طوالني بودن ليست گروه كاالهاي مزبور از آوردن جدول مذکور در اين گزارش خودداري میکنیم.
درعينحال ،عالقمندان میتوانند مقاله مزبور را از سايت آمار  OECDدريافت کنند.
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سطحي انباشتشده ،1میتوان كاالهاي با فناوری باال را در چهار دسته «هوا ـفضا»« ،رايانهها،
ي ـ داروخانهاي» دستهبندي
و ماشينهای اداري»« ،تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي» و «شيم 

کرد.

در ادامه اين نوشتار ،بخش  1به معرفي روش مطالعاتي ما در اين تحقيق میپردازد.

در واقع ،مدل جاذبه نظري مورد استفاده اين تحقيق معرفي شده و متغيرهاي خاص
اثرگذار بر تجارت كاالهاي با فناوری باال بحث خواهند شد .سپس ،در بخش 2

چارچوب تجربي 2تحقيق حاضر بررسی میشود .بر مبناي پايههای نظري بسط دادهشده در


بخش پيشين ،مدل جاذبه تجربي استخراج و با متغيرهاي خاص تجارت كاالهاي با فناوری

باال توسعه مییابد .همچنين ،روشهای اقتصادسنجي مربوط به برآورد اين مدل تجربي
ارزيابي كمي پتانسيلهای صادراتي و
بحث خواهند شد .بخش  3به ارائه برآوردها و
ّ
وارداتي ايران به  /از كشورهاي اسالمی آسیای جنوب غربی در صنايع با فناوری باال خواهد

پرداخت .بخش آخر درباره جمعبندی نتايج نوشتار حاضر و ارائه سياستهای راهبردي
است.

 .1بررسي مطالعات نظري و تجربي ،و ارائه مدل
تجارت و صادرات كاالهاي با فناوری باال را میتوان همزمان تحت دو رويكرد نظري

عام و خاص بررسي کرد .در رويكرد عام ،از نظريههای عمومي تجارت بينالملل استفاده
میشود تا تجارت بين دو كشور مدلريزي و توضيح داده شود .حال آنكه در رويكرد
خاص ،شرايط خاص كاالهاي با فناوری باال در توضيح الگوي تجارت اين گروه از كاالها
در نظر گرفته میشود .بر مبناي نظريههای عمومي تجارت ،در بخش 1ـ 1به استخراج مدل

جاذبه تجارت (از اين پس ،مدل  )Gپرداخته و سپس ،با تمركز بر مطالعات نظري و تجربي
پيرامون تجارت كاالهاي با فناوری باال (بخش 2ـ ،)1تالش خواهيم کرد تا متغيرهاي خاص

اثرگذار بر صادرات در اين صنعت را شناسايي کنیم.

1. Aggregated.
2. Empirical.
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1ـ .1مدل جاذبه تجارت :پايههای نظري
مدلجاذبهتجارتکهنخستینبارتوسطتینبرگن()1962برايتحلیلتجربيروابط

تجارياستفادهشد،بهطورسنتي،دونیرويجذبودفع(درآمدکشورهايصادرکنندهو
واردکننده،وفاصلهجغرافیایيبینآنها)رادربرآوردتجارتبینایشاندخیلميداند:
YitYjt

()1

Dij

=Xijt

کهدرآن،متغیرXijtارزشصادراتکشورiبهکشورjدرزمانtبودهوبهYitوابسته

استیعنیدرآمدملي iدرزمان Yjt،tدرآمدملي jدرزمان ،tو Dijفاصلهجغرافیایيبین

دوکشورiو.j

عليرغمشکلسادهمدل،مطالعاتمتعددنظريوتجربيبهانطباقخوبمدل Gبا

نظریههايمتفاوتتجارتبینالمللاذعانداشتهاند.1شایدبههمیندلیلاستکهبهاعتقاد
فرانکل()1997مدل Gازفقرابتدایيدرپایههاینظريخودبهغنايبیشازحددراین
زمینهدستیافتهاست.

باافزایشکاربردمدل Gدرمطالعاتتجارتبینالملل،پیشرفتهاينظريوتجربي

جدیدي نیز حاصل شد که از مهمترین آنها ميتوان به کار اندرسون و وان وینکوپ2

()2004اشارهکرد.مدلآندرسونوونوینکوپتأکیدویژهایبرنقشهزینههاينسبي

تجارتدارد.مدلایشانکهبهعنوانشناختهترینمدلنظريجاذبهدراینتحقیقاستفاده

شدهبهشرحمعادله()2است.3
()2

1-s

)

tijt

PitPjt

()

YitYjt
wt

Y

( =Xijt

متغیرXijtهمچنانارزشصادراتکشورiبهکشورjدرزمانtبودهوعالوهبرمتغیرهاي

درآمديکشورiوjبه  Ywtوابستهاست،یعنیدرآمدجهانيدرزمانt؛tijtهزینههايتجارت

دوجانبهبینiوjدرزمانt؛Pitمقاومتچندجانبهتجاريدرکشورصادرکنندهiدرزمانt؛Pjt
;)1. Bergstrand (1985); Helpman (1987); Krugman (1979); Helpman & Krugman (1985); Deardorff (1998
Evenett & Keller (2002).
2. Anderson & van Wincoop.

.3استخراجمدلمزبوردرحوصلهاینگفتارنیست،ازعالقهمنداندعوتمیشودبهاصلمقالهمراجعهکنند.درضمن،
مدلآندرسونوونوینکوپبدوناندیسزمانارائهشدهاست.باتوجهبهاینکهدادههایاینتحقیقدربعدزماننیز
تغییرمیکند،ترجیحماایناستکهایناندیسبهمدلاضافهشودکهالبتهبهلحاظنظرياثریندارد.
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مقاومتچندجانبهتجاريدرکشورواردکنندهjدرزمانt؛sنرخجایگزینيبینکاالها(منطبق

باساختاررقابتانحصاري،بزرگترازواحد).بدینترتیب،پسازکنترلاندازهاقتصاديطرفین
تجاريدرکسرنخست،هزینههاینسبيمترتببرتجارتدوجانبهآنانتوسطکسردومکنترل

میشود.درعینحال،پِریدی )2005(1نشانميدهدکهبادرنظرگرفتنکاالهايتجارتنشدني
ميتوانتوانهايغیرواحد(درواقع،کوچکترازیک)برايمتغیرهايدرآمدي(Yj ،Yiو

)Ywبهدستآوردومدلواقعيتريرابهشرحمعادله()3استخراجکرد.
()3

1-s

)

tijt

PitPjt

()

g

a

Yit Yit
m
Yit

( =Xijt

بدینترتیب،محدودیتمدل()2دراینزمینهآزادميشود.درواقع،معادله()3دونیرو

رادرتعیینمدلتجارتدوجانبهتأثیرمیدهد.نخست،متغیرهايتودهای(درآمدي)باتوان

غیرواحد،ودوم،متغیرهايمرتبطباهزینههایتجاري.براینمبنا،استخراجهرمدلتجربيG

مستلزمشناسایيوکنترلایندوعاملدرقالبمتغیرهايتوضیحدهندهمعنيدارخواهدبود.

با این وجود ،براي آنکه بتوان مدل ( )3را در سطح صنعتي و براي تجارت گروه

کاالهاي با فناوری باال بهکار گرفت ،باید آن را با متغیرهاي صنعتي مربوطه توسعه داد.

ناگفتهنماندکهتوسعهمزبوربایدسازگارباچارچوبنظريمدل()3انجامشود.درادامه
به بررسي عواملي خواهیم پرداخت که در مطالعات نظري و تجربي بهعنوان اثرگذار بر

صادراتکاالهايبافناوریباالشناختهشدهاند.

2ـ .1تجارت کاالهاي با فناوری باال :ديدگاههای نظري و تجربي
عوامليراکهمطالعاتنظريوتجربيبرصادراتکاالهايبافناوریباالمؤثردانستهاند

میتوان در پنج گروه دستهبندي کرد :عوامل تودهاي ،2عوامل مرتبط با زیرساختارهاي

اقتصاديوصنعتي،3عواملفناورانه،4محیطسرمایهگذاري،5ومتغیرهايرقابتپذیریدر
قیمت.6درادامه،گفتمانمربوطبههردستهارائهخواهدشد.

1. Péridy.
2. Mass Variables.
3. Economic and Industrial Infrastructure.
4. Technological Variables.
5. Investment Environment.
6. Price Competitiveness Variables.
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 )1عوامل تودهاي :عوامل تودهای به عواملي گفته میشود كه شكلدهنده كلي عرضه

يا تقاضا براي كاالهاي با فناوری باال هستند .نمونه اين عوامل را در قالب متغيرهاي درآمدي
در معادالت ( )1تا ( )3نشان داديم .درعينحال ،میتوان تركيبهای ديگري از متغيرهاي

تودهای همچون درآمد سرانه را نيز شناسايي کرد كه بنابر مطالعات گوناگون سطح
مراودات تجاري را تحتتأثیر قرار میدهد .اين تأثیرگذاری ممكن است از كانال سليقهها
و ترجيحات مصرفکنندگان 1و يا سرمايهگذاري صنعتي 2عمل کند.

 )2ساختار صنعتي و اقتصادي :به تعبير بارتل و لیتنبرگ ،)1987( 3گروه كاالهاي با

فناوری باال صرفاً نوع خاصي (زيرگروه جوانتري) از كاالهاي صنعتي هستند .در واقع ،توليد
و صادرات در اين صنايع تعاملي جدي با توليد و صادرات صنعتي دارد .بهعنوان مثال ،برخي
صنايع بهطور مستقيم تأمینكننده مواد اوليه يا كاالهاي مياني مورد نياز براي توليد كاالهاي

با فناوری باال محسوب میشوند (مانند صنعت ذوب فلزات) .همچنين ،نبايد فراموش کرد

كه صنعت ــ در كل ــ بازار عمده محصوالت با فناوری باال محسوب میشود .مث ً
ال میتوان
از بهكارگيري گسترده محصوالت صنعت فناوری اطالعات در انواع كارخانهها ،ادارهها،

سازمانهای توليدي و خدماتي ديگر ياد کرد .از سوي ديگر ،توليدات متنوع صنعتي به

توزيع ريسك سرمايهگذاري در صنايع با فناوری باال و همافزايي در فعاليتهای بازاريابي

بينالمللي اين كاالها منجر میشود.4

عالوه بر زيرساختارهاي صنعتي ،میبايست زيرساختارهاي عمومي اقتصاد كه از

سرويسدهندگان جدي بخش صنعت ،بهطور عام ،و صنايع با فناوری باال ،بهطور خاص،

هستند نيز مورد توجه قرار گیرد .زيرساختارهاي مخابراتي ،رايانهاي ،حملونقل و مالي از
مهمترین آنها قلمداد میشوند.

 )3متغيرهاي فناورانه 5:طبيعتاً سطح فناوری يك کشور از متغيرهاي مستقيم اثرگذار بر

رقابتپذیری توليدات و صادرات وي در صنايع با فناوری باال است .با توجه به مطالعات
1. Linder (1961); Hallak (2005); Ferragina & Pastore (2007); Wang (2009).
2. Deakins & Philipott (1994).
3. Bartel & Lichtenberg.
4. Imbs & Wacziarg (2003); Feenstra & Kee (2008); Acemoglu & Zilibotti (1997); Ferragina & Pastore
(2007).
5. Technological Variables.
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موجود میتوان متغيرهاي فناورانه را در دو گروه «آموزش و تحصيالت»« ،نوآوري» و

«تحقيق و توسعه» دستهبندي کرد .آموزش و تحصيالت تربيتكننده سرمايه انساني است

كه از ضرورتهای توليد و صادرات در صنايع با فناوری باال است .1صنايع با فناوری باال
از مستعدترين صنايع و همچنين وابستهترین آنها به نوآوري شناخته میشود .به گونهای كه

نوآوري ،هزينههای تحقيق و توسعه از فعاليتها و سرمايهگذاريهاي استراتژيك اين صنايع

محسوب شده و اصوالً از معيارهايي است كه بر مبناي آن میتوان صنايع با فناوری باال را
از غير آن تشخيص داد.2

 )4فضاي سرمايهگذاري :به دليل سرمايهبر بودن عمده كاالهاي با فناوری باال ،دسترسي

به سرمايه جهت توليد و صادرات اين كاالها بسيار حياتي است .درصورت کمبود

سرمايهگذاريهاي داخلي ،سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي میتوانند جايگزين شوند.3

در ضمن FDI ،از طريق انتقال مؤثر تجربيات خارجيان كيفيت نوآوري را نيز در اين صنايع
ارتقا میبخشد .4درعينحال ،سرمايهگذار نيازمند محيطي باثبات ،مطمئن و قابل پيشبيني

برای سرمايهگذاري است .اين امر براي صنايع با فناوری باال از اهميت بيشتري برخوردار

است زيرا در اين صنايع ،اطالعات عرضهكننده سرمايه (سرمايهگذار) و متقاضي آن (مجري
پروژه) شديدا ً نامتقارن بوده كه به افزايش ريسك  سرمايهگذاري در اين صنايع منجر

میشود .5لذا ،وجود نهادهاي مدني قوي براي دفاع از حقوق شهروندان ،محترم شمردن

مالكيت و حقوق مالكيت معنوي ،مشوق سرمايهگذاري در صنايع با فناوری باال است.
در مقابل ،كيفيت ضعيف نهادها در حوزههای مزبور ،سرمايهگذاري را ــ بهطور خاص ــ در
صنايع با فناوری باال محدود میسازد.6

 )5متغيرهاي رقابتپذیری قيمتي :از ديرباز متغيرهاي مؤثر بر سطح قيمتهای نسبي

محصوالت دو كشور بهعنوان تعيينكنندههای تجارت بينالملل شناخته شدهاند .عواملي
همچون ،ذخاير متفاوت از عوامل توليد ،هزينههای حملونقل بينالمللي كاالها و حتي
1. Bartel & Lichtenberg (1987); Ferragina & Pastore (2007); Massimo & Grilli (2005); Kakati (2003).
2. Fagerberg (1996); Ferragina & Pastore (2007); Lantz & Sahut (2006); Lall (1996); Kesidou (2007).
3. Gaulier et al. (2007); Wang & Kafouros (2009); Srholec (2007).
4. Feinberg & Majumdar (2001).
5. Harbi et al. (2009).
6. Ferragina & Pastore (2007).
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بازدهيهای فزاينده به مقياس و منجر شونده به كاهش هزينه متوسط ،از اين دستهاند .اين
متغيرها بهويژه نقشي كليدي در توليد و صادرات كاالهاي با فناوری باال در كشورهاي

نوظهور ايفا کردهاند.1

3ـ .1شناسايي متغيرهاي اثرگذار
ليست متغيرهايي را كه در مطالعات قبلي برای كنترل عوامل پنجگانه مزبور در مدل

تجارت كاالهاي با فناوری باال استفاده شدهاند و نيز آلترناتيوهاي آنها كه توسط ما
اضافه شده بهطور خالصه در جدول ( )2ارائه شده است .بهعبارت ديگر ،متغيرهاي نامبرده
در اين جدول را میتوان عمدهترین متغيرهاي جايگزيني 2دانست كه برای كنترل عوامل

پنجگانه فوق بهكار گرفته میشود .تعداد باالي متغيرهاي گردآوريشده ( 42متغير)
پشتوانه قوي براي بسط مدل تجربي اين تحقيق قلمداد میشود .بدینترتیب ،مدل تجربي

ما (در فصل آينده) بر مبناي مناسبترین متغيرها از بين آلترناتيوهاي جدول ( )2بسط داده
خواهد شد.

جدول 2ـ متغيرهاي اثرگذار بر تجارت در گروه كاالهاي با فناوری باال،
گروهبندی پنجگانه

GDP of the exporter in million current US dollars, UNCTAD

GDPit

1

GDP of the importer in million current US dollars, UNCTAD

GDPjt

2

= GDPit+GDPjt

SGDPijt

3

|= |GDPit-GDPjt

DGDPijt

4

SIMijt

5

POP in the exporting country, in thousands, UNCTAD

POPit

6

POP in the importing country, in thousands, UNCTAD

POPjt

7

GDP per capita for i at t

GDPPit

8

GDP per capita for j at t

Description

|= |GDPPit- GDPPjt
Population ages 15-64 (% of total) in j at t, UNESCO

GDPPjt

9

DGDPPijt

10

PAGjt

11

Mass variables

Name of variable

No.

Variable
group

1. Gaulier et al. (2007); Lall (1998); Ando & Kimura (2003).
2. Proxy Variables.
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Environmental Variables

Technological Variables

Economical and Industrial Structure

Variable
group
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No.

Name of variable

Description

12

MANit

Manufacturing in i at t, as percentage of GDP; WDI, World Bank

13

TIMPit

Total import of i in HT industries

14

DEIit

= |TIMPit-TEXPit|

15

RATit

= TIMPit/TEXPit

16

PARTit

= |RATit-1|

17

SWPCit

Share of i in the World Production Chain of HT industry= DEIit/
TEXPit

18

ECit

Export Concentration over goods for i at t, Hirschman-Herfindahl
index, UNCTAD

19

LANDi

20

OILit

=1 if the oil production of i exceeds 1million bpd in
2007,S:Nationmaster

21

OILjt

=1 if the oil production of j exceeds 1million bpd in
2007,S:Nationmaster

22

NATit

Share of natural resource (Hydrocarbon) in GDP, IMF, Dr. Bornhost

23

SCHOOLit

Enrollment % Secondary Education (of Total Secondary Age Population); UNESCO

24

EEit

Education Expenditure (%of GNI) in i at t, World Development
Indicators, WB

25

PATit

No. of patents by i at t (application year),WIPO Statistics Database,
June 2009

26

RDit

Research and Development Expenditure (% of GDP) in i at t, WDI,
WB

27

PHYit

Physicians (per 1,000 people) in i at t, 1995-2007, WDI, WB

28

IUit

Number of Internet Users (per 100 people) in i at t,19952007,WDI,WB

29

MPit

Mobile phone subscribers (per 100 people) in i at t,19952007,WDI,WB

30

TMit

Telephone mainlines (per 100 people) in i at t,1995-2007,WDI,WB

31

PCit

Number of personal computers (per 100 people) in i at t, Source:
UNESCO

32

TSit

Telecommunication Structure in I at t: =[(IUit)*2+(PCit*2)+MPit+
TMit]/6

33

GFCFit

34

FDIit

FDI stock data, in million US$, using current exchange rate, 19952007, UNCTAD

35

IQit

Institutional Quality in i at t: the average of 6 governance indic.
from WB

36

FRit

Legal structure and security of property rights (Fraser Index) ,Fraser
Ins. 2009

Land area of i in sq. km, source: World Bank

Gross Fixed Capital Formation (% of GDP) in i at t, WDI, World
Bank
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TARFjt

38

Index of Economic Freedom (score from 100) for j at t, Heritage
Foundation

EFjt

39

Inflation rate in i at t, consumer prices (annual %), WB, WDI

INFit

40

NIRit

41

LEXPORTijt

42

Avg. applied import tariff rates on manufactured products by j at
t,%,1995-2007,UNCTAD

Nominal Interest Rate in i at t = RIRit+INFit
)= ln(EXPORTijt

Competitiveness Variables

Weighted bilateral distances-di stances (internal distances included),
CEPII

Dij

36

Lagged
Dependent
Variable

Description

Name of variable

No.

Variable
group

 .2دادهها ،مدل تجربي ،روش اقتصادسنجي
پس از استخراج مدل نظري جاذبه در فصل پيشين و بررسي متغيرهاي عام و خاصي كه

بر تجارت كاالهاي با فناوری باال اثرگذارند ،در اين قسمت به آناليز تجربي موضوع مورد

بحث خواهيم پرداخت .بهعبارت دقيقتر ،هدف اين فصل ارائه مدل تجربي است كه بر

مبناي آن بتوان پتانسيلهای تجاري ايران با كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی را برآورد
کرد .بر اين اساس ،كار ما در اين فصل بر سه محور استوار است )1 :معرفي پايه دادهای

1

كه اطالعات آن مبناي برآوردهاي اين تحقيق قرار میگيرد؛  )2معرفي مدل تجربي قابل
برآورد بر مبناي مدل نظري فصل گذشته ،ويژگيهای خاص تجارت در صنايع با فناوری
باال ،و مالحظات اقتصادسنجي؛ و  )3بحث پيرامون مناسبترین روش اقتصادسنجي براي
تخمين مدل تجربي توسعه دادهشده .در ادامه ،به تفكيك ،به این موارد خواهيم پرداخت.

1ـ .2گزينش پايه دادهاي
بهخاطر برخورداري از حداكثر اطالعات موجود و توان شناسايي عوامل متعدد اثرگذار

بر تجارت كاالهاي با فناوری باال ،پايه دادهای اين تحقيق دربرگيرنده كليه كشورهاي

واردكننده اين كاالها است كه در دوره تحت بررسي و از كشورهاي صادركننده مورد
نظر ،واردات غير صفري داشتهاند .درعينحال ،بهخاطر ايجاد سنخيت بين پايه دادهای
1. Database.
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پلانرایهام ی ارم ترئتف با ش رهام تبامی باام هن ه لئبیااا

تحقیقحاضرومطالعهمابرايایران،کشورهايصادرکنندهایکهاختالفچشمگیريدر

ساختارهاياقتصاديباایراننداشتهباشنددرپایهدادهایگنجاندهشدهاند.براینمبنا،پایه
دادهایماشامل198کشورواردکنندهو58کشورصادرکنندهاست.1

درنهایت،یکدوره13سالهــاز1995تا2007ــبرايمطالعاتاینتحقیقدرنظر

گرفتهشدهاست.ایندورهآنقدربزرگهستتادگرگونيهایاخیردرالگويتجاري

صنایع با فناوری باال را پوشش دهد؛ دگرگونيهایی همچون ظهور تجاري کشورهاي

نوظهور در این صنعت .با توجه به اطالعات مخدوش سالهای  2008و  2009ناشي از
بحراناخیرجهاني،مالحظاتاقتصادسنجيایجابمیکندکهسالهایبحران(2008و

)2009درنظرگرفتهنشوند.2پسازحذفمشاهداتناممکن3ونقاطدورافتاده،4مطالعه
حاضردربرگیرنده23283مشاهدهواقعياست.

شباهتساختاريودرعینحالتعدادبااليمشاهداتبهمااجازهمیدهدتابااطمینان

هرچهبیشتراثرگذاريعواملمتعددبرالگويصادراتگروهکاالهايبافناوریباالرا

برايمجموعهموردمطالعهبررسيکنیم.همچنین،افزایشحجمجامعهنمونهونزدیکتر

شدن آن به اندازه جامعه اصلي ،کارایي بیشتري به هنگام برآوردها در اختیار ما قرار

میدهد.

2ـ .2مدل تجربي
ازآنجایيکهمدلنظري()3درفصلگذشتهمبناياستخراجمدلتجربياینفصل

است،5بازنویسيمجددآندرزیرارجاعدهيبهآنراآسانترمیسازد:
()3

1-s

)

tijt

PitPjt

()

g

a

Yit Yit
m
Ywt

( =Xijt

.1لیستکاملکشورهايصادرکنندهودورهزمانياتخاذشدهدرپیوستالفآمدهاست.
.2شایانذکراستکهباتوجهبهخروجازروندتجاريطيسالهایبحرانوواریانسباالترمشاهداتدرسالهای
مزبور،درنظرگرفتنسالهایبحرانيبهناتورشيدربرآوردهاوبهدستآوردنتخمینهایناکارامنجرخواهدشدکه
بایدازآناجتنابکرد.
3. Missing Data.
4. Outliers.

.5البته،مدلتجربياینفصلتنهانمونهقابلاستخراجازمدلنظريفصلگذشتهنیست.بهعبارتدیگر،بنابرمورد
مطالعاتيمیتواناشکالدیگريازمدلتجربيرانیزبرپایههمانمدلنظرياستخراجکرد.
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در صورتي كه از رابطه ( )3لگاريتم بگيريم ،1آن را در قالب مدل ( )4بهصورت زير

میتوان نوشت:
()4

lnXijt=a0+alnGDPit+glnGDPjt+dintijt+jPit+qPjt

در معادله ( ،)4دو متغير نخست بهترتيب توليد ناخالص داخلي كشور صادركننده ( )iو

كشور واردكننده ( )jدر زمان  tــ متغيرهاي تودهاي ــ است .درعينحال ،سه متغير آخر كه
معرف هزينههای تجارت دوجانبه و موانع چندجانبه تجاري در دو كشور  iو  jاست قابل

مشاهده نیست .با اين وجود ،عوامل نسبتاً شناختهشدهای هزينههایی دوجانبه تجاري را شكل
میدهند .بهعنوان نمونه ،فاصله جغرافيايي بين كشورها منشأ هزينههای حملونقل ،تفاوت
زبانها و فرهنگها منشأ پارهای از هزينههای فرهنگي و تبادالتي ،و تعرفهها و يا موانع

غيرتعرفهای منشأ هزينههای رسمي تجارت قلمداد میشوند .بنابر اين ،میتوان متغير را در

قالب عوامل مزبور در حد مناسبي كنترل کرد.

آندرسون و ون وينكوپ ( )2004 ،2003شاخص كل قيمت ( )Pرا بهعنوان جايگزين

موانع چندجانبه تجاري در هر كشور معرفي میکنند .منتها ،مشابه آنچه براي متغير  tijtعنوان
شد ،شاخصهای كل قيمت متغيرهايي نظري بوده و عم ً
ال غير قابل مشاهده هستند .متأسفانه،

بر خالف آنچه درباره هزينههای دوجانبه تجاري بين  iو  jعنوان شد ،نمیتوان اين شاخصها
را با چند متغير معدود كنترل کرد .2با اين وجود ،استفاده از متغيرهاي اثرات ثابت كشور

صادركننده و واردكننده راهحل ممكني براي كنترل اين شاخصها محسوب میشود.3

چنانچه در مدل ( )4جايگزينيهای باال را انجام دهيم ،به مدل قابل برآوردي همچون

مدل ( 4)5دست خواهيم يافت.

 .1طي اين لگاريتمگيري هرگونه رابطه غيرخطي بين متغيرهاي توضيحدهنده و متغير وابسته به يك رابطه خطي تبديل
میشود.
 .2بهعنوان نمونه ،مقاومت چندجانبه تجاري در كشور  iتابع عوامل متعددي در هر كدام از طرفهای تجاري وي ،و
همچنين متغيرهاي ناظر بر روابط دوجانبه بين  iبا ايشان است .لذا ،حتي اگر تعداد كشورهاي ما در پايه دادهای اندك 
باشد ،الزم است چند ده متغير را در سطوح واردكننده و دوجانبه وارد مدل کرد تا بتوان مقاومت چندجانبه تجاري را
براي كشور  iكنترل كرد .از آنجاكه تعداد باالي متغيرها ،عمالً ،تخمين كامل ،بدون تورش و حتي سازگار پارامترهاي
مدل را غيرممكن میسازد ،نمیتوان از اين رويكرد براي كنترل مقاومت چندجانبه تجاري بهره برد .هرچند كه چنين
رويكردي براي كنترل هزينههای دوجانبه پاسخگو است.
3. Feenstra (2002); Rose and van Wincoop (2003); Magee C.S.P. (2008).

 .4جهت اجتناب از تکرار ،متغیرهای مدل ( )5در قالب متغیرهای مدل کاملتر ( )6خواهد شد.
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()5

lnEXPORTijt=a0+a1lnGDPit+a2lnGDPjt+a3lnDISTij+a4LANGij
+a5lnEFjt+di+jj+eijt

اکنون ،الزم است كه با وارد کردن متغيرهاي خاص اثرگذار بر تجارت در گروه

كاالهاي با فناوری باال (در قالب گروه متغيرهاي پنجگانه معرفيشده در بخش پيشين) توان
توضيحدهندگي مدل ( )5را افزايش دهيم .با اين وجود ،باید نكات زير در نظر گرفته شود:
 )1متغيرهاي واردشده با چارچوب نظري مدل ( )3سازگار باشد؛

 )2از آنجاكه در هر زيرگروه چندين متغير آلترناتيو معرفي شده است (جدول  )2باید
مرتبطترین آنها با متغير وابسته مدل انتخاب شود؛

 )3متغيرهاي توضيحدهنده نهايي حداقل مشكالت اقتصادسنجي داشته باشد .بهويژه،
همخطي متغيرها باید كنترل شود .در اين ميان ،طبيعتاً انتظار میرود كه ضرايب

برآوردشده انتظارات تئوريك ما را نيز تأمین کند.

پس از اعمال شرايط فوق و برآورد چندين مدل آلترناتيو ،1مدل تجربي مورد استفاده

در اين تحقيق در قالب رابطه ( )6بهدست آمده است .اين مدل در برگيرنده  15متغير مستقل
است كه در سطوح واردكننده ،صادركننده ،زمان و يا تقاطع آنها تغيير میکند .از اين مدل
براي برآورد پتانسيلهای تجاري كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی استفاده خواهد شد.
(lnEXPORTijt=a0+a1lnGDPjt+a2lnGDPPit+a3lnDGDPijt+a4lnDGDPPijt )6
+a5lnMANit+a6lnECit+a7lnTIMPit+a8lnFDIit+a9lnRDit+a10lnSCHOOLit
+a11IQit+a12lnDISTij+a13lnLANGij+a14lnEFjt+a15lnEXPORTijt-1+di+jj+wij+eijt

همانطور كه قب ً
ال ذکر شد 15 ،متغير توضيحدهنده مدل ( )6از بين  42متغير نامزد

در جدول ( )2گزينش شدهاند .در واقع ،بنابر مباحث نظري بخش  ،2درجه همبستگي 2و
همبستگي بخشي 3هر متغير با متغير وابسته ،ميزان معنيداري هر متغير در مدلهای آلترناتيو
آزمون شده ،شاخصهای  AICو  BICدر برآوردگر  ،OLSشاخص همخطي بين متغيرهاي

 .1متأسفانه به دليل اعمال محدوديت تعداد صفحات از سوي مجله ،امكان ارائه ريز نتايج فراهم نيست.

2. Pairwise Correlation.
3. Partial Correlation.
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توضيحدهنده 1و سطح دسترسي به دادهها 15 ،متغير مزبور بهعنوان بهترين متغيرهايي كه با
مورد مطالعاتي ما در اين تحقيق تجانس كافي داشتهاند برگزيده شدهاند 2.در ادامه ،با تمركز

بر مدل ( ،)6توضيحات مرتبط با متغيرها ارائه میشود.

چهار متغير نخست در مدل ( )6ــ بهطور مستقيم و يا تركيبي ــ معرف متغيرهاي تودهای

در مدل نظري ( )1است .متغير نخست توليد ناخالص داخلي كشور واردكننده (اندازه بازار
در آن كشور) است كه جانب تقاضا را كنترل میکند .درعينحال ،از آنجاكه متغير توليد
ناخالص داخلي در كشور صادركننده داراي همبستگي باال با چندين متغير توضيحدهنده

(بهويژه ،متغيرهاي  ،FDI ،SCHOOLو  )TIMPبود ،3متغير مزبور با درآمد سرانه همان
كشور (متغير دوم در معادله  )6جايگزين شد 4.هرچند  GDPPitنيز به نوبه خود با برخي
ديگر از متغيرها بهويژه  IQitهمبستگي نسبتاً بااليي دارد ،بنابر قضاوت شاخص  ،VIFاستفاده

از درآمد سرانه بهجاي توليد ناخالص داخلي مشكل همخطي را به اندازه كافي كاهش
میدهد :ارزش شاخص از  11به    8/6ــ كه اندازه قابلقبولی است ــ كاهش میيابد.5

درعينحال ،در بخش آتي ،تالش میکنیم با تخمين مدل بر مبناي روش  هوسمن ـ تیلور
هرگونه همخطي و يا درونزايي محتمل (باقيمانده) بين متغيرها را كنترل کنیم .بنابر انتظار،
درآمد سرانه كشور صادركننده بهنحو مثبت صادرات در گروه كاالهاي با فناوری باال را

تحتتأثیر قرار میدهد.

متغير سوم مدل ــ  DGDPijtــ قدر مطلق اختالف توليد ناخالص داخلي در دو كشور

صادركننده و واردكننده است و با نظريههای رقابت انحصاري سازگار بوده و ضريب اين
متغير منفي است .6د ر اين راستا ،متغير  SIMijtنيز جايگزين كاملي براي  DGDPijtمحسوب

1. Variance Inflation Factor.

 .2بهعبارت ديگر ،در اين تحقيق اطالعات مربوط به  42متغير براي بيش از  50000مشاهده (يعني حدود  2100000ركورد)
گردآوري و بررسي شده است ،تا عالوه بر مباحث نظريای كه در بخش  1به آنها پرداخته شد ،بهترين مشخصه
( )Specificationبراي مدل به لحاظ آماري و اقتصادسنجي نيز بهدست آيد.
 .3اين همبستگي بهترتيب  0/75 ،0/78و  0/67است.
 .4بنابر مدلهای آلترناتيو آزمونشده ،درآمد سرانه كشور صادركننده بیشتر از درآمد كل آن كشور میتواند تجارت در
صنايع با فناوری باال را توضيح دهد .حال آنكه ،در طرف واردكننده ،اين درآمد كل (اندازه كل بازار) است كه نسبت
به درآمد قدرت سرانه قدرت توضيحدهندگي بيشتري دارد.
 .5ارزش زير  10براي  VIFبهمعناي عدم وجود همخطي مشكلساز است (.)1998 ،Kennedy
6. Helpman (1987).
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میشود .1سه متغير بعدي كيفيت ساختار صنعتي و صادراتي را در كشور صادركننده كنترل

میکند ECit ،MANit :و  .TIMPitمتغير نخست ( )MANitسهم صنايع كارخانهای 2در
توليد ناخالص داخلي را نشان میدهد .متغير دوم ( )ECitميزان تمركز كااليي صادرات

(ساختار كااليي صادرات) در كشور صادركننده را كنترل میکند .از يك طرف ،تمركز

صادراتي بر گروه كاالهاي با فناوری باال منجر به تخصصگرايي در صادرات اين گروه
از كاالها میشود ،و از طرف ديگر ،تنوع صادراتي به فرآیند «يادگيري از طريق کار» و

همافزايي فعاليتهای بازاريابي و صادراتي منجر میشود3؛ لذا ،انتظار تئوريك ما از متغير
  ECitمیتواند ضريبي مثبت و يا منفي باشد.

در دنياي كنوني بخش قابل مالحظهای از كاالهاي با فناوری باال در قالب همكاري

بينالمللي توليد میشوند .4يعني واردات قطعات و كاالهاي واسط با فناوری باال در
خدمت توليد و صادرات كاالهاي با فناوری باال قرار دارد .اين موضوع بهويژه در مورد

صادركنندگان نوظهور كاالهاي با فناوری باال مصداق میيابد .5بر اين مبنا ،متغير بعدي مدل

( )TIMPitحجم واردات كشور صادركننده در گروه كاالهاي با فناوری باال و اثرات آن بر

صادرات در همان گروه كاالها را كنترل میکند.6

توان و كيفيت توليد در صنايع با فناوری باال توسط چهار متغير بعدي در مدل كنترل شده

است FDIit .محدوديت وابستگي سرمايهگذاريها در صنايع با فناوری باال به سرمايههای
داخلي را آزاد کرده و اجازه میدهد سرمايههای خارجي نيز برای توليد و صادرات در

اين گروه از كاالها مشاركت کنند .متغير  RDitسهم هزينههای تحقيق و توسعه در توليد

ناخالص داخلي كشور صادركننده  iدر زمان  tرا نشان میدهد SCHOOLit .وجود بسترهاي
مناسب آموزشي در كشور صادركننده را بررسي میکند .اين متغير نسبتي از جمعيت مستعد

 .1هلپمن ( )1987متغير  SIMرا بهصورت زير پيشنهاد کرده است:

.

2

]� �

ضريب همبستگي بين دو متغير  SIMو  DGDPبرابر با  0/9953است.

GDP jt

2

�� −

GDP it +GDP jt

GDP it

SIMijt =SIM
[lnijt�1=ln
�−

GDP it +GDP jt

2. Manufactured Goods.
3. Lall (1998).
4. International Production Chain.
5. Gaulier et al. (2007).
( DEIit،SWPCit،RATitو  ،)PARTitمتغير مزبور به لحاظ

 .6شايان ذکر است كه در بين ساير متغيرهاي آلترناتيو
اقتصادسنجي از همه خوش رفتارتر بوده و قدرت توضيحدهندگي بيشتري داشته است.
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در كشور صادركننده است كه به تحصيالت متوسطه اشتغال دارد .1در نهايت ،متغير   IQit
کيفيت نهادي را در كشور صادركننده كنترل میکند 2.برخورداري از سطح مناسبي از

زيرساختارهاي نهادي براي تضمين سرمايهگذاري و بازدهيهای آن در صنايع با فناوری

باال ضروري است.

چهار متغير بعدي مدل به كنترل هزينههای تجاري اختصاص يافتهاند DIST .بهعنوان شاخصي

براي هزينههای حملونقل و ساير هزينههای مرتبط با فاصله جغرافيايي بين دو كشور  iو  jدر
نظر گرفته شده است .در اين تحقيق ،بهجاي استفاده از فاصله جغرافيايي بين پايتختهای دو
كشور (كه معموالً در معادلههای جاذبه مبناي اندازهگيري فاصله جغرافيايي بين دو كشور است)

از فاصله جغرافيايي فضايي بين دو كشور  iو  jاستفاده شده است .در محاسبه فاصله جغرافيايي

فضايي ،3توزيع جغرافيايي جمعيت در هر كدام از دو كشور نيز در نظر گرفته میشود.4

 LANGمتغيری مجازي است كه وجود زبان مشترك  در طرفين تجاري را كنترل

میکند .زبان مشترك  قسمت عمدهای از هزينههای مربوط به تبادل اطالعات و ایجاد
هماهنگيها بين عامالن اقتصادي (هزينههای فرهنگي) در دو كشور را نمايندگي میكند.5

هزينههای رسمي تجارت (تعرفهها و موانع غيرتعرفهاي) عامل ديگري است كه باید كنترل

شود .اما ،از آنجا كه دادههای مربوط به اين هزينهها آن هم در سطح صنعتي ( 223زير گروه
كااليي  HSدر سطح  )digit-6و براي تمام كشورهاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق
موجود نيست ،از شاخص درجه باز بودن اقتصادي كشور واردكننده  )EFjt( jبراي كنترل
هزينههای رسمي تجاري بين  iو  jاستفاده شده است.6

 .1فرآیند طراحي و توليد در صنايع با فناوری باال نيازمند نخبگان و كارشناساني متخصص و متبحر رده باال و نيز صرف
هزينههای عمده تحقيق و توسعه است .درعينحال ،حتي اداره خط مونتاژ اين كاالها نيز نيازمند مهندسان و كارگران
نيمهماهري است كه تحصیالت حداقلي داشته باشند.
 IQit .2شاخصي تركيبي است که از شش شاخص ديگر بهدست آمده است« :شاخص فساد اداري»« ،شاخص استحكام
قوانين و مباني حقوقي»« ،شاخص ثبات سياسي»« ،شاخص آزادي بيان و مسئوليتپذيري»« ،شاخص كارايي دولت» ،و
«شاخص كنترل كيفيت كاالها».
 .3با توجه به حضور  82كشور صادركننده و  198كشور واردكننده در پايه دادهای اين تحقيق 16236 ،فاصله مستقل
جغرافياي ( )82*198استخراج شده است.
 .4از نسبت جمعيت كالن شهرها به كل جمعيت كشور مربوطه بهعنوان وزن استفاده شده است.
5. Carrère (2004); Rauch (1999); Fontagné et.al. (2001).

 EF .6شاخصي تركيبي است كه از ميانگين وزني تعرفههای موجود در بخشهای مختلف اقتصادي كشور  jام بهدست
آمده است .اين شاخص همچنين انواع موانع غيرتعرفهای به اجرا گذاشتهشده توسط كشور واردكننده را پوشش میدهد.
ارزشهای اين شاخص توسط سايت هريتيج ( )Heritageبراي سالها و كشورهاي مختلف محاسبه و در اختيار گذاشته
شده است.
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در نهايت ،متغير صادرات تأخيري كشور  iبه كشور  jعملكرد گذشته كشور صادركننده

را در بازار واردكننده كنترل میکند .از اين عملكرد به « »Hysteresisــ اثر گذشته بر حال

ــ ياد میشود .هزينههای برگشتناپذير مترتب بر تجارت دوجانبه بين كشورها تعهدي براي

عامالن اقتصادي جهت باقي ماندن در بازار (به شرط ورود قبلي) قلمداد میشود .1همچنين،
نفوذ بازاري گذشته در بازارهاي خارجي تداومبخش حضور آينده در آنها خواهد بود .بنابر

اين ،در اين حالت ،متغير تأخيري صادرات سابقه صادراتي كشورها را در مدل كنترل میکند.2

پس از كنترل  15متغير ساختاري فوق ،اثرات ثابت  ،jt ،fj ،diو  wijكه بهترتيب در سطح

صادركننده ،واردكننده ،زمان و روابط دوجانبه تعريف شدهاند هرگونه اثرات مشاهدهنشده

3

را ــ كه ممكن است ناشي از در نظر نگرفتن متغير مربوط در مدل باقي مانده باشد ــ كنترل

خواهد کرد.

4

پس از ارائه مدل تجربي و بحث متغيرها در باال ،در ادامه ،روش تخمين مدل ( )6را

معرفی میکنیم.

3ـ .2روش اقتصادسنجي
دادههای ما در اين تحقيق از نوع دادههای پانل و در برگيرنده  2962رابطه دوجانبه

(بخش) در مقابل  13دوره زماني ساليانه است .بر مبناي ارتباط بين اثرات بخشي 5و متغيرهاي

ساختاري مدل روشهای متفاوتي براي تخمين مدلهای دادههای پانل پيشنهاد شده است:

 REM ،FEMو  .6HTMبا فرض استقالل «اثرات ثابت بخشي» از متغيرهاي توضيحدهنده
مدل و در واقع تصادفي بودن اين اثرات میتوان از ساختار  GLSبراي برآوردها بهره گرفت

(برآوردگر  .)REMدر اين حالت REM ،برآوردگري سازگار و کارا است .درعينحال،

چنانچه فرض مزبور برقرار نباشد تنها برآوردگر سازگار  FEMاست که از طريق تبديل
متغيرها به تفاوتهای آنها از ميانگين بخشي خود ،منجر به حذف اثرات بخشي مشکلساز
1. Baldwin & Krugman (1989).
2. Abedini (2009).
3. Unobserved Effects.
4. Egger (2004).
5. Individual Effects.
6. Wooldridge (2001).
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از مدل میشود بدون آنکه اطالعات آنها از مدل حذف شده باشد .شايان ذکر است که
درصورت برقراري فرض مدل با اثرات تصادفي نتايج مدل  REMمشابه نتايج مدل عموميتر

 FEMاست .تست هوسمن از این خاصيت استفاده کرده و معياري را براي انتخاب بين مدل

با اثرات تصادفي و مدل با اثرات ثابت بسط میدهد .بر مبناي تست هوسمن ،ضرايب مدل
تحت هر دو برآوردگر ( REMو  )FEMتخمين زده میشود .سپس ،معنيدار بودن اختالف
ضرايب تخمينزدهشده (در دو مدل مزبور) از يكديگر آزمون میشود .اگر اختالف مذکور
معنيدار باشد ،مدل با اثرات ثابت بر مدل با اثرات تصادفي ارجحیت دارد.1

بر همين اساس ،ما مدل ( )6را با هر دو روش  REMو  FEMدر دو زيرگروه كشورهاي

مرجع و كشورهاي پيشرو برآورد کرديم .آزمون هوسمن فرضيه پوچ برونزايي متغيرهاي
توضيحدهنده را با  %1اعتماد در هر دو زيرگروه رد کرد .بنابر اين ،از آنجاكه برآوردها از

روش  REMسازگار نخواهد بود ،روش  FEMبرتري دارد.

درعينحال ،مدل با اثرات ثابت عالوه بر حذف اثرات ثابت بخشي ،هر متغيري را كه

در زمان ثابت باشد از مدل حذف میکند .نكته اخير وقتی برخي متغيرهاي مورد عالقه

ما در زمان ثابت بوده و از مدل حذف شوند (همچون متغيرهاي  ،DISTو  LANGدر
مدل  )6مشکل بزرگي است .براي حل اين مشكل ،با فرضهای ضعيفتري نسبت به
مدل  ،REMمیتوان از تخمينزن هوسمن ـ تيلور 2بهره گرفت ،كه عالوه بر حل مشكل

درونزايي متغيرها اجازه میدهد متغيرهاي ثابت در زمان برآورد شوند .3بنابر اين ،روش

اقتصادسنجيای كه در اين تحقيق مبناي برآوردهاي ما از مدل ( )6قرار خواهد گرفت روش
هوسمن ـتيلور ( )HTMخواهد بود .در بخش آینده برآوردها و ارزيابي پتانسيلهای تجاري

كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی در صنايع با فناوری باال بررسی میشود.

 .3برآورد مدل و ارزيابي پتانسيلها
بنابر مباحث بسط دادهشده در بخش  ،2در اين فصل ،مدل تجربي ( )6بر مبناي روش
 .1زيرا ،چنانچه شرط برونزايي برقرار باشد ،باید نتايج مدل  REMمشابه نتايج مدل عموميتر  FEMباشد.

2. Hausman-Taylor.

 .3تنها فرض مدل  HTMاستقالل اثرات ثابت بخشي از متغيرهاي ثابت در زمان (و نه كليه متغيرهاي توضيحدهنده) است
(.)2004 ،Verbeek
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هوسمن ـ تيلور در دو شكل مدل ايستا و مدل پويا برآورد خواهد شد .برآورد مدل
بر مبناي اطالعات كشورهاي مرجع به ما اجازه میدهد تا ميانگين عملكرد اين كشورها در
صادرات صنايع با فناوری باال را مبنايي قرار دهيم براي برآورد پتانسيلهای صادراتي ايران

در اين صنايع .نتايج برآوردها توسط جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول 3ـ برآوردها با استفاده از مدل ايستاي هوسمنـتیلور
و مدل پوياي Arellano, Bond, and Bover
مدل پوياي ABB

مدل ايستاي HTM

*0/547
)(0/0291

*0/759
)(0/0326

*-0/135
)(0/0190

*-0/128
)(0/0204

*0/319
)(0/0546

*-0/089
)(0/0156
*0/327
)(0/0982
*-0/153
)(0/0453
*0/146
)(0/0081
*0/777
)(0/0625
*0/170
)(0/0240
0/066
)(0/0409

*0/578
)(0/0523

*-0/070
)(0/0170
*0/518
)(0/0969
*-0/303
)(0/0485
*0/146
)(0/0080
*1/201
)(0/0895
*0/258
)(0/0216
0/038
)(0/0479

***0/114
)(0/0596

**-0/141
)(0/0674

*0/984
)(0/0843

*1/436
)(0/1370

*-0/514
)(0/0331

0/217
)(0/1429
*0/395
)(0/0067

*-0/831
)(0/0527

-0/056
)(0/1420

متغير
LGDPjt
LGDPPit
LDGDPijt
LDGDPPijt
LMANit
LECit
LTIMPit
LSCHOOLit
LFDIit
LRDit
IQit
LDISTij
LANG1
LEFjt
LLEXPORTijt
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مدل پوياي ABB

مدل ايستاي HTM

*-7/660
)(0/8460

-8/051
)(0/9833

2533

2962

19676

*

23283

0/8059

0/6421

*16/60

*124/56

*13/48

*83/70

*104/32

*29/99

*3/31

*20/38

65240/32

97364/41

*4097/95

*482/20

*22/03

متغير
Constant
Number of obs.
Number of groups
Adj R-squared1
Wald tests2:
;)Exporter effects (i
;)Importer effects (j
Bilateral effects
;(ij)3
;)Time effects (t
)BIC (in OLS reg.

*

29442/91

LM test
)Hausman test (χ2

* معنيدار در سطح  ** ،%1معنيدار در سطح  *** ،%5معنيدار در سطح .%10

 .1محاسبهشده بر مبناي رگرسيون متغير وابسته بر ارزشهای پيشبينيشده توسط هر مشخصه.
 .2بهدست آمده از مشخصه  LSDVدر هر پايه داده اي.

 .3بهدليل تعداد باالي روابط دوجانبه در نمونه ما ،چندين زيرنمونه براي برآورد روابط دوجانبه استفاده شده است .آماره  Fمربوط
به اين اثرات بهخوبي بين زيرنمونهها ثابت بود .در اينجا ،با اغماض ،ميانگين آمارههای  Fبراي اين اثرات در زيرنمونههای متعدد
ارائه شده است.

1ـ .3برآوردها
نـتيلور است .قريب به اتفاق ضرايب
ستون نخست متعلق به برآورد مدل ايستاي هوسم 

داراي عالمت مورد انتظار بوده و در سطح  99درصد اعتماد معنيدارند .1مؤثرترين اثرات

مثبت متعلق به اندازه اقتصادي بازار كشور واردكننده ( ،)GDPjtدرآمد سرانه كشور

صادركننده ( ،)GDPPitسهم صنعت در اقتصاد كشور صادركننده ( )MANitو سطح
تحصيالت در كشور صادركننده ( )LSCHOOLitاست .بهنحويكه افزايش  1درصد در
اندازه اين متغيرها بهترتيب حدود  0/52 ،0/58 ،0/76و  1/2درصد صادرات از كشور نوعي

 iبه مقصد واردكننده نوعي  jرا افزايش میدهد .همينطور ،وجود زبان مشترك بين دو
كشور صادركننده و واردكننده  1/4درصد تجارت بين آنها در اين صنايع را ارتقا داده

است .اين درحالي است كه فاصله جغرافيايي بين دو كشور (معرف قسمت قابلمالحظهای
 .1موارد استثنا حاوي نكات جالبي است كه در ادامه توضيح داده میشود.
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از هزينههای تجارت همچون هزينههای حملونقل) و تمركز صادراتي مسبب عمدهترین

كاهشها در صادرات  iبه  jبوده است .ضرايب ساير متغيرها نيز با عالمت مورد انتظار

(مثبت  /منفي) برآورد شده است.

با اين وجود ،دو متغير هزينههای رسمي تجارت از سوي كشور واردكننده ( )EFjtو هزينههای

تحقيق و توسعه در كشور صادركننده ( )RDitمعنيدار نیستند .عدم معنيداري ضريب نخست
میتواند ناشي از مزيتهای باالي كشورهاي صادركننده در هزينههای توليد (و درنتیجه عدم

حساسيت به هزينههای رسمي تجارت) و يا عدم نمايندگي مناسب هزينههای رسمي تجارت
توسط متغير  EFباشد كه بهصورت دوجانبه نيامده است .درعينحال ،عدم معنيداري متغير

 RDزياد نيز دور از انتظار نيست .همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،كشورهاي صادركننده در پايه

دادهای ما كشورهاي درحالتوسعهای هستند كه اخيرا ً به جرگه توليدكنندگان و صادركنندگان
كاالهاي با فناوری باال پيوستهاند .بنابر مطالعات انجامشده ،عمدهترین منابع در اين كشورها
براي سرمايهگذاري در صنايع با فناوری باال از قبال سرريز دانش و سرمايه از ساير كشورها
(معموالً كشورهاي توسعهيافته) به اين كشورها تأمین شد ه است .همانطور كه از جدول ()3

نيز پيدا است ،ضريب  FDIjtمثبت و معنيدار برآورد شده است .اين بدان معناست كه توليد و
صادرات كاالهاي با فناوری باال در كشورهاي مزبور به هزينههای تحقيق و توسعه اين كشورها
متكي نیست .اين نتيجه در راستاي آمار و اطالعاتي است كه نشان میدهد تحقيق و توسعه

بهصورتي متمركز در آزمايشگاهها و مراكز مطالعاتي كشورهاي توسعهيافته باقي مانده است و

اين عمدتاً فرآیند فيزيكي توليد است كه به كشورهاي درحالتوسعه منتقل شده است.

نتايج مشابهي نيز از مدل پويا بهدست آمده است .بهويژه ،عالمت و سطح معنيداري

ضرايب ثابت باقي مانده كه نشان خوبي براي مشخصه 1مدل ما محسوب میشود .همچنين،

اين پايداري نشاني مبني بر مشكلساز نبودن همخطي در مدل است .شايان ذكر است كه

در عبور از مدل ايستا به مدل پويا مقدار اكثر ضرايب برآوردشده كاهش میيابد كه البته

كام ً
ال طبيعي است .از آنجاكه متغير تأخيري تجارت سهم عمدهای از توضيح متغير وابسته
مدل را به عهده میگيرد ،اندازه برآوردشده ضرايب ساير متغيرها در مدل پويا كمتر از مدل

ايستا خواهد بود.

1. Specification.
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در نهايت ،اثرات ثابت برآوردشده (در چارچوب مشخصه  )LSDVبراي بُعد
صادركننده ،زمان ،دوجانبه و واردكننده معنيدار است .صرفنظر از مشخصه اختيارشده
براي مدل ،تست  LMمدلهای دادههای پانل را بر ساختار  OLSمرجح میداند .درحاليكه،

تست هوسمن بر رجحان مدلهایی با اثرات ثابت بر مدلهایی با اثرات تصادفي داللت دارد.

پس از ارائه و بحث نتايج مربوط به برآورد مدل ( ،)6زمان آن رسيده كه پتانسيلهای

صادراتي ايران به كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی در صنايع با فناوری باال را محاسبه

و بررسي میکنیم .در بخش بعدي به اين مهم میپردازیم.

2ـ .3ارزيابي پتانسيلهای تجارت ايران با كشورهاي اسالمی آسیای
جنوبغربی در صنايع با فناوری باال
جدول ( )4پتانسيلهای تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی


ــ به تفکيك شريك تجاري ــ در صنايع با فناوری باال را نشان میدهد .عليرغم رجحان
نظريای كه براي مدل پويا نسبت به مدل ايستا در برآورد پتانسيلهای تجاري قائليم،

ظرفيتهای تجاري بر مبناي هر دو مشخصه مدل محاسبه و ارائه شده است .در حالت
خوشبينانه (استفاده از مدل ايستا ـ دوره درازمدت) ،كل پتانسيلهای صادراتي ايران به ديگر

كشورهاي گروه فقط حدود  43ميليون دالر ،و كل پتانسيلهای وارداتي ايران از كشورهاي
مزبور حدود  100ميليون دالر برآورد میشود .در اين ميان ،تركيه ( 27ميليون دالر) ،پاكستان

( 20میلیون دالر) و بحرين ( 16میلیون دالر) بهترتيب بهعنوان ظرفيتدارترين كشورها براي
صادرات به ايران؛ و تركيه ( 7میلیون دالر) ،عربستان ( 6میلیون دالر) و قطر ( 5میلیون دالر)

بهترتيب بهعنوان مناسبترین واردكنندگان از ايران در مجموعه کشورهای اسالمی آسیای
جنوبغربی شناسايي شدهاند.

براساس این نتايج ،حجم پتانسيلهای صادراتي و وارداتي ايران به  /از مجموعه

كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی در سطح ضعيفي قرار دارد 43 .ميليون دالر پتانسيل

وارداتي از مجموعه این کشورها بسيار پايينتر از كل واردات ايران در صنايع با فناوری باال
در سال  2007است كه حدودا  1/5ميليارد دالر بوده است .همچنين ،پتانسيلهای صادراتي

در اندازه  100ميليون دالر پوشاننده اهداف صنعت در حوزه بازرگاني خارجي نيست.
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جدول 4ـ پتانسيلهای تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي اسالمی آسیای
جنوبغربی در صنايع با فناوری باال ـ هزار دالر
شريك تجاري

مدل پويا

مدل ايستا
واردات ايران

صادرات ايران

واردات ايران

صادرات ايران

اردن

2816/415

545/657

124/400

38/223

ازبکستان

965/911

617/451

48/324

38/244

افغانستان

1616/583

-

68/258

-

امارات

502/234

3264/060

317/200

122/129

آذربايجان

4291/626

2207/792

146/200

102/724

بحرين

16386/610

739/007

1878/370

42/033

پاکستان

19659/070

2304/668

425/548

106/109

تاجيكستان

277/456

152/921

20/197

14/069

تركيه

26990/760

791/121

549/200

220/847

ترکمنستان

431/846

6982/624

27/136

45/482

سوريه

3159/250

1209/377

100/153

61/316

عراق

984/024

2795/712

48/158

80/048

عربستان

2912/229

6105/272

3300/063

204/834

عمان

249/851

868/512

247/203

49/607

قرقيزستان

140/636

1221/028

14/162

12/568

قزاقستان

558/108

1550/713

44/136

81/287

قطر

7234/084

5395/767

2048/566

158/868

کويت

2145/607

3848/382

1251/408

131/571

لبنان

1795/504

730/003

31/498

45/482

مصر

6648/855

2115/383

229/393

99/639

يمن

221/067

427/457

20/615

30/832

جمع

99987/726

42772/907

10940/188

1685/912

با عبور از مدل ايستا به مدل پويا ،نتايج حتي بدتر از اين هم میشود .درصورتيكه

نفوذ و سابقه بازاري (متغير تأخيري تجارت) بهعنوان عامل مؤثري بر تجارت كاالهاي با

فناوری باال در نظر گرفته شود ،ظرفيتهای صادراتي ايران به كشورهاي اسالمی آسیای
جنوبغربی تنها حدود  1/7ميليون دالر خواهد بود .همچنين ،ظرفيتهای وارداتي كشور از
همان مجموعه حدود  11ميليون دالر برآورد میشود كه بسيار كمتر از مقادير متناظر خود

در مدل ايستا است .دليل اين امر روشن است :نبود سابقه تجاري بين اين كشورها و بهويژه
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عدم سابقه صادراتي ايران در صنايع با فناوری باال ،تجارت بين كشورهاي تحت مطالعه در
اين صنايع را بهشدت تنبيه کرده است .بهعبارت ديگر ،از آنجاكه الگوي تجارت كاالهاي

ال بهصورت برونگروهي (با ساير كشورها ،مث ً
با فناوری باال در اين كشورها قب ً
ال كشورهاي
توسعهيافته و نه مجموعه كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی) شكل گرفته است ،انجام

تجارت درونگروهي بين آنان در اين صنايع بهسادگي ميسر نیست.

درعينحال ،باید به اين واقعيت نيز توجه داشت كه پتانسيلهای برآوردشده به گونهای

بسيار ناهمگون بين شركاي ايران در مجموعه اسالمی آسیای جنوبغربی (عمدتاً با سهم
باال براي تركيه) توزيع شده است .بهنحويكه مناسبترین شرکاي تجاري ايران در مجموعه

کشورهاي مذکور عبارتاند از  9کشور تركيه ،پاكستان ،بحرين ،قطر ،مصر ،آذربايجان،
عربستان ،كويت و امارات .در واقع ،کشورهاي اخير حدود  80درصد ظرفيت وارداتي
ايران از مجموعه این کشورها و  60درصد بازارهاي بالقوه ايران در گروه مزبور را به خود

اختصاص داده است .بهعبارت ديگر ،با توجه به ناهمگوني زياد بين کشورهاي اسالمی

آسیای جنوبغربی 9 ،كشور مزبور مناسبترین كشورهاي مجموعه براي همكاريهای

تجاري ايران در صنايع با فناوری باال شناخته میشود.

جمعبندی و مالحظات
سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران بر گسترش همکاريها با کشورهاي

اسالمي بهويژه تعامل با کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي تأکید دارد .همچنين ،در اين

سند تأكيد شده است كه تا سال  1404ايران باید بهترين موقعيت را در صنعت و فناوری

منطقه داشته باشد .با توجه به نقش بازدهيهای فزاينده به مقياس و سهم باالي تجارت در
صنايع با فناوری باال ،دستيابي به هدف مزبور در گرو توسعه بازرگاني خارجي کشور در
اين صنايع است .در نتيجه ،اين پرسش مطرح میشود كه آيا میتوان همزمان دستيابي به

دو هدف نامبرده را دنبال کرد؟ بهعبارت ديگر ،آيا میتوان با اتکا به همكاريهای تجاري
با كشورهاي اسالمي آسياي جنوبغربي پيشرفت فناوری در کشور را دنبال کرد؟ ناگفته
نماند كه در حال حاضر هيچيك از این كشورها ،از جمله ايران ،نه از توليدكنندگان قلمداد

میشوند و نه البته از صادركنندگان صنايع با فناوری باال .درعينحال ،پاسخ به پرسشهای
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باال وقتی ميسر است كه ما از پتانسيلهای تجاري كشورمان با مجموعه کشورهای  مذکور

مطلع باشيم.

بر اين مبنا ،هدف اين تحقيق برآورد پتانسيلهای تجارت درونگروهي کشورهاي

اسالمي آسياي جنوبغربي در صنايع با فناوری باال است .براي پوشش اين هدف از يك 

مدل ساختاري جاذبه استفاده شده است .بدينمنظور ،در بخش  ،1مدل جاذبه نظري را
استخراج کرده ،و با توجه به صنعتيبودن بررسيهایمان در اين تحقيق ،متغيرهايي را که

بهنحو خاصی بر تجارت کاالهاي با فناوری باال اثرگذارند را در قالب پنج گروه با  42متغير

شناسايي کردهايم.

سپس ،در بخش  ،2مدل جاذبه تجربي اين تحقيق را با  15متغير توضيحدهنده بسط

داديم .برای برآورد اين مدل از اطالعات صادراتي كشورهايي ( 58كشور) استفاده شد كه

به لحاظ پارامترهاي مهم اقتصادي اثرگذار بر تجارت بينالملل از ساختاري شبيه به ساختار
ايران و كشورهاي اسالمي آسياي جنوبغربي برخوردار بودند .همچنين 198 ،كشور كه در

اين صنعت واردات غير صفر داشتند بهعنوان كشورهاي واردكننده اختيار شدند .با توجه به

 13دوره زماني موجود در اين تحقيق (از سال  1995تا  ،)2007مدل تجربي مطالعه حاضر با
استفاده از پايه غنيای از دادهها برآورد شده است (بيش از  23000مشاهده واقعي).

نتايج نشانگر ظرفيتهای اندك  تجاري بين ايران و كشورهاي اسالمي آسياي

جنوبغربي در صنايع با فناوری باال است .بهنحويكه در بهترين حالت (نتايج از مدل
ايستا) ،كل پتانسيل صادراتي ايران حدود  43ميليون دالر و كل ظرفيت وارداتياش حدود

 100ميليون دالر است .بهعالوه ،پتانسيلهای مزبور بهنحو بسيار ناهمگني بين شركاي ايران
توزيع شده است .در اين ميان ،پنج كشور اولی كه امكان جذب صادرات ايران را دارند
بهترتيب عبارتاند از تركيه ( ،)%16عربستان سعودي ( ،)%14قطر ( ،)%13كويت ( )%9و

امارات ( .)%8بهعبارت ديگر 60 ،درصد پتانسيلهای صادراتي ايران فقط به اين پنج بازار

محدود میشود .در مقابل ،حدود  80درصد ظرفيتهای وارداتي ايران تنها توسط  6كشور
تركيه ( ،)%27پاكستان ( ،)%20بحرين ( ،)%16قطر ( ،)%7مصر (  ،)%7آذربايجان ( )%4تأمین
میشود.

بهطور خاص ،چند نكته حائز اهميت است .نخست آنكه پتانسيلهای تجاري ايران با
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كشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی در مجموع ناچيز است .اين مطلب زماني روشنتر
میشود كه بدانيم در سال  2007واردات واقعي ايران در صنايع با فناوری باال بيش از 1/5

ميليارد دالر بوده است (وزارت بازرگاني جمهوری اسالمی ایران) كه با ارزش صادرات و
واردات بالقوه ايران از مجموعه كشورهاي مذکور قابل مقايسه نیست .دوم آنكه پتانسيلهای

مزبور بهشدت در  9كشور تركيه ،پاكستان ،بحرين ،قطر ،مصر ،آذربايجان ،عربستان ،كويت

و امارات تمركز يافته است .بنابر اين ،در صورت وجود هرگونه برنامه توسعه همکاريهای

تجاري در صنايع با فناوری باال بين ايران و کشورهاي اسالمی آسیای جنوبغربی ،بهتر
است برنامه مزبور بر  9کشور نامبرده متمرکز باشد.

در اين ميان ،ذكر اين نكته حائز اهميت است كه ايران قب ً
ال با برخي از  9كشور

مزبور قراردادهاي اقتصادي ـ تجاري امضا کرده است :پاكستان ( ،)PTAتركيه

( ،)ECO,  D-8,  OICآذربايجان ( .)ECOبنابر اين ،در يك چشمانداز بلندمدت میتوان
مفاد قراردادهاي مذکور را بهسمت همكاريهای تجاري و اقتصادي در صنايع با فناوری

باال سوق داد .درعينحال ،با توجه به وجود زنجيره بينالمللي توليد در صنايع با فناوری باال
و نيز برتري كشورهاي توسعهيافته در اين صنايع ،بههيچوجه نباید از نقش مثبت و همكاري

سازندهای كه ايران میتواند در اين زمينه با كشورهاي توسعهيافته صنعتي داشته باشد ،غافل
ماند .بنابر اين ،با فراهم آوردن فضاي مناسب سياسي ـ اقتصادي اميد است بتوان زمينه
مناسبی براي بهرهمندي هردو طرف را از همكاريهای بالقوه فراهم ساخت.
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